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Математическа процедура на анализите

на риска от експлоатацията на АЕЦ

И. Г. Колев
РИСК ИНЖЕНЕРИНГ ООД

1 . Въведени*. Що е риск ?

1.1. Общи положения

Анализите на техногенния риск са едно твърде полезно за обществото направле-
ние на инженерните анализи, което се характеризира с комплексен систематичен под-
ход към проблема за потенциалната опасност за обществото от експлоатацията на
технологични инсталации, при които технологичният процес изисква боравене с опас-
ни за здравето и/или високопотенциални вещества. Анализите на риска като процес
вклкэчват многодисциплинарни изследвания, които следва да отговорят на основните
въпроси, интересуващи обществеността във връзка с експлоатацията на опасни
инсталации:

(1) Какво може да се случи за да предизвика опасност ?
(2) Колко е Вероятно да се случи ?
(3) Какви ще са последствията ?
Тук следва да се отбележи, че за модерните инсталации се предполага, че тяхната

нормална експлоатация не предизвиква особен риск, или пък рискът от свързаното с
експлоатацията на обекта замърсяване в границите на допустимите нормативни стой-
ности е пренебрежимо малък. Такова предположение се базира на съществуващата
практика за предварително одобряване на технологични проекти от органите за
опазване на околната среда и санитарните служби, което гарантира включването в
проектите на защитни бариери срещу евентуално вредно въздействие на технологич-
ните процеси. По този начин, анализите на риска се концентрират не толкова върху
въздействието на обекта при нормалната му експлоатация, колкото върху евен-
туалните последствия, които биха могли да настъпят в резултат на производствени
аварии или външни въздействия върху инсталациите (напр., земетресение).

Преди всичко тук ще посочим възможността за дефиниране на различни видове
техногенен риск, като основните са професионалния риск на заетите в съответното
производство лица и риска за населението като цяло (обществения риск). Професио-
налният риск обикновено не се разглежда при анализите на риска, тъй като той засяга
ограничен кръг хора, като правило е доброволен и се компенсира от по-високо за-
плащане, застраховки или други социално-битови придобивки. Същевременно, об-
щественият риск от експлоатацията на технологични обекти може да обхване значите-
лен брой хора и се характеризира като 'натрапен1 от отделните индивиди. Някои из- •,
следвания са показали (вж. напр. [1], [2]), а и заобикалящата ни действителност ка- •
тегорично го подтвърждава, че считаното за приемливо от индивида ниво на добро- i
волно поетия риск (например, самолетни полети или практикуване на опасни спортове) |
се преценява като недопустимо, ако е свързано с обекти, чиято експлоатация не е 3
предмет на собственото волеизявление на индивида. f

От представените съображения става ясно, че отговорите на трите въпроса по-го-
ре следва да се търсят с оглед на обществения риск от аварийни събития, т.е. по от-
ношение на вредните въздействия върху околната среда и населението при аварии в
потенциално опасни технологични обекти.

По-нататък ще се спрем на качественото определение на понятието 'риск1, както
то се възприема при инженерните анализи.

I



1.2. Опасност и риск
Преди всичко, дори от най общи "битови" съображения е ясно. че риск съществува

там, където има опасност. От гледна точка на техническите анализи, опасност има
там, където съществува източник на опасност, като опасността следва да се раз-
глежда като потенциал за нанасяне на щети. Обикновено, при наличие на източници на
опасност, предварително се предприемат мерки, които да ограничат опасността от
щети, наричани мерки за безопасност. По този начин, наличието на риск предполага
наличието на източник на опасност, който е ограничен от предприетите мерки за
безопасност, което може да се изрази чрез едно качествено съотношение:

ИЗТОЧНИК НА ОПАСНОСТ

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Представеното съотношение дава идея за едно важно свойство на риска, така, как-
то той се възприема при техническите анализи: при доказан източник на опасност,
мерките за безопасност могат да намалят оиска. но никога не могат да го предотвра-
тят изцяло!

Следва да се обърне внимание на факта, че това възприемане на риска, което е ха-
рактерно з? световната теория и практика (вж. напр. [3], [4]) не съответства напълно на
представите за риск и безопасност, които се предполагат в бившите съветски и в бъл-
гарските национални нормативни документи (вж напр. [5]), където безопасността се
дефинира като 'свойство на обекта, осигурявано чрез организационни и технически
мерки'. Правилният подход към безопасността изисква определяне на източниците на
опаасност, мерките за безопасност и преценка за степента на намаляване на
потенциалната опасност с отчитане на съответните мерки за безопасност, т.е. -
"свойства" на обекта са раално източниците на опасност и мерките за безопасност, а
не безопасността като такава.

Една допълнителна гледна точка дава допълнителна представа за риска. Когато из-
точникът на опасност е точно детерминистично определен, то може да бъдат пред-
приети всички необходими мерки за безопасност за неговото ограничаване. За да се
говори за риск, необходимо е да има несигурност по отношение на наличната опас-
ност. Освен това, една потенциална несигурност, която не води до щети, очевидно не е
свързана с наличието на риск. По този начин,

РИСК = НЕСИГУРНОСТ * ЩЕТИ

Тази представа ни казва, че без несигурност, както и без потенциални щети, няма
риск. При точно известна опасност, може да се избегне свързаният с нея риск, въп-
реки, че тя потенциално може да доведе до щети.

По отношение на техническите инсталации, да допуснем, че източниците на опас-
ност могат да бъдат достатъчно точно описани, но не така стоят нещата с опасността,
която те представляват, и която обикновено е свързана на наличието на дефекти или
аварии, по отношение на които има голяма степен на несигурност. Също така, онази
опасност, която потенциално не води до щети. или пък води до щети, които не
представляват интерес, не е свързана с риск.

1.3. Относителност на риска
За допълване на картината на качественото определение на риска, необ/одимо е

да се отбележи относителния характер на това понятие. Както вече бе споменато,
един индивид приема доброволно рискове, които са значително по-големи от онези,
които той е склонен да приеме, ако те не са резултат от неговата собствена воля, т.е.
индивида ги разглежда като натрапени отвън. Това е само един от аспектите на "отно-
сителността" на риска.

Друг аспект на относителността на риска е свързан с източниците на опасност.



Ако всички източници на опасност са предварително известни, рискът може да бъде
относително точно определен, и във всеки случай, ще бъде известно, че има риск. Оба-
че, когато даден източник на опасност не е известен, или се подценява, свързаният с
него риск също не е известен. По този начин, рискът, който един обект представлява, е
свързан до извест.-,.* степен с нивото на знания за потенциалните опасности, т.е. може
да се каже, че рискът зависи от наблюдателя в смисъл на знанията на наблйэдателя за
източниците на потенциална опасност.

Гореизложеното позволява да се твърди, че няма "абсолкэтен риск" като глобална
характеристика на даден обект, т.е. рискът винаги е относителен по отношение на наб-
лкздателя, както от гледна точка на наличните предпоставки за съществуване на риск,
така и по отношение на възприемането на количествените характеристики на оп-
ределения риск. Това обстоятелство налага редица специфични особености при из-
ползването на понятието риск за нормиране на безопасността или за вземане на уп-
равленски решения, които обаче излизат извън рамките на този доклад.

След това подробно качествено дефиниране на понятието риск, в следващия раз-
дел се дискутира въпросът за количественото определяне и комуникиране на риска.

2. Количествено дефиниране на риска

2.1. Място на анализите на риска в процеса на вземане на решения
Винаги, когато се провеждат анализи на риска, това е свързано с необходимостта

от вземане на решения - било за одобряване на един предварителен проект, било за
изменение на съществуваща инсталация, но решение, което се подчинява на най-об-
щите закономерности от теорията за вземане на решения, която по този начин об-
разува общата рамка за провеждане на анализи на риска.

На Фиг 1 е показана една упростена диаграма, представяща "анатомията" на едно
решение в съответствие с подходите на теорията на решенията при упростяващите
предположения, че възможните ефекти са ограничени до три вида: ресурси (cost), пол-
зи (benefit) и щати (damage), които също са еднсмерни (т.е. разглежда се само един
вид щети); същевременно импакт-векторите на ефектите са сведени до вероятност-
ните разпределения на посочените величини, на основата на които субекта на реше-
нието следва да дефинира своите предпочитания по отношение на трите вида ефекти
едновременно, което в математически вид се представя от функциите на полезността
и очакваната полезност, която очевидно ще представлява нелинейна функция на трите
вида очаквани ефекти. Оптималното решение ще се търси като max на очакваните
полезности за всички възможни варианти на решение, вкл. варианти за отлагане на
решението и т.н. (проблемите на функциите на полезността са осветени в
специализираната литература в областта на теорията на решенията и не са предмет на
този доклад).

Тази най-обща и упростена рамка от теорията на решенията показва мястото и
важността на анализите на риска за обществото с оглед на формулирането на общест-
вено приемлива технологична политика.

2.2. Количествено определение на риска
От диаграмата на фиг. 1. е ясно. че представянето на трите ефекта от дадено ре-

шение следва да се извършва в съвместим формат. Тъй като по отношение на тези
ефекти предварително има голяма доза несигурност, те се представят като вероят-
ностни разпределения. Тук ще опишем по-подробно, как се дефинира риска във вид на
вероятностно разпределение на щетите. При това ще изхождаме от трите фундамен-
тални въпроса по отношение на риска, които са приведени в раздел 1 1

Отговорът на първия въпрос (Какво може да се случи ?) очевидно ще представлява
техническо описание на сценарий за развитие на авария, водеща до нежелателно
вредно въздействие, това описание ще обозначим като \ Отговорът на втория въпрос



ИНДИКАЦИИ ВАРИАНТИ ОЧАКВАНИ ЕФЕКТИ ОЧАКВАНА
ЗА РЕШЕНИЕ ПОЛЕЗНОСТ

* . В * . RA>)

АНАЛИЗИ
НА РИСКА

= U(<CN lBN,RH>)

ОПТИМАЛНО РЕШЕНИЕ = max (UA,UB,... UN)

Фиг. 1. Анализите на риска като част от процеса на вземане на решения

{Колко е вероятно да се случи?) ще представлява оценка на очакваната честота за
случване на този сценарий /, а последствията (третия въпрос) ще се представят от
оценка на очакваните щети d. По този начин рискът от даден сценарий на развитие на
аварията ще се представи като триплет:

<s,f,d>.
Тъй като за един сложен технологичен обект може да се формулират множество

сценарии, водещи до тежки аварийни последствия, рискът ще представлява
множество от триплети:

R = {<*,,/}. <*/>}. i=1.2...JV

По-нататък за удобство ще пропускаме s, поради качествения характер на тази
променлива, като предполагаме, че дадена честота за случване на авариен сценарий,
както и очакваните щети, се базират на подробно техническо описание на сценария.
Следователно, рискът следва да се изразява като съотношение на очакваната честота
на аварията и очакваните нежелателни последствия (щети).

Следва да се отбележи, че не е правилно да се възприема риска като произведение
на честотата и щетите, поради фундаментална погрешност на тази представа (вж.
напр. [6], [7]). Рискът в съответствие с качественото му определение, което бе
изяснено по-рано, се представя едновременно от честотата, която е мярка за
несигурността, _и_ последствията (щетите). Концепцията за произведението води до
загуба на съществена информация, например, едно и също произведение може да се
получи от малка честота за големи щети. както и от голяма честота за малки щети,
които са две съвършенно различни неща.

Този принцип на количествено формулиране на риска води до необходимостта рис-
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кът да се комуникира в графична форма, като зависимост на очакваната честота от
очакваните щети [ 8 ] . Тъй като очакваната честота на случване на нежелателно събитие
е по същество вероятност за случване, за построяване на кривата на риска се използ-
ва кумулативната вероятност (честота). Да предположим, че сценариите в Таблица 1
са подредени така, че свързаните с тях щети се увеличават при увеличаване на
индекса:

А ^л <- <г л Таблица 1. Кумулативна честота на сценариите
« j — « 2 — ••• — «д/
В третата колона на Таблица 1

са показани стойностите на ку-
мулативната вероятност (често-
та) за случване на щети, по-голе-
ми или равни на щетите в дадения
случай:

- Z

Честота на
сценария

Л
h

л

Последствия
(щети)

d l

d2

di

dN-\

Кумулативна
честота

Графичното представяне на
зависимостта между rf, и F, пред-
ставлява стъпалообразна функ-
ция, показана на фиг. 2(А). Тъй
като ограниченият брой сцена-
рии е по същество едно упростя-
ване на реалния континуум от всевъзможни начини на поведение на една сложна
инсталация, може да се твърди, че стъпалообразната крива е една дискретна
апроксимация на реалната крива, която също е показана на фиг. 2(А) и се нарича
"крива на риска". Тя представя връзката между честота на случване на събития
(аварии), които предизвикват щети, и размера на щетите, като на всяка честота
съответства размер на щетите, не по-малък от дадения. По-често тази крива се из-
ползва в логаритмичен формат, показан на Фиг. 2(Б), където се вижда, че тя е огра-
ничена от най-голямата възможна честота Fmax на случване на авария с поне някакви
щети, и от максимално възможните щети «/ща*, които могат да се предизвикат в
резултат на авария с произволно малка вероятност.

За пълнота на представянето, тук следва да се отбележи, че при необходимост от
съвместно разглеждане на два или повече вида щети (напр. материални щети и ефекти
за здравето на населението), кривата на риска се превръща в 2-мерна повърхност или
матрица на риска. Обикновено различните видове щети се анализират отделно, като
техните ефекти се обединяват от функцията на полезността.

Анализите на риска са вероятностни анализи и боравят с неточни величини. Нещо
повече, същества значителна несигурност относно действителното поведение на обек-
та при аварии, които никога не са се случвали, както и по отношение на различни пара-
метри на анализите, които също не могат да се оценят статистически поради твърде
малката им вероятност. Може да се приеме, че честота за случване на авариите, сама
по себе си представлява една неточна величина, характеризираща се с вероятностно
разпределение - вж. Фиг. 2(В). Тогава триплетът, определящ риска, ще изглежда както
следва (при това се предполага, че размерът на щетите е част от дефиницията на сце-
нария и е повече или по-малко точно известен, въпреки че от математическа гледна
точка няма проблеми да се вклкмат и неопределеностите при оценката на щетите):

^={<si,Pi(fi),dj>}, 1=1, 2, ...Л/
По този начин, ние имаме определение на риска във вид на семейство криви, които

изразяват доверителния интервал на резултата, показани на фиг. 2(Г). Обикновено се



ф КРИВА НА
РИСКА

1одФ
ф

max

'max

(А) Кумулативна честота
на случване ма щети,
по-големи от d,.

logD
(Б) Кумулативна честота на

щетите в логаритмични
координати.

Р1

95%

50%

5%
f5%

m M f
9S%

1одФ
р = 0.95

Р =

Ф logD
(В) (Г) Криви на риска с

доверителния интервал.
Вероятностно разпре-
деление на честотата
(неопределености).

m = f^^ = медиана
М = средна аритм.

стойност

Фиг. 2. Криви на риска

представят медианите на разпределението (или средните) и две криви на доверителния
интервал - тези на 5% и 95% вероятност. При това. кривата на 95% вероятност факти-
чески означава, че ние сме 95% сигурни, че честотата на авария със щети, по-големи
от даден размер, няма да превишава определеното от кривата ниво.

Такова определение и представяне на риска позволява да се представят заедно с
резултата и неопределеностите на анализите, произтичащи от недостатъчното ниво на
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знание за обекта и недостатъчната статистика за оценка на редките величини, като no
този начин се отговаря на първоначалните критики към анализите на риска по
отношение на тяхната достоверност (вж. напр. [9])

3. Анализи на риска от експлоатацията на АЕЦ

3.1. Обща процедура за анализ на техногенния риск
Както вече бе споменато, анализите на техногенния риск разглеждат преди всичко

риска от неблагоприятно въздействие на обекта върху населението при нарушения на
нормалната експлоатация, производствени аварии и външни екстремални въздействия
върху обекта. По принцип, потенциално опасните инсталации са снабдени със системи
за безопасност, които са предназначени да не допускат развитието на аварии с
последствия за населението и околната среда при подобни събития Следователно,
процесът на анализа на риска следва да вклкэчва инициатора на аварията, развитието
на аварийните сценарии с оглед на работоспособността или отказите на системите за
безопасност и последствията от аварията. Всеки от тези елементи се характеризира с
определени вероятностни параметри, като освен това, представлява спектър от
възможни различни събития. За инициаторите на аварии може да се дефинира вектор
на честотите на инициаторите:

където \j са очакваните честоти за случване на различни инициатори Също така. за
последствията може да се дефинира вектор на честотите на различните щети

F7, = [ / > , . / > > - / > / I
където /)• са интересуващите ни очаквани честоти на случеане на съответното ниво на
щети

Очевидно е, че може да се дефинира и матрица на прехода, която превръща векто-
ра на инициаторите във вектор на щетите, наречена матрица на обекта Елементите на
тази матрица i/i •• ще представляват условните вероятности инициатор / да прерасне в
авария със щети/

" ' П ' "12 *

'"21 * •
М =

;/

Посочената матрица отразява всички комбинации на инициаторите, сценариите и
нивата на щетите, тъй като един инициатор може да бъде причина за твърде различни
аварийни сценарии с различни очаквани последствия

Е зависимост от спецификата на обекта и целта на изследването, има различни ме-
тоди за оценка на условните вероятности в матрицата на обекта В редица случаи ця-
лата процедура е по-сложна, тъй като от инициатора до реално възникване на послед-
ствия за населението има няколко етапа на защити, и, следователно, не е възможно
описанието на процеса caMG с една матрица. В следващия раздел се описва три-
степенния подход към анализите на риска от експлоатацията на АЕЦ.

3 2. Процедура на анализите на риска от AEU
Атомните електроцентрали от самото начало на съществуването си са обект на

особено внимание - обществено и нормативно. Поради това, защитата на населението
в тези обекти, като правило, е далеч по-съвършена отколкото в други отрасли на
промишленоста. Следва да се посочат три степени на защита, които изискват отделни
анализи: системите за безопасност, предназначени да предотвратят развитието на
ядрена авария след възникването на авариен инициатор, локализиращите системи
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Ниво на ВАБ Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3

Процедура Инициатори ч rv Състояния на \ - - — " > Конфигурация на у-—>ч. Последствия
на анализа на аварии •*—•—v' ядрена авария *' ^ източника на р/а ^ " " ^ (щеги)

Вектори на
честотите

Матрица на
прехода

I
Вектор *•-

инициато- :

Ф,= [',./,. -./,]

|
•̂  чктор на ава-

рите състояния

1 Ф, = [

Матрица
на блока

>,lP:l-

Рл. -

4 ,, Л , .

М

•••ЛА

Вектор на
източниците

Ф„ = [«,.«,,...

Матрица на
контвйнмента

К =
•3': • сч •

Ч Фл

Матрица на
площадката

Л 2 1 •

L: : • ч

1
Вектор

на щетите

•

Фиг. 3. Процедура за анализ на риска от АЕЦ

(преди всичко контейнмента), предназначени да предотвратят разпространението на
радиоактивни продукти в околната среда при вече развила се авария, и отдалечеността
на АЕЦ от големи градски центрове, което предполага предимно атмосферно разпро-
странение на опасните вещзства.

Различните физически процеси на всеки един от посочените етапи на развитие на
аварията водят до необходимостта ит обособяване на два допълнителни вектора на
честотите: вектор на аварийните състояния на блока F^, който характеризира
честотите, с които блока се оказва в различни аварийни състояния (ядрени аварии) в
резултат на спектъра от инициатори, и вектор на радиоактивното замърсяване ¥R,
който характеризира честотите на различните по параметри и вещества видове радио-
активно замърсяване в точката на източника, т.е. в АЕЦ. Цялата процедура е предста-
вена на Фиг. 3., където са ясно обособени т.н. три нива на вероятностните анализи
на безопасността на АЕЦ, а също така са приведени и трите матрици на прехода:

• матрицата на блока М , чиито елементи pik представляват условни вероятности за
развитие на ядрена авария от вида к в резултат на аварийна ситуация, предизви-
кана от инициатор /;

• матрицата на контейнмента M f , чиито елементи с^ представляват условни вероят-
ности за отказ на контейнмента с източник на радиоактивно замърсяване на околната
среда с конфигурация / като следствие на развитието на ядрена авария от вида к;

• матрицата на площадката Ms, чиитс елементи .v̂.- представляват условните вероят-
ности за щети с размер; (например дозоь:* натоварвания на населението с разли-
чен размер) в резултат на атмосферното разпространение на радиоактивни про-
дукти от източник с конфигурация /.

Цялостното интегриране на анализите във векторна форма е показано по-долу (по-
подробно този формализъм е описан, напр. в [10] и [11]):

*"« = I V M f = F / . M -М г
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fl firff(s

Определянето на елементите на матриците е предмет на анализа на аварийните
сценарии, който се превежда на всяко ниво от ВАБ - анализите и е представен накрат-
ко в следващия раздел.

3.3. Анализи на аварийните сценарии
От математическа гледна точка, анализа на аварийните сценарии се провежда за

определяне на елементите в матриците на прехода, които бяха описани в предишния
раздел. Тегги елементи представляват условни вероятности за развитие на определени
аварийни сценарии, които се определят като поредица от събития, свързани с
работоспособността на системите или други фактори, влияещи на развитието на про-
цеса.

Удобен и прегледен метод за моделиране на аварийните сценарии е методът на
дърветата на събитията (вж. напр. [3], [71, [12]), който, най-общо, вклкзчза:

» определянето на факторите, които могат да влияят върху протичането на аварийни-
те процеси; това се извършва на всеки етап (ниво) на изследването за всеки от
компонентите на съответния вектор на честотите - инициатори, аварийни състоя-
ния на блока и конфигурации на източника на радиоактивно замърсяване; също та-
ка се определят и взаимозависимостите на тези фактори;

• построяването на логическа диаграма (вж. фиг. 4) за развитието на аварийните
процеси, като за всеки фактор се предполага неговото успешно или неуспешно
действие от гледна точка на предотвратяването на по-нататъшното развитие на
аварията или намаляване на последствията;

• премахване на клоновете, които са бесполезни или невъзможни с оглед на същест-
вуващите взаимозависимости между факторите, влияещи на развитието на ава-
рията; категоризация на изходните състояния, които се привеждат към компонен-
тите на съответния вектор на честотата;

• количествен анализ на сценариите за определяне на елементите от съответната
матрица на прехода.

Количественият анализ вклкэчва оценка на вероятността за неуспешно действие на
факторите, влияещи върху развитието на процесите, която се извършва в зависимост
от спецификата на съответните фактори. Например, за оценка на атмосферните
условия на 3-то ниво на анализите се използват статистически данни. За оценка на
действията на персонала (или евакуационните служби за 3-то ниво) се използват ло-
гически модели (OAT- Operator Action Tree), отчитащи разполагаемото време за из-
вършване на даден вид дейност, наличието и качеството на инструкциите, наличието на
заместващи лица и проверители, степента на предварителна подготовка за из-
вършване на действията. Тук ще се спрем по-подробно само на анализа на факторите,
свързани с работата на техническите системи, които се анализират на 1-во и 2-ро ниво
на анализите. i

Анализът на техническите системи, преди всичко системите за безопасност, чието :
действие може да предотврати развитието на аварията или да намали последствията й, |
е една съществена част от анализите на АЕЦ: задачата се състои в определяне на з
неготовността на системата да изпълни защитната функция, за която е предназначена. |
По същество, тези анализи обвързват обществения риск с проектните дадености на :
блока и онези аспекти на експлоатацията, които влияят върху надеждността на
системите. Като цяло, оборудването на АЕЦ е високонадеждно и неговите откази са
редки събития. Освен това, пр* аварийни ситуации, ограниченията по време и достъп
обикновено не позволяват ремонт на отказало оборудване. Тези обстоятелства
позволяват да се използва бинарна логика за отказите на елементите Най-
разпространеният метод за моделиране на системите за целите на ВАБ - анализите е
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Фиг. 4. Илюстрация на логическите модели при анализа на аварийните сценарии

известен като дърво на отказите [13] - вж. Фиг. 4. Целта на метода се състои в това,
чрез систематично дедуктивно логическо моделиране на системата и последващо
решаване на модела с помощта на уравненията на Булевата алгебра, да се получат т.н.
Критични Групи Елементи (КГЕ), представляващи комбинации от откази на технологич-
ни елементи и други подобни събития, вкл. човешки грешки, които, ако се случат едно-
временно, ще предизвикат отказ на съответната система.

За оценка на елементите на матрицата на прехода, напр. матрицата на блока, тези
КГЕ се комбинират в съответствие с определените аварийни сценарии и се решават
отново за всеки сценарий с помощта на Булевата алгебра за откриване на евентуални
неотчетени зависимости между системите на ниво елементи. Резултиращите КГЕ на
сценария представляват критичните групи от събития, чието едновременно случване
предизвиква прехода от инициатор i към аварийно състояние к. Елементите на матри-
цата се намират като:

/ 1 = 1

В горната формула, о „ „ , са неготовностите на технологични елементи (или вероят-
ности за човешки грешки). Произведението е по всички елементи Л' с л в n-та КГЕ, а
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сумирането - по всички критични групи Л'к||; в сценария ik.
По същия начин се определят и елементите на останалите преходни матрици, кои-

то след това подлежат на количествен анализ за получаване на интегралните резул-
тати, както и за определяне на неопределеностите и приноса отделните параметри на
анализите в крайните резултати.

4. Заключение
Представената процедура е най-обща и не обхваща редица твърде интересни про-

блеми, възникващи при анализите на риска и решавани с помощта на специални ме-
тоди. Измежду тях са: количествената оценка на неготовността на технологичните
елементи за пълно обхващане на всички видове откази; моделирането на отказите с
обща причина, особеностите при моделирането на външни въздействия върху АЕЦ.
напр. земетресения; анализ на пожарния риск; проблемите за моделирането на
възстановяването при наличието на време за това според аварийните сценарии и мно-
го други. Осветяването на всички тези въпроси в един доклад не би било възможно.
Целта на доклада бе да представи на професионалната общественост в областта на
ядрената и радиационната безопасност, цялостната математическа процедура на
вероятностните анализи на безопасността (ВАБ). които са един твърде удобен инстру-
мент за оценка на безопасността на обекта и сравнителни анализи на безопасността
при различни варианти на технологични и експлоатационни решения Освен това. ВАБ
позволява да се представи реалистична картина на обществения риск от експлоа-
тацията на АЕЦ в сравнение с други съществуващи рискови фактори (транспортни и
битови инциденти, природни катаклизми, статистика на заболеваемост и др )

Понастоящем, ВАБ е достигнал методическа зрялост, която гарантира достовер-
ността на резултатите в рамките на също така оценените доверителни интервали Раз-
личните методи на ВАБ са били предмет на специални сравнителни анализи както от
страна на U.S. NRC, така и от специални международни проекти на МААЕ и на Аген-
цията по атомна енергия към Организацията за икономическо сътрудничество и раз-
витие (NEA/OECD). Натрупан е голям фонд от литературни източници, посветени на
процедурите и методите на ВАБ, вкл1очително и издадени от МААЕ

ВАБ - анализите широко се използват по света и се препоръчват от регулиращите
органи на повечето развити държави. Практически всички АЕЦ в САЩ са обхванати от
програмата на U.S. NRC за ВАБ-анализи, известна като 1РЕ (Individual Plant Evaluation).
ЗАБ-анализите се препоръчват също и от WANO. вкл и в рамките на Програмата на
WANO за АЕЦ Козлодуй.

Понастоящем, в България се извършва пълен ВАБ - Ниво 1 на АЕЦ Козлодуй-3 (бло-
кове 5 и 6), възложен от АЕЦ Козлодуй на РИСК ИНЖЕНЕРИНГ ООД и изпълняван под
контрола и с методическа и експертна помощ на МААЕ, а също така са извършени
анализи на отделни системи и инициатори в рамките на 6-месечната Програма на
WANO. По-широкото използване на ВАБ - анализите и техните резултати може
значително да оптимизира процеса на вземане на решения в областта на безо-
пасността на АЕЦ.
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6G93 00528
Моделиране на надеждността и риска на АЕЦ

с помощта на петриподобни ориентирани графи

Г. И. Петков
РИСК ИНЖЕНЕРИНГ ООД

При усъвършенстването на системите на АЕЦ нараства тяхната сложност, и следо-
вателно, особено важно е коректното представяне на техните функции с помощта на
надеждностните модели. Вероятностният анализ на безопасността на АЕЦ, използващ
тези модели, изисква правилно разбиране на физическата и логическата същност на
условията, в които работи системата, и на взаимодействието между елементите и
подсистемите й. Тяхното адекватно интерпретиране в надеждностните модели
предполага познаване на моделиращите методи - възможностите и съответствието им
на конкретната задача.

За анализ на надеждността и риска на сложни системи се използват следните ме-
тоди за моделиране и пресмятане: Булева алгебра - БА; Дърво на отказ - ДО; Мини-
мална критична група елементи - МКГЕ; Метод Монте Карло - ММК; Дърво на събитие -
ДС; Логическа диаграма - ЛД; Марковски вериги - MB; Полумарковски вериги - ПМ; Мрежи
на Петри - МП; Физическо моделиране - Ф М ; Експертни системи - ЕС.

В Таблица 1 са сравнени тези методи [1]. Простото сумиране на преимуществата и
недостатъците им дава следните резултати:

БА
ДО
МКГЕ
ММК
ДС
ЛД

14/40
23/31
14/40
25/28
21/33
25/29

MB
ПМ
МП
ФМ
ЕС

17/37
20/34
40/14
20/34
29/25
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Таблица 1 . Предимства и недостатъци на различните методи

Предимства и недостатъци БА ДО МКГЕ ММК ДС АД MB ПМ МП ФМ ЕС

1. Моделиране на логическа и + + + + + + - - + + +
времева последователност - - - + . . + + . + - +
на елементите

2. Систематичност, ++ - - + + + + + + -
д ъ л б о ч и н а и - + - - + + + + + . +
ц я л о с т н о с т н а и з с л е д в а н е + - + + + - . + . +

3 . В ъ з м о ж н о с т з а и з п о л з в а н е + + + + + + - - + + +
заедно с други методи

4. Възможност за описване на - + - - + - - + + - +
повече от две състояния

5. Простота на метода за мо- + + + . + - - . + .
делиране

6. Простота на метода за мо- + - - . . + . . . + .
делиране на връзките между
системите

7. Минималност на необходи- + - - + -
мите знания за моделиране

8. Минималност на възможни- + - - + . . - - - + .
те грешки при моделиране

9. Описване на непродължи- - - . . . . + + . .
телни, прекъсващи, и управ-
ляеми откази

10 Обработване на модели с - + - +
произволни размери

11 .Описание на стохастична ( s ) - - - + - - + + + + -
зависимост между елемен-
тите на модела

12.Ремонтируемостнакомпо- - - - + - - . + + + - +
нентите на модела

13.Оценка на надеждностните - - - . . . + + + - -
показатели за произволен
времеви интервал

14. Конструиране на модела н е - - - - . . + . - . + -
посредствено по неговата
функционална схема

15. Моделиране на произволна - + + + + + - - - + +
конфигурация на системата

16. Моделиране на свързани - - - - - + + + + - +
събития

17.Установяване на връзките - - - . - . . + + - +
между причина, ефект и вид
на отказа

18.Обхват на всички зависимо- - - + - -
с ти на системата

17
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Табл. 1. (продължение)

Предимства и недостатъци БА ДО МКГЕ ММК ДС ЛД MB ПМ МП ФМ ЕС

19.Незадължителностнаверо- - - - - . . . . + . +
ЯТНОСТНИЯ1 модел з а всички
компоненти

20.Незадължителност на пред-
варителното изброяване на
отказите и / или състоянията " " + + - - . . + . .
на обекта

21 .Дедуктивно идентифицира- - + + - + + - - + + +
не на отказите

22.Обработка на пътищата н а - + + - - + - - + - +

отказа

23.Количествен анализ - + + + + + . . . + -

24.Качествен анализ - + - + - +
25.Възможност за граничен

анализ: резерв, конкурент-
нос т или изменение на + ' + + + - - + + -
обекта

26.Съответствие между при- - - ->- + + + - - - + +
чина и отказ

27.Моделиране на частичен - - - - - - - + + - +
отказ

28.Възможност за аналитично + + + - + + + - • + -
решение

29.Лесно тълкуване и използва- - + - + + + + - - + +
не на резултатите

ЗО.Възможност за превръщане + + + - + + + + - + -
на логиките в съответни ве-
роятное тни уравнения

31.Простота на получените ++ - + + + - - - + -
уравнения, диаграми и
таблици

32.Възможност за описване на - - - - + + + + + - +
последователности от
събития

ЗЗ.Описание на преходи между - - - - - + + + + - -
състояния

34.Лесно запрограмиране + + + + . . . . + . .

ЗБ.Отчитане на предисторията - - - + - +
на състоянието

36. Моделиране на динамичес- - - - - - + + + - -
ката конфигурация на систе-
мата

37.Възможност за използване - - - - - + + + - +
за отказоустойчиви системи
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Табл. 1. (продължение)

Предимства и недостатъци БА ДО МКГЕ ММК ДС ЛД MB ПМ МП Ф М ЕС

36.Моделиране на динамичес- - - - - - - + + + - -
ката конфигурация на систе-
мата

37.Възможност за използване - - - - - - + + + - +
за отказоустойчиви системи

Зв.Използване на изменящи с е - - - + - - - + + - .
вероятности за преход от
едно 8 друго състояние

ЗЭ.Моделиране на подробно- - - - . . . . . + . +

сти

ДО.Точност на резултатите

41.Използване на произволни
закони за разпределение

42.Ранна диагностика на отка-
зите

43.Възможност за опериране
със сложна логика на отка-
зите

44 Не се използва метод за
поглъщане на състояния

45.Не се използва метод за
отсичане на състояния

46.Използва се функционални
декомпозиция

47Използва се режимна
декомпозиция

48.Ориентация на метода'
- на събития
- на процеср

49.Не се използва метод за
ограничаване на състояния

50 Възможност за изследване
на чувствителността

+ +

+ + +

« v

От анализа на преимуществата и недостатъците на различните методи се вижда,
че една и даже две моделиращи методи не могат да покрият многообразието от
режими и състояния на системите на АЕЦ. Приемлива стратегия за моделиране на
такъв обект е използването на несложен метод водещ до аналитични решения и
допълнен с имитационно моделиране там, където такива решения са трудоемки или
невъзможни.

Простото сумиране за най-разпространения вариант и на предложения в тази ста-
тия алтернативен вариант на комбиниране на методите дава следните резултати.

БА + МКГЕ+ДО+ДС 30/24
МП+ФМ 53/1
Разбира се. показаните в таблицата преимущества и недостатъци характеризират
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no-скоро теоретичните възможности на методите, отколкото практическото им из-
ползване. Особено внимание трябва да се отдели на сложността на алгоритмите за
обработка на моделите (това се отнася най-вече до MB, ПМ и МП, силно ограничени по
тази причина). Практгчески важно значение имат популярността и апробираността на
методите. И, въпреки това, имайки предвид преимуществата и недостатъците на

* методите и нарастващите възможности на изчислителната техника, е желателно
разкриването на по-добри перспективи за моделиране и пресмятане на надеждността
и риска. Статията представя алтернативен подход за построяване на модели на
надеждността и риска на АЕЦ непосредствено по технологичните, електрическите и
управляващи схеми на системата. За точното описание на режимите и състоянията се
използват инструкции за експлоатация, технологичен регламент, техническа докумен-
тация (паспорти на оборудването, технически описания) и информация за възможния
оперативен контрол и управление.

Техниката се нарича на Анализ на топологичната надеждност на ориентирани гра-
фи АТНОГ (ATRD) и използва граф за физическо моделиране, позволяващ разкрива-
нето на взимодействията на елементите и системите във всички техни експлоатацион-
ни режими. Ориентираният граф, използван за моделиране на паралелните структури в
схемите, както и за описание на състояния и имитиране на режими и свойства,
съдържа елементи на мрежите на Петри.

АТНОГ се извършва в следния ред [ 1 ]:
а) построяване на условен орграф на работоспособността на системата непосредст-

вено по технологичните схеми на АЕЦ - тръбопроводни, електрически, механични,
измерващи и логически мрежи;

б) разширяване на модела на системата чрез построяване на орграфите на работо-
способността на елементите в системния орграф до нужното ни ниво, като се отра-
зяват в най-общ вид състоянието, ззаимодействията, управлението и свойствата на
елемента;

в) обработване на орграфи в ред, обратен на построяването им, с помощта на запрог-
рамиране на елементите на мрежите на Петри (паралелност, времеви преходи,
различни режими) и използване на алгоритъма за получаване на топологичната
надеждност, изразяващ надеждността на орграфа във вид на формула от коефици-
енти, представляващи надеждностите на тривиалните компоненти на модела [2];

г) пресмятане на надеждността (готовността) на елементите и системата в опреде-
лен момент или интервал от време за даден режим с формулиран критерий за ус-
пех, при зададени начални условия, диаграми на изменение във времето на техно-
логичните параметри и състоянията на елементите, надеждности (готовности) на
тривиалните компоненти.

Моделът на АТНОГ е създаден посредством проследяване на всички физически
процедурни връзки, обхващащи зависимостта на всеки възел, от който и да е друг възел.
По такъв начин проблемът е моделиран като достижимост на вьзлите в орграфа. При
това са валидни следните забележки: (1) Техниката не използва вероятностно отсича-
не; (2) Алгоритъмът за обработка на орграфите допуска ненадеждност на възли и/или
дъги и даже стохастична зависимост.

Моделът и компкзтърната програма, съставени с помощта на АТНОГ, могат да 6 v
дат приложени за разнообразни анализи на надеждността и риска на АЕЦ:

1. Ориентирането му, както към процеса, така и към събития, дава възможност за
гъвкав анализ на безопасността и ефективността на АЕЦ,

2. Възможностите на метода да моделира готовността на елементите във времето,
преходите от състояние в състояние и от режим в режим може да позволи създава-
нето на максимално автоматизирана система за събиране и обработка на данните
за надеждността на елементите и системите на АЕЦ;
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фиг. 1. Значимост на подсистемите на ГЦП

•I

3. Допълнителното разширяване с помощта на мрежите на Петри, размити множест-
ва и правила като форма за представянето на изходните данни за различни типове
елементи и експертните знания, би дало възможност АТНОГ да се използва за по-
строяване на система, подпомагаща оператора за вземане на решение при управ-
лението на надеждността и риска на АЕЦ.

Като примери са показани три от възможните направления за приложение на по-
строения модел и програма за системата на главната циркулационна помпа (ГЦГМ95М) на
пети и шести блок на АЕЦ'Козлодуй" с реактори ВВЕР-1000[1]:

• изследване на значимостта на подсистемите на системата на ГЦП за двата въз-
можни режима на работа (нормална работа и очакване на запуск), като получените
резултати са дадени на фиг. 1 и в таблица 2;
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Таблица 2. Резултати от анализа на подсистемите на ГЦП

Подсистема

Междинен контур - TF

Продувка-подпитка - ТК

Чист кондензат TN

Техническа вода група
"Б" - VB

Маслосистма - YD50.60

Електрозахранване

Вьздухоснабдяване UT
или "разривни" защити
YZS01,02,03

Режим

1 и 2

1
2-0*

2-30»*

1 и2

1 и 2

1 и 2

1 и2

1 и 2

Значимост
по

Бирнбаум

1

1
1
1

0.1

1

1

1

1

Време на изме-
нение на готов-

ността, s

180

С
О

 
С

О
 С

О

18000

60

15

3

15

Средна
готовност

0.3512

04996
0.5000
0.4879

0.9500

0.3351

0.2755

1.0000

0.2457

Значииост.
100/s

1.5819

1.1120
1.1111
1.1139

0.0006

4. 9736

24.1968

33 3333

27 1334

График
на

фиг. 1

Х1А

Х1В1
Х1В2-0
Х1В2-30

Х1С

X1D

Х1Е

X1J

Х1-0

* Спомагателната помпа се вклкзчва в момента време 0 s;
** Спомагателната помпа се вклкзчва в момента време 30 s

• изследване на аварийната ситуация 'затваряне на пневмоклапаните" за готовност-
та на елементите на ГЦП показано на фиг 2 (приведени са изходните данни за
изследването, аналогични на получените от УВС на блока), където: Х2Н1 е управ-
лението на ГЦП, Х2НЗ е електродвигателя й, Х2Н10 е радиално-опорния й лагер,
Х2Х11 е блока на торцевото уплътнение на вала й, Х2Н13 е долния радиален лагер
на помпата и Х2Н15 е самата ГЦП;

• пресмятане и прогнозиране на вероятността за безотказна работа на ГЦП-195М
(за режим на нормална работа) за петата година на експлоатация на V блок на АЕЦ
"Козлодуй", което е показано на фигура 3.

При анализа на чувствителността (значимостта) на елементите и подсистемите се
използват следните формули за пресмятане:

Значимост по Бирнбаум: /д- = l . - l v " - Л\ I \ Лк • - .ц I

Средна готовност:
Л 27* S

Значимост с тежест на Времето: ,Т« fB It г \Ч

'к - 'к /['к л,\-

Л'\ + Л\ I • i/,+i - i,!

Използвана литература

1. Петков Г И . Разработка методик и алгоритмов для моделирования и анализа надеж-
ности систем АЭС: Дисс. на соиск учен. степ. канд. техн. наук. - М.. 1992 - 198с.

2 Satyanarayana A., Prabhakar A. New Topological Formula and Rapid Algorithm for
Reliability Analysis of Complex Networks. IEEE Transactions on Reliability - June 1978.
Vol. R-27. - p. 82-100.

22



Изжодни данни за пресмятане на аварийна ситуация 'затваряне на пневмоклапаните'

0.0 сек.
2 Осек.
4.0 сек.
С.Осек

7.0 сек.
12.1 сек.

14.2 сек.
28.0 сек.

35 6 сек.
50.0 сек.
58.4 сек.
61.7 сек.

93.0 сек.

148.0 сек.

188.0 сек.

•TK60S01
:TK60S01
•TK50S03
:YD50S06
: YD50S07

YDF11
TK51S02

YD50S06
: YD50S07

TK51S02

:YD10D01SA1
: YDF11
: YD10D01SA1

YD1ODO1B01
YD10D01B02
TK60S01

:TK50S03
YD50S06

: YD50S07
TK51S02

YD1OD01B01
: YD10D01B02

НЯМА СЪБИТИЯ;
ХОД
ЗАТВОРЕНО
ЗАТВОРЕНО
ХОД
ХОД
ДА (масло в ГЦП1 Р<0.6)
ДА (регулатор YDC11 БЩУ Р)

ХОД
ХОД
ДА (регулатор YDC11 БЩУ Р)

ДА (ГЦП1 ДУ БЩУ)
ДА (масло в ГЦП1 Р<0.6)
НЕ (ГЦП1 ДУ БЩУ)
ИЗКЛ. (ГЦП1 изклЫен)
ИЗКЛ. (ГЦП1 изклЬчен)
ОТВОРЕНО
ОТВОРЕНО
ОТВОРЕНО
ОТВОРЕНО
ДА (регулатор YDC11 БЩУ А)

ИЗКЛ. (ГЦП1 изклЬчен)
ИЗКЛ. (ГЦП1 ичклЬчен)

Р227 = 0.5;
Р227 = 0.0;
Р216 = 0.0,
Р242 = 0.5;
Р245 = 0.5;
Р24 = 1.0,
Р166=1.0,
Р167 = 0.0.
Р242 = 0.0;
Р245 = 0.0;
Р166 = 1.0,
Р167 = 0 0;
Р1 =1.0,
Р24 = 1.0;
Р1 = 0.0;
Р4 = 0.0,
Р41 =0.0;
Р227 = 1.0.
Р216 = 1.0.
Р242 = 0.0,
Р245 = 0.0;
Р166 = 0.0.
Р167=1.0;
Р4 = 1.0,
Р41 = 1.0.

Х2Н1 Х2НЗ

t. s

•• t, s

t. s
200 10 15 20 25

Ф и г . 2. Аварийна ситуация "затваряне на пневмоклапаните"

23



1.0 -г

0.0 • I j 1 ^ месеци

1 2 3 4 5 6
пресметната стойност - медиана (Т„а = 70 денонощия);

— пресметната стойност - долна граница (Тп;> = 2 денонощия);
• - експлоатационна стойност - втора година (Т05 = 65 денонощия);
— прогнозна стойност - пета година (Т05 = 71 денонощия).

фиг. 3. Вероятност за безотказна работа на ГЦП-195М за петата година
от експлоатацията на Блок 5 в АЕЦ "Козлодуй"

5G93 00329
Сравнение на програмния пакет MELCOR във фазата

на изтичане с RELAP5/2 и реални данни

А Съртмаджиев, А. Иванова, Е. Балабанов

ДФ "ЕНЕРГОПРОЕКТ"

MELCOR е напълно интегриран сравнително бързодействуващ програмен продукт,
предназначен за анализ на тежки аварии в леководни реактори. Характеристиките на
развитието на аварията, кои т о се моделират от MELCOR вклкмват термохидравликата
на първи и втори контур, както и на херметичните помещения с отчитане на неконден-
зиращите газове; разгряването и деградацията на активната зона; освобождаването и
разпостранението на радионуклидите; генериране, разпространение и изгаряне на во-
дорода; взаимодействие на стопилката с бетона; поведение на топлинните структури;
влияние на работата на системите за безопасност върху термохидравличните парамет-
ри на блока и върху разпространението на радионуклидите.

Програмният продукт MELCOR е създаден в Националната лаборатория Sandia за
US NRC и е все още в процес на развитие. Предназначен е да замести сега използува-
ния STCP (Source Term Code Package), след изпълнение на верификационна и валида-
ционна програма.

Настоящият доклад представя част от резултатите от сравнение на MELCOR във
фазата на изтичането с аналогични пресмятания, проведени със системната програма
RELAP5/2. За реперен е избран блок с ВВЕР-440 модел В-213, като да(.аид възможност
за проверка на по-широк спектър от процеси (например хидроакумулатори).

I
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Моделът на реперния блок за RELAP5/MOD2 е пре, назначен за изследване на ши-
рок спектър от преходни процеси и аварийни режими предимно за целите на лицензи-
рането.

Моделът описва активната зона като три паралелни канала и байпас. Трите канала
представят съответно 1/3 и 2/3 от средните касети и гореща касета, като в последната
е отделно моделиран "горещ1 топлоотделящ елемент, съответствуващ на максимално
допустимия радиален коефициент на неравномерност с максимална линейна мощност
325 W/cm. Останалите участъци от активната зона, както и горна смесителна камера,
представят 'заливан" участък, в който се подава топлоносител от хидроакумулаторите
и 'незаливана' част.

Шестте циркулационни кръга са представени като три, съответстващи на 1, 2 и 3
действителни. Наклонените и вертикални участъци на хидрозатворите са представени
с по два или повече обема.

Парогенераторите са моделирани подробно, като тръбният сноп е представен с
три паралелни канала по височина на снопа, като всеки канал е разделен на пет после-
дователни участъка.

Вторичната страна на парогенераторите в частта под нивото на тръбния сноп е
представена като два паралелни канала, един съответстващ на обема, в който е тръб-
ният сноп и втори, през който се осъществява вътрешната рециркулация в парогенера-
тора, като двата канала са свързани помежду си. Подробно са описани парните линии и
главния парен колектор.

Главните циркулационни помпи са представени с четириквадрантните си характе-
ристики. Кривата на пробега не се задава в явен вид.

Свързващите тръбопроводи на компенсатора на обема са представени като една
тръба с четири участъка, съответствуващи на ориентацията на отделните участъци.
Самият компенсатор е разделен на 14 участъка. Моделът е стабилизиран така, че при
номинална мощност основните термохидравлични параметри да съответствуват на
действителните.

Дискретизационната схема, използувана за MELCOR представя активната зона ка-
то един хидродинамичен канал. Байпасът е представен като връзка между долна и гор-
на смесителна камера, без контролен обем.

С по един контролен обем са представени опускния участък, долна и горна сме-
сителна камера и горното елиптично дъно на реактора. Описани са два циркулационни
кръга, единият от които съответствува на пет действителни.

Тръбният сноп на ПГ, вторичната страна на ПГ, свързващият тръбопровод на КО и
КО са представени с по един контролен обем.

Главните циркулационни помпи са моделирани с характеристиките си само в първи
квадрант и кривата на пробега. Използувана е опцията QUICK-CF, т.е. ГЦП не са пред-
ставени с отделен контролен обем, а хидравличните характеристики на връзката съот-
ветствуват на хидравличните характеристики на първи контур.

При стационарни условия отвеждането на топлината от ПГ е моделирано като от-
веждане от тръбния сноп, т.е. директно от първи контур. След започване на преходния
режлм топлоотвеждането се моделира по по-адекватен начин - чрез подаване на вода и
отвеждане на пара от вторичната страна на парогенераторите. Самите парогенера-
тори са свързани помежду си с цел скоростно имитиране на функциите на главния
парен колектор и позволяващи по-близко до реалното моделиране на БРОУ-К и БРУ-А.

Използувани са два различни модела на главните циркулационни тръбопроводи:
"груб", при които горещата и студена част на ГЦТ са представени с по един контролен
обем, и "фин", при които са използувани съответно два и три обема за горещия и студе-
ния тръбопровод, с цел по-подробно описание на хидрозатворите.

Стабилизираните параметри с данните за MELCOR са близки до реалните за ре-
перния блок. В моделите за RELAP5/2 и MELCOR са вклкзчени системите за аварийно
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Фиг. 1. Случай (а), груба дискретизация, неравн опция: Налягане в I контур.

охлаждане на активната зона (хидроакумулатори, ПАП, ПАЗ). Адекватното моделиране
на началната фаза на авариите е от съществено значение за определянето на момента
на началото на разгряване на активната зона, от тук скоростта на разгряване, момента
на освобождаване на радиоактивни продукти, момента на нарушаване на целостта на за-
щитните бариери и т.н.

Сравнигелните анализи са проведени за различни случаи на малко изтичане от първи
контур:

(а) Загуба на топлоносител от студената част на ГЦТ през сечение с екв. диаметър 100
mm с пълна загуба на електрозахранване и един хидроакумулатор, подаващ към
ГСК.

(б) Изтичане от парния обем на КО - скъсване на тръбопровод към предпазните
клапани на КО без работа на САОЗ.

(в) Авария с неправилно отваряне на предпазните клапани на КО за бл.2 на АЕЦ Ровно
(сравнение с данни от IRS на IAEA).

Контролни параметри при сравнението са преди всичко налягането в I контур, интег-
рален разход през изтичането, разход от хидроакумулаторите, маса на топлоносителя
в реактора и циркулационните кръгове, разход на топлоносителя през активната зона,
обемно паросъдържание в активната зона и циркулационните кръгове.

Тъй като бързодействието се счита като едно от предимствата на MELCOR, са про-
ведени паралелни пресмятания с различна степен на дискретизация на първи контур,
както и с използуване на равновесна опция за всички обеми на първи контур.

Проведените анализи за случай (а) показват, че "грубата" нодализация при използу-
ване на неравновесни модели добре предвижда изменението на налягането в първи
контур.
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Фиг. 4. Случай (а), груба дискретизация, неравн. опция: Разход на топлоносител през входните
щуцери на реактора от неавариралите кръгове (RELAP - 3 кръга, MELCOR - 5 крьга)
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Фиг. 5. Случай (а), груба дискретизация, неравн. опция: Разход на топлоносител през изходните
щуцери на реактора към авариралия кръг
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Ф и г . 11. Случай (а), груба дискретизация, неравн. опция: Температура на обвивките на TOE
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•финният1 модел описва нереалистично периода, през който налягането в първи
контур се контролира от втори контур. След изпразването на хидрсакумулаторите по-
ведението на налягането е близко до предвиденото с RELAP. Използуването на равно-
весен модел е реалистично само до наситено състояние на първи контур и не се препо-
ръчва.

Случай (б) моделира скъсване на тръбопровод от КО към ПК на КО с еквивалентен
диаметър 90 mm без работа на САОЗ. Причина за този анализ е заклкзчение от пре-
дишни анализи с MELCOR, посочващи неадекватно моделиране на свързващия тръбо-
провод на КО, водещо до прекомерно повишаване на нивото в КО. За избягване на то-
зи ефект беше направен опит с добавяне на контролен обем за свързващия тръбопро-
вод, който, обаче, не води до съществен ефект.

Интегралният разход през изтичането е близък до предвидения с P'LAP във всички
случаи. Трябва да се отбележи, че двете програми използуват различни подходи при
определяне на паросъдържанието на изтичащия топлоносичтел. Ориентацията на раз-
късването в MELCOR е избрана така. че да се получат параметрите, предвидени от
RELAP.

Добро съвпадение показва температурата на топлоносителя на входа в активната
зона. Трудно е да се оцени съответствието на получените резултати над активната
зона, както поради твърде различната дискретизация, така и поради различната физи-
ческа същност на сравняваните величини (средна температура на топлоносителя в
MELCOR и температура на водата и парата в RELAP).

Разходът през входните щуцери на реактора от незасегнатите кръгове показва
добро съвпадение. Към скъсания кръг MELCOR предвижда по-голям обратен разход от
RELAP. Подобни са резултатите и през изходните щуцери.

'Грубият' модел с неравновесна опция на MELCOR дава около 10% по-малко маса
на топлоносителя в реактора, отколкото RELAP и съответно повече в кръговете. Други-
те два модела дават значително по-голяма разлика.

Достатъчно добро съвпадение показва времето за изпразване на хидроакумулато-
рите и температурата на обвивките на TOE.

Понижаването на налягането, получено с MELCOR е малко по-бързо от резултата,
предвиден от RELAP поради по-висок разход през скъсването. Различните стойности
на "платото* се дължат на факта, че в модела на MELCOR е приета работа на БРОУ-К,
докато в RELAP налягането във втори контур се поддържа от БРУ-А. По-високи стойно-
сти има и нивото в КО, като MELCOR предвижда и повторното му запълване. Останали-
те параметри - паросъдържание в активната зона и горещите тръбопроводи, разход на
топлоносител през реактора - показват добро съвпадение. Съществено отклонение по-
казва единствено паросъдържанието в студените тръбопроводи, като стойностите пре-
сметнати с RELAP5 са много по-ниски.

Третият анализ - случай (в) - третира реална авария в АЕЦ "Ровно1 - бл. 2 от 8 декем-
ври 1988г., представляваща неправилно отваряне на ПК на КО при работа на блока на
мощност. Поради ниско налягане в I контур реакторът е заглушён 13 s след отварянето
на ПК от A3 - II, преминала в A3 -1 в 36-та Е, последван от падане на стопорни клапани
6s по-късно. Поради продължаващото понижаване на налягането, при 85 kgf/cm2, всич-
ките 3 ПАП са започнали до подават топлоносител към I контур през интервал от 7 s. В
течение на 74 s последователно спират ГЦП поради висока температура в автономния
им контур. След успешна интервенция на оператора на ПК на КО затваря 200 s след
началото на аварията. Поради силно ограничения достъп до информацията, не са
известни нито времето, нито вида на операторската намеса.

Резултатите потвърждават, че MELCOR предвижда по-високо ниво при повторно
запълване на КО. Стойността на налягането в I контур през първите 250 s показват
твърде добро съвпадение.
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Фиг. 14. Случай (б): Изменение на налягането в първи контур
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Фиг. 15. Случай (6): Изменение на нивото в КО
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Фиг. 16. Случай (б)- Разход през изтичането
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Фиг. 17. Случай (6): Обемно паросъдържание на изтичащия топлоносител
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Основните изводи от проведените анализи могат да се обобщят както следва:

• като цяло MELCOR предвижда добре основните термохидравлични параметри
във фазата на изтичане при подходящо моделиране на скъсването.

• по-подробната нодализация не води до задължително подобряване на резулта-
тите. Във фазата, когато налягането във I контур се контролира от II по-подробна-
та дискретизация предвижда физически нереалистични резултати.

• резултатите за нивото в КО предвиждат завишени стойности.

• недостатъчно добре се описват естествената циркулация и противоточното дви-
жение в дифузен топлоносител

• за гарантиране на достоверността на резултатите при моделиране на тежки ава-
рии, добре е фазата на изтичането да бъде анализирана и с RELAP5/2.
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Програмен комплекс за пресмятан* на термохидравличните

процеси в активната зона и термомеханичните процеси
в топлоотделящите елементи на реакторите ВВЕР при авария

със загуба на топ доносите л

С. Стефанова, М. ВиткоВа
Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика - БАН

Въведение

Безопасността на АЕЦ вклкэчва редица действия и мерки, които се предприемат
при избора на площадката, проектирането, строителството и експлоатацията, с цел
предпазване на обслужващия персонал, населението и окръжаващата среда от ради-
ологични поражения [ 1 , 2 ] .

Важна част от дейността по обезпечаване на безопасността представлява анали-
зът на постулирани аварии, приети като основа за проектиране и лицензиране на АЕЦ
и системите за безопасност, които трябва да осигурят надеждно охлаждане на ре-
актора и локализация на последствията от различни преходни и аварийни режими,
включително при максимална проектна авария (МПА). От 70-те годики насам МПА при
реакторите с вода под налягане се определя като авария вследствие на мигновен
двустранен разрив на главния циркулационен тръбопровод (ГЦТ) при работа на ре-
актора на пълна мощност [3, 4 и 5].

Анализът на МПА се провежда обикновено с помощта на сложни изчислителни про-
грами за пресмятане на термохидравлични, термомеханички и други процеси в АЕЦ,
такива са ТЕЧЬ-М [6] , RELAP 17, 8], TRAC [9] , FRAP [10], SSYST [11] и дрчти. Целта на
тези разчети е определянето на границите на изменението на вгжни за екс-
плоатацията параметри, които се сравняват с проектните ограничения [1], форму-
лирани по последния начин:
1) максималната температура на обвивката на тчеловете не трябва да превишава 1200°С;
2) локалната дълбочина на оксидация на обвивката на твеловете не трябва да превишава

18% от първоначалната дебелина на стената;
3) частта на реагиралия цирконий не трябва да превишава 1% от неговата маса в ак-

тивната зона.

Резултатите от пресмятанията за МПА не могат да бъдат проверени на самата
АЕЦ, затова много важни са експерименталните изследвания, извършени на подходя-
щи съоръжения.

Понастоящем съществуват два различни подхода за оценяване на действието на
системите за безопасност на АЕЦ, в частност на САОЗ, през време на МПА. Първият
подход е основан на изискванията, приети в известните документи [12]. Тези изисква-
ния съответстват на разбирането за процесите в горивото и термохидравликата на
двуфазни потоци от 70-те години. За тях са присъщи консервативните допускания,
такива като високо ниво на остатъчно енергоотделяне, неотчитане на действието на
подсистемите САОЗ по време на МПА и други. Такъв подход се използва за лицен-
зионни цели. Най-новите изследвания [13, 14, 15] показват, че такъв подход е твърде
консервативен и някои изисквания са физически нереални (Фиг.1, 2).

Вторият подход се основава на съвременното разбиране за процесите в горивото и
термохидравликата на двуфазни потоци и е реализиран в разчетни програми по метода
на "най-добрата оценка', такива като TRAC [9], RELAP5 [7]. CATHARE [16]. Тези
програми осигуряват реалистично моделиране на процесите в АЕЦ при МПА, а също и
на широк спектър преходни режими. Реалистичният подход за оценяване на дей-
ствието на САОЗ оказва влияние върху целия проект за АЕЦ, в смисъл на капитални
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разходи, експлоатационни разходи и сложност на системите на АЕЦ. Икономията при
използването на такъв подход потенциално може да възлезе на 50-100 млн. долара за
бъдещ блок на АЕЦ с реактори от типа PWR [14].

Клкэчови параметри при МПА са: температурният пик на обвивката (ТПО) и времето
за завършване на фазата на изтичане, времето на начало на фазата на повторно
заливане, температурният пик през тази фаза и времето до пълно заливане на актив-
ната зона. Обикновено действието на САОЗ се оценява по консервативен начин и ТПО
не трябва да превишава 1200°С. Многочислени експерименти и разчетни изследвания,
проведени през последните години на основата на подхода за 'най-добра оценка"
показаха, че определеният по консервативен начин пик на температурата на обвивката
има запас = 400°С. Последното води до оскъпяване конструкцията и експлоатацията
на АЕЦ. Разчетният начин за моделиране на МПА, а също и експериментите на
стендове от типа LOFT [17, 18] и SEMISCALE [19] показват, че МПА представлява
непрекъснат процес, в който могат да се отделят три фази: изтичане (изпразване на I-
ви контур), запълване на долна смесителна камера (ДСК) с вода от подсистемите на
САОЗ и повторно заливане на активната зона, което завършва при окончателно
заливане на активната зона.

Във всяка от тези фази доминират различни процеси. Най-важните параметри, ха-
рактеризиращи фазите на аварията са: продължителността на фазата на изтичане,
времето на повторното заливане и продължителността на ТПО, определящи рабо-
тоспособността на твеловете при МПА.

Да разгледаме разчетните програми за анализ на термохидравличните процеси в I-
ви контур и активната зона на реактори PWR и ВВЕР, определящи условията на ох-
лаждане на повърхността на обвивката на твеловете и разчетните програми за анализ
на термомеханичните процеси в твеловете, определящи ТПО и деформацията на
обвивката (т.е. работоспособността на твеловете) при условията на МПА.

1. Разчетни програми за анализ на термохидравличките процеси
в l-ви контур и активната зона на реактори PWR и ВВЕР при МПА

В настоящия момент в литературата са описани няколко десетки разчетни програ-
ми, с помощта на които се пресмятат термохидравличните процеси в реакторите с
вода под налягане. Така наречените "интегрални1 програми за пресмятане на проце-
сите в l-ви контур и активната зона като цяло при аварийни процеси са много малко,
поради техния значителен обем, сложност и големи разходи за създаването им и тях-
ната верификация на експериментални стендове. За разлика от програмите, моде-
лиращи отделни процеси или компоненти от обурудването на АЕЦ, в интегралните про-
грами са моделирани процесите и оборудването в целия първи контур и частично или
напълно, във !!-ри контур. Те се основават на уравнения на хидродинамиката за едно- и
двуфазни потоци на топлоносителя, уравнения на неутронната кинетика, уравнения на
конвективния пренос и топлообмен, топлопредаване през различни повърхности, а
също и на множество емпирични зависимости, които общо определят сложната
структура и значителния обем на тези програми.

Могат да се разграничат 5 основни вида интегрални разчетни програми:
1) програми за анализ на авария от типа "голямо изтичане", ("голям теч"), вклкзчи-

телно МПА (консервативни или лицензионни и за "най-добра оценка");
2) програми за анализ на авария от типа "малко изтичане' ("малък теч');
3) програми за анализ на преходни режими, които не са предизвикани от изтичане;
4) бързодействащи програми за оперативни цели;
5) програми за тренажори и за обучение на оператори за АЕЦ.

Изследвания на аварии от типа 'голямо изтичане" и преди всичко на МПА, започна-
ха едновременно с появяване на първите енергийни реактори с вода под налягане, и
това бяха първите интегрални програми. С тяхна помощ удобно се пресмятат първите
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20-30с от процеса, когато градиентът на налягането в 1-ви контур е сравнително голям
(0,1 - 1,0 МПа/с), обаче по-продължителният разчет обикновено изисква значителен
разход на процесорно време за ЕИМ. Към този вид се отнасят ранните версии на
програмите от сериите ТЕЧЬ. RELAP, CATHARE, TRAC и други

Програмите за анализ на аварии от типа "малко изтичане" съдържат значително по-
добри числени решения и опростявания на основните уравнения, което води до съ-
ществено намаляване на времето за пресмятане. Някои от тях са модификации на
програми от по-горния тип. Към този вид се отнасят програмите УРОВЕНЬ [6].
RETRAN [20], модификации на RELAP, TRAC и други.

Програмите за анализ на преходни режими без разхерметизация на l-ви контур мо-
гат да пресмятат също изтичане на топлоносителя, например през предпазните кла-
пани. Такива режими се отличават с относително постоянни или бавно изменящи се
налягане, температура и други параметри на топлоносителя. Затова съществено раз-
личие при тези програми е значителното опростяване на уравненията за съхранение и
на топло- и масообмена на топлоносителя, като е вклкзчено детайлно моделиране на
действието на различните регулатори и клапани, системите за захранване и впръск-
ване, а също и моделиране на обратните връзки между изменението на термо-
хидравличните параметри и кинетиката на реактора. Към този вид се отнасят прог-
рамите от серията МОСТ [6] , ДИНАМИКА [6], новите модификации на RELAP, TRAC и
други.

При бързодействащите програми не е задължително да има значителни опростява-
ния на основните уравнения, а ^оеди всичко значителна оптимизация на взаимодей-
ствието на софтуера с вътрешните системи на ЕИМ, значително подобряване на чис-
лените решения и разширени възможности на самата ЕИМ. Към този вид се отнасят
модификациите на DRUFAN [21] и други.

Програмите за тренажори и обучение на оператори са с голяма бързина на изчис-
ленията поради опростяването на физическите модели и високата ефектиьност на
взаимодействие на софтуера със систимите на ЕИМ. През 1977-1978 год пред група
специалисти от Института за ядрени изследвани? и ядрена енергетика при БАН беше
поставена задача да се създаде програмен комплекс за анализ на стационарни,
преходни и аварийни режими на l-ви контур, активната зона, топлоотделящите
елементи, боксовете и защитните обвивки на АЕС с реактори ВВЕР-440 и ВВЕР-1000 [22,
23, 24]. Тези комплекс вклкэчва както собствени разработки на сътрудници на ин-
ститута, така и адаптирани програми, създадени в развити индустриални страни. Ком-
плексът се допълва също така с програми, разработени в бившите социалистически
страни. В частност, пред авторите беше поставена задачата да се изучи прогресивния
чуждестранен опит по анализ на процесите в реактори от типа PWR при МПА и да се
приложи към реактори от типа ВВЕР. Затова ще разгледаме разновидностите на
съществуващите разчетни програми за анализ на процесите в l-ви контур на
реакторите с вода под налягане в условията на авария "голямо изтичане* и условно ще
ги наречем МПА-кодове.

Всички съществуващи досега МПА-кодове могат да се разделят на подгрупи по два
начина [15]: от една страна, консервативни (лицензионни) кодове и кодого за "най-
добра оценка", и от друга страна - кодове от старото поколение (неусъвършенствани) и
кодове от новото поколение (усъвършенствани). Първото разделяне е свързано със
структурите на баланените уравнения и използването на "консервативни" емпирични
модели. В общия случай, при други равни условия, консервативните кодове дазат по-
висока температура на обвивката на твела, в сравнение с кодовете за "най-добра
оценка*. Към консервативните кодове сэ отнася RELAP4/Mod2 [25] и лицензионния
вариант на RELAP4/Mod6, а към кодовете за "най-добра оценка" всички останали
варианти на RELAP4/Mod6 [8] и др.

Второто по-съв'ременно разделяне е условно. Чеусъвършенствани се наричат кодо-
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вете, в които се решават не повече от 3 балансии уравнения. Към тях се отнася широко
използваният в много страни код RELAP4/Mod6. Независимо от това, че в него е
заложен опростен набор уравнения, неговата надеждност е твърде висока [15], което
обяснява повишеното внимание към него. Достойнство на усъвършенстваните кодове,
такива като RELAP5 [7] . TRAC, DRUFAN, CATHARE и TYDE [26], е тяхната пригодност
за анализ на целия спектър преходни и аварийни режими на АЕЦ, включително МПА. Те
са универсални за извършване на реакторни термохидравлични разчети, но изискват
големи изчислителни ресурси и са ориентирани за ЕИМ с оперативна памет и
бързодействие, значително превишаващи възможностите на стандартно оборудваните
ЕИМ от типа IBM-370.

Да проследим развитието на програмата RELAP4 в нейните модификации Mod2,
Mod5 и Mod6 [8, 25, 27]. Програмата RELAP4/Mod2 вклкэчва три едномерни балансни
уравнения, описващи движението на хомогенен двуфазен поток, намиращ се в
термодинамично равновесие:

уравнение за съхранение на масата:

., dp _ dm

dl dx

уравнение за съхранение на енергията:

tl(cw\ Л г it I dT

Г!!Ш = -4-Ui f и-2/2) + ф] + qv ULL ( 2 )

уравнение за съхранение на момента на количеството на движение:

,. с/(ри) d(wrri) „dP dz dFfr
/* j i_ — - {_ #* r)p ~~ 1З1

dt dx dx dx dx
Уравненията (1), (2) и (3) се интегрират по контролни обеми и връзките между тях,

вклкэчени в разчетната схема, чиито геометрични и термодинамични характеристики
се задават във входните данни. Получените мигновени уравнения се линеаризират и се
решават за неголям временен интервал. За всяка връзка потребителят може да
избере, в зависимост от очакваните ефекти, три фооми на уравненията на движещия
се поток: 1) за свиваем едноструен поток с отчитане на момента на количеството на
движение; 2) за свиваем двуструен поток с едномерно смесване ча момента на
количеството на движение и 3) за несвиваем едноструен поток без отчитане на
момента на количеството на движение.

В програмата е вклкмен полуемпиричен модел на изплуващите мехурчета за отчи- i
тане на процесите на изпарение и изменение на нивото на течността в големи обеми с ,j
разделени фази (КН, ПГ от страната на втори контур), основаващ се на зависимостта: ч|

р",и = a • z/zllix + b (4) Щ

В програмата има два модела за изтичане на критичен поток - модел на Муди [28] и |
модел на изтичане по уравнението за хомогенен .равновесен поток - за пресмятане на ~
недогрятб двуфазно изтичане с интерполация между тях.

Моделът на топлопренасянето през твърди слоеве се основава на едномерно чис-
лено решение на уравнението на топлопроводност. Топлинният баланс за единичен
обем може да се представи както е показано в уравнение (5).
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VXC'—=q-F qFrighl - F qFM, (5)

За пресмятане на температурата на стената по време на МПА се използва набор
емпирични корелации за определяне на критичния топлинен поток и коефициента на
топлопредаване в пред- и следкризисни условия, в широк диапазон на изменение на
параметрите на топлоносителя (налягане, разход, паросъдържание). Предвидени са 9
режима на топлопредаване: принудителна конвенция на недогрята течност и прегрята
пара, мехурчесто кипене, принудителна конвенция с изпарение, преходно кипене,
стабилно филмово кипене при малки разходи, филмово кипене при налягане по-малко
от една атмосфера и интерполация между тях. Вклкзчени са три модела на критичния
топлинен поток за високо, средно и ниско налягане на топлоносителя с възможна
интерполация между тях.

По-нататъшното развитие и усъвършенстване на RELAP4 са версиите Mod5 и Mod6
[ 8, 27]. Ще разгледаме подробно последната версия Mod6, понеже тя вклкзчва в себе
си новите модели и подобрения, въведени в Mod5.

RELAP4/Mod6 представлява съвкупност от няколко модификации стандартна, ли-
цензионна, за "най-добра оценка', за пресмятане на процесите в защитната обвивка
(RELAP-CONTEMPT) и за пресмятане на фазата на повторно заливане (RELAP-
FLOODING). Както и Mod2, Mod6 се основава на същите уравнения за съхранение (1),
(2) и (3), но за уравнението за съхранение на момента на количеството на движение (3)
са въведени допълнителни форми на решение за отчитане на обеми и връзки със
сложна конфигурация и с различни съчетания на струите на едно- и двуфазен поток на
топлоносителя. Ще разгледаме новите модели, подобренията на програмата и тяхното
влияние върху анализа на МПА:
1. Модели на критичния поток на изтичане - Бернел [29] и Хенри-Фауске [30] в съче-

тание с модел за хомогенен равновесен поток. Използването на тези модели за
пресмятане на различните режими на изтичане (недогрят, преходен, двуфазен, при
големи и малки разходи), вклЬчващи емпирични таблици на изменение на
параметрите, съответстващи на тези режими, водят до значително доближаване на
разчетния критичен поток до измерените стойности. Тъй като моделите пред-
сказват все пак завишен поток от отвора на изтичането [8, 15], препоръчва се
използването на коефициент на свиване на напречното сечение на отвора.

2. Модел за пресмятане на налягането на запарване (стагнация, за правилното из-
ползване на моделите на критичния поток в обеми с течове, който дава по-адекват-
но описание на процесите при критичните изтичания [8].

3. Нови емпирични корелации за пресмятане на топлоотдаването при преходно и след-
кризисно кипене и по-детайлно разграничаване на режимите на топлопредаване.
Вместо моделите на Беренсон [31] за филмовото кипене при ниски разходи и на
преходно филмово кипене в голям обем, са въведени моделите на С to и Бромли [32]
за ниски разходи и паросъдържания, модел за ниски разходи и високи паросъдър-
жания с отчитане на топлопреноса чрез излъчване, модели на преходно кипене при
големи разходи на Тонг-Юнг [33] и Конди-Бенгстон [34]. Тези модели значително
намаляват консерватизма при пресмятане на ТПО през фазата на изтичане и
приближават RELAP4/Mod6 към кодовете за 'най-добра оценка1.

4. Модели на вертикално и хоризонтално приплъзване между фазите, въведени за по-
реалистично пресмятане на параметрите на двуфазния поток в различно ориен-
тирани връзки между обемите с неравни противоположни скорости на течността и
парата, които са характерни за края на фазата на изтичане при МПА. Моделите на
турбулентно приплъзване и моделът на Стийн [35] за диспергиран поток са
поправка за нехомогенност на двуфазния поток, в който доминират гравитационни
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сили. Тези ллодели дават възможност да се определят нивата във вертикално
свързани обеми и по-точно да се пресметне паросъдържанието и масовия разход.
Затова, въпреки ограничението "1V1T" на основните уравнения на състоянието, с
помощта на RELAP4/Mod6 може достатъчно надеждно да се пресметне авария със
средно и малко изтичане [15].

5. Модел за изглаждане на осцилациите на налягането при въвеждане на пргохладен
топлоносител в горещ обем с голямо паросъдържание (например, задействане на
помпите за ниско налягане, на хидроакумулаторите през фазата на изтичане).

6. Модел за изглаждане на параметрите на връзката между два обема с вертикално
приплъзване на фазите, когато обединяващото ниво пресича тази връзка.

7. Модел за изглаждане на осцилациите при критично изтичане и състояние на тепло-
носителя, близко до състоянието на насищане.

Използването на последните три модела за анализ на МПА дава възможност да се J
продължи пресмятането след завършване на фазата на изтичане, при прехода към
фазата на запълване на ДСК с топлоносител от активните и пасивни подсистеми на
САОЗ[36, 37, 38]. Тези процеси имат силно нехомогенен и неравновесен характер,
във връзка с което пресмятането по уравненията на RELAP4 води до големи
осцилации на налягането, масовия разход и други, даже при съвсем малки вре-
менни стъпки ( >10'7с). Използването на тези модели за пресмятане на МПА спо-
собства за изглаждане на осцилациите и дава възможност да се извършат пре-
смятания с по-разумни временни стъпки (до ЮЛ:), а също така внася поправка за
неравновесност към основните равновесни уравнения на състоянието.

8. Моделът на сепарация на фазите е въведен в RELAP4/Mod6 като допълнение към
съществуващия модел на изплуващите мехурчета. Променливата скорост на ме-
хурчетата се пресмята в зависимост от термохидравличните условия в обема по
модела на Уилсон [39]. За големи обеми с нива (повърхности на раздел между
течна и парова фази ГСК, КН и др.) се препоръчва да се използва моделът за пълна
сепарация на фазите, съответстващ на безкрайна скорост на паровите мехурчета.
Въвеждането на модели на сепарация на фазите способства, заедно с моделите на
приплъзване на фазите, да се преодолее ограничението на хомогенността и
равновесността на двуфазния поток, заложено в основните уравнения на
програмата.

9. Опростени термомеханични модели за отчитане на термичната и еластично-плас-
тичната деформация на обвивката и горивото, налягането на газа под обвивката и
модел на топлопредаване в газовата междина. Тези модели са заимствани от
системите за анализ на термомеханичните процеси в твеловете при МПА - FRAP-T
[10] с опростявания. Вклкзчването им в RELAP4/Mod6 спомага за по-реалистично
представяне на процесите в активната зона при МПА, когато поради значителното \
влошаване на охлаждането на твеловете, става възможно нагряване на обвивката
до температури по-високи от критичната за началото на пластична деформация, ,'
когато могат да възникнат съществени деформации, вклкмително и разрушение на %
обвивката. Вклкзчването на тези модели позволява да се отчете обратното влияние '"
на деформацията на обвивката върху проходното сечение на топлоносителя и j
охлаждането на твела. Обаче опитът на авторите [40, 41] показва, че използването i
на RELAP4/Mod6 с тези модели дава само оценъчни резултати и не може да замени {
детайлния анализ на термомеханичните процеси в твеловете с помощта на :

програмни системи, специализирани за тази цел.

От разгледаните изменения и подобрения в програмата RELAP4/Mod6 се вижда, че
всички те я приближават към програмите от типа за "най-добра оценка'. Необходимо е

• да се подчертае, че сложността на програмата и многообразието на модели и варианти
[ в нея, предопределят значителната зависимост на получените резултати не само от

1



30

самата програма, но също и от квалификацията и практическите навици на потребителя
Едномерният код RELAP5 [7] и тримерният TRAC [9] се отнасят към усъвършен-

стваните нехомогенни неравновесни кодове. И двата са създадени за най-новите моди-
фикации на ЕИМ с оперативна памет и бързодействие много по-големи от тези на IBM
370. Тези кодове предизвикват голям интерес сред потребителите на разчетни прог-
рами в областта на безопасността на АЕЦ в различни страни, даже там, където до-
стъпните IBM не отговарят на съответните изисквания

Като цяло, RELAP5 е създаден на основата на опита от създаването и използване-
то на RELAP4. За разлика от последния, той съдържа модел от 6 уравнения за съхра-
нение на движещ се неравновесен нехомогенен двуфазен поток, където течната и
парната фаза могат да имат различни скорости и различни температури (тъй нарече-
ното "2V2T1 приближение на уравненията). Ще разгледаме основните разлики на прог-
рамата RELAP5:
1) наличието на членове, свързващи системата уравнения на съхранение, (напр. за

триене между фазите, закъсняване на изпарението и др.), които заместват емпи-
ричните модели и зависимости, въведени в RELAP4 за отчитане на експериментал-
но получените ефекти;

2) усъвършенстване на числените решения, които спомагат за съществено детайли-
зиране на разчетната схема;

3) наличието на две съвкупности от модели за режими на течение на многоструен по-
ток за вертикални и хоризонтални тръби;

4) разширение на интерактивния диалог за въвеждане на граничните условия на про-
тичащите процеси и за контрол през време на пресмятанията;

5) въвеждане на модели на нови компоненти на оборудването (турбини, регулатори,
клапани и др.), което позволява да се извършват пресмятания за АЕЦ като цяло.

По такъв начин, изключването на редица емпирични съотношения в програмата
RELAP5 води до значително снижаване на потенциалната грешка на получените резул-
тати. Освен това, се опростява процесът на съставяне на комплекта входни данни,
което води до по-устойчиви резултати, независещи толкова много от квалификацията
на потребителя. И все пак в RELAP5 продължават да съществуват емпирични за-
висимости, затова изборът на началните параметри за тях се отразява на получените
резултати. В частност, изборът на броя на контролните обеми и връзките между тях,
може значително да повлияе на пресметнатите стойности [15. 42].

По принцип, както усъвършенстваните кодове (RELAP5), така и неусъвършенства-
ните (RELAP4) съдържат уравнения на съхранението, свързващи уравнения и емпирич-
ни зависимости и трябва адекватно да пресмятат преходните и аварийни режими в
АЕЦ с реактори с вода под налягане. На практика това не винаги е така. В действител-
ност, при МПА протичат сложни термодинамични неравновесни процеси, които до сега
не са напълно анализирани или не са вклЬчени изцяло в моделите на тези процеси.
Затова особено силно изпъква необходимостта от верификация на двата типа кодове
по пътя на сравнението на пресметнатите резултати с експериментални данни за
широк диапазон на изменение на параметрите и режимите, характерни за преходни и
аварийни режими, вклкэчително МПА.

Имайки предвид високата цена на оборудването и съществуващите изисквания за
безопасност, експериментите за верификации на термохидравличните разчетни прог-
рами на действащите АЕЦ са възможни само в рамките на плановите експерименти
при въвеждане на АЕЦ в експлоатация. Частична верификация може да се проведе
след някой извънреден авариен режим на АЕЦ, ако съществуват достатъчно добре
документирани измерени данни. В този смисъл, най-значителен експеримент 6euje
аварията с малко изтичане и други нежелателни последствия в реактора Три-Майл-
Айлънд, САЩ [43]. Що се касае до анализа на процесите при МПА, то верификация на
разчетните програми е възможна само на експериментални стендове.
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Ф и г . 1. Температура на обвивката на твела за трите фази
на МПА: изтичане, запълване на ДСК, заливане

2. Разчетни програми за анализ на термомеханичните
процеси в твеловете на реактори PWR и ВВЕР при МПА

От изискванията за безопасност следва, че стойността и продължителността на
ТПО през фазите на изтичане и повторен залив на активната зона, представляват само
част от проблемите за работоспособността на твеловете в условията на МПА. Както се
вижда от типичните фиг 1 и 2 ТПО може да надвиши критичната температура за нача-
ло на пластична деформация (ИО0ОК±50К, в зависимост от сплавта на обвивката, ме-
ханичното натоварване, средата и др.) и тогава обвивката, намирайки се в пластично
състояние, под въздействие на вътрешното или външно свръхналягане, може да се де-
формира до разрушение, а деформацията на няколко съседни твела може рязко да
измени проходното сечение на топлоносителя на дадено място в активната зона.

Въпреки, че твеловете на реактор с вода под налягане имат несложна структура
(горивни таблети, запълващ инертен газ, метална херметична тръбичка-обвивка), под
въздействие на мощния поток от йонизиращи частици, енергоотделянето и високите
температури в горивото, в газовия слой и обвивката протичат сложни взаимосвързани
процеси, изменящи структурата и свойствата им по време на работа на реактора при
стационарна мощност и при преход от едно ниво на мощността на друго. По такъв
начин, в началото на МПА твеловете се оказват в съществено различно състояние от
това на свежите твелове, в зависимост от тяхната предистория на работа в реактора
Сложността на процесите е илЬстрирана на фиг. 3. Оттук следва, че разчетните и екс-
периментални изследвания на термохидравличните процеси в активната зона при МПА
и определянето на ТПО решават задачата за анализа на работоспособността ка твело-
вете, конфигурацията и охлаждането на активната зона при тези условия само частич-
но. Неотделима част от този анализ представлява изследването на сложните взаимосвър-
зани процеси в твеловете и тяхното влияние върху деформацията на обвивката, а сред-
ствата за моделиране и анализ са разчетните програми за изследване на термомеханич-
ните процеси в твеловете, както и експерименталните стендове за тяхната верификация.
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Фиг. 3. Схема на взаимодействие на процесите в твеловете и прилежащите канали на реактори
ВВЕР и PWR по време на експлоатация, моделирани в програмите за термомеханичен анализ

Съществуват два класа разчетни програми за моделиране на процесите в твелове-
те - за бавно протичащи процеси в течение на нормална експлоатация на АЕЦ и срав-
нително бавни преходни режими - така наречените стационарни кодове, и за бързи
процеси от типа авария с голяма теч, включително МПА, аварии с въвеждане на
реактивност и други - това са нестационарните кодове [44]. Едно от основните пред-
назначения на стационарните кодове се състои в моделиране на реалното начално
състояние на твеловете при МПА с отчитане дълбочината на изгаряне на ядреното
гориво и предисторията в работата на твеловете.

Програмната система SSYST. в нейните версии 1, 2 и 3 [45, 46, 47] е алтернатива на
известната американска система FRAP-T и преодолява нейните ограничения (изискване-
то за голяма памет и време за пресмятане). По мнение на авторите на работите [44,
48], тя е една от най-ефективните програми за решаване на задачата за определяне на
работоспособността на твеловете при МПА. Благодарение на откритата модулна
структура, опростени модели и особено усъвършенствана вътрешна организация на
управление на модулите и прехвърляне на данни, тя е гъвкава и бързодействаща и
изисква относително неголяма памет на ЕИМ, в сравнение със системите FRAP-T,
MABEL и др. С помощта на SSYST може да се моделират твелове и имитатори с
произволен строеж в цилиндрична геометрия. Топлофизичните и термомеханичните
свойства и коефициенти, в зависимост от температурата, налягането и натоварването
за всички компоненти на твела (имитатора), се задават във вид на таблици от
потребителя. Във версията SSYST3 са вклкэчени модули за статистически анализ на
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влиянието на неточността на началните данни върху работоспособността на твеловете и
евентуално, степента на блокиране и разрушение на активната зона по време на МПА.
Както и в програмата FRAP-T, за отчитане на взаимните връзки между най-важните
процеси при пресмятането, се прави интегриране по временни стъпки и по веригата на
модулите, описващи отделните процеси.

Моделите за физическите процеси в твеловете, оказващи значително влияние на
ТПО и деформацията на обвивката по време на МПА, са програмирани като относител-
но самостоятелни модули (съвкупност от програми) в рамките на системата SSYST. По
такъв начин, в зависимост от очакваните процеси, във веригата на интегриране по
процеси може да се вклкзчат последователно едни или други модули.

1. За пресмятане на процесите на топлопредаване в твела се решава уравнение от ви-
да (5). В програмната система са вклкэчени модули за едномерно интегриране на
уравнение (5) по радиуса на твела и за неговото двумерно решаване по радиуса и
по височината на твела. В първия случай твелът се разделя на сегменти не само по
радиуса, но и по височина. Чрез въвеждане на допълнителни условия за два
съседни аксиални сегмента се извършва куплиране (съвместяване) на техните
температури и радиуси. Като резултат задачата се решава кеази-дзумерно при
достатъчно гъста мрежа на разбиване (напр. 10 радиални зони, 10 аксиални зони за
къси твелове или имитатори и 20 аксиални зони за твелове на мощни енергийни
реактори[38, 46, 49]).

2 За пресмятане на топлопредаването в газовия слой на твела се използува предпо-
ложението, че се осъществява за сметка на топлопроводност и излъчване:

«цар = <*cond. + arml (6)

Конвективният топлопренос при малка дебелина на газовия слой може да се пре-
небрегне За случая на контакт между горивото и обвивката съществува отделна
зависимост [50]:

2<

%i f i l l | l | | | «( Г

(7)

В системата SSYST също е вклкэчен модул, в който уравнение (6) сэ решава анало- {
гично, но за случая на контакт (7) съществува друга зависимост [51], по-точно \
описваща топлопреноса лри много малки междини, т.е. фактически при преход от j
малки междини към непосредствен контакт между гориво и обвивка. |

3. Налягането на газовия слой, действащо на обвивката от една страна и налягането
на топлоносителя, действуващо от противоположната, са тези сили, които
предизвикват деформация на обвивката по време на МПА. Налягането на
топлоносителя в охлаждащия канал се задава обикновено като гранично условие
за твела (например, от пресмятане с програмата RELAP), а налягането в газовия
слой се определя по формула (8).
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(8)

Очевидно е, че уравнението (8) отчита не само налягането на основния запълващ
газ - хелий (я,,), но и налягането на газообразните продукти на делене: ксенон,
криптон и др. (и,), които се натрупват под обвивката при увеличаване на дълбочина-
та на изгаряне на ядреното гориво. Тъй като процесите, протичащи в твела при
МПА, са много бързи, то зависимостта иД/) обикновено се пренебрегва и се зада-
ват постоянни стойности на концентрациите на газообразните продукти на делене {52]
При пресмятане на деформационните процеси твелът се разглежда като осепимет-
ричен цилиндър с равномерно разпределение на температурите и деформациите
по периметъра или се използва модел с азимутална асиметрия на температурата и
деформациите За горивните таблетки се моделира само термичната и еластичната
деформации, а за обвивката и пластичната деформация. По този начин, уравнение-
то за деформацията на обвивката приема вида:

лг( /) = &„,,„„. + 8г,/я,,_ + Яг^я Д. (9)

За членовете в дясната част на уравнение (9) може да се запише:

fir,,,„,,. = \ Л схр( -Q/RT . о"'" <1Т (12)
'(I

Подинтегралният израз в (12) представлява законът на Нортон [53, 54] и се харак-
теризира със силна и сложна зависимост на коефициентите А и и от ст и Т. Затова
тяхното определяне в деформационния модул на програмата SSYST се прави по
таблица, съставена възоснова на обработката на голям брой експерименти по де-
формация на обвивки от определена сплав при различни температури, напрежения :

и в различни среди [53, 55]. Като цяло, верификацията на този модул на интегрални
експерименти, моделиращи МПА, представлява задължителен момент, преди да се
използува системата като цяло за решаване на реакторни задачи, тъй като в него
се заклкзчава основното качество на термомеханичните кодове (за разлика от тер- ^
мохидравличните), а именно, възможността за детайлен анализ на деформационно-
то поведение на твеловете. Деформационният модул решава уравнение (9) едно-
мерно, в радиално направление. Но достатъчно детайлното разделяне на твела на %
аксиални сегменти и предвидените свързващи критерии за съседните аксиални сег- •{
м е н т и п о з в о л я в а т ц я л о с т н о т о решаване на задачата в к в а з и - д в у м е р н о п р и б л и ж е н и е . |
За пресмятане на процеса на оксидация на обвивката, който започва със значител- jt
на интензивност при температури 7">1200°С. в програмната система SSYST е
вклкзчен модул . по който се определя енергоотделянето в обвивката за сметка на
оксидацията[461;
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и дебелината на оксидния слой на обвивката

<11)/(1Г = ( К/П, схр, -'/;/'/' I (14)

Зависимостите (13) и (14) са известни като модел на Бейкър и Джуст [56] Той е
проверен експериментално и широко се използва в много кодове за моделиране на
МПА. В системата SSYST. при температури на повърхността на обвивката по-висо-
ки от 1200°С, уравнение (13) влиза като добавъчен член в уравнение (5), записано за
обвивката и се прави корекция на коефициента на топлопредаване на
повърхността на твела

6 В програмната система SSYST са предвидени няколко модула за пресмятане на
термохидравличните процеси в охлаждащите канали, като са зададени масовият
разход, енталпията на топлоносителя и налягането на входа и изхода на канала [ 57,58]
В тях, подобно на това, което е залегнало в RELAP4/Mod6, се решават три уравне-
ния на съхранение за движещ се хомогенен равновесен поток в едномерно прибли-
жение. Това реи:<гние се свежда до определяне на режима на топлоотдаване и топ-
линния поток от стените към топлоносителя. с обратна връзка по отношение на
възникващите деформации и изменения на проходните сечения и разхода на топло-
носителя Обаче настройването на този модул, според мнението на някои автори [49].
показва, че За разлика от RELAP4/Mod6, модулите на SSYST пресмятат занижени
стойности на коефициента на топлопредаване и разхода по дължината на канала и
завишени стойности за температурата на обвивката. Това е свързано със значи-
телните опростявания в моделите на SSYST, в сравнение с RELAP4/Mod6. затова
нейните автори препоръчват задаването на гранични условия (температура и
налягане на топлоносителя, коефициент на топлоотдаване и остатъчно
енергоотделяне), получени от предварителни пресмятания с програмата
RELAP4/Mod6 За подготовка и вклкзчване на тези гранични условия в SSYST е
предвиден специален модул

От разгледаните модели, вклкзчени в системата SSYST, може да се направи изво-
дът, че те достатъчно добре описват термомеханичните процеси в твеловете при МПА
Остава важният зъпрос за верификацията на системата чрез пресмятане на експеримен-
ти като цяло и по отделните процеси (модули) Такива изследвания се провеждат от мо-
мента на създаване на системата [49,59] в продължение на 7-8 години [60,61]

От всичко разгледано до тук, може да се направи заклкзчение. че термомеханични-
те процеси в твеловете на реакторите PWR са добре изучени и продължават да се изу-
чават, както по разчетен път, така и чрез експерименти, моделиращи МПА. Що се ка-
сае до реакторите ВВЕР, то има твърде малко публикувани резултати [62.63], които се
отнасят само до отделни процеси, а комплексни изследвания и анализ на термомеха-
ничните процеси в твеловете отсъстват. Затова пред авторите бе поставена задачата
да се изучи чуждестранния опит по този въпрос, да се избере, верифицира и използва
термомеханична програма за пресмятане на твелове тип ВВЕР и да се извърши анализ
на процесите в тях при МПА. Във връзка с взаимното влияние на термохидравличните
процеси в охлаждащите канали и термомеханичните процеси в твеловете, възниква не-
обходимостта от провеждане на комплексен анализ на процесите в активната зона на
реактори ВВЕР-440 и ВВЕР-1000. Комплексният анализ предвижда поетапно провежда-
не на анализите за l-ви контур, активната зона и твела и свързващата процедура между
термохидравличните и термомеханични кодове

По-горе е обоснована целесъобразността на избора на термохидравличния код
RELAP4/Mod6. От сравнението на описаните в литературата термомеханични
програми може да се заклкзчи. че системата SSYST е достатъчно подходящо средство
за решаване на поставените задачи, още повече, че между двете програми може да
бъде създаден интерфейс, осъществяващ прекодирането на резултатите от RELAP

so



като гранични условия за системата SSYST

3. Комплексен анализ на процесите в активната
зона и тзеловете на PWR и ВВЕР при МПА

Идеята за комплексен анализ на термохидравличните процеси в активната зона и
термомеханичните процеси в твеловете на реакторите от типа PWR по време на МПА
съществува отдавна и е заложена при построяването на термомеханичните програмни
системи от серията на SSYST, FRAP и др. в този смисъл, че в тях се предвижда задава-
нето на термохидравличните параметри на топлоносителя по височина на канала като
гранични условия на повърхността на твела, получени от предварителни пресмятания
на процесите в 1-ви контур и активната зона с програми за термохидравличен анализ
(нспр. RELAP4).

В настоящата работа е набелязана целта да се изучи и приложи идеята за ком-
плексен анализ към реакторите ВВЕР за условията на МПА.

Първият етап от комплексния анализ - това е пресмятане на термохидравличните
параметри в първи контур с програмата RELAP4 при грубо разделяне на активната зо-
на на контролни обеми по височина (в нашия случай 4 аксиални зони), разглеждайки я
като съвкупност от твелове със средна мощност, с прилежащи канали. Резултатите от
пресмятанията на термохидравличните параметри на ГСК и ДСК и остатъчното енер-
гоотделяне в A3 се записват на носители на ЕИМ за използванэто им в качеството на
гранични условия за втория етап.

Вторият етап - състои се от пресмятане на термохидравличните параметри в ак-
тивната зона при детайлното й разглеждане (в нашия случай 10 аксиални зони за ВВЕР-
440 и 20 аксиални зони за реактори ВВЕР-1000) с програмата RELAP4. Като гранични
условия се използват резултатите за ГСК и ЛСК от първия етап Пресмятанията се
правят както за средно натоварени, така и за твелове с различни коефициенти на
неравномерност в енергоотделянето Kq Резултатите от втория етап на пресмятането
за всеки случай с определено Kq се записват на носител на ЕИМ за по-нататъшно
използване в третия етап.

Третият етап - това е пресмятане на термомеханичните процеси в твеловете при
различни начални състояния (мощност, напречна геометрия, налягане и състав на газа
под обвивката, дълбочина на изгаряне на горивото и др.) с програмната система за
термомеханичен анализ SSYST. Резултатите от втория етап (налягане и температура
на топлоносителя, коефициент на топлоотдаване на повърхността на обвивката и отно-
сително енергоотделяне в горивото) се използват като гранични условия в този етап.
Стъпка към осъществяването на тази цел са резултатите, представени в [66].

По-нататък веригата на задълбочаване на анализа на контур - канал - твел може да
се продължи за по-детайлен анализ на процесите в отделни компоненти или материали
на твела, в най-натоварения участък, с помощта на материаловедчески разчетни програми.

Като резултат от разчетния анализ на третия етап се получават стойности на тем-
пературите, деформациите и якостта на обвивката на твеловете по време на МПА, т е
на всичките величини, определящи тяхната работоспособност Крайната цел на ком-
плексния анализ е получаване на добре оценени данни за количеството на повредените
и/или разрушените твелове, за степентта на блокиране на проходното сечение на ак-
тивната зона през различните фази на МПА, за възможността за натрупване на водо-
род и т.н., изхождайки от реалното зареждане на A3 на действащия реактор.

Литература

1. Сборник нормативных материалов по безопасност.: АЭС: Общие положения обес-
печения безопасности атомных станций при проектировании, сооружении и экс-
плуатации1, Москва. Энергоатомиздат, 1984 г.

51



2 Овчинников Ф Я., Голубев ЛИ., Добрынин В.Д. и др 'Эксплуатационные режимы
водо-водяных энергетических ядреных реакторов1, Москва, Атомиздат, 1977 г

3 Сидоренко В.А. "Вопросы безопасной работы реакторов ВВЭР", Москва,
Атомиздат, 1977 г.

4. Cermak J O . "Loss of coolant accident: past, present, future", International meeting on
nuclear power reactor safety, Brussels, Belgium, October 1978.

5. Eine Dokumentation der Bundesregierung, Bonn, 1977: "Zur friedlichen Nutzung der
Kernenergie".

6. Асмолов В.Г., Волков ГА., Елкин ИВ., Мысенков АИ. "Состояние расчетных прог-
рамм и экспериментальных исследова- ний по безопасности АЭС с ВВЭР", Тепло-
физика 86, Сборник докладов из семинара СЭВ, Росток, ГДР. октябрь 1986 г.

7. Ransom V.H. et al. "RELAP5/Mod2 Code Manual. Volume I: Code Structure. Systems
Models and Solution Methods1 EGG-SAAM-6377, INEL, April 1984.

8. Fisher S.R., Nelson R.A. et al. "RELAP4/Mod6: a computer program for transient thermal-
hydraulic analysis of nuclear reactors and related systems-User's manual", EGG Idaho,
CDAP-TR-003, Jan. 1978.

9. Los Alamos National Laboratory Report "TRAC-PD2, An advanced best-estimate Com-
puter program for pressurized water reactor loss-of-coolant accident analysis' LA-8709,
NUREG/CR-2054. April 1981.

10. Siefken L.J., Allison С М . , Bohn M.P. and Peck SO., "FRAP-T6: A Computer Code for
Transient Analysis of Oxide Fuel Rods', NUREG/CR-2148, EGG-2104,1981.

11. Meyder R., 'SSYST-3, Eingabebeschreibung und Handhabung", KFK-3654, Dezember 1983.
12. Docket No RM-50-1, US Atomic Energy Comission "Acceptance criteria for emergency

core cooling systems - Light Water cooled reactors", Washington, DC. (1974)
13. Levy S. "Historical perspective of thermal reactor safety in light water reactors". Procee-

dings of the International ANS/ENS topical meeting on thermal reactor safety, San Diego.
California, USA, February 1986

14. Rohatgi U.S., Saha P. "Realistic ECCS Evaluation Methodology for Advanced LWRs".
NSAC/86, July 1985.

15. D'Auria F. "Role of Large Thermalhydraulic Codes in Nuclear Reactor Safety", Invited lec-
ture at'ASTIC Advanced Course on Heat and Mass Transfer", Varna (Bulgaria). October 1985

16. EDF-CEA-FRAMATOME 'Seminare CATHARE'. Grenoble. France. Mai 24-25,1982.
17. Nalezny C.L. "Summary of the Nuclear Regulatory Comission's LOFT Program Research

Findings, NUREG/CR-3005 (EGG-2231) April 1985.
18. Adams J.P. et al. "Influence of LOFT PWR Transient Simulations on Thermal-Hydraulic

Aspects of Commercial PWR Safety" Nuclear Safety, Vol 27, No 2, April 1986.
19 Shimek et al. "Analysis of primary Feed and Bleed Cooling in PWR Systems", Report

EGG-SEMI-6022, EGG Idaho, Inc., September 1982.
20. "Retran02/Mod2" EPRI-NP-1850-CCM (1981)
21. Burwell M.J., Enix D. et al. "DRUFAN-01/Mod2. volume I: Program description-system

code" GRS-A-646, nov. 1981.
22. Бояджиев АИ., Съботинов Л.С, Колев НИ., Стефанова С.Й., Тотев Т А "Программ-

ная система для анализа теплогидравлических параметров АЭС с ВВЭР при стаци-
онарных, переходных и аварийных режимах", V Нац.конф. "Тепло- и ядерноэнер-
гетические проблемы НРБолгарии", том II, 1981 г

23. Съботинов Л.С., Тотев ТА., Бояджиев АИ., Колев НИ., Стефанова С И . Теплофизи-
ческие исследования с целькэ обеспечения надежности и безопасности реакторов
типа ВВЭР", Ядрена енергия, кн. 17,1981 г.

24. Съботинов Л.С., Тотев Т.Л., Бояджиев АИ.. Колев Н И . Стефанова С Й "Програм-
мный пакет для анализа теплогидравличе-ких параметров реакторов ВВЭР в стаци-
онарных, переходных и аварийных режимах". Совещание СЭВ по теплофизике ре-
акторов ВВЭР, Москва, январь 1981 г.

52



25 Moore K.V., Rettig W.H. "RELAP4 - A Computer Program for Transient Thermal Hydraulic
Analysis", (Revision 1) ANCR-1127, March 1975.

26 A Kohsaka et al 'The JAERI code system for evaluation of BWR ECCS performance1

JAERM283, dec. 1982.
27. Katsma K.R., Fisher S.R. et al. "RELAP4/Mod5 - a computer program for transient

thermalh/draulic analysis" ANCR-NUREG-1335. sept 1976
28. Moody F.J. "Maximum Discharge Rate of Liquid - Vapour Mixtures from Vessels".

Simposium on non-equilibrium two-phase flow, ASME Winter Annual meeting, pp 179-
187,1975.

29. Burnell J G . "Flow of boiling water trough nozzles, orifices and pipes" Engineering, vol.
164,1948. p. 572.

30 Henry RE., Fauske H.K. 'The Two-Phase Critical Flow of one-component Mixtures in
Nozzles1 J. of Heat Transfer, ASME, Vol. 93,1971.

31. Berenson P J. "Film Boiling Heat Transfer from a Horisontal Surface1 Journal of Heat
Transfer, 83,1961.

32. Hsu Y.Y. "A Tentative Correlation for the Regime of Transition Boiling and Film Boiling
During Reflood", 3-th Water Reactor Safety Research Information Meeting, USNRC, 1975.

33. Tong L.S., Young ID. *A Phenomenologica) Transition and Film Boiling Heat Transfer
Correlations1 Heat Transfer, 1974, Proc. of 5-th Int HeatTransf. Conf, Tokyo. Vol. 4,1974.

34. Condie K.D. and Bengston S.J., letter from K.D. Condie to D.S Slaughterbeck,
December 19,1974.

35. Wallis G.B., 'One-dimensional Two Phase Flow". New York. McGraw-Hill, 1969.
36. Бояджиев А И , Тотев Т.Л., Стефанова С.Й., "Анализ термомеханического поведения

твэлов реактора ВВЭР-1000 при аварии с полным разрывом главного циркуляционного
трубопровода при помощи системы РЕЛАП-ССИСТ". Отчет ИЯИЯЕ-БАН, София, 1984 г.

37. Стефанова С И , "Расчет теплогидравлических процессов в реакторе ВВЭР-440 при
аварии с полным разрывом холодного ГЦТ по программе РЕЛАП4/Мод6, совмещен-
ный с расчетом термомеханических процессов в твэлах по программе ССИСТ-2".
Отчет ИЯИЯЕ-БАН. по выполненикэ Договора No 388 с Комитетом по науке, 1987 г.

38. Стефанова СЙ., "Комплексный анализ теплогидравлических и термомеханических
процессов в активной зоне и твэлах реактора ВВЭР-1000 при МПА1, Отчет ИЯИЯЕ-
БАН, по выполненик) Договора No 164 с Ассоциацией 'Енергетика1.1988 г.

39 В С Slifer and J.E. Hench, Toss-of-Coolant Accident and Emergency Core Cooling
Models lor General Electric Boiling Water Reactors'. NEDO-10329 (April 1971)

40 А И . Бояджиев, С.Й Стефанова. "Исследование различных аварий с потерей тепло-
носителя из первого контура реакторов ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 по программе
RELAP4/Mod6, Отчет ИЯИЯЭ-БАН. София, 1983 г.

41. Бояджиев А.И., Стефанова С.Й.. "Оценка термомеханического поведения твэлов
при аварии с полным разрывом главного циркуляционного трубопровода реактора
ВВЭР-440 на стадии истечения", Ядрена енергия, кн. 21.1984 г.

42 Spalding В., "Computer Simulation of LOCA in PWR Nuclear Plants' Proc. Int Conf on
Numerical Methods for Transient and Coupled Problems, Venice. 1984.

43. JuneFA etal.'A Report to the NRC Concerning the TMI-2 Accident", NUREG/CR-1795,1979.
44. Gittus J.H., "Water Reactor Fuel Element Computer Modelling for off-normal Conditions1,

IAEA Spesialist's Meeting on Water Reactor Fuel Element Performance Computer
Modelling, Preston, England. March 1982.

45. Gulden W. et al., "Dokumentation SSYST-1, Ein Programmsystem zur Beschreibung des
LWR-Brennstabverhaltens bei Kuhlmittelverluststorfallen", KFK-2496, August 1977.

46. Meyder R., "SSYST-2. Eingabebeschreibung und Handhabung", KFK-2966.1980.
47. MeyderR ,"SCYST-3, EingabebeschteibungundHarvihabung".KFK-3654,Dezember 1983.
48. Mann С A, Hindle ED., Parsons P.D. The Deformation of PWR fuel in a LOCA", ND-R-7G1 (S),

April 1982.

53



49 Stefanova S., Meyder R., 'Nachrechnung der ersten COSIMA- Experimente mit dem
Programmsystem SSYST1, PNS-No 369/79, März 1979.

50 Ross A.M., Stoute R.L., "Heat Transfer Coefficient Between UO12 and Zircaloy-2"
AECL-1552, June 1962.

51 Lassmann К., "URANUS. A computer programme for the thermal and mechanical
analysis of the fuel-rods in a nuclear reactor", Nucl. Eng. Design 45 (1978).

52. Schneider A., "Druckaufbau im Reaktorbrennstab beim Kuhlmittelveriuststorfall" IKE-
Bericht-2-30, Dezember 1973.

53. Raff S., Meyder R., "Etwicklung und Verifizierung eines Deformations und Berstmodells
fur Zry-4 under Kuhlmittelverluststorfallbedingungen", Raaktortagung Berlin. 1980.

54. Szabo J., 'Höhere Technische Mechanik1, Springer, 1964.
;35. Raff S., "Entwicklung eines Deformations und Versagensmodells fur Zircaioy im Hoch-

temperaturbereich zur Anwendung bei Kuhlmittelverlustsorfalluntersuchungen an Leicht-
wasserreaktoren", Rep. KFK-3184 (1982).

56 Baker L.R., Just L.C., "Studies of Metal-Water Reactions, III. Experimental and Theoretical
Studies of the Zirconium-Water-Reaction", ANL-6548, May 1962.

57 Ehnis L., Krack R., "HYDRA, ein Programm zur Losung der eindimensionalen Stromungs-
gleichungen und zur Berechnung von Warmeubergangszahlen im Kuhlkanal", IKE-
BerichtNo 4-28 (1974).

58. Ehnis L, "ZETHYD", Report KFK-3048 and IKE 4-96 (1980).
59. Class G , Hain K., Meyder R., "Thermohydraulisch gesteuerte Blowdownversuche in der

Versuchsanlage COSIMA zum DWR Brennstabverhalten: Experimentelle und Theore-
tische Ergebnisse", Sammlung der Vortrage zum Jahreskolloquium 1978 des PNS, KFK-
2770, Februar 1979.

60. Fiege A., "Stand und Ergebnisse der Untersuchungen des PNS zum LWR-Brennstab-
verhalten bei Kuhlmittelverluststorfallen". KFK-3422, Oktober 1982.

61. Class G., Meyder R., Stratmanns E., "Die COSIMA-Experimente und ihre Nachrechnung,
eine Datenbasis zur Überprüfung von Rechenprogrammen fur Zweiphasenstromungen,
Rep. KFK-4002, Dez 1985.

62. Клкэгель E. - Y. "EPSI-Mod2" -'Расчетная программа для исследования деформа-
ционного поведения оболочек твэлов на стадии низкого давления АПТ' (на нем.)
Kernenergie, 1986, 29.

63. Pazdera F., Valach M., Vrtilkova V., "Research of LWR Fuel Rod Behaviour under
Accident Conditions", IAEA TC on Water Reactor Fuel Behaviour, Vienna. Nov 1986.

64. Спассков В.П., Волков В.А., Уткин ВВ., "Исследование аварийных режимов устано-
вок ВВЭР-1000 с помощькэ комплекса программ", Вопросы атомной науки и техни-
ки. Сер физика и техника ядерных реакторов, 1981, вып. 7(20).

65. Кабанов Л.П., "Эффективность аварийного охлаждения энергетических реакторов
с водным теплоносителем0, Теплоэнергетика, кн. 2,1983 г.

66. Стефанова С , Матеева М., "Анализ на термохидравличните и термомеханичните
процеси в активната зона и топлоотделящите елементи на реакторите ВВЕР-440 и
ВВЕР-1000 при авария с пълно разкъсване на главния циркулационен тръбопровод
на първи контур", Семинар на КИАЕМЦ "Математически модели в ядрената и радиа-
ционната безопасност", 7-8 април 1993 г. София.

i

54



86930DJ31
Анализ на термохидравличните и термомеханичните процеси
в активната зона и топлоотделящите елементи на реакторите

ВВЕР-440 и ВВЕР-1000 при авария с разкъсване на главния
циркулационен тръбопровод на първи контур

С. Стефанова, М. Матеева

Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика - БАН

Въведение

Идеята за комплексен анализ [ 1] на термохидравличните процеси в активната зона
и термомеханичните процеси в твеловете на реакторите от типа PWR по време на МПА
съществува отдавна и е заложена при построяването на термомеханичните програмни
системи от сериита на SSYST, FRAP [9,10] и др в този смисъл, че в тях се предвижда
задаването на термохидравличните параметри на топлоносителя по височина на кана-
ла като гранични условия на повърхността на твела, получени от предварителни пре-
смятания на процесите в l-ви контур и активната зона с програми за термохидравличен
анализ (напр. RELAP4). В настоящата работа е осъществена целта да се изучи и прило-
жи идеята за комплексен анализ към реакторите ВВЕР за условията на МПА.

Първият етап от комплексния анализ - това е пресмятане на термохидравличните
параметри в първи контур с програмата RELAP4 при грубо разделяне на активната зо-
на на контролни обеми по височина (в нашия случай 4 аксиални зони), разглеждайки я
като съвкупност от твелове със средна мощност, с прилежащи канали Резултатите от
пресмятанията на термохидравличните параметри на ГСК и ДСК и остатъчното енер-
гоотделяне в A3 се записват на носители на ЕИМ за използването им в качеството на
гранични условия за втория етап.

Вторият етап - състои се от пресмятане на термохидравличните параметри в актив-
ната зона при детайлното й разглеждане (в нашия случай 10 аксиа*ни зони за ВВЕР-440 и
20 аксиални зони за реактори ВВЕР-1000) с програмата Р.ЕиАР4 Като гранични усло-
вия се използват резултатите за ГСК и ДСК от първия етап Пресмятанията t j правят
както за средно натоварени, така и за твелове с различни коефициенти на неравномер-
ност в енергоотделянето Kq. Резултатите от втория етап на пресмятането за всеки случай
с определено Kq се записват на носител на ЕИМ за по-нататъшно използване в третия етап.

Третият етап - това е пресмятане на термомеханичните процеси в твеловете при
различни начални състояния (мощност, напречна геометрия, налягане и състав на газа
под обвивката, дълбочина на изгаряне на горивото и др.) с програмната система за
термомеханичен анализ SSYST Резултатите от втория етап (налягане и температура
на топлоносителя, коефициент на топлоотдаване на повърхността на обвивката и отно-
сително енергоотделяне в горивото) се използват като гранични условия в този етап

По-нататък веригата на задълбочаване на анализа на контур - канал - твел може да
се продължи За по-детайлен анализ на процесите в отделни компоненти или материали на
твела, в най-натоварения участък, с помощта на материаловедчески разчетни програми.

Като резултат от разчетния анализ на третия етап се получават стойности на тем-
пературите, деформациите и якостта на обвивката на твеловете по време на МПА, т е
на всичките величини, определящи тяхната работоспособност. Крайната цел на ком-
плексния анализ е получаване на добре оценени данни за количеството на повредените
и/или разрушените твелове, за степента на блокиране на проходното сечение на актив-
ната зона през различните фази на МПА. за възможността за натрупване на водород и
т.н., изхождайки от реалното зареждане на A3 на действащия реактор.
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1. Термохидравлични процеси в l-ви контур
на реакторите ВВЕР при МПА (първи етап)

С помощта на програмата RELAP4/Mod6 е извършен анализ на различни аварии
със загуба на топлоносителя в реакторите ВВЕР-440 и ВВЕР-1000 [2, 3 - 8 ] . Следвайки
формулираната цел, ще разгледаме резултатите от пресмятанията само за случая на
авария вследствие на пълно двустранно разкъсване на ГЦТ в близост до реактора. За
реактори ВВЕР-1000 такава авария представлява МПА и тя започва от разкъсване на
Dy 850 За реактори ВВЕР-440 от типа В1, авария вследствие на разкъсване на Dy 500
не е МПА, но условно ще я назовем "МПА без задействане на хидроакумулаторите", а
за ВВЕР-440 от типа В2, където такава авария е МПА, ще я наречем "МПА при задейст-
ване на хидроакумулаторите".

При пресмятането са използвани два варианта на RELAP4/Mod6 - "стандартен" ва-
риант и вариант за "най-добра оценка". Специалният вариант за изследване на фазата
на повторно заливане на активната зона не е използван, защото такава задача излиза
извън рамките на настоящето изследване. Може да се твърди, че с помощта на
първите два варианта на програмата, фазата на изтичанэ и фазата на запълване на
ДСК са пресметнати с достатъчна точност, а за фазата на повторно заливане
получените резултати имат само оценъчен характер Необходимо е да се подчертае,
че "1V1T" - приближението на програмата, независимо от значителните усъвършенства-

ПГ

Фиг. 1. Разчетна схема на l-ви контур на реактори ВВЕР за програмата RELAP4'Mori6

56



ния, изисква много скъпоструващо време на ЕИМ, затова пресмятанията са прекъс-
нати преди достигането на повторното заливане на активната зона чрез подсистемите
на САОЗ.

За ВВЕР-440 разчетната схема се състои от 39 контролни обеми и 47 връзки между
тях (фиг. 1). Енергоотделящата част на активната зона е представена от 4 обеми по ви-
сочина. Началните и гранични условия на аварията са тривиални и са описани в [3, 5]
За икономия на времето на пресмятане се пренебрегва въздействието на помпите за
високо налягане, имайки предвид техния 4-5 пъти по-малък разход в сравнение с ПНН
Извършени са пресмятания за два случая: (1) без хидроакумулатори (ХА) през фазата
на изтичане и фазата на нагряване на активната зона, до -80°С от началото на МПА и
(2) при задействане на ХА през фазата на запълване на ДСК, до -150°С от началото на
аварията.

В работа [7] е показано изменението на някои параметри, представляващи гранич-
ни условия за протичане на процесите (остатъчно енергоотделяне, разходи от сечени-
ята на разкъсване на ГЦТ, разходи от ХА и напори на ГЦП в разкъсания и обединения
контур). На фиг. 2, 3 и 4 е показано изменението на налягането, температурата на по-
върхността на твел със средна мощност и на коефициента на топлоотдаване за най-на-
товарения по височина участък на активната зона. Резултатите от изменението на на-
лягането, масовия разход и енталпията на топлоносителя във ГСК и ДСК се запазват и
се използват като гранични условия за пресмятане процесите в активната зона при по-
детайлно разглеждане.

От съпоставянето на резултатите могат да се направят следните изводи

1. Нормално функциониращи ХА удължават фазата на изтичане и началото на нагря-
ване на активната зона с повече от 100 сек. Напорът на ГЦП в разкъсания контур се
преобръща и тя работи в режим на турбина, осигуряваща заедно с действащите
ХА частична циркулация на топлоносителя през активната зона

2. Дейстието на ХА не оказва влияние на температурния пик на обвивката между 5-та
и 15-та секунда, който за средно натоварен твел достига -750К. Изменението на
налягането, масовият разход на топлоносителя и коефициента на топлоотдаване
на повърхността на твела са приблизително еднакви за двата случая през фазата
на изтичане. Обаче след 35-та сек, при отсъствие на ХА, топлоотдаването намалява
с 2 - 3 порядъка, което води до криза на топлообмена и до начало на почти
адиабатно нагряване на твеловете в активната зона, под дейстие на остатъчното
енергоотделяне в горивото.

3 Максималната температура на обвивката и в двата случая се приближава до кри- ^
тичната стойност, съответстваща на начало на пластична деформация (-1000К),
особено ако се вземе предвид горната граница на грешката на нейното определя-
не. Затова е необходимо да се анализират процесите в каналите на активната зона ';
с коефициент на неравномерност на енергоот деля нето по-голям от единица. Оттук -*
следва необходимостта да се продължат пресмятанията при детайлно моделиране ^
на активната зона. *\

4. Сравнявайки резултатите от пресмятанията за фазата на изтичане без САОЗ за U
реакторите BIBLIS-A и ВВЕР-440, може да се направи качественият извод, че фа-
зата на изтичане за ВВЕР-440 продължава поне с 20 сек по-дълго, а максималната
температура на повърхността на горещия участък на твела е поне с 250К по-ниска
(разбира се, резултатите, получени с RELAP4/Mod2 са по-консервативни от тези,
получени с RELAP4/Mod6). При това, началното налягане в контура на BIBLIS-A е с
-30% по-високо (160 бара), началнатата мощност с -2,5 пъти по-висока (4000 MW) и
изтичането произлиза от отвор с еквивалентен диаметър -1,5 пъти по-голям (800 мм).
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Фиг. 2. Налягане на топлоносителя в активната зона на ВВЕР-440'
1) - случай без ХА; 2) - случай с ХА.
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Ф и г . 3. Температура на повърхността на твела ВВЕР-440:1) - случай без ХА; 2) - случай с ХА
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Фиг. 4. Коефициент на топлопредаване на повърхността на твела ВВЕР-440:

1) - случай без ХА. 2) - случай с ХА.
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Фиг. 5. Налягане и разход на топлоносителя в активната зона на ВВЕР-1000.
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фиг. 6. Разход от отвора на разкъсания ГЦТ на ВВЕР-1000:
1) - от страната на ГЦП; 2) - от страната на реактора.
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Фиг. 7. Разход на тотлоносителя от ХА на ВВЕР-1000:1) - вклкэчен към ГСК; 2) - вклкшен към ДСК.
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Фиг. 8. Температура на повърхността на обвивката и в центъра на горивото на ВВЕР-1000 (1 етап)

Аналогичен подход и схеми за пресмятане са използвани за анализ на МПА за ре-
актори ВВЕР-1000 [2, 4, 6, 8]. По определение МПА в този случай е авария вследствие
на пълно двустранно разкъсване на ГЦТ Dy 850 близо до корпуса на реактора при нор-
мално задействане на подсистемите на САОЗ. За първи път авторски колектив [4, 6] из-
следва милисекундната облает [2], фазата на изтичане [2, 6] и протичане на процесите
в диапазона от време на МПА от 0-200с [4, 8]. вклкэчващи фазите на изтичане, запъл-
ване на ДСК и оценъчни резултати за фазата на повторно заливане на активната зона,
от едно и също пресмятане без прекъсване.

На фиг. 5 - 8 може да се проследи изменението на най-характерните параметри на
l-ви контур по време на МПА (налягане и масов разход в активната зона, разходи от те-
човете и ХА, температури в центъра на горивото и обвивката на твела). Очевидно, фа-
зата на изтичане в този случай продължава 25-30с, т.е. приблизително толкова, колко-
то в реактора BIBUS-A. При това максималната температура на средно натоварен твел
за ВВЕР-1000 е около 750К, те. приблизително е равна на аналогичната величина за
твела ВВЕР-440. Но и тук. както в случая на анализ на МПА за ВВЕР-440, е необходимо
да се използва комплексен подход и само след това да се правят изводи относно рабо-
тоспособността на твеловете. Затова, резултатите от пресмятането на термохидрав-
личните процеси в l-ви контур се използват за по-нататъшен комплексен термохидрав-
личен и термомеханичен анализ на процесите в активната зона на реакторите ВВЕР-440
и ВВЕР-1000

2. Комплексен анализ на ..роцесите в активната зона
в реактори от типа В В ЕР (втори и трети етапи)

Като най-достъпна и изучена прогрзма за пресмятане на граничните термохидрав-
лични условия за комплексния анализ е избрана RELAP4. В RELAP4/Mod6 са вклЬчени
опростени модели за термомеханични пресмятания, обаче в нея не е възможно да се
настроят входните данни и началните параметри така, че обвивката да не се разхерме-
тизира веднага след достигане на критичната температура за начало на пластична де-
формация. Затова вторият етап на пресмятанията се прави без отчитане на обратната
връзка между деформацията на обвивката и коефициента на топлопредаване на по-
върхността на обвивката. По такъв начин, трябва да се има предвид, че граничните ус-
ловия не са обосновани за големи остатъчни деформации на обвивката.
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Използвайки граничните условия
за ДСК и ГСК (налягане, енталпия и
масов разход на топлоносителя) са
извършени пресмятания >-'а активната
зона за реактор ВВЕР-440 при по-де-
тайлното й разделяне на контролни
обеми (10) по височина. За всеки от
случаите без ХА са пресметнати три
случая на енергонапрегнатост на ка-
нала: Л^=1.0 (средна мощност -125
Вт/см), Kq=^.5 (-185 Вт/см) и А^=18
(-225ВТ/СМ).

За получаване на резултати по-
близки до реалните се използва вари-
анта за 'най-добра оценка" на програ-
мата RELAP4/Mod6 с вклкэчване на
някои подпрограми за приближено
отчитане на термомеханичните изме-
нения в твела (радиални и аксиални
деформации на горивото и обвивката,
налягане на газа под обвивката, топ-
лопредаване в газовата междина, ок-
сидация на обвивката и отделяне на
топлина в нея).

Схемата за пресмятане е показа-
на на фиг. 9. Резултатите от пресмя-
танията са дадени на фиг.10 и 11 за
най-натоварения участък по височи-
на. Разглеждайки резултатите може
да се направят следните заключения:

1. За случая без действащи ХА: око-
ло 60 секунди след началото на
МПА обвивката на твела с А'^=1.8
достига до пластично състояние (температурата надвишава 1000К), при което се
създават условия за балониране и разхерметизация на обвивката на твела. или за
оголване на горивните таблетки; същият процес започва около 90 с за К^=1.5 и
около 130с за К„=1.0; достигане на температурата на топене на урановата
сърцевина може да настъпи след 200-250с от началото на МПА за Aq=1.8.

2. За случая при нормално функциониране на ХА: съществено изменение е, че за 150с
от началото на МПА, при ^ = 1 . 8 , не се достига температурата на началото на фа-
зовия преход в обвивката.

Окончателни изводи за протичането на термомеханичните процеси в твеловете при
авария със загуба на топлоносителя трябва да се направят след получаване на резул-
татите от пресмятанията с програмата SSYST-2, в която детайлно са моделирани про-
цесите в горивото, газовия слой и обвивката и техните взаимни връзки.

Основната цел на настоящия етап на пресмятане е получаването на гранични усло-
вия по височина на канала: налягане и температура на топлоносителя и коефициент на
гоплоотдаване на повърхността на тзела. Тези гранични условия са получени за 6 слу-
чая: (1) без наличие на ХА, А^=1.0; (2) без наличие на ХА, А„=1.5; (3) без наличие на ХА,
А' =1.8; (4) при наличие на ХА, А'ч=1.0; (5) при наличие на ХА, К?=1.5; (6) при наличие на
ХА, А"(/=1.8.

Фиг. 9. Разчетна схема на активната зона
на реакторите ВВЕР-440 и ВВЕР-1000

за програмата RELAP4/Mod6.

65



20.00 «Ь.ОО SO. 00 80.00 100.00 l i f l . 00 Лв.ОО

OB.

£ 5 — 5 Е 5 ЗС5 SE5 iu.oe ноли и.»

Фиг.10. Температура в центъра на горивото и повърхността на обвивката на твела
ВВЕР-440 за случая без ХА.
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Фиг.11. Температура в центъра на горивото и повърхността на обвивката на твела
ВВЕР-440 за случая с ХА.
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Използвайки получените гранични усл^гия за тези 6 случая са проведени пресмя-
тания по програмата SSYST-2 за твелове със свежо гориво. Такива твелове се характе-
ризират с номинални размери в студено състояние (централен отвор d = 1,4mm, ради-
ална междина между горивото и обвивката 125-10'6м) и налягане на хелия под обвив-
ката равно на 1 бар. Схемата на пресмятане вклкзчва 10 радиални и 14 аксиални зони и
е показана на фиг. 12.

Програмата SSYST-2 е предназначена за пресмятане на термомеханичните проце-
си в твеловете при МПА и се състои от -100 модула за системна организация и матема-
тически пресмятания и от -50 модула за едно- или двумерно пресмятане на тези про-
цеси в горивото, газовата междина, обвивката и на нейната повърхност, възникващи
при рязко изменение в условията на охлаждане на повърхността на твела, характерни
за аварията със загуба на топлоносителя.

С използваната верига от мог.ули може да се извършгт едномерни пресмятания (в
радиално направление). Но, използвайки заложената в програмата SSYST-2 възмож-
ност за "аксиално куплиране", т.е. за съвместяване на разчетни стойности за съседни-
те по височина зони, се достига до "квази-двумерност" на всички получени резултати.

Основният резултат от разчета на твеловете BBEP-44U със свежо гориво по прог-
рамата SSYST-2 се състои в това, че обвивката на тези твелове в разглеждания период
от време най-малко е подложена на положителни деформации и перфорация, макар че
при A.'f/=1.8 възниква опасност от "разтичане1 на обвивката и оголгане на горивните
таблетки след 200-250с. За случая при наличие на ХА, тази ситуация се предвиди чрез
екстраполация на кривата на фиг.14; за случая без действащи ХА - опасността от поти-
чане на обвивката, бурна оксидация, и от начало на натрупване на водород в активната
зона, настъпва след 60-100с (фиг.13 и 17).

Сравнявайки резултатите от пресмятането на температурите на горивото и обвив-
ката по програмата SSYST-2 (фиг.13 и 14) с аналогични резултати от програмата
RELAP4/Mod6 (вариант за "най-добра оценка") е очевидно, че кривите са много близки.
Причината за такива близки резултати е фактът, че в изследваните обекти - свежите
твелове, в които налягането на газа под обвивката в студено състояние е 1 бар, в горе-
що ~3 бара, а налягането на топлоносителя в активната зона след завършване на фаза-
та на изтичане е 1,5-2 бара. При такова съотношение на усилията върху обвивката не
се наблкздава пластична деформация, въпреки достигането на температури близки до
критическата. Дебелината на газовия слой не се изменя, поради отсъствие на свръхна-
лягане върху обвивката в разглеждания временен интервал (фиг.15 и 16).

Оценъчните пресмятания с използуване свойствата за сплавта Zr+1%Nb доведоха
до същите резултати.

Различни резултати от пресмятанията се очакват за твелове със средна и значи-
телна дълбочина на изгаряне [11]. За случая без действащи ХА, след -60с може да се
очаква балониране и разхерметизация на обвивката на твела, частично блокиране на
проходното сечение на активната зона. В случай на задействане на ХА тези процеси
могат да започнат след ~220с (при екстраполиране на кривата за А^=1.8 на фиг.14),
ако до този момент охлаждащият фронт още не е достигнал даденото ниво на активна-
та зона. Оттук още веднъж може да се направи изводът за ролята на ХА като средство
за забавяне на протичането на МПА.

Използвайки комплексения гюдхс. *а анализ на процесите в активната зона, са из-
вършени пресмятания за твелове на реактор ВВЕР-1000 в условия на МПА, за диапазо-
на 0-200с, в същата последователност, както и за ВВЕР-440 и с аналогични схеми за
пресмятане (фиг.9,12). С помоща на предварително получени гранични условия за ДСК
и ГСК е направено пресмятане на процесите в активната зона при по-детайлно разде-
ляне на контролни обеми по височина.
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Фиг.12. Разчетна схема на твеловете ВВЕР-440 и ВВЕР-1000 за програмата SSYST-2.
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Фиг. 13. Температура в центъра на горивото и повърхността на обвивката за свежтвел
ВВЕР-440, случай без ХА.
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Ф и г . 14. Температура в центъра на горивото и повърхността на обвивката за свеж твел
ВВЕР-440, случай с ХА.
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Фиг. 15. Радиус на горивото и обвивката на Ф и г . 16. Радиус на горивото и обвивката на свеж
свежтЕел ВВЕР-440, случай без ХА. твел ВВЕР-440, случай с ХА

Пресметнати са три случая на енергоотделяне към канала: А'ч=1.0 (средна мощ-
ност на енергоотделяне -170 Вт/см), Kq=\.b (~ 250 Вт/см) и А^=1.8 (-300 Вт/см) (фиг.
19). Вижда се, че за А^=1.5 и К^=\ .8, критичната температура за начало на пластична
деформация (-1000 К) се достига и превишава, затова е необходимо да се анализират
термомеханичните процеси в твеловете с помощта на програмата SSYST-2. За тази
цел са подготвони гранични условия за 6 случая: за 10 аксиални зони и Ко=1 О; i.5 и 1.8
и за 20 аксиални зони и Kq= 1.0; 1.5; 1.8. Резултатите за случая с 10 аксиални зони са
обсъдени в контекста на параметричен анализ [4] на влиянието на различни параметри
на началното състояние на твеловете върху протичащите процеси.

Твеловете на ВВЕР-ЮОО със свежо гориво се характеризират с номинални размери
в студено състояние (централен отвор 1,4 мм, радиалната междина между горивото и
обвивката 95-10'Зм) и налягането на газа (хелия) под обвивката 15 бара. Схемата за
пресмятане с SSYST вклЬэчва 10 радиални и 24 аксиални зони. Веригата за интегриране
по модули (физически процеси) е същата, както и за ВВЕР-440.

Като се проследят някои основни резултати на фиг. 23 и 24 (за Сх е =1). могат да се
направят следните изводи:

1. Системата "RELAP4/Mod6 - SSYST-2' е приложима за анализа на термомеханични-
те процеси в твеловете ВВЕР-440 и твеловете ВВЕР-1000 и дава надеждни и възпро-
изводими резултати.

2. През време на фазата на изтичане и началото на фазата на запълване на ДСК
(-9С с) твеловете със свежо гориво и средна мощност не могат да се деформират
такд, че да блокират макар и частично проходното сечение на топлоносителя в
активната зона.

3. Сзежите твелове с Л^=1.5 издържат разглеждания диапазон на МПА неразрушени и
могат да блокират сачо частично проходното сечение на активната зона.
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Фиг.17. Дебелина на окисния слой на повърхността на обвивката на свежия твел
ВВЕР-440, случай без ХА.
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Фиг.1в. Дебелина на окисния слой на повърхността на обвивката на свежия твел
ВВЕР-440, случай с ХА.
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Фиг. 19. Температура в центъра на горивото и повърхността на обвивката на твел
ВВЕР-1О0О (II етап).
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4. Свежите твелове с голяма неравномерност на енергоотделянето, л^=1.8, могат да
претърпят разхерметизация на обвивката в горещия участък и активната зона в ка-
сетите с такива твелове може да бъде локално блокирана още през фазата на изти-
чане на МПА, възможна е и частична оксидация на обвивката и генериране на ня-
какво количество водород.

След като са направени тези изводи е необходимо да се изброят възможните из-
точници на консерватизъм на получените резултати, водещи до по-високи температури
в горивото и обвивката и към по-ранно настъпване на деформация или разхерметиза-
ция на обвивката:

• във всички пресмятания е използван един и същ профил на аксиалното енергоотде-
ляне за свежите твелове, характеризиращо се с максимална неравномерност по
височина, поради отсътвие на други данни;

• при използваните последователности от модули на SSYST-2 и начина на задаване
на граничните условия (налягане, температура и коефициент на топлопредаване на
повърхността на твела), няма отчитане на взаимното влияние на изменението на
температурите на обвивката, на проходното сечение на канала вследствие на де-
формацията и на коефициента на топлопредаване на повърхността на твела;

• процесите през време на фазата на повторно заливане, пресметнати с програмата
RELAP4/Mod6, се моделират като равновесни, което може да доведе до песимис-
тични условия на охлаждане на обвивката след 100 -150 сек от началото на МПА.

3. Комплексен анализ на работоспособността на твеловете ВВЕР
с отчитане на техните реални свойства и предистория на работа

За да се повиши точността на пресметнатите резултати и надеждността на напра-
вените изводи е необходимо да се въведат в програмата SSYST-2 термомеханичните
свойства на сплавта Zr+1%Nb [12], от която е изготвена обвивката на твеловете ВВЕР,
да се пресметнат по подходяща методика реалните начални състояния на твеловете,
съответстващи на конфигурацията на A3 с отчитане на различната възможна дълбочи-
на на изгаряне на горивото към началото на МПА при по-детайло разделяне на активна-
та зона по височина на 20 аксиални зони за реактор ВВЕР-1000.

Такъв подход за решаване на тази задача е осъществен съвместно с чешки специ-
алисти. По програмата PIN [13] и по специална методика [15] са пресметнати по 5 на-
чални състояния за твеловете ВВЕР-440 и ВВЕР-1000 и съответните зависимости на
топлопроводността на газовата смес по формулите.

(1)

1 + 2.41
(т,- - nij )(т,- - 0.142 ту

(гщ-mj)
(2)

(3)
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В деформационния модул STADEF на програмата SSYST-2 е вклкэчена подпрогра-
мата NORA-CS [16] за пресмятане на деформациите и разрушенията на обвивката, въз
основа на модела за пластична деформация НОРА-2:

Е = A(T)smh\B(T) ( а - о 0 ) ] . където о 0 = *• °'°°
£(еГ)

(6)
£(е,Г)

където зависимостта на всички коефициенти и величини се определя от експерименти
за образци от сплав Zr+1%Nb (Н1) [12]. За ВВЕР-440 се разглежда само случая без ХА,
което съответства на състоянието на I - IV блокове на АЕЦ "Козлодуй1.

Както е известно, увеличаването на изгарянето на ядреното гориво в твеловете во- I
дидо:
(1) увеличаване на налягането на газа под обвивката и увеличаване на концентрацията

на Хе, чийто коефициент на топлопроводност е с един порядък по-нисък в сравне-
ние с Не;

(2) разтрошаване и преместване на парчетата от горивните таблетки и намаляване на
междината между горивото* и обвивката;

(3) към термомеханично и радиационно изменение на свойствата на горивото и обвив-
ката и др.

За опростяване на пресмятанията се пренебрегва изменението на свойствата на
горивото и обвивката с увеличаване на изгарянето.

От сравнявянето на резултатите (фиг. 20-24) за термомеханичното поведение на
твеловете ВВЕР-440 и ВВЕР-iOOO по време на МПА, може да се направи изводът, че тве-
ловете за ВВЕР-1000 имат по-малка работоспособност през фазата на изтичане (до -ЗОс
на МПА) поради по-голямата енергонапрегнатост и увеличено вътрешно налягане на
газа в начално състояние, а твеловете на ВВЕР-440 без ХА са по-малко работоспособ-
ни през следващата фаза на МПА, поради отсъствието на ефективни подсистеми на
САОЗ (например, пасивно впръскване, ХА).

Увеличаването на изгарянето за твелове на ВВЕР-440 води до намаляване на
тяхната работоспособност само при голями неравномерности на енергоотделянето
(А^=1.8) и след завършване на фазата на изтичане и началото на адиабатно нагряване
на обвивката, ~60с от началото на МПА (фиг. 22). През фазата на изтичане ТПО не
зависи от началото на изгаряне, тъй като критичната температура за начало на
пластична деформация се достига, но не се превишава.

Въпреки голямото вътрешно свръхналягане на газа под обвивката (-100 бара), а съ-
що сравнително голямата продължителност на ТПО, балониране на обвивката не нас-
тъпва. С други думи, през фазата на изтичане на МПА, твеловете на ВВЕР-440 (без дей-
стващи ХА) надеждно работят даже при големи неравномерности на енергоотделянето .
и при големи дълбочини на изгаряне на горивото. За твеловете на ВВЕР-1000 със сред-
но и дълбоко изгаряне на горивото и неравномерност на енергоотделянето А^=1.5, ра-
ботоспособността през фазата на изтичане на МПА съществено се намалява. Увелича- ,|
ването на изгарянето практически не се отразява на ТПО, а неговата продължителност - j
в no-малка степен, отколкото при ВВЕР-440, се отразява на деформацията на обвивка- Щ
та, която -10 с от началото на МПА балонира и се разхерметизира (фиг. 24).

От съпоставянето на фиг. 20-24 могат да се направи важният извод, че намаляване-
то на коефициента на топлопредаване в газовата междина и намаляването на дебелина
на газовия слой при увеличаване на дълбочината на изгаряне, се компенсират взаимно
и следователно, не влияят на ТПО през фазата на изтичане.
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Фиг.2О. Температура на повърхността и радиус на обвивката на твела ВВЕР-440

в зависимост от дълбочината на изгаряне, К„=1.0.

Обаче увеличаването на налягането на газа под обвивката, за сметка на натрупани-
те газообразни продукти на деление, води до балониране на обвивката, включително до
разхерметизиране, при температури, близки до вероятност критичната, или може да
доведе до частично локално блокиране на проходното сечение на активната зона.
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Фиг.21. Температура на повърхността и радиус на обвивката на твела ВВЕР-440
в зависимост от дълбочината на изгаряне, Л^=1 5.
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Фиг.22. Температура на повърхността и радиус на обвивката на твела ВВЕР-440
в зависимост от дълбочината на изгаряне, А^=1.8.

По такъв начин, за първи път са пол /чени изводи за работоспособността на твело-
вете на реакторите ВВЕР при МПА (по^з фазата на изтичане и фазата на запълване на
ДСК), при отчитане на дълбочината на изгаряне на ядреното гориво и с използване на
метода на "най-добрата оценка1 за граничните условия на охлаждане на обвивката.

i
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Фиг.23. Температура на повърхността и радиус на обвивката на твела ВВЕР-1000
в зависимост от дълбочината на изгаряне. А^,= 1.0.
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Фиг.24. Температура на повърхността и радиус на обвивката на твела ВВЕР-1000
в зависимост от дълбочината на изгаряне, А^=1.5.
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От анализа на всички представени резултати следва, че на работоспособността на
твеловете през време на МПА съществено влияят иного характеристики на началното
състояние, зависещи от предисторията на рр.бота ча твелозете в активната зона. Зато-
ва предмет на по-нататъшна дейност е ана/ изът на т ези характеристики и оценката на
тяхното влияние върху процесите в твеловеге.
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COBSOFM - програма за субканален термохидравличен
анализ на активната зонг на водоохлаждаеми реактори

Д.П. Панайотов, Б.Д. Илиева
Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика - БАН

Термохидравличният анализ има основно значение при проектирането и експлоа-
тацията на ядрените енергийни реактори за определяне на тяхната безопасна работа.
При този анализ се определят топлообменните и хидродинамични характеристики на
активната зона на реактора - разпределение на параметрите на топлоносителя, темпе-
ратурните полета в TOE, условията за настъпване на кризис на кипене, както при номи-
нални преходни режими, свързани с пускането и спирането на реактора, така и при не-
стационарни режими, предизвикани от различни аварийни ситуации.

Субканалният анализ е метод за точен и подробен анализ на термохидравличните
процеси в активната зона на ядрените реактори, при които напречното сечение на сно-
па TOE се разделя на успоредни субканали, в границите на които параметрите на пото-
ка се усредняват и се разглежда едномерен поток с отчитане на междуканалното взаи-
модействие.

В този доклад е представено описание на програмата за субканален термохидрав-
личен анализ на активната зона - COBSOFM [ 1,2], усъвършенствувана версия на из-
вестната, разработена в САЩ програма COBRA-3C [3].

Програмата COBRA-3C продължава развитието на предишните програми [4,5] за
субканален термохидравличен анализ на активната зона на реактори от типа PWR и
BWR. Тя определя разхода и енталпиите на потока в субканалите на снопи TOE, както
при кипене, така и при некипящ режим на течение, отчитайки при това влиянието на на-
пречното смесване между каналите. Пресмятането се извършва не само пои стацио-
нарни състояния, но и при преходни и аварийни режими. Използуван е математически
модел, разглеждащ турболентния и механичния напречен поток на топлоносителя
между съседни субканали.

Основните подобрения и предимства на програмата COBSOFM в сравнение с ори-
гиналната й версия са следните [ 1,2]:
• усъвършенствуван модел на недогрято кипене с променлив коефициент на при-

плъзване между фазите;
• създаване на блок коефициенти на топлопредаване за пресмятане на топлообмена

преди и след настъпване на кризиса;
• модел на турболентното смесване в двуфазен поток;
• въвеждане на корелации за критичния топлинен поток в сноп топлоотделящи еле-

менти, предложени от руски автори за реакторите ВВЕР с отчитане на неравномер-
ното осево разпределение на енергоотделянето.

Математичния модел, използуван в програмите от вида на COBRA е основан на
уравненията за запазване на масата, енергията и момента за всеки участък на даден
субканал. Допуска се, че всеки субканал съдържа едномерен двуфазен флуиден поток
с приплъзване между фазите. Структурата на двуфазния поток е достатъчно подробна
за да може да бъде определено паросъдържанието като функция на енталпията, разхо-
да, топлинния поток, налягането, пространствените координати и времето. Допуска се,
че корелациите за стационарно състояние са приложими и за преходни режими. Други
основни допускания в математичния модел са следните: съществуващия напречен тур-
болентен поток между съседни канали води до преразпределение на разхода на топло-
носителя; турболентния напречен поток може да се наслагва с напречния поток, при-
чинен от устройствата за допълнително турбулизиране на потока; скоростта на нап-
речния потон е малка в сравнение с тази на основния поток.
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Уравненията на математичния модел могат да бъдат получени от общите урав-
нения за запазване на масата, енергията и момента, използувайки посочените по-горе
допускания за един произволен субканал (/), взаимодействуващ с друг субканал (/).

Дясната страна на уравнението за запазване на масата

. дГ:
А—'-

dt дх
- - И ' -

1>

представлява скоростта на изменение на разхода през субка-нг
вследствие на напречния поток на флуида. Избрано е отклон
бъде положителен, когато потока изтича от субканала.

Уравнението за съхранение на енергията има следния вид:

(1)

1 на единица дължина
я напречен поток да

н" dt дх nij ; j ,

Уравнението за запазване на момента в осево направление е едното.

(2)

Aj dt

dPi I d p i

dt дх
щ_
А

i a(i-;/A-

At дх

- -j-iui - Uj)wjj + — ( 2 K , - - »*)n-
(3)

Уравнението за запазване на момента в радиално направление може да бъде запи-
сано по следния начин:

s s
дх

, s s,
нИ';; — = — I Pi ~ Pi

Уравнението за състоянието от вида:

(4)

(5)

се използува за определяне плътността на двуфазния поток. Тэва уравнение може да
бъде получено, използувайки подходяща зависимост за опреде-- яне на обемното паро-
съдържание.

Уравненията на математичния модел се решават с използването на полуявна схема
на крайните разлики. Тази схема дава граничните условия за разхода при стационарни
състояния и при преходни режими, където гранични условия са енталпията и масовата
скорост на входа и налягането на изхода.

Моделът на топлопроводност в горивото, вклкэчен в програмата COBSOFM, раз-
глежда радиалната проводимост в горивото, разделяйки горивната таблетка на равни
концентрични кръгове. Осевата и периферната топлопроводност г.а пренебрегнати. Те-
зи допускания са оправдани, ако коефициентите на топлообмен и температурните по-
лета на флуида около горивния прът са равномерни Температурното ПОЛИ В КИПЯЩ
флуид обикновено е съвсем еднородно.

За решение на системата уравнения на математическия модел са необходими до-
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пълнителни модели и корелации - за масовото и обемно паросъдържания при недогря-
то и развито обемно кипене, коефициента на приплъзване между фазите, коефициента
на триене, смесване на топлоносителя при еднофазен и двуфазен поток, коефициента
на топлопредаване, корелации за кризис на топлообмена и др.

В програмата COBRA-3C за определяне на действителното паросъдържание съ-
ществува следния избор.
• при недогрято кипене - модел на Леви [ 6];
• при обемно кипене:

а) хомогенен модел:

а. = 0 при х < 0; а = при х > 0; (6)
(1 - x)\-j- + x\g

б) усъвършенстван модел на Арманд [ 7].

(0.833 +().167л-)лтга = 0 при л- < 0; а = при .v > 0; (7)
(l-.v)iy +хл-я

в) модел с постоянен коефициент на приплъзване между парата и течната фаза S

ОЕ = (> придс<0; а = прил>П; (8)
(l-x)iyS +дт,,

г) полиноминална зависимост на u от масовото паросъдържание к

а = 0 при х < 0; а = я„ + ахх: + а2х
2+...+апх" прид->П; (9)

В програмата COBSOFM съществува допълнителна възможност за определяне на
началото на кипене, пресмятане на масозото паросъдържание, коефициента на при-
плъзване между фазите и обемното паросъдържание при недогрято и развито обемно
кипене по модела на Съботинов [8,9]. Смесването на топлоносителя между съседни
взаимодей-стващи субканали увеличава енталпията на топлоносителя в по-студените
канали за сметка на по-горещите канали. Поради тази причина неговото пресмятане
оказва съществено влияние на точното определяне на температурните полета, разхо-
дите и паросъдържанията в отделните субканали.

В програмата COBRA-3C за определяне на напречния разход на топлоносителя И"
вследствие на междуканалния масообмен съществува следния избор [3]:

При еднофазно течение на флуида:

*vSk)=a (10)

4

И'' = a Rcb S,.nu-; 0 = И''/(pivSk I = a Re' ' (11) i
1 %

м-Dr) = aYLe" (12) Г

W = aRJ'Sk/zkne'fw; p = ir'/lJ^.V./l = о Re'1 f)Jzk. (13) |

където 5/[ - междина между субканалите, m, D(, - среден екзивалентен диаметър на два- {

та взаимодействащи субканала, m; zk - разстояние между центровете на двата взаимо- J
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действуващи субканала, m.
При двуфазен режим на течение на флуида в програмата COBRA-3C съществуват

две възможности:
• напречния разход на топлоносителя №, вследствие на междуканалния масообмен

се определя както за еднофазен поток или
• напречния разход на топлоносителя № в двуфазен поток се пренебрегва.

В програмата COBSOFM допълнително е вграден модела на Бойс [16] за междука-
нален обмен при двуфазен режим на течение на топлоносителя.

В областта на еднофазната конвекция разходът на единица дължина И', вследствие
на напречния турболентен поток се определя от зависимостта

" " = П^ри- (14)

където .S\. - междина между TOE, m, ги - средна масова скорост на двата субканала,
kg/(m2s); р - коефициент на турболентно смесване, определян по формулата:

V = aRc4)JSk (15)
където 1)е - среден еквивалентен диаметър на двата взаимодей-ствуващи субканала, m.

Роув и Англ [7] описват своите експериментални данни с коефициентите а=0.0062
и Ь=-0.1. Като правило коефици-ента на турболентно смесване р при еднофазна кон-
векция зависи от числото на Рейнолдс и геометрията на TOE (отношението DeIS/. или
Dclzk).

Изследванията на процесите на смесване в двуфазен поток и в условия, сходни на
тези в ядрените реактори, все още са недостатъчни, за да бъде изяснен техния механи-
зъм. Очевидни са обаче тенденциите, отбелязани от редица изследователи за увеличе-
ние на коефициента на двуфазно смесване flj-pf[ при нарастване на паросъдържанието
до определена стойност, след която се наблкщава отново намаляване на Ртр// Д° стой-
ности, характерни за еднофазна конвекция. При това увеличението на масовата ско-
рост води до по-ниски стойности на р7Р// н а конвекция. Това изменение на коефициен-
та на двуфазно смесване fijpij е във връзка с различните режими на течение на двуфаз-
ния поток (мехурчест, снаряден, пръстеновиден и т.н.). Както обобщават Вайсман и
Боуринг[17), ртРН Достига максимална стойност при а=0.55^-0.70, след което при пре-
хода от снаряден режим към пръстеновиден след него Гранич-ното паросъдържание
при посочения преход определяме по формулата:

_ ( / р ) ^ Р / р ( / я )

0 6 + JPj•/Ре
При паросъдържания .v<̂ >- пресмятаме коефициента на турболентно смесване в

двуфазен поток р/р// използувайки зависимостта

SkD(,

където: р, е коефициента на турболентно смесване при е офазна конвекция само на теч-
ната фаза, .1 - средно проходно сечение на двата субканала, m2; а й = 0.04(5^/Df,) •• е
емпирична константа.

Решавайки уравнение (16) задг=л> получаваме максималната стойност на коефици-
ента на турбулентно смесваме рг. Стойностите на коефициента на двуфазно смесване
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в областта от р г до коефициента на смесване при еднофазна конвекция само на
газовата фаза (парата) ре определяме от емпиричната зависимост

х/хс — (18)

където емпиричния параметър А* е функция на числото на Рейнолдс: К = 0.57 Re"

Проведените сравнения с експериментални данни, получени в заводите Шкода за
сноп пръти с неравномерно радиално енергоотделяне.така както в действителност е в
активната зона на ядрените реактори, с пресмятанията по програмата COBSOFM [18]
показват значително влияние на модела на двуфазно смесване върху стойностите на
получавания в програмата критичен топлинен поток.

Точното отразяване на механизма на топлообмен, определяне на действителното
температурно поле в TOE и топлинния поток изискват използването на корелации за
коефициентите на топлообмен при различни режими на течение на теплоносителя

В оригиналната версия на програмата COBRA-3C не съществува възможност за
пресмятания на топлообмена след настъпването на неговия кризис. Освен това избора
на корелациите за топлообмен до настъпване на кризиса, както и тяхното вклЬчване в
програмата е предоставено на потребителя. В програмата COBSOFM е въведен пакет
корелации, обхващащ областите до настъпване на кризис на топлообмена и след него.

При принудителна конвекция се използва зависимостта на Дитус-Бьолтер [11]. При
кипене на топлоносителя при u < 0.8 за коефициента на топлообмен се избира макси-
малната стойност от определения по формулата на Дитус-Бьолтер и от стойността, по-
лучена по зависимостта на Том [19] При а > 0.9 се използва корелацията на Шрок и
Гросман [20]. В диапазона 0.8 < а < 0.9 коефициента на топлообмен се определя чрез
интерполация на стойностите, получени по корелациите на Том и Шрок-Гросман.

При принудително движение на топлоносителя кризис на топлообмен настъпва при
повишаване на топлинния поток до такива стойности, при които се нарушава пютоян-
ният контакт на флуида със стената. При такива условия настъпва рязко влошаване на
топлообмена, водещо до повишаване на температурата на стената. За определяне на
прехода към такъв нежелателен, от гледна точка на безопастността, топлообмен в про-
грамата COBSOFM са въведени допълнителни корелации на Смолин от 1967 г. [21] и от
1978 г. [22,23], на Безруков от 1976 г. [24] и усъвършенстваната корелация на Вертоле-
ти (CISE 1965 г.) [25]. Това позволява да се обхване диапазона параметри, характерен
за ВВЕР.

Посочените в литературата корелации за пресмятане на топлообмена след настъп-
ване на кризис като правило са изведени обобщавайки експериментални данни, полу-
чени от самите автори. В повечето случаи тези данни се обобщават чрез анализ на ек-
вивалентен хомогенен модел на дисперсния поток и затова почти всички зависимости
са подобни на формулата за коефициента на топлообмен в еднофазен поток.

При експериментите обаче се наблюдава значителна термодинамична неравновес-
ност на потока и температурата на парата превишава температурата на насищане. За-
висимостта от вида Nu = aRebPrc, в който се използуват равновесни характеристики
на потока, не позволява да се отчете прегряването на парата.

В програмата COBSOFM е въведен методът за пресмятане на температурния ре-
жим в следкризисната област, предложен в [26].

Приемайки, че присъствието на капки не оказва съществено влияние на коефици-
ента на топлопредаване към парата авторите на [26] допускат, че конвекцията на пара-
та е основния процес на топлообмен. При тези условия чрез сравнения на изчисления
и измерения коефициент на топлообмен те са получили уравнения за определяне тер-
модинамичната неравновесност на потока.
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Използуването на масовото паросъдържание в методиката за следкризисен топло-
обмен е в съответствие с представите за физиката на процеса.

При режим на преходно кипене в програмата се използува зависимостта на Раму и
Вейсман [ 27], която добре се съгласува с експерименталните данни.

Точното отразяване на механизма на топлообмен, определяне на действителното
температурно поле в TOE и топлинния поток изискват използуването на корелации за
коефициентите на топлообмен при различни режими на течение на топлоносителя. За
да се разширят възможностите за пресмятания на топлообмена в областта до настъп-
ване на кризис на топлообмен и се вклЬчи областта след настъпването му в програма-
та COBSOFM е въведен допълнителен пакет корелации.

При принудително движение на топлоносителя кризис на топлообмен настъпва при
повишаване на топлинния поток до такива стойностти, при които се нарушава постоян-
ния контакт на флуида със стената. При такива условия настъпва рязко влошаване на
топлообмена, водещо до повишаване на температурата на стената. За определяне на
прехода към такъв нежелателен, от гледна точка на безопастността, топлообмен в
програмата COBRA-3C сществува следния избор: корелация W-3 (Westinghouse-3),
известна в литературата и като корелация на Тонг; корелация B&W-2.

Корелацията на Тонг или W-3 [39] е получена след изследване на явлението, осно-
вано на аналогията на Рейнолдс. Разгледани са влиянието на местния недогрев, турбу-
лентното смесване, екранирането на слоя мехури, дистанциониращите решетки и три-
енето в двуфазен поток. Всеки от посочените фактори е оценен самостоятелно от из-
вестните експериментални данни. За да се сравни критичния топлинен поток при не-
равномерен осеви топлинен поток с този при равномерен такъв, Тонг е предложил ана-
литично приближение за определяне на топлинния баланс с термичния слой близо до
нагреваемата стена.

Корелациите W-3 и B&W-2 не са предвиждани за пресмятане на критичния топли-
нен поток във ВВЕР и тяхното използуване за тази цел не е проверено, а следователно
и нецелесъобразно. В програмата COBSOFM са въведени корелации, създадени от
руски автори за реакторите от типа ВВЕР [21-24, 40-48]

Корелацията на Безруков 1976 г., известна също в литературата като корелация
ОКБ, е създадена в ОКБ "Хидропрес", Русая. Авторите [24,40] са създали корелация за
определяне на критичния топлинен поток във ВВЕР, която е използувана при проекти-
рането на тези реактори. При равномерен по оста топлинен поток се препоръчва из-
ползуването на следната зависимост:

4™" =0.7954(1 - * ) - а 5 т { Ш 5 Я ( р и - ) а ш * " - ш < 1 - * > ( 1 -0.01К5Р) (19)

където q е плътността на топлинния поток, W/m2.
Изследвайки влиянието на осевия профил на енергоотделянето на кризиса на топ-

лообмен в снопи пръти, авторите на корелацията [40,41] предлагат осевата неравно-
мерност да се отчита с фактора /•':

където F = \AZ)\" - фактор за неравномерност на топлинния поток. Диапазоните на
приложимост на фактора за неравномерност са следните: Р = 8.3 •=- 16.7 МРа; nv =
1500 ~ 3000 kg/(m2s); хдх = - 0.49 •=• - 0.03. Средноквадратиччата грешка на критмчния
топлинен поток, получен по посочената формула е 4Р%, а средноаритмел• -:о*о
отклонение от средната стойност е 1.6% [ 40].

При равномерно енергоотделяне авторите на [21] прч корелацията на Смолин 1967г.
предлагат следната зависимост за определяне на критичния топлинен поток в сноп ТОЬ'
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k ( ) = ().65(p»v)
0.2, 12{1.3-0.00436/->) (21)

където q е плътността на топлинния поток, W/m2. Според [45] точността на формулата
е в границите на ±20%.

Неравномерността на топлинния поток по височина може да се отчете с коефи-
циента В[ 22,42]:

HHI'ABH
7

РАБИ
/Я (22)

При корелацията на Смолин 1978 г. в [22,23,43] предлагат при движение на двуфаз-
ната смес паравода в парогенериращ канал да се разглеждат три области с присъщи
за всяка от тях закономерности за настъпване на кризис на теплообмен. Първата об-
лает е характерна за мехурчесто кипене, където с увеличаване на масовата скорост
стойността на критичния топлинен поток расте. С нарастване на разходното обемно
паросъдържание до стойности, близки до 0.5 влиянието на масовата скорост рязко се
променя - на по-големи скорости съответстват по-малки критични топлинни потоци. То-
ва се обяснява с пръстеновидната структура на потока, при която увеличаването на
скоростта води до по-интензивно разрушаване на пристенния слой и съответно нама-
ляване на критичния поток. Третата област се характеризира отново с положително
влияние на масовата скорост, което се обяснява с наличието на оросяване на стената
от капки от ядрото на потока. Това оросяване е възможно вследствие на ниските стой-
ности на топлинния поток. За всяка от трите области е предложена съответна зависи-
мост за определяне на критичния топлинен поток.

При режим на мехурчесто кипене и областта на пръстеновиден режим с движение
на кипящия веден слой (v <i\p) зависимостта има следния вид:

р' v'

р'-Р"
0.2.S

К„Н
1--V) (23)

където ;i = 1.3 прил<0 и //=0.7 прил>0.
Преходът от пръстеновиден режим към дисперсен се определя от уравнението

• — V / . 1 I

схр

К.

Ки Р 1 Г "1,л„Ь

4.V/

-Bp(gcrP"}0 J Z 5Vp'-P"

(24)

където: гУ/,,Я(/, - хидравличен диаметър на субканала, m; dcm - диаметър на пръта, m.
За дисперсен режим (v >дг|ф) се предлага зависимостта:

(25)

И в трите формули q е плътност на топлинния поток, W/m2
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За пресмятане на фактора за осева неравномерност на топлинния поток В се из-
ползва описаната по-горе при корелацията на Смолин 1967 г. методика. Наличието на
дистанциони-ращи решетки води до увеличението на стойността на критичния топли-
нен поток. Във формулите това влияние се отчита чрез параметъра Кр. Параметърът Kfl

отчита термохидравличната неравномерност в даденб сечение на снопа, т.е. радиална-
та неравномерност на топлинния поток. Съгласно [50] при субканален термохидравли-
чен анализ Kн — ^. Средноквадратичната грешка на критичния топлинен поток, получен
по предложените формули е 5,5%, а средноаритметичното отклонение от средната
стойност е -1.8%.

Допълнителните корелации, въведени в COBSOFM - усъвършенстваната корелация
на Вертолети (CISE 1965 г.), на Безрухов (1976 г.) и на Смолин (1967 г. и 1978 г.), позво-
ляват да се обхване диапазона параметри, характерен за ВВЕР. Корелациите, предло-
жени от руски автори, отчитат конструктивните особености на активната зона и горив-
ните касети за ВВЕР, както и неравномерното осево разпределение на топлинния по-
ток в тях.

Определянето на запаса до кризис на топлообмен, максималните температури на
горивото, обвивката на TOE и топлоносителя, разхода и паросъдържанието в участъци-
те на активната зона с максимален неутронен поток, има важно значение за определя-
не на експлоатационните граници и допустимите работни и аварийни режими.

Допълването и усъвършенстването на програмата COBSOFM с модели и корела-
ции, отразяващи no-точно и по-пълно термохидравличните процеси, протичащи в ак-
тивната зона на ядрените реактори ВВЕР, разширява нейните възможности за субка-
нален анализ. Въпреки че въведените модели и корелации са преминали експеримен-
тална проверка след въвеждането им в програмата са проведени сравнения с експери-
ментални данни, които потвърждават тяхната точност и приложимостта на програмата
COBSOFM за анализ на ядрени реактори.
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Термохидравлични анализи на активната зона на
реактор ВВЕР-440 в I - IV блок на АЕЦ "Козлодуй"

Д.П. Панайотов, 5.Д. Илиева
Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика - БАН

В този доклад са представени термохидравличните анализи на активната зона на
реактор ВВЕР-440 в I-V блок на АЕЦ "Козлодуй", вклкэчващи пресмятания след конкрет-
ни презареждания по време на горивната кампания и при работа на мощностей ефект
Анализите разглеждат максимално натоварената част на активната зона в стациона-
рен режим и при режим на пълно обезточване на реактора.

Въвеждането на допълнителни модели и корелации в програмата COBSOFM изис-
ква тяхната проверка. В този доклад се съдържат сравнения на определения с програ-
мата COBSOFM критичен топлинен поток с експериментални данни, получени Б заводи-
те Шкода - Пилзен, Чехия, ИАЕ "Курчатов* - Москва, Русия и ОКБ "Хидропрес" - По-
долск, Русия.

Първата част от сравненията обхваща експериментални данни, получени в заводи-
те Шкода на 19-прътова опитна установка, имитираща част от горивната касета на ре-
актор ВВЕР-440 и ВВЕР-1000 и покриващи диапазон параметри, характерни за тези ре-
актори [ 1]. В указания диапазон са пресметнати 91 различни режима, данните за които
са получени от самите експериментатори.

Втората част от сравненията обхваща експериментални данни, получени в ИАЕ
"Курчатов" и ОКБ "Хидропрес" на 7- и 19-прътови опитни установки, имитиращи част от
горивната касета на реактор ВВЕР-440 и ВВЕР-1000 и покриващи диапазон параметри,
характерни за тези реактори [2,3,4-7]. Пресметнати са 493 различни режима, данните
за които са получени от експериментаторите от ИАЕ "Курчатов".

Резултатите от всички пресмятания са групирани в три диапазона на налягането
приблизително от 8 до 11 МРа, от 11 до 15 МРа и от 15 до 17 МРа. Отношението, гре-
сметнато към експериментален критичен топлинен поток, е представено като функция
на масовия разход или на масовото паросъдържание на изхода от установката, където
за всички изследвани режими се наблкщава кризис на кипене

Резултатите от сравнението на стойностите на критичния топлинен поток, получе-
ни при използването на различни .'оре-лации на руски автори - Безруков 1976 г , Смо-
лин 1967 г. и 1978 г., с отчитане на неравномерния осев топлинен поток, позволяват да
се направят следните изводи.
1. При използване на корелацията на Безруков 1976 г. в програмата COBSOFM раз-

личните модели на кипене (на Леви и на Съботинов) не оказват съществено влияние
върху стойностите на критичния топлинен поток

2. Напречното турбулентно смесване в потока оказва съществено влияние на критич-
ния топлинен поток, особено при радиална неравномерноет на енергоотделянето
по TOE.

3. Определеният по корелацията на Безруков 1976 г кри-тичен поток е по-малък от
действителния. Корелацията на Смолин 1967 г пресмята стойности на критичния
топлинен поток, no-високи от експерименталните.

4 В разглежданите диапазони по корелацията на Смолин 1978 г се получават стой-
ности на критичния топлинен поток с по-малко отклонение от експерименталните
данни в сравнение с получените при използване на другите две корелации.
Следователно зависимостта на Смолин 1976 г. предсказва най-близки до
експерименталните стойности на критичния топлинен поток и би следвало да се
очаква получаването на по-реални резултати при нейното използване за
определяне на запаса до кризис на кипене в активната зона на реактора.
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Проведените сравнения доказват
приложимостта на заложените в
програмата COBSOFM модели и
корелации за провеждане на
субканален термохидравличен ана-
лиз на активната зона на реактори
тип ВВЕР. Програмата COBSOFM
широко се използва за пресмятане
на реакторите ВВЕР-440, работещи в
АЕЦ "Козлодуй". В доклада са по-
казани резултати от анализ на II - IV
блок, използвани за топлофизична
обосновка на презарежданията за
различни горивни кампании:
• за II блок при презареждането за

17-та горивна кампания;
• за III блок при презарежданията

за 11-та и 12-та горивни кампа-
нии;

• за IV блок при презарежданията
за 10-та и 11-та горивни кампа-
нии.

В качеството на изходна инфор-
мация за термохидравличния анализ
са използвани резултатите от неут-
ронно-физичните пресмятания, полу-
чени по програмата SPPS-1 [8] за от-
носителното осево разпределение
на топлинния поток. Разпределението на мощността на TOE в касетите е пресметнато по
неутронно-физичната програма HEXAB-2D-B [9] . Касетите с максимална мощност се из-
бират по метода за определяне на 'горещото' петно. За определяне на оптималната
схема на зареждане на активната зона в някои случаи се анализират два или повече ва-
рианта.

За пресмятанията се избират части от топлоотделящата касета с 3 или 15 макси-
мално натоварени TOE със съответните 3 или 25 канала. Расчетната схема за 25 кана-
ла е представена на фиг.1.

Пресмятането на термохидравличните параметри и при пълно обезточване на глав-
ните циркулационни помпи и сработване на аварийната защита (АЗ-1) със задръжка 0.5с
след сеизмично въздействие. Измененията на разхода и мощността са получени с про-
грамата "Динамика", а изменението на налягането е определено по програматз RELAP5M2.

При всички анализи се пресмятат ограничаващите от гледна точка на безопасност-
та експлоатация на реакторите, запас до кризис на топлообмен, максимална темпера-
тура на ядреното гориво и температура на обвивката на TOE.

Запасът до кризис на топлобмен се оценява по корелации-те на Безруков 1976 г. и
Смолин 1978 г. Определени са максималните температури на г-пивото и обвивката на
TOE, температурата и паросъдържанието на топлоносителя. Получени са температур-
ното поле в горивото, температурата на обвивката, температурното поле, паросъдър-
жанието и масовите разходи на топлоносителя.

За да се определят ограничаващите безопастчостта на експлоатация термохид-
равлични параметри при максимално дс-пустими проектни натоварвания на активната
зона е проведена консервативна оценка на състоянието на II блок след презареждане
за горивната кампания и в края й Режимните параметри и изходните условия за про-

Фиг. 1. Расчетна схема за 25 канала
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веждане на анализа са съгласувани с ОКБ 'Хидропрес' [10]. Отчитайки силната консер-
вативност на направените допускания, получените при това резултати показват значи-
телни проектни запаси на активната зона, изразяващи се в отсъствието на кипене в ак-
тивната зона и почти два и половина пъти запас до кризис на топлообмен в стационар-
ни условия.

Проведена е оценка на реалните стационарни състояния по време на 17-та горивна
кампания на активна зона на II блок на АЕЦ "Козлодуй1 в началото (Teff=O), средата
(Teff=160 еф. денонощия) и края (Т^=275.8 еф. денонощия) на горивната кампания.
На фиг.2 е приведено осевото изменение на запаса до кризис на кипене на повърхност-
та на най-натоварения ТОЕ, получен по корелацията на Безруков 1976г. и Смолин 1978г.
Получените резултати от субканалния термохидравличен анализ на реалното състоя-
ние на блока показват, че активната зона притежава значителни термохидравлични за-
паси, изразяващи се в отсъствието на кипене в активната зона и над два пъти запас до
кризис на топлообмен в стационарни условия.

За втори блок е проведен субканален анализ за обосноваване възможността за ра-
бота на мощностен ефект в края на 16-та кампания. Разгледани са състоянията на ак-
тивната зона при работа на 100% от номиналната мощност след 287.4 еф. денонощия,
на 90% от номиналната мощност след 294.6 еф. денонощия. За избраните максимално
натоварени касети са проведени стационарни пресмятания и пресмятания на преходен
режим при обезточване на 6 ГЦП от 6 работещи при сеизмично въздействие с цел оп-
ределяне на допустимата мощност на реакторната установка ВВЕР-440 (В-230). Полу-
чените резултати показват, че ияри трите режима на работа, както в стационарно съ-
стояние, така и при обезточване"на ГЦП, има достатъчен запас до кризис на топлооб-
мен, което гарантира надеждно и безопасно охлаждане на активната зона на реактора.

На фиг. 3 и фиг.4 са показани изменението на максималната температура на гори-
в о т о ^ централния нод на ТОЕ) и на температурата на обвивката на ТОЕ по височина и
в зависимост от времето при авариен режим с обезточване на помпите. Максималната
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2.6

температура на ядреното гориво възлиза на 1673.8К. Максималната температура на
обвивката е 609 К. И двете стойности са под допустимите при експлоатация на реактор
ВВЕР-440 В-230 - 3081К температура на топене, на горивото (2808°С) и 623 К (350°С) до-
пустима температура за обвивката.
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В резултат на проведените термохидревлични анализи се правят изводи за състоя-
нието на активната зона и нейните експлоатационни запаси по време на горивните
кампании

Представените тук резултати от програмата COBSOFM показват нейното широко
приложение за пресмятане на експериментални стендове, а така също и на стационар-
ни и преходни режими на работа на реакторите ВВЕР-440. Топлофизичният анализ на
работата на активната зона на водоохлаждаемите реактори в различни режими е необ-
ходима и важна част от мерките, предприемани за тяхната безопасна експлоатация
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МОСТ-7 - програма за анализ на водоохлаждаеми реактори при
преходни и аварийни режими без изтичане на топлоносител

Б.Д. Илиева, Д.П. Панайотов
Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика - БАН

Програмата МОСТ-7 е предназначена за термохидравлични анализи на преходни и
аварийни режими без изтичане на топлоносител в първи и втори контур на АЕЦ с реак-
тори тип ВВЕР с използуване на точкова кинетика на реактора. Моделират се 1-ви и II-
ри контур на реакторната установка и системата за автоматично регулиране.

Първи контур е представен със следните елементи:
• ядрен реактор, моделът на.който вклкэчва долна и горна смесителни камери, сис-

тема паралелни канали на активната зона и един байпасен канал;
» циркулационни кръгове, главни циркулационни помпи (ГЦП) и главни запорни

задвижки (ГЗЗ);
• парогенератори (ПГ) от страна на 1-ви контур,
« компенсатор на обема (КО), присъединен към циркулационния кръг на 1-ви контур.

Моделът на И-ри контур описва ПГ от страна на Н-ри контур, системата за подаване
на основна и аварийна подхранваща вода в ПГ, системата паропроводи и главен парен
колектор (ГПК). Системата за автоматично регулиране вклкэчва:

• автоматичен регулатор на мощността (АРМ);
• система за аварийна защита (САЗ),
• автоматика на КО, която псзволява моделирането на програмата за регулиране

на налягането в 1-ви контур; (
• системи за технологична згщита на 1-ви и 11-pVi контур включително моделиране

работата на предпазните клтани на ПГ и КО, 6РУА и БРУК.

Основните параметри, които се определят в програмата са мощността на реакто-
ра, мощност на турбогенератора ТГ). налягане в 1-ви контур, в ГПК. ПГ, КО, разходи на
топлоносител в циркулационни кр ьгове и канали на реактора, енталпия на топлоноси-
теля и концентрация на борната киселчна във всеки, микроучастък на циркулационните
кръгове и канали, температура на горивото, на обвивките, на стените на тръбопроводи-
те, обороти на ГЦП, нивото в ПГ и КО, разходи през предпазните клапани на ПГ, КО,
БРУ и през разкъсани паропроводи.

За термохидравличното пресмятане на преходни процеси в ядрената енергийна
установка се използуват следните основни уравнения:

закон за съхранение на масата:

закон за запазване на импулса: т = 5/J - BG (2)
ilt

закон за запазване на енергията. Л/ — - V Сih + V —— + Q (3)
dl dt

уравнение на състоянието: V=\'\P,h) (-•)

уравнение на топлопроводността: Мср —— = "J^(kF),,(Tlt - 0) + Q (5)
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При определяне мощността на реактора се използуват уравненията на неутронна-
та кинетика в точково приближение с шест : рупи закъсняващи неутрони и имат след-
ния вид: _

^ = Л ' ^ - ) . Л , ,- = 1,...б (7)

където: fi, - брой закъсняващи неутрони от /-тата група; л.,- - константа на разпадане на
предшествениците на закъсняващите неутрони от /-тата група; Л' - плътност на неутро-
ните; г/ - концентрация на ядрата предшествениците на закъсняващите неутрони от <-
тата група, S^ - плътност на външните източници на неутрони; р - общ брой закъснява-
щи неутрони; / - време на живот на неутроните

За решението на тези уравнения стойността на реактивността на реактора се за-
меня със средната й стойност на интервала на интегриране и след интегриране на сис-
темата уравнения се записва аналитично*решение, използувано в програмата. Този ме-
тод на решение позволява да се използуват достатъчно голям брой стъпки по време,
които могат да бъдат близки до временната постоянна от уравненията на топлохидрав-
ликата. Реактивността на реактора се определя от температурата на горивото (мощно-
стта на реактора), температурата, плътността и налягането на топлоносителя, концен-
трацията на борната киселина и положението на регулиращите пръти.

За определяне параметрите на топлоносителя на 1-ви контур се записва системата
основни уравнения за едномерно течение на хомогенен поток, която се линеаризира и
се решава при постоянен коефициент на стъпката на интегриране. Уравнението За съх-
ранение на масата на микроучастъците на циркула-ционните кръгове или за каналите

се решава при следното предположение (н - номер на микроучастъка): dMnjdl = 0.

От уравнението за съхраняване на масата следва, че (7, м =(^n+i = G(/) и уравне-

нието за запазване на количеството на движение приема следния вид (/и - номер на

циркулационния кръг или канала):

т„,^=ДР,„-Л„,О?,, (8)

Уравнението за запазване на енергията на разглеждания микроучастък придобива
следната форма:

A / l l ^ = c;(/,II-Vi) + v ; l ^ + Q 0)

\п + 1 при G > 0
където А: = <

[п при С/ < ()

Системата основни уравнения за смесителните камери при предположението

d\lkcjdt - П, приема следния вид:
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JL('i = Z G / = ('kc (10)

(11)

^ / +СЛг (12)
" ' ixk

Уравнението за определяне концентрацията на бора се получава от баланса на ма-
сата на борната киселина в разглеждания обем и има следния вид:

м" 1^7Г + (<г ;+"сг 1 Г н"= °'+ г й ~ с г г » (13)
"

където Оц „ - концентрация на борна киселина в »-тия обем (микроучастък); знакът (+)
се отнася към величините, влизащи в обема, а (-) - към излизащите от него.

Уравнението за съхранение на масата на 1-ви контур има вида:

~ — = S G = ~('ко + '̂подп - Genp - ('прад (14)

Изменението на масата на топлоносителя в l-ви контур със стъпка на интегриране <i
се определя по следния начин:

Л V'" di ( )

където Vln • обем на т-тия микроучастък; р,„ - плътност на топлоносителя в този микро-
участъх. Налягането в l-ви контур се определя от налягането в КО. което зависи от
разхода в КО:

'впр "" 1 'прод Jj

Налягането в съединителния тръбопровод на КО се определя от следното съотно-
шение (където ЛР() - хидростатичен напор на стълба вода в участъка между КО и 1-ви
контур):

По такъв начин, считайки разходите за подхранване, впръск и продувка за извест-
ни, определяме налягането в l-ви контур в съединителния тръбопровод) и разхода в КО

Уравнението за топлопроводността за произволен обем има следния вид

A ^ - r = lCAI + C* Q=\nvir; o = -jor/i ' 08)
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където. (J - вътрешен източник на топлина Топлообменът през повърхността на раз-
глеждания обем се определя от следното уравнение:

Q,, =(к/•• )„(•/"„ - в ) (19)

където. 7„ - температура на «-тия съседен обем; к - коефициент на топлопредаване,
/• '= !:/•'„ - повърхност на обема; /'„ - повърхност на //-тия съседен обем

Уравнението на топлопроводимостта и уравнението на топлообмена през повърх-
ността се записват за всеки микроучастък на контура и образуват система уравнения
за опреде-ляне на температурата на горивото и обвивките за всеки микроучастък на
каналите на активната зона, температурата на метала на реактора, температурата на
тръбопроводите на циркулационните кръгове, температурата на тръбите на паро-гене-
ратора във всеки микроучастък и съответните топлинни потоци При пресмятането на
коефициентитте на топлопредаване се предполага, че пространствената форма на
температурното поле остава постоянна.

Скоростта на въртене на ГЦП във всеки циркулационен кръг се определя от след-
ния израз;

^ jitGi) - Д,(/) у , , i € [ 1 , Щ (20)
til

Законът за запазване количеството на движението, изразен съответно за циркула-
ционните кръгове, каналите на реактора и останалите макроучастъци на реактора, има
следния вид:

т ^ = M'unci ~ Л/ ' г + А/',, - /,,О? , i е 11././'] (21)
II

(22)

(23)
tit

Уравнението за разходите е:

//' Л7С + 1

I<'i= X<V=<^r (24)

От тази система уравнения се изразява падът на налягането в активната зона. като
е необходимо да бъде изпълнено условието

\/' г = М'о1+ £л/>„, (25)
т 1

Падът на налягане на помпата \Г11ПГ се определя от четириквадрантната характе-
ристика на помпата

При определяне параматрите на I! контур всеки парогенератор се представя във
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вид на обем с ниво, а главният парен колектор се разглежда в приближение като обем
без ниво Разхода от n-тия парогенератор в парния колектор се определя от квазиста-
ционарното уравнение:

G,, =ш(Рп-Р2к)1\Р11-Р2к\/Ь„}1'2, ne[\,LP\ (27)

Разпределението на търсените параметри на ядрената установка се определя в два
етапа - първоначално се решават стационарните уравнения, а след това нестационар-
ната задача. Изчислителната схема на параметрите на ядрената уста-новка за всяка
временна стъпка е следната:
1. Определяне пар?метрите на КО и налягането в l-ви контур;
2. Определяне разходите на топлоносителя и пада на налягане, параметрите на ГЦП,
3 Решаване на уравненията за запазване на енергията за микроучастъците на цирку-

лационния кръг; определяне темпера-турата на тръбопроводите, на тръбичките на
ПГ; пресмятане количеството топлина, предавано на ПГ; определяне разпределени-
ето на концентрацията на борна киселина по циркулационните кръгове;

4. Определяне параметрите на ПГ и ГПК;
5. Пресмятане параметрите на топлоносителя в долната и горна смесителни камери,

каналите на реактора; температурата на горивото и обвивките на
топлоотделящите елементи;

6. Изчисляване мощността на реактора и енергоотделянето съгласно зададеното
разпределение;

7. Определяне стъпката на интегриране за следващия вре-менен слой, на който реда
на пресмятане е същия.

Изчислителната схема на стационарното състояние е следната:
1. Задаване на началните стойности на налягането в ПГ и енталпия на водата в конту-

ра;
2. Определяне налягането в l-ви контур от разглеждането на КО,
3. Изчисляване разходите през циркулационните кръгове и каналите на реактора;
4. Определяне енталпията по всички микроучастъци на контура и количеството топ-

лина, предадено на ПГ;
5. Определяне налягането в ПГ;
6. Ако полученото приближение на налягането в ПГ е недостатъчно, следва връщане

към т.4 (вътрешни итерации);
7. Поправка стойностите на разходите (връщане към т.З - външни итерации).

Итерациите приклкэчват и решението се счита за намерено, ако за всяка търсена
функция у е изпълнено условието:

(2S)

Програмата структурно се състои от две незазисими части - MOCTSTA и MOCTDIN
и използва 5 входно-изходни канала за обмен на информация с периферните устройст-
ва на компкггъра. Съответно работата с програмата се разделя на два етапа. На
първия етап работи програмата MOCTSTA, при което се генерират имената на
работните файлове, съхраняване на диска във файл MOCTSER; четене на изходните
данни и пресмятане на началното състояние на разглеждания процес; запис на
резултатите, необходими за пресмятане на нестационарния процес канал в
съответстващите файлове и печат на резултатите във файл с разширение REP. На
втория етап (пресмятане динамиката на процеса) работи програмата MOCTDIN, при
което се прочитат файловете с разширение .OUT и установките на аварийната и
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предупредителната защити от файл SCRAM DAT Печатът на резултатите от
пресмятането се извършва във файл с разширение REP По-нататъшната обработха
на получените резултати се извършва с графични пакети.

При работата на програмата може да се осъществи визуален контрол на изменени-
ето на параметрите по време на пресмятането.

Предимствата на програмата МОСТ-7, проверени при анализите на реакторите
ВВЕР, дават възможност за по-пълен и точен анализ на следните процеси:
1 Режим с отклонение на реактивност;
2. Обезточване;
3. Изклкзчване на ГЦП;
4. Затваряне на ГЗЗ;
5 Аварийни и преходни режими с повторна критичност;
6. Преходни режими с отказ на аварийната защита (ATWS)
7 Нарушения на потока в активната зона;
8 Аварии по Н-ри контур (хвърляне на товара от турбогенератора, аварии, свързани

със стопорния клапан на турбината и др.)

Резултатите от пресмятанията RO програмата МОСТ-7 позволяват не само анализа
на протичащите процеси в първи и втори контури на централата, но и служат като из-
ходни данни за по-подробни анализи на процесите в горивните касети и TOE с програ-
мата COBSOFM. Освен това тя може да бъде успешно използвана за уточняване на ра-
ботните точки на блокировки и защити.

Използването на специализирана програма за анализ на аварии без изтичане на
топлоносител позволява повишаване качеството на анализите по безопасност и про-
веждането на пресмятания специфични за АЕЦ с ВВЕР. Анализът на аварии с измене-
ние на реактивността е съществена и необходима част от работата по повишаване на
надеждността и безопасността на експлоатация на АЕЦ.
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669300555
Анализ на реактори ВВЕР при преходни и аварийни режими

Б.Д. Илиева, Д.П. Панайотов
Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика - БАН

В доклада са приведени резултатите от анализи на реактори ВВЕР-440 и ВВЕР-1000
при преходни и аварийни режими без изтичане на топлоносител: обезточване на глав-
ните циркулационни помпи, авария с изменение на реактивността, хвърляне на товара
от турбогенератора.

1. Анализ на авария с обезточване на 3 от 4 ГЦП и вкарване
на положителна реактивност в реактор ВВЕР-1000

Изходното състояние на реактора вклкэчьа:
• топлинна мощност на реактора 100% от номиналната - 3060 MW.
• налягане в компенсатора на обема (първи контур) 157 bar,
• ниво на водата в компенсатора на обема 8.09 м,
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• средна температура на теплоносителя в първи контур 304£С.
» средна температура на горивото 1009"С.
• положение на управляващата група СУЗ 3 55 м,
• положение на останалите групи СУЗ 0 м.
• концентрация на борна киселина в първи контур 4 84 g/kg.
• налягане в парогенератора {втори контур) 61.7 bar
Сценарият на аварията предвижда обезточване на 3 от 4 ГЦП в 01 сек и

изхвърляне на най-ефективната група СУЗ с реактивност 0 0015 едновременно с
обезточването

В програмата МОСТ-7 при този анализ са разгледани четирите циркулационни кръ-
га на реактора - един с работеща ГЦП и три с обезто^вани ГЦП. един кан-"* на ахп-. на-
та зона със средна мощност, разделен по височина на три макроучастъка; горещият
тръбопровод е разделен на два макроучастъка: парогенераторът - на три макроучастъ-
ка, студеният тръбопровод - също на три макроучастъка. низходящият участък - нз два
макроучастъка Автоматичният регулатор на мощността и блока за аварийна защита
са изклкзчени Работи една. управляващз група СУЗ Коефициентите на реактивност по
температура на топлоносителя и на горивото имат стойности съответно - 5 10"4 и
- 2 10"5 Активната зона съдържа 163 горивни касети Избрана е максимална стъпка на
пресмятане 0 1 сек и са анализирани първите 40 секунди от протичането на аварията
Компенсаторът на обема е присъединен лъм първи циркулациочен кръг. чиято помпа
работи Работещи в неги са 4 групи нагреватели с мощност съответно 0 27. 0 27, 0 72 и
1 26 MW, три клапана за изхвърляне на пара и два клапана за впръек в КО Зададени са
наляганията за вклкзчване и изклкэчване на всяка група нагреватели, отваряне и затва-
ряне на клапаните за изхвърляне на пара и клапаните за впръск в КО Стопорният кла-
пан на турбината е блокиран и не се затваря. Няма разкъсване на паропроводите във
втори контур Работят 3 клапана за изхвърляне на пара от ПГ със зададени налягания
на отваряне к затваряне. В работно положение са 4 БРУК и 4 клапана БРУА със зада-
дени налягания на отваряне и затваряне

По-еажните събития на протичане на аварията са следните
• в 0.1 сек изклкзчване на ГЦП 2. 3 и 4 по стклкмване на захранването им,
" в 0.1 сек изхвърляне на най-ефективната група СУЗ.
• в 4 9 сек затваряне на клапан подхранваща вода в ПГ 1 по-високо ниво на водата.
• в 10 сек сигнал за изменение разхода на подхранваща Бода в ПГ 2. 3 и 4;
• в 18 сек отваряне на клапан подхранваща вода в ПГ 1 поради ниско ниво ча ?одата.
• в 18.2 сек сигнал за изменение разхода на подхранваща вода в ПГ 2.3 и 4,
• в 31 сек вклкэчване на аварийни подхранващи помпи за ПГ 2.3 и 4 по ниско ниво

на водата;
• в 33 сек вклкэчване на аварийни подхранващи помпи за ПГ 1 по ниско ниво на

водата.
На фиг 1 е приведено изменението на мощността и разхода на топлоносителя в ре-

актора След мигновено повишаване в 0.1 сек до 532S MW, мощността рязко пада до 3
сек и по-нататък се изменя бавно до стойност 2100 MW в 40 сек След период от 40 сек
мощността е значителна и изисква надеждно охлаждане. Разходът на топлоносителя
през този период се намалява два пъти На фиг 2 е показано изменението на зходната
и изходната температури на топлоносителя в реактора и температурата на горивото
Максимума на температурата на горивото закъснява след този на мощността ка
реактора с 3 сек. но след това плавно намалява за разлика от мощността На фиг 3 и
фиг 4 е показано изменението на налягането и нивото в компенсатора на обрма
Добре се зиждат отварянията и затварянията на клапаните за впръск при налягания за
l-ви клапан при 161 и 158 bar за 1-ри клапач при 163 и 162 bar, които в случая регулират
чалягането в първи контур. Нивото на водата в компенсатора плавно се покачва по

оеме на аварията от началото 8 09 м до 8 80 м в 40 сек
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2. Анализ на авария с пълно обезточване
на 6 от 6 ГЦП на реактор ВВЕР-440

Исходно г-кптояние на реактора:
•• . щност на реактора 100% от номиналната-1375 MW;

» налл! апв в компенсатора на обема (първи контур) 122.6 bar;
• ниво на водата в компенсатора на обема 5.35 м;
• средна температура на теплоносителя в първи контур 284°С;
• средна температура на горивото 646°С;
• положение на управляващата група СУЗ 2.0 м;
• положение на останалите групи СУЗ 2.5 м;
• концентрация на борна киселина в първи контур 4.0 g/kg;
• налягане в парогенератора (втори контур) 47 bar.

Сценарият на аварията предвижда обезточване на 6 от 6 ГЦП при номинална мощ-
ност на реактора в 0.1 сек и затваряне на стопорният клапан на турбината в 0.9 сек.

При този анализ са разгледани 6-те циркулационни кръга на реактора с обезточени
ГЦП, дза канала на активната зона, разделени по височина на пет макроучастъка; горе-
щият тръбопровод е разделен на два макроучастъка; парогенераторът - на три макро-
участъка; студеният тръбопровод - на три макроучастъка; низходящият участък - на
два макроучастъка Автоматичният регулатор на мощността и блока за аварийна за-
щита са изклЬчени Работят две управляващи групи СУЗ Коефициентите на
реактивност по температура на теплоносителя и на горивото имат стойности
съответно -2,77-Ю"4 и
-3,05-10'5. Активната зона съдържа 349 горивни касети. Избрана е максимална стъпка
на пресмятане 0.1 сек и са анализирани първите 40 сек от протичането на аварията.
Компенсаторът на обема е присъеди-нен към първи циркулационен кръг. Работещи в
него са 3 групи нагреватели с мощност съответно 0.18, 0.18 и 0.63 MW, 2 клапана за из-
хвърляне на пара и 1 клапан за впръек в КО. Зададени са наляганията за вклкэчване и
изклкзчване на всяка група нагреватели, отваряне и затваряне на клапаните за из-хвър-
ляне на пара и клапаните за впръек в КО. Стопорният клапан на турбината е напълно
затворен в 1.5 сек. Няма разкъсване на паропроводите във втори контур Работят два
клапана за изхвърляне на пара от ПГ със зададени налягания на отваряне и затваряне.
В работно положение са 1 БРУК и 1 клапан БРУА със зададени налагания на отваряне и
затваряне.

По-важните събития при протичане на аварията са следните;
• в 0.1 сек изклкзчване на 6 ГЦП от 6 работещи по изклкзчване на захранването им;
• в 0.9 сек започва затваряне на стопорния клапан на турбината, което продължа-

ва 0.6 сек;
» в 1 О сек вклкэчване на аварийни подхранващи помпи за ПГ 1 по ниско ниво на водата.
На фиг. 5 е приведено изменението на мощността и разхода на топлоносителя в ре-

актора Мощността след 0.1 сек намалява до стойност 942 MW в 40 сек. След период от
40 сек мощността е значителна и изисква надеждно охлаждане. Разходът на топлоно-
сителя през този период се намалява два пъти.

На фиг 6 е показано изменението на входната и изходната температури на топло-
носителя в реактора и температурата на горивото. Температурата на горивото се из-
меня бавно както мощността.

На фиг 7 и фиг. 8 е показано изменението на налягането и нивото в компенсатора
на обема Налягането в първи контур се регулира от клапаните за впръек и изхвърляне
на пара от КО. което добре се вижда на фиг 7. Клапанът за впръск се отваря и затваря
съответно при налягания 132.4 и 122.6 bar Клапанът 1 за пара сработва при налягания
144 2 и 132.4 bar, а клапан 2 - при 148.1 и 132 4bar Нивото на водата в компенсатора
плавно се покачва по време на аварията от началото 5 36 м до 6 46 м в 40 сек
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Освен това при анализа са определени следните параметри: мощност на турбоге-
нератора, налягане 1-ви контур в ГПК, ПГ, разходи на топлоносител в циркулационните
кръгове и каналите на реактора, енталпия на топлоносителя и концентрация на борна-
та киселина във всеки микроучастък на циркулационните кръгове и канали, температу-
ра на обвивките, на стените на тръбопроводите, обороти на ГЦП, нивото в ПГ, разходи
през предпазните клапани на ПГ, КО, БРУК и БРУА

Резултатите, показани в този доклад, доказват предимствата на програмата МОСТ-7
за по-пълен и точен анализ на протичащите процеси в първи и втори контури на реакто-
рите ВВЕР. Тя е в състояние да отговори на необходимостта от анализи на аварии без
изтичане на топлоносител. в това число на аварии с изменение на реактивността

93003,36
Пакет прграми за определяне на основните

термохидравлични параметри на контур
с естествена циркулация в корпусен кипящ реактор

Д.П. Панайотов, Б.Д. Илиева
Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика - БАН

Опазването на околната среда и необходимостта от развитието на ядрената енер-
гетика поставят повишени изисквания пред конструкцията на ядрените реактори. По-
вишават се изискванията за радиационна и ядрена безопасност на ядрените централи
Изследванията са насочени към създаване на реактори с вътрешно присъща безопас-
ност, използващи изклкзчително пасивни средства за защита, както при предотвратя-
ването на авариите, така и за избягване на тяхното нежелано развитие и последици
Разработвани за ядрени централи за топлофикация, корпусните водоохлаждаеми ре-
актори с естествена циркулация на топлоносителя, притежават редица качества, поз-
воляващи им да отговарят на повишените съвременни изисквания за.безопасност.

При проектирането и разработката на този тип реактори възникват редица трудно-
сти, свързани в това число с термохидравличните анализи на контура с естествена цир-
кулация. Поради тясната връзка между термохидравличните и неутронно-физичните
характеристики на този тип реактори точното определяне на параметрите на контура с
естествена циркулация е необходимо за всеки негов анализ

В този доклад е приведено описание на моделите, методиките и програмите, създа-
дени и предложени за анализ на контур с естествена циркулация в корпусен кипящ ре-
актор Анализите вклкэчват пресмятане на активната зона. тяговия участък, увличането
на пара в зоната и на кондензация, кондензация на парата по програмите COBSOFM.
RISER. CARRYUNDER и DOWN.

За определяне параметрите на активната зона се предлага програмата COBSOFM.
Тази програма, създадена в САЩ за субканален анализ на активната зона на реактори
с вода под налягане PWR позволява пресмятането на скоростта на топлоносителя и
паросъдържанието; определяне на максималните температури на горивото, обвивката
на TOE и топлоносителя; определяне на запаса до кризис на топлообмен Програмата
е адаптирана за ВВЕР и се използва за термохидравличния им анализ [ 1 ] От съществе-
но значение при нейното приложение за анализ на контур с естествена циркулация е
възможността за определяне тримерното поле на скоростите на фазите и паросъдър-
жанието на изхода от активната зона [2] Потвърдена след сравнение с експериментал-
ни данни за реактора ВК-50 [3]. тази възможност позволява получаването на необходи-
мите входни данни за анализ на тяговия участък на контура.
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Експерименталните изследвания на тяговия участък на контур с естествена цирку-
лация показват, че при неговия анализ е необходимо да се отчитат условията на входа
му, разпределението на фазите и тяхното локално относително движение, възможност-
та за съществуване на рециркулационно течение. Моделът на стационарно двуфазно
течение в тяговия участък отчита тези особености на потока [3-6]:
1. На входа в тяговия участък разпределението на фазите има ярко изразен неравно-

мерен характер, който се определя от комплексното влияние на разпределението
на енергоотделянето, разхода и недогрева на топлоносителя по радиуса на актив-
ната зона.

2. В условията на барботаж с увеличаването на истинното обемно паросъдържание
се установява организирано движение на пароводната смес, което се изразява в
наличието на възходящ поток по оста на колоната и низходящ - в нейната стена В
периферията на тяговия участък се образува зона с ниско паросъдържание, а в
централната му област то е значително по-високо. Вследствие на това на граница-
та на тези две зони е възможно съществуването на вихрови токове или периферно
рециркулационно течение на топлоносителя.

3. Вследствие на малкото отношение на височината към диаметъра в тяговия участък
не настъпва хидродинамична стабилизация на потока, т.е. профилите на скорости-
те на фазите и паросъдържанието се изменят по неговата височина.

4. При възходящ двуфазен поток се наблкщава съществена неравномерност на раз-
пределението по фазите на сечение. В голямата си част парата се концентрира в
ядрото на потока, вследствие ка което хидростатичното налягане е ниско, което
създава радиален градиент на налягането и съответстващо радиално течение на
топлоносителя. При това максимума на паросъдържанието може да бъде на оста
на тяговия участък или на някакво разстояние от нея при малки стойности на обем-
ното паросъдържание.

В основата на предлаганата методика за определяне параметрите на тяговия учас-
тък е заложено разглеждането на процеса на барботиране на парата в неподвижна
водна колона с голям диаметър. Приема се отсъствие на радиален градиент на наляга-
нето, течната и газовата фаза са в състояние на насищане, кинетичната енергия на по-
тока се съхранява при рециркулационното му движение в долната част на участъка.
Радиусите ня подемното течение на топлоносителя се определят от анализа на силите
на взаимодействие между фазите при барботиране на парата и получения израз има
следния вид:

',.оП = Л 1 и у А 1 + Г м Т

Ф ^ + (1 - ф1; )( ,ЛфГ1 )' 2 J (1)

където: /<m v - радиус на тяговия участък,^; - действително обемно паросъдържание при
барботаж.

За определяне на разпределенията на скоростите на фазите и паросъдържанието
по радиуса на участъка са предложени следните формули:

• действителна скорост на водата: »г'( г) = \\'тЛ \ - r I R) '" (2)

• действителна скорост на парата: и - "(г) = и"'С) + "'онпДО ^

• действително обемно паросъдържание

= -!Р!!£-[(1-г/ Rf"-B(\-r/R)2"] (4)
1 - В L J
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където: и'о г. (рос - стойности на и' и ср по оста на сечението, и,,„„, - локална относителна
скорост на парата.

Заедно с условията на входа тези характеристики служат за определяне на реални-
те локални параметри на течението в целия участък. Чрез интегриране на разпределе-
нията по обема се получават средните стойности на параметрите в участъка.

Моделът на течението на двуфазния флуид е реализиран в програмата RISER за оп-
ределяне на двумерното поле на скоростите на фазите и паросъдържанието в тяговия
участък. Предлаганата методика позволява да се получат разпределенията на скоро-
стите на фазите и паросъдържанието на изхода от тяговия участък, необходими за оп-
ределяне на количеството пара, увлечено в зоната й на кондензация.

За определяне на количеството пара, увлечено в зоната й на кондензация, се пред-
лага двумерен модел на течението на двуфазния флуид в зоната на преливане от тяго-
вия участък в участъка на кондензация [3,7,8]. Моделът отчита относителната скорост
на парата и локалните скорости и паросъдържание на входа на участъка Използват се
двумерните уравнения за съхранение на масата за всяка от фазите и уравнението на
модела за дрейфа на парата:

1 г1 с

- — [ Ф ' « ; ( 1 - Ф ) ] + -Т:[Р'"''-( 1 - Ф ) ] = и (5)
г (У DzL J

1 д с
(гр"и"ф) + — ( p''u-'.'ф) = 0 (6)

r rr ct

п-п<±+^о+КЛ = П (7)
cr cz

По метода на характеристиките получената система двумерни диференциални
уравнения се свежда до система обикновени диференциални уравнения. Количеството
увлечена пара се определя чрез интегриране на разпределението на паросъдържание-
то на входа в нисходящия участък. По предложената методика е създадена програма
CARRYUNDER, която по метода на Рунге-Кут решава системата диференциални урав-
нения Получените резултати показват преимуществено увличане в областта до стена-
та на реакторния корпус и добре съвпадат с наличните експериментални данни. Полу-
чените при това полета на скоростите на фазите и паросъдържанието се използват при
анализа на кондензацията на парата

За анализа на течението на двуфазния поток в низходящия участък на циркулация
е създаден математически модел [3], основан на уравненията за съхранение на масата
и енергията за движение на дисперсна смес с еднакво налягане на фазите Уравнения-
та се записват за всяка от фазите:
• уравнения за съхранение на масата и енергията за течната фаза:

dz

р( ф)
— -г = <7„. + •/„.('<* - -Ч„. ) +

а:

+ У„.( 1 - Ф )р( 1/р' - 1/р" I -- ЧС)П U«vJI\m

уравнения за съхраняване на масата и енергията за парата:
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№" = -J

< p *^*"* = <?„. + •/«.(«. - *.,,,.) + ̂ «.фр( V P ' - Vn"> (11)

Скоростта нг фазовия преход се задава чрез коефициента на топлообмен на меж-
дуфазовата гра> ица:

За затваряне на системата уравнения се приема, че течението е едномерно, наля-
гането при кондензация на парата е постоянно, парата се намира в състояние на наси-
щане, фазовия преход е еднопосочен - парата се кондензира във вода, топлообмена
със стените на реактора се осъществява само от течната фаза, относителната
скорост на парата в неравновесен поток има същата стойност както в равновесен.
Получената система обикновени диференциални уравнения се решава по метода на
Рунге-Кут в програмата DOWN. Резултатите от пресмятанията показват, че началните
параметри, определящи дължината на кондензация на пар^съдържанието, радиуса на
мехурите пара и недогряването на течната фаза до нас*..1 дне. Предложеният модел на
конден-зацията на парата, вклкэчен в програмата DOWN служи за определяне на тем-
пера-ту-рата и разхода на топлоносителя на входа в активната зона.

По такъв начин чрез пресмятане на активната зона, определяне на обемното паро-
съдържание в тяговия участък, количеството пара, увлечена в зоната и на кондензация,
дължината на кондензация на парата се извършва пълен анализ на целия контур с ес-
тествена циркулация на топлоносителя.

Резултатите, получени от пресмятанията в описания тук пакет, представени в отде-
лен доклад, потвърждават възможността за неговото използване при проектирането на
корпусни кипящи реактори и анализ на техните експлоатационни режими.
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Определяне на основните термохидравлични параметри

на контур с естествена циркулация и сравнение с експериментални
данни, получени в корпусен кипящ реактор ВК-50

Д.П. Панайотов, Б.Д. Илиева
Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика • БАН

Настоящият доклад представя резултатите от пълен анализ на контур с естествена
циркулация за топлоносителя в корпу-сен кипящ реактор, получени от пресмятанията
по пакета програми COBSIM. RISER, CARRYUNDER и DOWN Анализът вклкэчва три-
мерни пресмятания на активната зона, определяне на обемното паросъдържание в тя-
говия участък, количеството пара, увлечено в зоната й на кондензация и дължината на
кондензация на парата. Показани са сравнения с експериментални данни, получени в
кипящия корпусен реактор ВК-50.

Проведено е сравнение [1,2,3,] на пресмятания на активната зона с програмата
COBSOFM с експериментални данни на НИИАР, Русия [4,5] за кипящия реактор ВК-50,
резултати от което при различни значения на недогряването на топлоносителя са пока-
зани на фиг.1 Най-добро съвпадение е получено при недогрев 4°С Сравнението на
разпределението на скоростта на флуида на изхода от активната зона при налягане 2
МПа и мощност на реактора 80 МВт показва напълно удовлетворително съвпадение с
експерименталните данни (фиг.1) Проведени са също и сравнения на разпределението
на обемното паросъдържа-ние на изхода от активната зона при налягане 3 1 и 6 0 МПа
и мощност 60, 104,140, 150, 170 и 184 Вт Получено е добро съгласуване с експеримен-
талните данни в този широк диапазон на налягането и мощността

Сравненията на резултатите от пресмятането на активната зона на реактора ВК-50
с експерименталните данни доказват приложимостта на програмата COBSOFM за пре-
смятане на активната зона на корпусен кипящ реактор

Моделът на течението на двуфазния флуид, реализиран в програмата RISER за оп-
ределяне на двумерното поле на скоростите на фазите и паросъдържанието в тяговия
участък е проверен чрез сравнение с различни експериментални данни [ 6.7,8]

Проведено е сравнение на стойностите за радиуса на подемното движение на теч-
ната фаза с експериментални данни на Л.С. Позин [9] и J.H.Hills [10] при барботиране
Нч парата във водни колони с голям диаметър и на D. Wegner и К. Lutzow [11] при контур
с естествена циркулация При барботиране на парата е получено добро съгласуване на
резултатите - относителната грешка е от -5% до +8%. При естествена циркулация се
получава с около 20% по-ниска стойност на подемния радиус поради неотчитане на
входната скорост на циркулация, чието разпределение в използваните експерименти е
неизвестно.

На фиг. 2 е приведено радиальото разпределение на действително обемно паросъ-
държание в тяговия учлстък на реактора ВК-50, получени по програмата RISER Срав-
нението показва удовлетворително съгласуване на резултатите с експерименталните
данни на НИИАР, Русия [12.13] Наличието на някои отклонения в разпределението в
периферната област на тяговия участък се дължи навярно на зависимостта на експери-
менталните данни, получени с датчик за съпротивление от ъгъла му на разположение в
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Фиг. 4. Пресмятане на кондензацията при различни стойности на обемното паросъдьржание
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потока Сравнено е също и разпределението на обемното паросъдържание по височина
на тяговия участък на реактора ВК-50 на различни разстояния от оста - 0.37, 0 74 и 0.92м

В Таблица 1 са показани резултатите от сравнението на стойностите на средното
обемно паросъдържание в тяговия участък на реактор" ВК-50, получени по програмата
RISER с експериментални данни НИИАР, Русия и с методика, предложена от АИ Гав-
рилин [14]. Получените стойности са малко no-високи от данните, но тяхното съвпаде-
ние е напълно удовлетворително, тъй като отклоненията са в границите на експеримен-
талната точност

Таблица 1. Средно обемно паросъдържание

N

1

2

3

Налягане

МПа

3.0

4.0

7.0

Мощност

МВт

105

170

120

Разход

кг/с

943

965

854

Недогря-

ване, °С

3.0

3.5

5.0

експе-
римент

28

32

26

Фту.%
Расчет
Русия

32

36

31

Расчет
RISER

31

34

29

Sip

%

+3

+ 2

+3

На фиг.З е представено сравнение на коефициента на увлечената пара в зоната на
кондензация [15,16], получен с програмата CARRYUNDER с експериментални данни на
Абрамов и Камелман [17,18]. Полета на скоростите на фазите и паросъдържанието,
получени при анализите, показват преимуществено увличане в областта до стената на
реакторния корпус, посочено при експериментите на J. Vollradt [19]. Сравнението с
експерименталните данни доказва валидността на предложената методика за анализ
на увличането на парата в зоната на кондензация

С програмата DOWN са проведени предсмятания на кондензацията на парата с
цел да се определи влиянието на началните параметри. Изменяни са стойностите на
следните начални параметри: радиус на мехурите пара Ro = 2 - 8 mm, недогрев на теч-
ността <STO = 5 -10 К и обемно паросъдържание ipo = 0 2 - 0.6. Стойностите на остана-
лите входни данни са избрани близки до тези в реактора ВК-50 - налягане 6 9 МПа; ско-
рост на водата 2.1 м/с; ширина на участъка 0 46 м

На фиг.4 са приведени графики iVT(z) при различно средно обемно паросъдържание
на входа в низходящия участък. Графиките показват, че с увеличаване на обемното па-
росъдържание дължината на кондензация се увеличава Резултатите позволяват да се
направят следните изводи, с увеличение на началния радиус на мехурите пара дължи-
ната на кондензация нараства; с намаляването на началния недогрев дължината на
кондензации се увеличава. Получените зависимости на дължината на кондензация от
основните входни параметри - Ro, фо, ЛТО са напълно логични.

Посочените резултати показват, че предложената методика за пресмятане дължи-
ната на кондензация и разпределението на обемното паросъдържание качествено пра-
вилно описва процеса на кондензация в низходящия участък. Обаче за пълна верифи-
кация е необходимо провеждане на експериментални изследвания

Резултатите от пресмятанията на отделните участъци на контура с естествена цир-
кулация на топлоносителя показват определянето на неговите основни параметри. Мо-
дулният принцип на създадените програми позволява тяхното обединение в един пакет
или присъединяването им към други програми, което прави'възможен анализа на целия
циркулационен контур.
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Генериране на ефективни малогрупови параметри и гранични
условия за дифузионни пресмятания на реакторите ВВЕР-440

П.Т. Петков
Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика - БАН

Въведение

Разработеният в ИЯИЯЕ-БАН комплекс компкэтърни програми за неутронно-физич-
ни пресмятания на реакторите ВВЕР-440 вклкзчва три основни елемента: тримерна
крупно-клетъчна двугрупова дифузионна програма SPPS-1.5 [ 1 ] за пресмятане на ефек-
тивния коефициент на размножение, разпределенията на неутронния поток и енерго-
отделянето по обема на активната зона и техните производни; двумерна фино-
клетъчна малогрупова (2-. 3- или 4-групова) дифузионна програма HEXAB2DB [2] за
пресмятане на разпределението на енергоотделянето по топлоотделящи елементи; и
модифицирана версия на английската спектрална програма WIMS-D4 [3.4.5.6] за
пресмятане на ефективни малогрупови параметри за дифузионните програми
Настоящият доклад е посветен на генерира;-ето на библиотека групови дифузионни
параметри и гранични условия за дифузионната програма SPPS-1 5.

Спектралните пресмятания имат за цел да хомогенизират сложните реална гео-
метрия и материален състав на активната зона в малко на брой хомогенни области и да
кондензират интервала на изменение на енергията на неутроните в няколко неутронни
групи посредством ефективни групови дифузионни параметри. Спектралната програма
WIMS-D4 изпълнява тази задача в няколко последователни етапа на пресмятане Касе-
тата на реактора ВВЕР-440 се представя като безкрайна (във височина) цилиндрична
област с т.н бяло гранично условие на външната граница, симулиращо безкрайна ре-
шетка от идентични касети Цилиндричната област се състои от подобласти, описващи
централния канал, шестте пръстена от 6, 12, 18, 24, 30 и 36 топлоотделящи елементи и
още три пръстена, описващи нерегулярната част на касетата (вътрешен топлоносител.
стена на касетата и външен топлоносител). Изхождайки от зададените данни за гео-
метрията и материалния състав на касетата програмата формира средна елементарна
реакторна клетка, състояща се от горивен прът, обвивка, топлоносител и четвърта до-
пълнителна област, описваща нерегулярната част на касетата На този пръв етап урав-
нението на неутронния пренос се решава по метода Spsctrox, основаващ се на метода
на вероятностите за първо взаимодействие, като броят на групите съвпада с този в из-
ходната библиотека микросечения на програмата WIMS-D4 (69) В резултат се получа-
ват 69-групоЕИ потоци за четири спектрални типа, съответстващи на четирите области
на средната елементарна реакторна клетка. Последните се използват за кондензиране
на макросеченията в по-малък брой неутронни групи, наричани главни транспортни
групи, като за всеки отделен материал се използва един от четирите спектрални типа,
зададен с входните данни За цилиндричните подобласти, съдържащи топлоотделящи
елементи, се прави и хомогенизация. в резултат на което горивната касета се
представя като съвкупност от хомогенни цилиндрични пръстени, описани чрез хомоге-
низирани и кондензирани макросечения

Следващият етап от пресмятането вклкзчва решаване на транспортното уравнение
за цялата касета, като от наличните в програмата WIMS-D4 няколко възможности мо-
гат да се използват методите DSN и PERSEUS, които са адекватни за касети ВВЕР-440
Полученото пространствено разпределение на потоците в главните транспортни групи
се използва за хомогенизиране на цялата касета. необ<одимо за следващия етап от
пресмятането, при който се търси критичен спектър. Смисълът на последното е да се
отчете обстоятелството, че в един стационарно работещ реактор съществува баланс
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на неутроните във всяка негова подобласт, като недостигът или излишъкът на неутрони
се компенсират от втичане или изтичане на неутрони. Най-точно отчитане на утечката
на неутроните се получава в т.н. В1-приближение, при което се отчитат явно Р1 -матри-
ците на разсейване на най-важните разсеиватели (водород и кислород) Освен това В1-
приближението позволява пресмятане на корекционни множители за коефициентите
на дифузия. Основният резултат от пресмятането на критичен спектър са корекцион-
ните множители за потоците в отделните главни транспортни групи, които са простран-
ствено независими.

Резултатите от трите етапа на пресмятане се комбинират при пресмятане на ско-
ростите на реакциите във всеки отделен материал, а те от своя страна се използват
при пресмятане на изгарянето на ядреното гориво и на ефективни малогрупови дифу-
зионни параметри, хомогенизирани както за цялата касета, така и за подобласти от
нея (последните са необходими за програмата HEXAB2DB)

Геометрия и материален състав на горивната решетка

Необходимо условие за провеждане на спектрални пресмятания е наличието на
точни данни за геометрията и материалния състав на горивото и конструкционните ма-
териали в активната зона, както и за зависимостта на температурата на горивото от
плътността на мощността За съжаление до сега не разполагаме с ауторизиран пълен
набор от такива данни за реакторите ВВЕР-440. Използвани са данни от различни лите-
ратурни източници, главно материали на Временния международен колектив по
физика на реакторите ВВЕР. При пресмятанията се отчитат температурните
разширения, но в пределите на разумната достатъчност. Например при състояния на
мощност се предполага, че стъпката на решетката от топлоотделящи елементи е
постоянна и съответстваща на номиналната температура на топлоносителя.
Варирането на реалната температура на топлоносителя около номиналната води до
изменение и на стъпката на решетката, но отчитането на този ефект при дифузионните
пресмятания би било много сложно. Поради това ефектът or изменението на стъпката
на решетката се отчита приближено, като се коригира плътността на топлоносителя
При нулева мощност и ниски температури температурните разширения се отчитат
точно, защото температурата на топлоносителя е еднаква в цялата активна зона

Много съществен проблем е отсъствието на надеждни данни за зависимостта на
ефективната резонансна температура на горивото от плътността на мощността, а тем-
пературата на горивото влияе същественно върху резултатите от спектралните пре-
смятания. Използвани са данни от библиотеката на програмата БИПР-7 [7] за реакто-
рите ВВЕР-440, което предполага, че те са пресметнати и оценени в ИАЕ 'Курчатов'.
Според тези данни температурата на горивото при номинална плътност на мощността
е над 1100 К, което е с около 200 К повече от други литературни данни. При генериране
на библиотеката е използвана коригирана зависимост

където 'BH'R(H) е функцията на зависимостта на температурата на горивото от плътно-
стта на мощността, взета от библиотеката на програмата БИПР-7, a r e корекционен
множител.

Много важни са и данните за общата маса на урана в свежата касета и за обогатя-
ването на горивото. Прието е, че началната маса на урана в свежата касета е 119.5 kg,
въпреки че според литературни данни тази маса е 120 kg, защото по мнение на автора
120 kg е горна гранична стойност. Обогатяването на горивото е прието в тегловни про-
центи, като следва да се отбележи, че разликата между коефициентите на размноже-
ние на гориво с обогатяване 3.6%, но в атомни или тегловни проценти, е около 0 3%, съ-
ответстващо приблизително на 8 ефективни денонощия разлика в дължините на кампа-
ниите.

Данните за геометрията и материалния състав на горивните касети са заложени в
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помощната програма PW440, подготвяща входни данни за програмата WIMS-D4 при за-
дадени стойности на технологичните параметри (температура и налягане на топлоно-
сителя, концентрация на бора в топлоносителя, плътност на мощността и др.), както и
други управляващи входни данни. Данните за коефициентите на линейно разширение
на горивото са взети от програмата LEOPARD [8] и се отнасят за американско гориво,
но аналогични данни за произвежданото в Русия гориво няма. Плътността на топлоно-
сителя се пресмята чрез подпрограма, взета също от програмата LEOPARD, като се
предполага, че плътността на водата не зависи от количеството на борната киселина в
нея. Това приближение се компенсира частично като не се отчитат атомите на водоро-
да и кислорода в молекулата на борната киселина.

Програмата PW440 пресмята радиусите на десетте цилиндрични пръстена, описва-
щи касетата ВВЕР-440 и съответстващи на централния канал, шестте пръстена от топ-
лоотделящи елементи със сответното им количество топлоносител, и на вътрешния
топлоносител, стената на касетата и външния топлоносител от нерегулярната част на
касетата. Горивните пръти се описват като три различни материала, един за вътрешни-
те четири пръстена от пръти и по един за предпоследния и последния пръстени от пръ-
ти. Началният изотопен състав на горивото в тези три горивни материали е еднакъв, но
поради нерегулярността на горивната решетка на границата между касетите те изга-
рят при съществено различни условия. Най-вътрешният пръстен от 6 пръта също изга-
ря при условия, различни от тези за следващите три пръстена, но тази разлика се пре-
небрегва поради малкия брой на прътите в първия пръстен.

Към геометричните данни спадат и радиусите на горивото и обвивката на топлоот-
делящия елемент. Наличието на централен канал в горивните таблетки се пренебрегва,
защото програмата WIMS-D4 не може да го отчете. Пренебрегва се и празнината меж-
ду горивото и обвивката, като празнината и обвивката се хомогенизират. В програмата
WIMS-D4 има по принцип възможност за отчитане на празнини в топлоотделящите еле-
менти, но тя е разработена за кипящи реактори и валидността на модела в интересува-
щия ни случай е неясна.

При гореописаните приближения програмата PW440 пресмята ядрените концен-
трации на всички материали. Данните за горивните материали се задават само за све-
жо гориво, докато при пресмятане на работило гориво неговият изотопен състав се че-
те от дисков файл, където е записан при предшестващо пресмятане на изгарянето. Във
втория случай програмата подготвя корекционни множители за поправка на прочете-
ните от дисковия файл концентрации с цел запазване на общата маса на горивото при
температурните му разширения.

Други по-важни входни данни за програмата WIMS-D4

Важна функция на програмата PW440 е пресмятането на регулярни и средни за ка-
сетата фактори на Данкоф, които зависят от геометричните размери и материалния
състав на горивната касета без материалния състав на горивото факторите на
Данкоф за регулярна решетка се пресмятат точно както и в програмата WIMS-D4,
ефектът от нерегулярността на решетката на границата между касетите се отчита
както в програмата LEOPARD [9], а ефекта от централния канал - както в системата
MARIA [10]. За фактора на Бел се използва вмъкната в програмата WIMS-D4 нова
опция, която се вклкэчва чрез задаване на отрицателна стойност за фактора на Бел, а
точните фактори на Бел се пресмятат в програмата за всяка резонансна група.

За решаване на транспорното уравнение се използва метада DSN от ред 6, като
векторът на главните транспортни групи е следния:

FEWGROUPS 1 2 3 4 5 6 8 11 14 15
21 27 33 41 45 49 53 58 63 69

(|-то число е номера на последната библиотечна неутронна група, вклкзчена в /-та глав-
на транспортна група). Първите 6 библиотечни групи са самостоятелни транспортни
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групи поради стремежа за максимално точно отчитане на ефекта от критичния спек-
тър, пресмятан в В1-приближение Ако първите 5 библиотечни групи се обединят в две
главни транспортни групи, коефициентът на дифузия в бързата група на двугруповото
представяне се недооценява. Изборът на 5 главни транспортни групи в топлинната об-
ласт под 0 625 eV е израз на стремежа за точно отчитане на дифузията на топлинните
неутрони. Избраната структура на главните транспортни групи е адекватна, защото
резултатите от пресмятанията не се изменят съществено при увеличаване на броя на
главните транспортни групи. От друга страна тази групова структура е адекватна и при
пресмятане на гранични условия. Следва да се отбележи и че стандартната четиригру-
пова разбивка съдържа по 5 главни транспортни групи във всяка група

Организация на пресмятанията е програмата WIMS-D4

Генерирането на библиотека групови дифузионни пареметри изисква провеждане
на серия пресмятания с програмата WIMS-D4 За всеки сорт (начално обогатяване) го-
риво най-напред се симулира изгаряне на горивото при средни условия на изгаряне
Тъй като програмата WIMS-D4 пресмята равновесната концентрация на Хе-135 и на
още един, зададен с входните данни, продукт на деленето само при пресмятане на
стъпка по изгаряне, първата стъпка се задава много малка (1.Е-20 D), а записаният в
края на стъпката изотопен състав на горивото се приема за съответстващ на нулева
дълбочина на изгаряне Тази стъпка е необходима поради силния ефект от равновесно-
то отравяне с Хе-135, а при дифузионните пресмятания на изгарянето на горивото се
предполага равновесно отравяне Дължините на следващите стъпки по изгаряне могат
да се представят по формулата 74V, където 7 е дължината на подстъпката в деноно-
щия между хомогенните пресмятания на критичния спектър, а .V е броя такива под-
стъпки между пълните спектрални пресмятания. Независимо от обогатяването на гори-
вото дължините на подстъпката 7'за първите три стъпки на изгаряне са равни на 1, а за
следващите тройки стъпки съответно 2. 3. 4. 5, 6, 7, 7. 7, 8 D (общият брой стъпки на из-
гаряне е 30). Величината .V зависи от сорта на горивото и за обогатявания на горивото
3.6%, 2.4% и 1 6% има стойности съответно 10, 8 и 6 В края на Есяка стъпка на изгаря-
не се прави запис на изотопния състав на горивните материали върху отделна зона на
дисков файл (общият брой записи е 31) Последователното нарастване на дължините
на стъпките на изгаряне отразява изменящата се в хода на изгарянето динамика на из-
менение на изотопния състав на горивото. Максималните дълбочини на изгаряне на го-
ривото за обогатяванията 3 6%, 2.4% и 1 6% са съответно около 50, 40 и 30 MwD/kg, ко-
ето е достатъчно.

В съответствие с избрания метод за апроксимиране на гр/повите дифузионни па-
раметри, описаната по-долу серия от пресмятания се изпълнява отделно за работни
състояния (състояния на ненулева мощност) и за всяка една от т.н. ниски температури
(например 553 К, 513 К, ...) при нулева мощност. Във всички случай се използват полу-
чените вече файлове с изотопния състав на горивото.

За всеки сорт гориво най-напред се пресмята т.н основна зависимост на ефектив-
ните групови дифузионни параметри от дълбочината на изгаряне на горивото. За целта
се пресмята по едно състояние на горивната решетка при избрани реперни стойности
на технологичните параметри във всяка точка по скалата на изгарянето, в която е запи-
сан изотопния състав на горивото Пресметнатите ефективни групови дифузионни па-
раметри се записват върху дисков файл, който се използва за апроксимиране на ос-
новната зависимост от дълбочината на изгаряне. Реперните стойности на технологич-
ните параметри естествено са различни за работни състояния и за състоянията при
ниски температури.

Следва пресмятане на състоянията от т.н. "Таблица Г, необходими за да се опреде-
ли зависимостта на груповите дифузионни параметри от т.н. независими параметри
(плътността на топлоносителя, концентрацията на бора в топлоносителя, температура-
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та на горивото и др ) Броят и характеристиките на състоянията от "Таблица Г са раз-
лични за работни състояния и за състоянията при ниски температури. Състоянията от
Таблица 1' се пресмятат за първия, четвъртия, седмия и т.н записи на изотопния със-
тав на горивото

За проверка на точността на апроксимациите и за избягване на случайни грешки
винаги се пресмятат и състояния от т н 'Таблица 2", които могат да съдържат произ-
волни комбинации от стойности на технологичните параметри и се пресмятат в произ-
волно избрани точки по скалата на изгаряне на горивото

Следва да се отбележи, че всички гореописани серии от пресмятания са максимал-
но автоматизирани, което е една гаранция за надеждността на резул-атите Получени-
те групови дифузионни параметри при пресмятането на състоянията от "Таблица 1" и
"Таблица 2" ,;ъщо се записват върху дискови файлове

Дпроксимация на груповите дифузионни параметри

За програмата SPPS-1 5 се апроксимират стандартните двугрупови дифузионни па-
раметри (коефициента на дифузия, макросеченията на залавяне и делене, макросече-
нието на разсейване от бързата в топлинната група и средния брой неутрони на едно
делене^, средната енергия от едно делене, ггомощнм величини за отровителите (кумула-
тивните добиви на Хе-135 и Sm-149, микросечението на поглъщане на Хе-135 в топ-
линната група и отношението на микросеченията на поглъщане в топлинната група на
Sm-149 и Хе-135). помощни величини за отчитане на актуалните концентрации на U-235
и Ри-239 (стандартните зависимости на концентрациите на U-235. U-238 и Ри-239 от
дълбочината на изгаряне на горивото, двугруповите микросечения на поглъщане на
U-235 и Ри-239 И двугруповите микросечения на залавяне на U-238)

Освен дълбочината на изгаряне на горивото, като независими параметри се из-
ползват още
• iSpm - разликата между реалната и реперната плътности на теплоносителя,

" -̂  Й = ( в Р''1 \ ' * / v ••• " п Р о и з в е Д е н и е 7 ° о т тегловната концентрация на бора в
топлоносителя, плътността на топлоносителя и квадратен корен от реперната тем-
пература на топлоносителя. разделено на квадратен корен от реалната температу-
ра на топлоносителя От една страна този независим параметър вклкзчва обемната
концентраций на бора, защото скоростите иа всички реакции : е отнасят га едини-
ца обем, а от друга страна отразява известната зависимост на микросечението на
поглъщане в топлинната група на i/v-поглътител, какъвто е В-10 от температурата
на топлоносителя при Максуелов спектър на неутроните;

• о/, - разликата между актуалната и реперната температура н горивото Доплеро-
вият ефект е по-правилно да се апроксимира чрез квадратен корен от температу-
рата на горивото, но числените изследвания показаха, че избраният независим па-
раметър осигурява по-добра точност на апроксимациите,

• 1„- макросечението на поглъщане на отровителите в топлинната група При
апроксимиране на микросечението на поглъщане на Хе-135 в топлинната група се
използва ефективната концентрация на Хе-135, която вклЬчва и ефекта от Sm-149;

• iSf s - разликата ме.кду реалната и стандартната концентрации на О235,
• iS( \) - разликата между реалната и стандартната концентрации на Ри-239

Всички величини се апроксимират по една и съща формула Интересуващият ни ин-
тервал по скалата на изгаряне на горивото се разделя на подинтервали. като разграни-
чителните точки са тези. при които са пресмятани състоянията от "Таблица 1' Нека ни
интересува дълбочина на изгаряне Н. лежаща в /-тия подинтервал, ограничел от точки-
те H{i) и /1(/+1) и нека /}(/]) и /i(/2) са по-близката и по-далечната до В гранични точки.
Общата апроксимационна формула има вида'
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Апроксимационната формула е записана така, както е реализирана в програмата
SPPS-1.5, за да се оценят изчислителните разходи при пресмятането на груповите па-
раметри. Като се изклкэчи последният ред, формулата има смисъл на линейна интерпо-
лация между стойностите на съответната величина в точките B(i) и B(i+1). Последният
ред във формулата отчита нелинейния характер на зависимостта от дълбочината на из-
гаряне в /-тия интервал. Масивите Vo(), V^ ), V'2(), c ; t ( ) , 4g() са различни за всеки
апроксимируем параметър и за всеки сорт гориво и общо се наричат апроксимацион-
ни коефициенти.

Апроксимационната формула е записана в пределно сложен вид. За някои пара-
метри отделни нейни членове са несъществени и формулата е опростена. Някои от па-
раметрите (стандартните концентрации на основните горивни изотопи) по дефиниция
зависят само от дълбочината на изгаряне, докато за други само тази зависимост е съ-
ществена. Следва да се отбележи, че за макросечението на разсейване от бързата в
топлинната група се използва модифициран вариант на формулата, като ефектите от
бора и отравянето са мултипликативни.

Точността на апроксимациите по горната апроксимационна формула за работни
състояния е висока, като максималните грешки в коефициента на размножение за без-
крайна решетка са от порядъка на 0.0001. Най-големи грешки се получават при предел-
но високи и пределно ниски температура на топлоносителя и концентрация на бора в
него. Точността на апроксимациите е адекватна при изменение на температурата на
топлоносителя в пределите на ±25 К около номиналната стойност (553 К), изменение
на тегловната концентрация на бора от 0 до 1.4 g/kg, изменение на плътността на
мощността от 0 до 2 пъти по-голяма от номиналната, изменение на концентрациите на
Хе-135 и Sm-149 от 0 до 2 пъти по-големи от равновесните и при всички реални отклоне-
ния на кс; 'центрациите на U-235 и Ри-239 от стандартните.

При ниски температури на топлоносителя се използва процедура, първоначално
приложена от Цв. Харалампиева за апроксимационните коефициенти на програмата
БИПР-5, а след това използвана и с програмата БИПР-7. Апроксимационните коефици-
енти се пресмятат за дискретни стойности на температурата на топлоносителя, напри-
мер 553 К, 513 К, 473 К, .... а апроксимационните коефициенти за конкретна температу-
pa и налягане на топлоносителя се получават чрез интерполация в дифузионната прог-
рама, като се интерполира по плътността на топлоносителя. Следва да се подчертае,
че при налягане на топлоносителя, силно отличаващо се от номиналното, могат да се
очакват и по-големи грешки.

Пресмятането на апроксимационните коефициенти, проверката на точността на
апроксимациите и записът на апроксимационните коефициенти в библиотека апрокси-
мационни коефициенти се осъществява от пакет помощни програми.
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Пресмятане на гранични условия за програмата SPPS-1.5

Програмата SPPS-1 5 решава двугруповото дифузионно уравнение за простран-
ствена област, вклкзчваща само горивната част на активната зона. На границата на
разглежданата област са необходими гранични условия за бързия и топлинния неутро-
нен поток. Граничните условия от логаритмичен тип, при които се използват дължините
на линейна екстраполация на потоците, не са адекватни, защото дължината на екстра-
полация на топлинния неутронен поток зависи силно от свойствата на горивото. По-
подходящи в случая са граничните условия от албеден тип, свързващи нормалните
компоненти на неутронните тоциУ^ с неутронните потоци Ф^ на границата:

Уе = 4fg <1у + а,я Ф, , £?=/,/. (1)

Тук индексите/и i се отнасят съответно за бързата и топлинната неутронни групи. Ма-
трицата от коефициентите и?/, се нарича албедна матрица и може да зависи от свойст-
вата на отражателя, но не трябва да зависи от свойствата на горивото. За пресмятане
на албедните коефициенти за конкретен отражател при определени свойства на отра-
жателя (температура и концентрация на бора в топлоносителя) се използва следната
процедура:

1. С програмата WIMS-D4 се пресмята горивна касета при подходящо избрани обога-
тяване и изгаряне на горивото и стойности на технологичните параметри, съвпада-
щи с тези на отражателя. Заедно с материалите, влизащи в състава на горивната
касета, се задават и допълнителни материали, влизащи в състава на отражателя,
като техният спектрален тип се задава -4. Допълнителните материали не участват в
решаваната от програмата WIMS-D4 задача, но програмата автоматично пресмята
техните макросечения по главни транспортни групи, които са 20 на брой. Получе-
ните 20-групови транспортни параметри за хомогенизираната касета и допълнител-
ните материали се записват върху дисков файл.

2. С програмата WDSN (част от програмата WIMS-D4, преработена от И Стоянова и
автора като самостоятелна програма, каквато тя е била първоначална) се решава
транспортното уравнение за едномерна задача, вкл(очваща достатъчно дебел слой
гориво и възможно най-детайлно описание на отражателя, като се използват пре-
сметнатите с програмата WIMS-D4 транспортни параметри. Полученото простран-
ствено разпределение на 20-груповите неутронни потоци също се записва върху
дисков файл.

3. Посредством помощна програма се прави хомогенизация за периферен слой от го-
ривото с дебелина около 20-25 cm и кондензация на груповите параметри до 2 гру-
пи. Коефициентите на дифузия се кондензират по конвенционалната формула. Из-
ползвайки решението на транспортното уравнение и условието за баланс на неут-
роните се пресмятат двугруповите тоци на двете граници на хомогенизирания пе-
риферен слой гориво, след което се решава двугруповото уравнение на дифузия
при зададени тоци на границата на слоя (нехомогенна задача) за да се получат дву-
груповите неутронни потоци на границите на слоя. Стойностите на двугруповите
дифузионни потоци и на транспортните тоци на границата между горивото и отра- v
жателя се вмъкват в уравнения (1) и се получава една двойка уравнения за четирите |
елемента на албедната матрица. '$

Необходимата втора двойка уравнения се получава като описаната до тук процеду- М
ра се повтори при различно обогатяване на горивото в касетата. Различните обогатя-
вания на горивото осигуряват съществено различно отношение на бързия към топлин-
ния неутронен поток на границата, което означава ненулева детерминанта на система-
та и съществуване на решение. Така получените албедни коефициенти автоматично
вклкмват инвариантност спрямо обогатяването на горивото.

По принцип решаването на двугрупова дифузионна задача за хомогенизирания пе-
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риферен слой гориво може да се избегне, като се използват директно двугруповите не-
утронни потоци на границата гориво-отрожател, получени от транспортното решение,
но това би вклЬчило допълнителни грешки поради следните съображения Албедните
гранични условия се използват в дифузионна програма и при пресмятането на неутрон-
ните тоци по фармули (1) се използват дифузионни потоци Тъй като дифузионното
приближение в околност на границата гориво-отражател е много неточно
дифузионните потоци ще се различават същественно от транспортните, в резултат на
което ще се получат неточни тоци на границата с отражателите Описаната по-горе
процедура избягва тази възможност, като позволява да се получат транспортните
тоци при използване на неточните дифузионни потоци, а точността на тоците определя
точността на отчитане на утечките на неутрони от активната зона

Гореописаната процедура се изпълнява при различни температури на топлоносите-
ля и различни концентрации на бора. така че албедните коефициенти могат дз се пара-
метризират по плътността на теплоносителя и концентрацията на бора Всичко това се
повтаря за всеки отражател (радиален, долен и горен) и за поглътителите на касетите СУЗ
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Тримерна двугрупова дифузионна програма SPPS-1.5 за пресмятане

на неутронно-физичните характеристики на реакторите ВВЕР-440

П.Т. Петков
Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика - БАН

Въведение

Програмата SPPS-1 5 пресмята ефективния коефициент на размножение и разпре-
деленията на неутронния поток, енергоотделянето и изгарянето на ядреното гориво в
активната зона на реакторите ВВЕР-440. Горивната част на активната зона се разделя
на хомогенни правилни шестоъгълни призми (нодове) с еднаква височина, като една
касета се описва чрез 25 нода, разположени един над друг. За разлика от използваната
до сега в АЕЦ-Козлодуй програма SPPS-1 [ 1,2] новата програма решгга двугруповото
дифузионно уравнение в т н 1.5-групово приближение [3] с използване на адекватен
модел за пространственото разпределение на главния мод, близък до този на програ-
мата HEXBU-3D [4]. При пресмятане на средните по обема на нода бърз и топлинен не-
утронен поток се отчитат точните двугрупови гранични условия на стените на нода На
външната граница на горивната част на активната зона се използват адекватни при
двугрупово приближение албедни гранични условия. За по-точно отчитане на реалните
условия на изгаряне изотопният състав на горивото се характеризира освен с дълбочи-
ната на изгаряне и неравновесните концентрации на Рт-149 и Sm-149, още и с отклоне-
нията на концентрациите на U-235 и Ри-239 от получените при средни условия на изга-
ряне стандартни концентрации

В програмата се използва пълен набор двугрупови дифузионни параметри без до-
пълнителни приближения при пресмятане на разпределението на енергоотделянето
Библиотеката апроксимационни коефициенти за пресмятане на двугруповите дифузи-
онни параметри и албедните матрици за отражателите и поглътителите на касетите
СУЗ са генерирани с модифицирана версия на спектралната програма WIMS-D4 и тран-
спортната програма WDSN [ 5]

В настоящия доклад са представени кратко изложение на физико-математичния
модел и сравнение с експериментални данни от реакторите ВВЕР-440

физико-математичен модел

Разглежданата пространствена област V описва горивната част на активната зона
и се състои от правилни шестоъгълни призми или нодове, 1^,, />=1.2 V, като една ка-
сета се описва от Л'- на брой нодове с еднаква височина, разположени един над друг
Всеки отделен нод Vf, се предполага хомогенен и в него е валидно двугруповото дифу-
зионно уравнение

, р , х ) + Ц,Ф,{х) = Ц,Ф,-{.х) (1.2)

където Ф е неутронния поток: /). i: са коефициента на дифузия и макроскопични сече-
ния; knj е ефективния коефициент на размножение; горните индекси г, », я и J означа-
ват съответно макросеченията ма загуба, добив от деленето, поглъщане и разсейване
от бързата в топлинната група, долните индекси / и I означават съответно бързата и
топлинната неутронни групи; долният индекс р указва принадлежността на груповите
дифузионни параметри към нод 1^,. л е оператора на Лаплас, а х - пространствената
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променлива На вътрешна стена Spq между нод Vp и нод Vq се налагат условия за не-
прекъснатост на груповите неутронни потоци и нормалните компоненти на груповите
неутронни тоци

Фя(Г) = Фя(х+) (2.1)

ЛРЧ DKP & ^ ^ > g ( * ' ) + " q p D g q & ^ % ( . * * ) = 0 , g = f , t (2.2)

където .v и х означават граници на функциите в точка х съответно откъм нод Vp и

нод V'q, а Пр. е единичен вектор, нормален на границата Sp(1 и насочен от нод Vp към

нод Vq. На външна стена Spg, лежаща на границата на областта V, се налагат гранични
услови^ от албеден тип

- " й пяр gradO^(i) = (afg )pq<bf{x) + {alg )р(]Ф,(х) (3)

Следва да се отбележи, че логаритмичните гранични услозия при двугруповата ди-
фузионна задача не са адекватни, поради силната зовисимост на дължината на екстра-
полация на топлинния неутронен поток от свойствата на граничния нод, докато за кое-
фициентите на албедната матрица тази зависимост е много слаба.

Физико-математичният модел се основава на широко използваното /3,4/ предста-
вяне на бързия и топлинния неутронни потоци като суперпозиция от собствените функ-
ции на двугруповото дифузиокно уравнение в пределите на нода

<t>,-(x) = Flp(x) + F2p(x) (4.1)

Ф,(д-) = rlpFlp(x) + г2рГ2р( х) (4.2)

където Z 7 ] р {х) и Fjpix) се наричат съответно главен и преходен мод и удовлетворя-

ват уравнението на Хелмхолц

AFip(x)±H?rFir(x) = 0, / = 1 , 2 (5)

/?f.,, В£,, са първата и втората (с обратен знак) собствени стойности на характе-

ристичното уравнение.

±( V + L2

p)

ХР ~ ̂ !р/У~/Р ~~ kfff^'fp) л/. - *rff~lp-fpl I -lp\-fp *rff~fp

По принцип двугруповата дифузионна задача може да се сведе до задача само за
главните модове, удовлетворяващи следните уравнения
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-I)fp .\Flp(x) + Zr

fpFlp(x) = Ц ЦрР1р(х) (7)

I v « _ v " , r V " I
1 —\p fp •*• '\p — lp <

ако се намерят достатъчно точни гранични условия, вклкэчващи само главните модове.
Такива гранични условия се получават в т.н. 1.5-групово приближение [3] за вътрешни-
те граници spir С отчитане на точните гранични условия (2) могат да се изведат следни-
те гранични условия:

I [ ~ r\p/r2p) F\pq " И " rlq/r2q )Flqp={ r2q

l - г2

х

р )<Ьщ ' (8.1)

ipq + Dfq[l

/ 1 -1 {В2)

= ' Г2ц Hfq/fyq ~ r2p ^/p/^lp ' Jtpq

където Fy , f'y са средните стойности на главния мод F\p (x ) и неговата нормална

производна на стената sp(j, а Ф / № Jipq са средните стойности на топлинния неутронен
поток и нормалната компонента на топлинния неутронен ток на същата стена. Поради

приблизителното постоянство на Г2р и r ^ DcplDtp по обема на активната зона, десни-

те страни на условията (8) се пренебрегват и въвеждайки нова функция

[•),(*) = n-rlp/r2p)Flp(x) (9)

получаваме търсените гранични условия

Fpq-Fqp=0 (10.1)

I)fpF'p(l+DfqF^=0 (10.1)

Необходимите гранични условия за новата функция и нейната нормална производ-
на на външните стени се получават точно от граничните условия (3), но не са приведени
поради сложността на изразите.

Умножавайки двете страни на уравнение (7) по ( i - r ^ r ^ ) се вижда, че новата функ-
ция удовлетворява същото уравнение, както и главния мод, т.е.

f y p ) Ц p p ) e j l p p { . i ) (11)

Последното уравнение се интегрира по обема на нода и се получава балансното
уравнениие

където Fp е средната в нода стойност на новата функция, s^ и \<р са площта на съот-
ветната стена и обема на нода.

Клкэчов момент в метода SPPS-1.5 е отчитането на пространственото разпределе-
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ние на функцията h'^ix) при представянето на средната стойност на нормалната про-

изводна на същата Лункция върху стената i/)(j

FP'I =[1lUq][h'p4 -'' P4FP] < 1 3 )

където I1q е радиалната (разстоянието между две срещуположни радиални стени) или
аксиалната (височината) стъпка на решетката от правилни шестоъгълни призми (нодо-

ве), а смисълът на коефициентите / / ( се дискутира по-долу. Като се използват гранич-

ните условия (10) и представянето (13) се получава

Kf>ll=[f)fpDfq/iDfp+I)/(l)]lfH! (15)

и замествайки в уравнение (12) се получава числения аналог на изходното дифузионно
уравнение

KqpF<J + APFP =

a c(j са геометрични коефициенти. За външни стени Spq коефициентът А^, е равен на
нула, а коефициентът г се изразява чрез груповите дифузионни параметри на нода,

елементите на албедната матрица и коефициентите г р(., като се използват точните

гранични услоЕИя (3).
Системата уравнения (16) се решава относно ефективния коефициент на размно-

жение (фундаменталната собствена стойност) и вектора {Fp} (фундаменталния собст-
вен вектор).

За моделиране на пространственото разпределение на функцията Fp(i) се изпол-

зва подхода на метода HEXBU-3D, като вместо полином от трета степен се използва

полином от втора степен

plxt+P2xZ+p3x$ (19)

(20)

където осите х/ минават през центъра на нода и центровете на двойки срещуположни
стени на нода (първите 3 оси са в радиалната равнина, а четвъртата е насочена

нагоре). При такъв модел коефициентите (^ са равни за всяка двойка срещуположни

стени на нода и изразите за тях имат вида (уравнение (13) се използва като
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дефиниция):

Pr=P\+Pi+Pi (21)

Така задачата за пресмятане на коефициентите ' „ „ се свежда до задача за пре-

смятане на коефициентите р, Последните се пресмятат при предположението, че са

известни оценки на производните Р ')( на осемте стени на нода, които удовлетворяват

балансното уравнение във вида (12). За всяка една от четирите оси се дефинират вели-
чините

^ 1 / > ^ )// (22)

където производните в скобите се отнасят за двете срещуположни стени, пресичани
от /-та ос. Изхождайки от пространствения модел (18), (19), (20) се получават следните
изрази за р,-

=«../( 1 - * 7 2 « ,

Д.//г

2 = 2 ^ I«! + я2 + я3

PSl* =уъщ[\+У12РгП})-}СргН
2

г, / = 1,2,3

Сега вече може да се опише и метода на решение. Началното приближение за кое-

фициентите (,)(. е 1 и съответства на приближението на метода на крайните разлики.

Чрез тези начални оценки се пресмятат текущи оценки за свързващите коефициенти

Крц по формула (15) и започва числено решаване на уравненията (16) по итерационен

метод [61. Итерационният процес се прекъсва след определен брой итерации и теку-

щото решение за Г'р се използва за пресмятане на оценки на производните /•"' по

формулите (14), след което производните допълнително се коригират за да удовлетво-
ряват балансното уравнение (12) чрез добавяне на изотропен бъклинг. Така получените ?
оценки за производните се използват за пресмятане на коефициентите а; по формули- s
те (22) и коефициентите р, по формулите (23). Последните се използват за пресмятане Щ

на нови оценки за коефициентите г „ по формули (21), а те от своя страна се

използват за пресмятане на нови оценки за коефициентите Крд по формула (15). Отно-
во се правят определен брой итерации за решаване на системата уравнения (16) и
всичко се повтаря докато се получи сходимост.

Гореописаната схема за пресмятане на оценки за гьързващите коефициенти е не-
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линейна и естествено възниква въпросът за нейната сходимост. Мога да приведа само

някои съображения за това, че итерационните оценки за коефициентите i l( следва да

се схождат, като за простота се разглежда само аксиалното направление. Стойността

на производната на функцията/.^) в точка //, на границата между съседните нодове е

равна на a.j + 2p.j/b , а крайно-разностното приближение за производната в същата

точка е равно на (ц + p.)/i, , т.е. съдържа половината от приноса на квадратичния член

Следователно, смисълът на съответния коефициент f ,){j е да отчете другата половина

от приноса на квадратичния член Това означава, че грешката в старите оценки за кое-

фициентите е ще се намалява наполовина при пресмятане на оценките за производ-

ните /•"' , а следователно и при пресмятане на новите оценки за коефициентите р, и за

коефициентите (pq. Аналогични разсъждения могат да се приведат и за радиалните

направления, но всички те нямат силата на доказателства. Допълнително указание за

правилната сходимост е и получената на практика независимост на решението от на-

чалното приближение за коефициентите i , (1 или изотропен бъклинг)

Следва да се поясни, че прекъсването на итерационния процес за решаване на си-
стемата уравнения (16) е наложително и за отчитане на обратните връзки по темпера-
тура на топлоносителя, плътност на мощността и равновесно отравяне от Хе-135, при
което се определят груповите дифузионни параметри и величините (6)

Моделирането на преходните модове е както в моделите БИПР-6 и HEXBU-3D, т.е.
предполага се, че между средната стойност на преходния мод Fip,- и средната стой-
ност на неговата нормална производна на границата s;H^ съществува зависимостта

FZpq = B2pF2pq

която е следствие от т.н. приближение на двете полупространства Горната
зависимост и граничните условия (2) и (3) са достатъчни за точно пресмятане на
амплитудите на преходния мод и за пресмятане на средните по нодове бърз и топлинен
неутронен поток. Последните се използват при пресмятане на разпределението на
енерготделянето по нодове и при решаване на уравненията на изгаряне на ядреното
гориво и отравянето от Хе-135.

Точността на 1,5-груповото приближение е проверена чрез оценка на резидиума на
двугруповото балансно уравнение. Резултатите показват, че грешките на 1 5-груповото
приближение по отношение на двугруповото приближение са незначителни както за
собствената стойност, така и за пространственото разпределение на потоците.

Следва да се дискутира и избора на модел за пространственото разпределение на
главния мод. В програмата HEXBU-3D се използва полином от трета степен, което без-
спорно е по-точно при предположение за хомогенност на всеки отделен нод Но поради
наличието на обратни връзки по температура, мощност отравяне от Хе-135 и най-вече
по изгаряне на горивото, предположението за хомогенност на нодовете е потенциален
източник на грешки. Резултатите от пресмятанията показват, че грешките в простран-
ственото разпределение на енергоотделянето при полином от трета степен са по-голе-
ми от тези при полином от втора степен Това е най-силно изразено в края ка кампани-
ите при щатното зареждане на касетите без минимизиране на радиалната утечка на
неутрони. Поради тези причини е избран полином от втора степен, при което изчисли-
телните разходи са по-малки

Генерирането на библиотеката групови дифузионни параметри и гранични условия
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е описано в [5]

Сравнение с експериментални данни

Точността на програмата SPPS-1.5 е проверена чрез сравнение с експериментални
данни от реакторите БВЕР-440 в АЕЦ-Ловийза [7, 8] и АЕЦ-Козлодуй. Преди обсъжда-
нето на резултатите следва да се подчертае, че данните от АЕЦ-Ловийза са много по-
точни от тези от АЕЦ-Козлодуй поради редица причини От началото на работа на ре-
акторите в АЕЦ-Ловийза се използва компклеризирана on-line система за определяне
на мощността на реактора и за събиране и обработка на данните от вътрешно-реак-
торния контрол, докато в АЕЦ-Козлодуй такава система няма и до сега Освен елими-
нирането на случайни грешки, системата в АЕЦ-Ловийза позволява усредняване на
експерименталните данни за определени периоди от работата на реактора, с което
статистическите грешки се намаляват съществено, докато данните от АЕЦ-Козлодуй
са като правило от единични измервания

Следва да се подчертае и величината на ефекта от реалните допуски на техноло-
гичните параметри Например обогатяването на свежото гориво според световните
стандарти може да се гарантира в пределите ±0 05%, което води до неопределеност в
коефициента на размножение за безкрайна решетка от ±0 003, а това означава ±8
ефективни денонощия неопределеност в дължините на кампаниите. Ефектът върху раз-
пределението на енергоотделянето е също значителен - около +3% В съответствие с
общоприетата практика, на този етап гореспомечатите ефекти не се отчитат.

Сравненията на пресметнатата и експерименталната критически концентрации на

бора, Сц'. показват (фигурите не са приложени поради технически затруднения), че

програмата занижава ( ' , } ' за първите кампании, като занижението за първата кампа-
ния на Ловийза-1 е около 30 ppm (mg бор на kg топлоносител), а за първите кампании
на реакторите в АЕЦ-Козлодуй занижението е 2 - 2.5 пъти по-голямо За следващите

кампании се наблкщава неголямо занижение на С 'J^' в случаите, когато броят на касе-

тите с начално обогатяване на горивото 2 4% е по-голям от стандартния, и неголямо

завишение на ( '„ ' ' в случаите когато техния брой е по-малък от стандартния. Всички

опити да се отстранят тези систематични грешки в Г.,'1 се оказаха неуспешни, като

изводът е, че причината е или в моделите, или в библиотеката микросечения на програ-
мата WIMS-D4. (Използвана е версия на програмата от 1980 г. и библиотека микросече-
ния от 1975 г., получени безвъзмездно от NEA Data Bank, а по-новите версии на програ-
мата и библиотеката към нея не се разпространяват безвъзмездно.) Следва да се отбе-
лежи, че първоначалните резултати от програмата SPPS-1 се характеризираха с анало-
гични систематични грешки, които бяха компенсирани чрез груби корекции в библио-
теката групови дифузионни параметри.

По отношение ча С,,1' общият извод е, че с изклкзчение на първата кампания точно-
стта на програмата е адекватна, като за L1C11 (Ловийза-1, кампания чамер 11) и L2C8
точността е съществено по-добра от тази на програмата SPPS-1

Следва да се отбележи, че известната всред специалистите от бившия Временен

международен колектив по физика на реакторите ВВЕР "лъжичка" (характерно пропа-

дане на експерименталната (\У през първите 40 - 60 ефективни денонощия) не се по-В
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лучава според резултатите от пресмятанията. Най-вероятна причина за лъжичката са
сложните изменения на изотопния състав на горивото при спиране на реактора за пре-
зареждане, което не се отчита адекватно.

От представените в таблиците резултати от сравнението на пресметнатите и екс-
перименталните коефициенти на неравномерност на мощността по касети се вижда,
че точността на програмата при сравнение с данни от АЕЦ-Ловийза е много добра. Ако
се изклкзчи L1C2, максималните грешки са до 0.03, средно-квадратичните грешки са
под 0.02; в границите ±0.02 са и средните грешки по сортове и години на престой на ка-
сетите в активната зона. По-големите грешки за L1C2 се далжат на сумирането на два
вида грешки - едните произтичат от нехомогенното изгаряне на горивото по сечението
на касетите през първата кампания, а другите произтичат от продължаващото втора
година изгаряне на юривото при неасимптотични условия (в обкръжение на касети с
различно начално обогатяване), което не може да бъде описано достатъчно точно в
рамките на използваните модели. Проведените изследвания с програма, отчитаща не-
хомогенността на изгарянето на горивото по хоризонталното сечение на нодовете, по-
казаха, че грешките в началото на кампанията се дължат почти изцяло на този ефект
(средно-квадратичната грешка се намали на 0.01), но в края на кампанията се получиха
същите резултати. Тъй като неасимптотичните условия на изгаряне през следващите
кампании са по-несъществени, получените резултати за L1C3, L1C11 и L2C8 могат да
се считат за представителни за програмата. Следва да се отбележи, че резултатите от
програмата SPPS-1.5 са съществено по-точни от тези на програмата SPPS-1 и не са по-
неточни от тези на програмата HEXBU-3D [7,8].

Сравнението на коефициентите на неравномерност на мощността по касети за ре-
акторите в АЕЦ-Козлодуй показва съвсем различни резултати, като максималните
грешки са значително по-големи, а средно-квадратичните грешки в някои случай над-
вишават 0.03. Като правило грешките за максималните коефициенти на неравномер-
ност са съществено по-малки от максималните грешки, което е едно допълнително
указание, че причината за по-големите грешки е в неточността на експерименталните
данни. (Максималният коефициент на неравномерност на мощността по касети е най-
важния параметър за групата по експлоатационни режими, която събира и обработва
данните.) В редица случаи експерименталните коефициенти на неравномерност нямат
разумно обяснение, например когато съседни силно и по-слабо изгорели касети имат
приблизително еднакви мощности.

Особен случай се наблкздава при К4С7 (седмата кампания на четвърти блок) и
К4С8. В седмата кампания за първи път се реализира практически пълно ограждане на
зоната със силно изгорели касети. При това може да се приеме за възможно програ-
мата да завишава с около 0.03 мощностите на касетите А1 (с начално обогатяване
3.6% за първа година в зоната), наблкздавано през седмата кампания Ако това е така,
пресметнатото изгаряне на касетите А1 в края на седмата кампания трябва да е с око-
ло 3% по-голямо от реалното. През осмата кампания въпросните касети вече са А2,
разположени са във вътрешността на зоната и следва да се очаква програмата да зани-
жава тяхната мощност, още повече, че на местата на касетите А1 през седмата кампа-
ния вече има други свежи касети, мощността на които също следва да бъде завишена.
Резултатите за осмата кампания са съвсем други - мощностите на касетите А1 и А2 се
завишават, а мощностите на касетите A3 са силно занижени Това противоречие озна-
чава, че причината за завишените средни грешки през седмата и осмата кампании не е
в програмата. Възможно е зарежданите през седмата и осмата кампании свежи касети
да имат различни термо-хидравлични характеристики или обогатяването на горивото в
тях да е било по-ниско от стандартното.

Точността на резултатите от програмата SPPS-1.5 за реакторите в АЕЦ-Козлодуй е
определено по-висока от тази на програмата SPPS-1. особено в началото на кампании-
те. Точността на програмата SPPS-1.5 по отношение на аксиалното разпределение на
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енергоотделянето е проверена само с експериментални данни от АЕЦ-Ловийза. При
оценка на резултатите от таблица 3 следва да се има предвид, че аксиалното разпреде-
ление на енергоотделянето е силно чувствително към височината на регулиращата гру-
па касети СУЗ. Получените средни грешки за отделните хоризонтални слоеве от актив-
ната зона, достигащи максимум 0.029. могат да се намалят до под 0.01, ако височината
на регулиращата група се промени с 5-10 cm, което е в пределите на грешката при екс-
перименталното й определяне. Освен това данните са усреднявани за период от около
една седмица, през който групата не може да се държи на точно определена височина
С отчитане на гореизложеното може да се твърди, че аксиалното разпределение на
енергоотделянето се описва адекватно. По-големите максимални грешки за L1C11 и
L2C8 вероятно се дължат на стареенето на системата за вътрешнореакторен контрол.

Всички тези резултати са получени практически без адаптация (нагаждане) към
експерименталните данни, което е най-важното преимущество на новия комплекс
програми пред сега използвания в АЕЦ-Козлодуй. Това означава по-висока
надеждност на резултатите при нулева мощност и ниски температури на
топлоносителя, което се потвърждава от предварителните резултати

Заключение

Разработената програма SPPS-1.5 съчетава простотата на 1 5-груповото прибли-
жение с използването на адекватен модел за пространственото разпределение на не-
утронния поток в отделния нод, с което се доближава до съвременните нодални прог-
рами. Свързващите коефициенти в балансното уравнение имат прост математичен
смисъл, но сходимостта на използвания за пресмятането им итерационен метод не ь
математически доказана. (Аналоги1 >т е ситуацията и при програмата HEXBU-3D.) Точ-
ността на получените резултати е съществено по-висока от тази на програмата SPPS-1
без да е правена адаптация към експерименталните данни.
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Пояснения към таблиците

При сравнение на разпределенията на мощността по касети грешките се дефини-
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рат като абсолкэтните разлики между пресметнатите и експерименталните коефициен-
ти на неравномерност, умножени по 100. В случая на аксиалното разпределение на
енергоотделянето пресметнатите стойности се нормират към експерименталните за
всеки експериментален канал, състоящ се от четири детектора (Основание за това е
използването на калибровъчни детектори в отделните канали, докато абсолкэтната ка-
либровка на каналите е съмнителна.), след което грешката отново се определя като аб-
солкэтната разлика между пресметнатата и експерименталната стойности, умножена
по 100.

Означенията в таблиците имат следния смисъл:

Li.. - АЕЦ-Ловийэа, блок номер i;
Ki... - АЕЦ-Козлодуй, блок номер i;
BoCj, MoCj, EoCj - начало, среда, край на j-та кампания;
п - средно-квадратична грешка;
е+ (е-) - максимална положителна (отрицателна) грешка;

kq*n (kqfn) ' максимален експериментален (пресметнат) коефициент на нерав-

номерност на енергоотделянето по касети;
е(Ху) - средна грешка за касети тип X (типовете А, В, С означават гориво с на-

чално обогатяване 3.6%, 2.4% и 1.6%), работещи у-та година в зоната;
I T-det - средна височина на детекторите;
e-av - средна грешка за всички детектори на съответната височина;
е-тах- максимална грешка за всички детектори на съответната височина.

Таблица 1. Сравнение на радиалното разпределение на енергоотделянето
с даннк от АЕЦ-Ловийза

keff

ст

е+

е-

qm

, cal
Kqm

е(А1)

е(А2)

е(АЗ)

е(В1)

е(В2)

е(ВЗ)

е(С1)

е(С2)

L1BoC1

09972

1.1

+2 7

-1.3

1.27

1 26

+ 13

-0.4

+0 3

L1EOC1

0.9977

12

+2 3

-25

1 19

1 19

-0 6

+0.3

+0 9

L2BoC2

1 0013

1.7

+5 0

-1 8

1.37

1 40

-0 7

+ 19

+ 0 3

-01

L2EoC2

0 9991

1.7

+4 3

-3.2

122

1 25

•1 0

+2.2

+0 2

0 0

L3BoC3

1 0049

1 1

+2 7

-2 4

1 20

1 20

0.0

+0 6

+03

-0 4

L3EoC3

1 0012

10

+2 1

-1 6

1 16

1 17

+0 3

+0 9

-0.1

-1 0

L1BoC11

1 0017

1 4

+28

-3 0

134

133

-0 7

+0 7

+ 1 6

-0.3

L1EoC11

1 0010

13

+ 2 7

-2 5

130

1.27

-0 6

+0.6

+ 1 3

-13

L2BoC8

0 9995

1 4

+2 8

-1.9

137

135

-0.4

+0 7

+ 1 1

-0 3

L2EoC8

0 9970

1.4

+2.9

-2.0

1.29

127

+0.3

+03

+10

-1.4
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Таблица 2. Сравнение на радиалното разпределение на енергоотделянето
с данни от АЕЦ-Козлодуй

К2ВоС4 К2МоС4 К2ЕоС4 К4ВоС4 К4МоС4 К4ЕоС4 К4ВоС7 К4МоС7 К4ЕоС7 К4ВоС8 К4МоС8 К4ЕоС8

0 9983 0 9943 0 9951 10026 10051 10014 10084 10049 10020 10076 10035 10001

п

е +

е-

а"'

к<~л\

е(А1)

е(А2)

е(АЗ)

е(А4)

е(В2)

1 9

+3 8

-3 6

1 25

1 28

-1 0

+ 1 8

+0 4

-2 2

1 8

+2 3

-45

1 21

1 23

-0 5

+ 1 4

+0 4

-2 6

2 0

+4 1

-6 2

1 21

1 20

+0 4

+0 6

+0 3

-3 2

24

+6 7

-3 7

1 29

1 34

-1 3

+ 1 2

+0 7

-2 5

-1 1

19

+5 7

-3 4

1 26

1 25

+0 4

•0 4

0 0

-0 9

-1 2

2 4

+6 5

-3 0

1 23

1 22

-1 1

+0 1

+ 15

•1 8

+0 1

2 7

+4 5

-42

1 32

130

+3 0

-2 4

-0 6

-0 2

3 2

+7 2

-6 8

1 29

1 28

+3 1

-16

-0 8

-1 8

3 1

+8 7

-49

1 27

1 27

+3 0

•1 6

-С 8

3 0

+6 0

-6 9

1 3 0

1 29

+ 1 0

+ 1 6

-2 8

+ 1 2

2 7

+5 6

-6 0

129

127

+0 9

+ 1 7

•2 7

+0 8

25

+6 2

-6 4

123

1 24

+ 1 4

+ 16

-2 6

-06

Таблица 3. Сравнение на аксиалното разпределение на енергоотделянето
с данни от АЕЦ-Ловийза

H-det e-max e-max

200

150

100

050

200

150

100

050

200

150

100

050

200

150

100

050

200

150

100

050

+ 1.2

-0.2

-1.1

+0.2

+0.4

+0.5

-1.3

-0.6

-0.9

-0.3

-0.2

+ 1.4

-1.2

-1.3

-0.1

+2.6

-0.5

-0.4

-1.1

+2.0

L1
1.8

0 9

1.7

1.0

L1

2.1

1.0

1.7

1.2

L1

2.0

0.9

1.2

1.9

L1

1.7

1.9

1.2

3.0

L2

2.0

1.8

2.1

2.6

ВоС1

3.7

2.8

3.1

2.2

ВоС2

4.7

2.8

3.9

3.0

ВоСЗ

5.4

1.7

2.6

3.5

ВоС11

5.4

4.0

3.1

6.6

ВоС8

5.7

4.1

7.1

6.1

0.0

+ 04

-0.2

-0.3

+ 0 5

+ 0 1

•Г 3

-; 3

-29

+ 0.6

+ 1.1

+ 1.1

-1.8

-0.4

+0.9

+ 1.3

-1.3

+0.6

+0.2

+0.5

и
11

0.8

0.8

0.8

L1

1.2

0.7

1.0

0.9

и
3.5

1.0

1.7

1.5

и
2.5

1.5

1.5

1.8

L2

2.1

1.7

1.7

1.6

ЕоС1

2.1

1.5

1.6

1.7

ЕоС2

2.4

1.7

1.9

2.3

ЕоСЗ

7.1

2.5

3.2

2.9

ЕоС11

6.3

5.4

3.9

5.0

EoCS

8.3

5.1

4.5

5.4
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Точност на комплекса компкэтърни програми за прогнозиране на

неутронно • физичните характеристики на горивните кампании на
ВВЕР-440 на АЕЦ "Козлодуй"

Ц. ХаралампивВа, И. Стоянова, В. Спасова, А Антов, Т. Симеонов
НЕК АД - клон АЕЦ "Козлодуй"

П. Петков
Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика • БАН

В доклада са представени резултати от пресмятането и анализа на основните неут-
ронно-физични характеристики на активните зони на реакторите ВВЕР-440 (I-IV блок)
на АЕЦ "Козлодуй1. Компановките на горивните зареждания на активните зони на
ВВЕР-440, методиката и обема на неутронно-физичните пресмятания се обосновават и
подбират така, че да удовлетворяват всички изисквания за съблкщаване на ядрената
безопасност при експлоатация на реакторите. За периода от пускането в експлоата-
ция на реакторите ВВЕР-440 в АЕЦ "Козлодуй" са направени редица изменения, както в
проектния режим на презареждане на горивото, така и в комплекса компкэтърни реак-
торни програми, използвани за проектирането му. Те са съгласувани със съответните
компетентни организации и доставчика на гориво По-важните изменения в проектния
режим на презареждане, които повишават ядрената сигурност и ефективността при
експлоатация са следните: оптимизиране на броя и обогатяването на новозареденото
гориво и работното положение на управляващата 6 група АРК касети; промени в прин-
ципите на структуриране на активната зона (A3) с цел намаляване на радиационното
натоварване на корпуса на реактора, разположение на 36 броя касети-екрани на пери-
ферията на A3

Проектирането на горивното зареждане на A3 изисква пресмятане на неутрснно-
физичните характеристики на реактора, чрез решаване на уравнението на неутронния
пренос в подходящо приближение. За пресмятане на НфХ на активната зона в
АЕЦ'Козлодуй" се използва комплекс реакторни компкзтърни програми, който
вклкзчва: SPPS-1 [1,2], HEXAB2DB [6], БИПР- 5АК [3, 4] и КР [5]

За моделиране на основните физически процеси в A3 се използва тримерната ди-
фузионна крупно-клетъчна програма SPPS-1 Програмата е разработена през 1985 го-
дина на основата на натрупания опит по развитие на този тип реакторни програми за
реакторите ВВЕР. В SPPS-1 се решава двугруповото уравнение на дифузия на неутро-
ните в асимптотично приближение с отчитане на пространствената зависимост на кое-
фициента нй дифузия в бързата група. Библиотеката ефективни групови дифузионни
параметри, описващи неутронно-физичните свойства на горивните касети, използвана
в SPPS-1, е генерирана с модифицирана версия на спектралната програма LEOPARD
[7, 8, 9]. Проверката и адаптацията на SPPS-1 е проведена на основата на данни от мо-
делни задачи, съставени на базата на експлоатацията на финландските реактори
ВВЕР-440 (АЕЦ "Ловиза-1") и втори блок на АЕЦ "Козлодуй".

За пресмятане на състоянията на активната зона при минимално контрилируемо
ниво на мощността и различни средни температури на топлоносителя(при пускане и
спиране на реактора) се използва едногруповата дифузионна програма БИПР- 5АК, а
за пресмятане на коефициентите на реактивност - програмата КР.

Главното ограничение при избор на схеми за презареждане на горивото в активна-
та зона от гледна точка на ядрената безопасност е изискването, максималната енерго-
натовареност на топлопроводящите елементи (TOE) да не надвишава определената
гранична стойност. Пресмятането на разпределението на енергоотделянето по TOE се
извършва с двумерната малогрупова фино-клетъчна програма HEXAB2DB, която отчи-
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та явно неутронно-физичните свойства на TOE и на радиалния отражател в 30°-ов сек-
тор на симетрия на активната зона Необходимите за работа с HEXAB2DB резултати
от пресмятанията с SPPS-1 се записват върху външен носител на информация от съот-
ветна интерфейсна програма, като по този начин се постига необходимата автомати-
зация на пресмятането.

Програмите, вклкэчени в комплекса, с изклкэчение на БИПР- 5АК и КР, са разрабо-
тени в ИЯИЯЕ-БАН и след щателна проверка на точността им са представени за съгла-
суване в ИАЕ "Курчатов" - Москва.

Проверката на точността на реакторно физичните програми в АЕЦ "Козлодуй" се
извършва на основата на сравнение с експлоатационни данни [10], вклкэчващи основ-
ните критични параметри на реактора и разпределението на енергоотделянето по
касети в активната зона. Необходимата информация за сравнение с неутронно-
физичните пресмятания се получава от данните регистрирани с помощта на щатната
апаратура на реактора по време на експлоатация. Провеждат се ежедневни
измервания на параметрите на състоянието на активната зона: критична концентрация

на борната киселина ((\1\^п ). височина на регулиращата шеста група АРК касети

(//vi). температурата на входа и изхода от реактора, топлинната мощност на
реактора(Лу), регистрират се изработените ефективни денонощия. Критичната
концентрация на борната киселина е определена при лабораторни условия от проби на
първи контур. Грешката от едно измерване е от порядъка на 0.06 - 01 g/kg.

Положението на регулиращата група (//vi) се контролира с помощта на щатна апа-
ратура за измерване. Неопределеността на стойността на измерване е няколко санти-
метра.

Топлинната мощност на реактора се определя зъз основа на балансите на топлина-
та в първи и втори контур. За получаване на измерената стойност на топлинната мощ-
ност на реактора данните от различните баланси се усредняват Допусканите на прак-
тика различия между стойностите на топлинната мощност, получени по различните ба-
ланси не са по-големи от ±2%

В реакторите ВВЕР-440 от типа В-230 (I-IV блок) основният контрол на енергоотде-
лянето се извършва чрез системата за масов температурен контрол (МТК). Тя е пред-
назначена за измерване на температурите в "студените* и "горещи" части на циркула-
ционните кръгове (ЦК) и подгряването на теплоносителя Датчиците за измерване на
температурата са хромел-копелови термодвойки (ТХК-0665), които са работоспособни
в широк диапазон от температури и в условия на неутронно и гама излъчване. По из-
мерените температури се определя енталпията на топлоносителя на входа и на изхода
от горивните касети и активната зона При пресмятане на мощността на касетата се
използват стойностите на разхода през активната зона и изменението на енталпиите
на топлоносителя на входа и изхода от дадената касета. Разпределението на енергоот-
делянето по касети в активната зона се характеризира с коефициентите на неравно-
мерност А.',,, които се определят като отношение на топлинната мощност, определена в
касетата, къу средната мощност на една касета Грешката на експерименталното оп-
ределяне на мощността на касетите зависи от конкретната система за температурен
контрол. Грешката на измерване на абсолкзтната стойност на температурата на топлоно-
сителя от термодвойките е от порядъка на 0.8 С, грешката нь. определяне на коефициентите
на неравномерност на мощността по касети се получават съответно в границите 3-5%.

В таблица 1 са представени данните на измерените при пуск на реактора на III блок
за 11 кампания при минимално контролируемо ниво на мощността (МКН), критични
концентрации на борната киселина в топлоносителя и съответните пресметнати стой-
ности. Относителното отклонение между пресмятането и измерването се намира в
границите +4.7% ± -3%.
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Таблица 1. Сравнение на разчетните и експлоатационните стойности на критичната
концентрация на борната киселина при МКН на мощността в началото на 11 кампания на III блок

Дата " V I

cm
Н , В О ( '

,-ralr
. « •

%

30 10 91
31.10.91

01.11.91

06.11.91

260.0
2525
254.0
260.0

253 0
258 0

258.0

2000
201.5
201.0
168.0

56.0
75.0

67.0

8.80

8.42
8.64
8.00

7.56
7.80

7.57

8403

8.489
8.471
8.240

7.520
7.580

7.500

-4 7

081
-1.99
291

-0.53
-2.90

-0.93

По време на всяка горивна кампания с използване на данните от експлоатацията
се провеждат пресмятания с програмата SPPS-1. имитиращи реалния режим на работа
на реактора. Като се използват резултатите от имитационните пресмятания се
провежда сравнение между пресметнатите критични концентрации на борната
киселина в топлоносителя и измерените им експлоатационни стойности. В края на
кампанията се отчита отклонението от критичност на последното пресметнато
състояние на реактора отчетено в проценти реактивност, което е мярка за точността
на описание на състоянието на реактора и продължителността на горивните кампаний.

Стойностите на пресметнатата реактивност в края на последните кампании на 2. 3
и 4 блок на АЕЦ'Козлодуй" са получени както е посочено в таблицата.

На фиг.1 са представени усредне-
ните параметри на активната зона в

Блок о съответствие с реалния експлоатаци-
онен режим на реактора на четвърти
блок през девета кампания, използва-
ни при имитационните пресмятане
На фиг. 2 са представени резултатите
от сравнението на пресметната с
програмата SPPS-1 критична концен-
трация на борната киселина и изме-
рените по време на експлоатацията
стойности. Измерените стойности на
борната киселина са или усреднени

н а интервала

на пресмятане или са моментни стой-

Кампания
No.

14

15

16

Кампания
No.

9

10

. 11

Кампания
No.

5

6

7

9

10

Продължител-
ност, еф. ден

303 0

280.6

300.0

БлокЗ
Продължител-
ност, еф. ден.

281.5

292.0

310.4

Блок 4

Продължител-
ност, еф. ден.

354.4

309.5

244.0

294.9

309.3

Отклонение от
крит сьст., %

-0.37

0.21

0.11

Отклонение от
крит. съст., %

-0.07

0.28

-0.35

Отклонение от
крит сьст., %

-0.183

-0.067

-0 153

-0.034

-0.292

ех]..ности (e'jT'uo ). отговарящи на па-
раметрите на реактора за конкретно
състояние на A3. На фигури 3 и 4 са
представени усреднените параметри
на активната зона на III реактор през
10 кампания и резултатите от сравне-
нието на пресметнатите и измерени
стойностти на концентрацията на
борната киселина в теплоносителя.
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Таблица 2. Основни резултати от сравнението на пресметнатите по програма SPPS-1 и
измерените стойности на коефициентите на неравномерност на относителната мощност no

касети за различни ефективни денонощия от 9-та кампания на блок 4

Ефект ден.

/ / [ V . cm
'вх ь

Л'т, %
<"в. g/kg

кефф

й*ефф

Макс. стой-
ности иак„

<4'/A-;-V'K)

C'/*-7(NK)

Макс. полож.
грешка

Касета N (тип)

Макс. отриц.
грешка

Касета N (тип)

Средна квадр.
грешка

Ср. гр. А1 (90)

Ср. гр. А2 (78)

Ср. гр. A3 (89)

Ср. гр. А4 (48)

Ср гр. В1 (6)

Ср. гр. С1 (1)

Периф.касети

2.7

201
262.3

100
1.094

0.9975

-0.25

1339/1.335
(305)

1.338/1.339
(274)

+6.7

128(А1)

-7.3

273 (С1)

3 0

25

-1.0

-1.4

-1.5

5.0

-7.3

-0.6

49.0

168
262.0

100
0.857

0.9978

-0.22

1.212/1.202
(305)

1.335/1.339
(274)

+ 7.2

294 (А1)

-6.0

49(АЗ)

2 9

1.1

0.8

-1.8

-1.1

3.7

-3.1

0.1

900

191
262.5

100
0.715

0.9968

-0.32

1.203/1.164
(305)

1327/1.328
(274)

+7.3

294(А1)

-4.9

49(АЗ)

2 6

11

0.6

-1.7

-0.8

2.3

-2.2

0.5

203.0

184
262.3

100
0.281

0.9968

-0.32

1.263/1.238
(305)

1305/1.308
(274)

+4.8

249(А1)

-6.6

49(АЗ)

2 7

15

0.7

-1.9

-1.1

4.1

-1.5

0.0

232.0

203
262.0

100
0.180

0.9984

-0.16

1.273/1.219
(305)

1.301/1.309
(274)

+4.2

294 (А1)

-7.6

301 (A3)

26

0.5

0.3

-1.9

-14

44

1.0

1.2

265.0

194
262.0

100
0.090

0.9957

-0.43

1.273/1.219
(305)

1.295/1.310
(274)

+6.2

294 (А1)

-4.6

301 (A3)

2.4

1.4

0.2

-1.8

-0.2

4.9

-3.5

0.5

За оценка на точността на пресмятане продължителността на горивните кампании
на реакторите се провежда и сравнение между пресметнатата при проектни парамет-
ри прогнозна критична концентрация на борната киселина в топлоносителя и експлоа-
тационните й стойности, приведени към параметрите на пресмятането за всяко ефек-
тивно денонощие - т.н стойности на приведената концентрация на борната киселина.

На фигури 5, 6 и 7 са представени резултатите от подобни сравнения извършени за
9-та кампания на IV-ти блок, 10-та кампания на Ill-ти блок и 16-та кампания на И-ри блок

За оценка на точността на пресмятане на разпределението на енергоотделянето в
активната зона се провеждат сравнения между пресметнатите и експлоатационно по-
лучени характеристики на енергоотделянето по касети - коефициентите на неравно-
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Таблица 3. Основни резултати от сравнението на пресметнатите по програма SPPS-1 и
измерените стойности на коефициентите на неравномерност на относителната мощност по

касети за различни ефективни денонощия от 11 -та кампания на блок 3

Ефект ден.

/ ' l V , cm
•г -о

'вх *-
\ т , %
<'н. 9/kg

А'ефф

* е ф ф

Макс. стой-
ности на А(.

A-I7/A-:-II(NK)

C'/A-7(NK)

Макс полож.
грешка

Касета N (тип)

Макс. отриц.
грешка

Касета N (тип)

Средна квадр
грешка

Ср гр. А1 (84)

Ср. гр. А2 (96)

Ср. гр. A3 (95)

Ср. гр. А4 (1)

5.4

193
263.0

100
0960

1.00233

0 2 3

1.242/1 208(292)

1.259/1.242(22)

+ 7.7

82 (А2)

-9.6

291 (A3)

2.8

- 0 5

+ 2.1

-1 9

-7.2

98 1

181
263.9

100
0.630

1.99698

-0.30

1.212/1 202(292)

1.218/1212(257)

+ 3 8

285(А2)

-6.7

291(A3)

2.3

-2.0

-0.6

-1.4

-2.1

169.7

195
264.0

95
0.340

0 99570

-0.43

1.203/1 164(230)

1.216/1.201(257)

+ 3.4

236(А2)

-6.1

291 (A3)

2 6

-2 2

0 0

-1 7

-5.4

224.0

187
264.4

100
0.110

099726

-0.38

1263/1.238(292)

1.311/1.263(22)

+ 4 7

228 (А2)

-5.9

291 (A3)

1.8

+ 1.0

+0.3

-1 4

-4.2

288.0

183
260.9

55
0.050

0 99698

-0 28

1.273/1.219(292)

1.279/1.273(22)

+3.6

285(А1)

-6.7

291 (A3)

2 3

+2.0

-06

-1.4

-2.1

мерност кцЛ и А:"1'. За получаване на експлоатационните коефициенти на неравно-

мерност АлХ1>, данните от щатната система за МТК на A3 се обработват по методика.

реализирана в специална подпрограма за сравнение с експлоатационните данни, вклкз-
ченакъмБРРЗИ.

В таблици 2. 3 и 4 са представени обобщените резултати относно отклонението

(грешката) между к„ и Агех|) съответно за 9-та кампания на IV-ти блок. 11-та кампа-

ния на Ill-ти блок и 16-та кампания на Н-ри блок
В таблиците са дадени параметрите на състоянието на активната зона на блоко-

вете, при които са проведени сравненията.
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Таблица 4. Основни резултати от сравнението на пресметнатите по програма SPPS-1 и
измерените стойности на коефициентите на неравномерност на относителната мощност по

касети за различни ефективни денонощия от 16-та кампания на блок 2

Ефект, ден

//jv. cm

.VT %

*"ефФ

Макс. стой-
ности на *•,,'

*;;x l'/A-;a l(NK)

C"/A;"(N K )

Макс. полож.
грешка

Касета N (тип)

Макс отриц
грешка

Касета N (тип)

Средна квадр.
грешка

Рад. отр.

Ср. rp. A1 (90)

Ср. гр А2 (88)

Ср. гр. A3 (89)

Ср гр. А4 (3)

Ср. rp. B1 (2)

Ср гр ВЗ (4)

20.8

188
262 8

100
0.942

1.0023

0 2 3

1.225/1 246(292)

1.246/1.225(292)

+ 7.0

!77(А2)

-7.7

129(А4)

3.1

-3.0

0.3

22

-1.9

-5.7

0.1

-5.9

65.2

192
2624

100
0 769

1.0009

0.09

1.235/1.240(292)

1.241/1.235(257)

+6.5

27(А1)

-7.5

129(А4)

3.0

-1.0

1.2

0.7

-1.5

-4.1

-1.5

-3.4

144.0

181
262.7

100
0.455

0.9984

-0.16

1.214/1.207(248)

1.226/1 211 (57)

+ 5.9

42(А1)

-8 2

129(А4)

2 9

-0.2

1.9

0.4

-1.9

-4.0

- 2 9

-2.6

202.0

183
263.3

100
0.238

0 9979

-021

1.251/1.183(213)

1.216/1.196(57)

+ 8.4

223 (А1)

-7 2

173(А2)

3.2

0.4

2.6

•1.1

-1.3

-1.4

-3.9

0.9

262.0

190
261.9

100
0031

0.9976

-0.24

1.221/1 171(213)

1.208/1.145(57)

+ 66

74 (А1)

-7.7

129(А4)

3.5

1 1

2.8

-1.2

-1.7

-0.6

-3.5

2.7

На карт.1 и 2 са дадени резултати от сравнението на А.™ и к ^ за конкретни

ефективни денонощия от деветата кампания на III блок и 11 кампания на IV блок.
Систематичните сравнения между пресметнатите с програмния комплекс резулта-

ти и данните от експлоатацията, които ежегодно се представят и анализират във вът-
решни отчети с НФХ на A3, дават възможност да се направят някой изводи за точност-
та на пресмятанията По отношение на критичните параметри на състоянието на A3 и
продължителността на горивните кампании точността се оценява в границите ±0.4%
реактивност, като е налице много добро съвпадение между пресметнатите и измерени
критични концентрации на борната киселина в топлоносителя - грешките на пресмята-
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0.
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0.
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0.
-0
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7S0
.00
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590
.80
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0.
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1А
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. 15
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1А
1.201 0.994 1.249 1.070 0.677
0.99-1.87 4.04 3.43 3.04
40 41 42 43 44

2А ЗА ЗА 2А 1А ЗА
1.259 1.051 0.96Р 1.094 1.077 0.469
1.01 -3.63 -0.08 -1.85 4.21 -1.48
34 35 36 37 38 39

2А 2А 1В ЗА 1А 2В 1А
1.224 1.240 1.163 0.968 1.259 0.794 0.602
-0.51-2.08 0.00-0.22 5.09 0.00 0.36

27 28 29 30 31 32 33
ЗА 2А 2А ЗА ЗА 1А 1А ЗА

1.112 1.203 1.241 1.057 0.998 1.243 0.989 0.352
-3.17 -2.96 -1.99 -2.95 -1.46 3.97 1.35 -3.10
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2А ЗА 2А 2А 2А ЗА 1А 1А

1.189 1.111 1.225 1.260 1.203 0.952 1.175 0.806
-3.01 -3.32 -0.48 1.15 1.25 0.08 5.58 1.68

11 12 13 14 15 16 17 18
1В 2А 2А 18 2А 2А 1В ЗА 1А ЗВ

0.887 1.170 1.189 1.244 1.230 1.207 0.923 0.898 1.037 0.348
0.00 1.11-4.19 0.00 0.02-0.33 0.00-4.47-0.01 0.00
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

2А Година и обогатяване
1.170 коефициент на неравномерност на енергоотделянето К_

1.11 гренка /%/
02 номер на касетата в сектор на симетрия 60*

Карт. 1 . Разпределение на коефициента на не-
равномерное т на енергоотделянето по касети

kq и грешката (*^ a l - j t e v p ) • 100% за 22.3

ефект. ден. от 9-та кампания на блок 3.

Грешка по обогатяване и престой в A3, %

Престой в A3
(брой камп.)

Обогатяване, %
3.6

1

2.6

2

-0.8

3

-2.1

нето и измерването са съпоставими.
По отношение на разпределението на енергоотделянето по касети в A3 се получа-

ват максимални грешки на пресмятането от порядъка на ±8%, а средните грешки от-
носно касетите с различно обогатяване и престой в A3 са предимно в границите ±3%.
По-голяма неточност се наблкэдава при пресмятане на енергоотделянето в касетите с
обогатяване 2.4% (тип В), поради приближеното отчитане на ефекта от дифузията на
топлинните неутрони. Сравненията показват, че за касетите с максимално енергоотде-
ляне в A3 отклоненията между пресмятане и измерване лежат в границите ±2%.

Точността на програмния комплекс и по-специално използваната за избор и обос-
новка на горивните зареждания програма SPPS-1, практически не зависи от възможни-
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Максимална "-" грешка -3.4

Диспепсия 2 _1

Максимална "•»•" г пачка +4.2 4A
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1.277 1.288 1.242 1.027 1.319 1.000 1.126 0.675
0.07 -0.77 -1.01 -2.02 -0.30 -3.36 4.15 2.55

20 21 22 23 24 25 26 27
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1.161 1.277 1.282 1.288 1.002 0.967 1.264 1.027 0.326
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2А Година и обогатяване
1.287 Коефициент на неравномерност на енергоотдепянвто Kq

0.47 Грешка СХ]
02 Номер на касетата в сектор на симетрия во*

Карт.2. Разпределение на коефициента на не-
равномерност на енергоотделянето по касети

kq и грешката (к™1 - к ^ ) • 100% за 27.5

ефект. ден. от 11 -та кампания на блок 4.

Грешка по обогатяване и престой в A3, %

Престой в A3
(брой камп.)

Обогатяване, %
3.6
2.4

1

2.6
-

2

-0.8
-

3

-2.1
-1.2

4

2.7

те отклонения на експлоатационните параметри от номиналните им стойности, както и
от типа на разположение на горивото в активната зона - нискоутечкови схеми (in-in-out)
или използване на негоривни касети-екрани по периферията.

Тя е гаранция за постигане на ефективно използване на ядреното гориво при ста-
билни и по-малки от допустимите стойностти на максималните коефициенти на нерав-
номерност на разпределението на енергоотделянето в активната зона.
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Автоматизирана информационна система по метрологично

осигуряване на АЕЦ - елемент от системата по качество

И. ЦенеВ, М. Ширкова, Я. ПарушеВа, СИМЕ-КОНТРОЛ
Д. Христозов, ИНФОРМА АД

Г. Александров, НЕК АД - клон АЕЦ "Козлодуй"

Безопасността и нормалното функциониране на АЕЦ се определя от стабилността
и надеждността на системата от средства за измерване, които осигуряват първичната
информация за протичащите процеси. Най-малките отклонения от нормативните изис-
квания към метрологичните и техническите им характеристики могат да доведат до из-
кривяване на информацията и до повишаване на риска при експлоатацията на станция-
та. Изграждането на информационна система за следене и контрол на средствата за
измерване е основен елемент в цялостна система за осигуряване на качеството спо-
ред изискванията на серията международни стандарти ISO 9000.

Опитът на развитите страни показва, че за ефективното функциониране на такава
система задължително се изграждат бази от данни с фактографска и измервателна ин-
формация, даваща всеки момент реалната картина за метрологичното осигуряване и
за използваните средства за измерване, изпитване и контрол. Изграждането на подоб-
ни информационни системи е възможно само чрез използване възможностите на съв-
ременните компкзтърни технологии. Внедряването на автоматизирана информационна
система, поддържаща подобни бази от данни, подчинена на информационните изис-
квания на ISO 9000, би позволило на атомната централа решаването на широк клас за-
дачи:

1. Избор на контролно, измервателно и изпитвателно оборудване, от наличния парк,
за целите на един производствен, екологичен или друг проблем.

2. Извършване на анализ за реалните измервателни възможности на централата като
цяло, по видове измервания, по производствени звена, лаборатории и др.

3. Технико-икономическо проучване на пазарите за средства за измерване от различ-
ни потребителски гледни точки.

4. Планиране на контролното, измерително и изпитвателно оборудване, необходимо
за поддържане или подобряване зададено ниво на съществуващата технология.

5. Формиране на календарни графици на централата за фирмена и държавна провер-
ка на средства за измерване.

6. Следене движението на всяка измервателна единица в рамките на централата
7. Планиране ремонтната и профилактична дейности за поддържане надеждната ра-

бота на средствата за измерване.
8. Прогнозиране необходимостта от конкретни видове средства за измерване, изпит-

ване и контрол на базата на реалното състояние на наличния парк в централата.
9. Извършване на инвентаризация на наличното измервателно оборудване.
10. Автоматизирано документиране на калибрационните процедури, използвани от

метрологичната служба за извършване на проверки.
11. Анализ на наличната нормативна база по методики за метрологични проверки.
12. Актуализация на базата в зависимост от промените в българскките и международ-

ни нормативни документи по метрологично осигуряване.
13. Набиране на конкретна измерителна информация за следене състоянието на всяка

единица измервателно оборудване в централата.
14. Подпомагане обучението на нови кадри, постъпващи в метрологичната служба.
15. Определяне на първия калибрационен интервал на новополучени средства за из-

мерване.
16. Динамично коригиране на определения първи калибрационен интервал, в зависи-
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мост от поведението на средството за измерване в процеса на експлоатация.

По-долу е представена разработената от авторите система, осигуряваща прилага-
нето на изискванията на серията международни стандарти ISO 9000 за следене и кон-
трол на средствата за измерване в АЕЦ 'Козлодуй* Системата е изградена на модулен
принцип, като всеки модул работи сам за себе си и решава определен клас задачи,
свързани с осигуряване на качеството в централата. В отделни случаи, при решаването
на по-широк клас задачи отделните модули работят комбинирано помежду си

Модул 1: Технически и метрологични характеристики на средствата за
измерване

В този модул наличните типове средства за измерване (СИ) се описват по наимено-
вания, обхват, точност, цена, фирма производител и др метрологични и технически ха-
рактеристики с цел изграждане на база от данни за реалните измервателни възможно-
сти на отделните производствени звена на АЕЦ - Козлодуй. Съобразно вида на измер-
ваната величина средствата за измерване се групират: за линейно-ъглови измервания,
за електрически измервания, за йонизиращи измервания, за измерване на маса и т.н.
Връзката на този модул с останалите се извършва на базата на съществуващата в
страната номенклатура и кодовете, свързани с нея.

Модул 2: Резултати от държавни и фирмени проверки на средства за
измерване

В този модул се описват всички реално съществуващи в АЕЦ - Козлодуй средства
за измерване по цехове, технологични помещения, лаборатории, основни съоръжения,
складове и др. на базата на фабрични или инвентарни номера В информационната ба-
за на модула се съдържа обобщената информация за извършени държавни проверки
и/или фирмени проверки и резултатите от тях, а така също специфичните срокове за
калибрационни интервали за всяка група еднотипни СИ, в зависимост от тяхното тех-
нологично предназначение.

Модул 3: Методики за метрологични фирмени проверки на средства за
измерване

В базата от данни на модула се въвеждат методики за фирмена проверка на измер-
вателно, изпитвателно и контролно оборудване, в т.ч. и за каналите на информационно-
измерителните системи, за чиято дейност АЕЦ - Козлодуй има разрешение от Държав-
ната метрологична служба. Натрупваната в този модул измерителна информация, по-
лучавана в процеса на проверка, оперативно се записва, за всяка единица оборудване,
в модул "Резултати от държавна и фирмена проверка на средства за измерване1. Ин-
формацията за оборудването, подлежащо на държавна проверка се въвежда ръчно в
базата от данни, а при необходимост ще могат аналогично да се въвеждат данни за из-
вършена фирмена провеврка от метрологичната служба на АЕЦ - Козлодуй.

Модул 4: Калибрационни (междупроверочни) интервали

В този модул текущо се определят калибрационните интервали на използваните в
АЕЦ "Козлодуй" средства за измерване на базата на натрупвана статистическа инфор-
мация от предишна фирмена проверка. Работи се с информация от модул "Резултати
от държавна и фирмена проверка на СИ" и дава възможност за обработка на получава-
ната информация за текущия период на проверката. Получаваните резултати от този
модул, по преценка на потребителя, автоматично се записват в информационната база
на Модул 2 за всяка група СИ с даден код, отчитайки тяхното технологично предназна-
чение.
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Модул 5: Номенклатури

Този модул подпомага работата на останалите, а така също и настъпилите про-
мени в структурата на централата и развитие на нови дейности от метрологичната
служба.

Модул 6: Изходни справки

Модулът работи с всички останали като дава отговор на цитираните по-горе зада-
чи, касаещи метрологичното осигуряване на атомната централа, като един от основни-
те елементи на системата по качество.

Разгледаната по-горе автоматизирана информационна система е експериментира-
на с реални данни от АЕЦ - Козлодуй. За нейното използване е необходим компкэтър,
съвместим с IBM PC-АТ, притежаващ минимална оперативна памет S40 KB, цветен мо-
нитор, твърд диск 40 MB и печатащо устройство с 136 знака на ред. При необходимост
системата може да се пригоди за работа в локална мрежа.

В69500542
Сравнителен анализ на дисперсионните характеристики

при изхвърляне на радиоактивност в атмосферата,
определени с моделите в програмите CRAC2 и

модифицираната версия CRAC2MOD

М. Матеева
Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика - БАН

Във всяка методика използвана при оценката на радиологичните последствия в ре-
зултат на радиоактивно изхвърляне в атмосферата при аварии в ядрени инсталации,
съществено звено е моделирането на въздушния пренос на изхвърлените
радионуклиди. Ето защо учените в световен мащаб разработват непрекъснато нови
модели и усъвършенствуват вече създадени такива за по-прецизното моделиране на
нуклидния пренос.

Така нареченият модел на димния факел с гаусово разпределение е най-често из-
ползвания модел в западните страни, докато на изток предпочитат модела на градиент-
ния пренос [1] . Независимо от същността на отделния модел , най-важните параметри,
прогнозирани с него са величината и местонахождението на максималните приземни
концентрации.

Най-голямата научна разлика в моделите с Гаусово разпределение се състои във
формулите описващи издигането на струята. На този въпрос е посветена настоящата
разработка, която представя сравнение на дисперсионните характеристики, определе-
ни с два различни модела с Гаусово разпределение.

Моделът имплементиран в програмата CRAC2 , моделира атмосферната дисперсия
и радионуклидния пренос в изтичащата радиоактивна струя на базата на Гаусовата
формулировка за следата на радиоактивния облак, използвайки известните фитващи
криви на Пасквил и Гифорд за параметризация на дисперсионните характеристики, при
това се отчитат , измененията в метеорологичните условия при движението на струята,
като функция от времето. Моделът предполага пълно отразяване от земната повърх-
ност.
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Интегрираната по времето приземна концентрация за всеки радионуклид се опре-
деля по формулата [ 2]:

Q

където nv(x) и a,(v) - са съответно страничния и вертикален дисперсионни параметри [ м],
и- средна скорост на вятъра [ м/сек], // - финална височина на издигане на струята, [ м].

Горното уравнение е опростено, чрез заместване на Гаусовия профил в у - направ-
ление с правоъгълна функция с ширина 3ov, което е показано на фиг.1, откъдето:

П-*,>") = ехр
) {

-н1

2о](х)

3 13

Фиг. 1. Графика на Гаусовото разпределение - CRAC2

На фиг.1 амплитудата е 0,836
от Гаусовия пик. Може да се до-
пусне , че площта под Гаусовата
крива е идентична с площта под
напречния Гаусов профил (право-
ъгълната функция).

Дисперсионните параметри
са определени по кривите на Пас-
квил и Гифорд, като са използва-

' ни фитващите функции на Мартин
иТикварт[3].

За определяне ня финалната височина на издигане на струята е използвана форму-
лата на Бригс при определянето на//,[4]:
• за неутрални и нестабилни условия:

Н = — 3.7 -10"
» L

• за стабилни условия:

+ /г • Л" = 2.08(з.7 • 10~s а , ) " ' " (А/)3;5

= 2.б(з.7 • 1(Г5 hs

където: £)// е нивото на топлинна чувствителност (cal/sec); // е средна скорост на
вятъра (м/сек); л е параметър на стабилност.

В модифицираната версия CRAC2MOD се предлага друго определение за финал-
ната височина, съобразено с най-вероятностната плътност за местоположението на
максималната концентрация, а именно - центъра на тежестта на струята за всеки про-
странствен интервал.

На Фиг. 2 и Фиг. 3 са представени схематично финалната височина според двата
модела и спомагателното представяне на Гаусовото разпределение, използвано при
извода на формулата.
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Ф и г . 2. Графично представяне на финалната височина според двете версии на CRAC

Записваме най-общия израз за концентрацията:

С = \=
а , V 2 гс

ехр[( z - z')

откъдето можем да получим максималната кон-
центрация ( „ 1 а х :

1
<"„

От друга страна, съгласно фиг.З. можем да за-

пишем : 1 = «/'<",„,,х • т е можем да изразим

///2 = \jn('nm . Но г' = /г/2 и следователно мо-

жем да запишем:

Ф и г . 3. Спомагателно представяне на
Гаусовото разпределение

На ФИГ. 4 и Фиг. 5 са показани разпределенията на концентрациите ( приземната

и във въздуха) на Cs-137 no двата модела.
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869500343
Предварителна оценка на радиологичните последствия при тежки
хипотетични аварии в реактор от типа ВВЕР-1000 и надпроектна

авария в реактор ВВЕР-440 на АЕЦ Козлодуй

М. Матеева
Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика • БАН

В настоящето изследване е представена предварителна оценка на радиологичните
последствия за населението от Република България при три различни тежки аварийни
сценария за реактор от типа ВВЕР-1000 и за населението от 30 километровата сани-
тарно защитна зона при надпроектна авария на реактор ВВЕР-440 от Н-ри блок на АЕЦ
Козлодуй.

Пресмятанията са проведени с програмата CRAC2MOD - модифицирана версия на
CRAC2 [ 1 , 2]. Използвани са данни от експлуатацията на реактор ВВЕР-440 във П-ри
блок на АЕЦ-Козлодуй, а по отношение на ВВЕР-1000, данни характерни за PWR. пора-
ди отсъствието на такива за реакторите от нашата централа.

Трите тежки хипотетични сценария, разгледани по отнощение на реактор от типа
ВВЕР-1000 могат да се причислят към седмото ниво от аварийната скала. Разгледани
са хипотетични аварии, които са означени като ВВЕР-1, ВВЕР-2 и ВВЕР-3. Сценариите
ВВЕР-1 и ВВЕР-2 се различават само по така нареченото ниво на топлинна чувствител-
ност, т е - количеството на топлина в изтичащите газове. Тези два сценария, определят
авария със стопяване на активната зона, последвано от газова експлозия. Това пред-
полага, че в резултат на експлозията, ще се разруши горната част на корпуса на реак-
тора и, че съществено количество радиоактивност, ще бъде изхвърлено в
атмосферата. Предполага се изтичане на 90% от газообразните продукти на делене,
70% от йода и 40% от алкалните метали, натрупани в горивото.

Третият хипотетичен сценарий е свързан с разрушаване на системите за охлажда-
не на активната зона и последващо разтопяване на горивото и едновременно разруша-
ване на основните системи за безопасност. В този случай, радионуклидното изтичане
се предполага да бъде 90% от газообразните продукти на делене, 70% от йода и цезия
и 50% от алкалните метали, съдържащи се в горивото в момента на аварията.

Вероятностите за тези три хипотетични аварии са много малки, съответно 4 1 0 ,
5-Ю'7 и 3-10"6, но е необходимо да имаме представа, какво би могло да се случи при
евентуалното им развитие.

Радионуклидният инвентар използван в пресмятанията е типичният за реакторите
PWR, които са от същия тип като реакторите от типа ВВЕР и не води до голяма грешка
по отношение на получените резултати.

Разчетите са направени за пълни метеорологични данни, а по отношение на демо-
графските особености е предположено хомогенно разпределение, с изклкэчение на гр.
София и гр. Козлодуй. Въведени са и по-големите топографски особености

Резултатите от пресмятанията за средното значение на еквивалентните дози, за
всички критични органа, показват неколкократно (от порядъка на 10 пъти) по-големи
дози от пределно допустимите. Максималният вероятностен риск от ракови заболява-
ния за трите сценария е. за ВВЕР-1:1 57-Ю-2; за ВВЕР-2: 2.36-10"2; за ВВЕР-3: 6.43-10"
3 . Вероятностния риск от фатални изходи за трите типа авария е съответно 9.03 10"
Като се отчете и факта , че големи площи ще бъдат радиоактивно замърсени и неиз-
ползваеми за дълъг период от време, можем да кажем, чг последствията от тези тежки
хипотетични аварии за реакторите ББЕР-1000, които се намират в експлоатация в АЕЦ
Козлодуй са достатъчно сериозни. Необходими са мерки по отношение на йодна про-
филактика, укриване и евакуация на населението.

Макар и предварителни и консервативни, тези резултати са ценни от гледна точка
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на това. че в страната не са анализирани последтвията от тежки хипотетични аварии на
реакторите ВВЕР-1000 до сега, а на базата на тях може да се прогнозира и планира,
необходимата подготовка и мероприятията, които трябва да извършат отговорните ин-
станции за защита на населението от евентуално такова замърсяване.

На Фиг. 9 са показани резултатите от пресмятанията по отношение на вероятност-
ния риск от заболявания с фатален изход за трите аварийни сценария.

Надпроектната авария за реактор от типа ВВЕР-440 за И-ри блок на АЕЦ-Козлодуй
е формулирана като Междусистемна LOCA- Dy 45мм на подаваща линия на ПАП. Тази
авария е избрана за анализ в настоящето изследване по искане на Международната
група от WANO, отговаряща за пускането на реактора след неговата реконструкция и
модернизация В пресмятанията са използвани резултати от анализа на аварийния
сценарий с програмите RELAP5/MOD2, извършени от сътрудници на ДФ Енергопро-
ект[3], в резултат на който е установено, че в резултат на аварията интегралното ради-
оактивно изтичане е 35000 кг. В настоящето изследване е направено консервативно
допускане, че цялото това количество се изхвърля навън в атмосферата.

За определяне източника на радиоактивно замърсяване е използван радионуклид-
ния състав на топлоносителя в l-ви кон-
тур на реактора от Н-ри блок на центра-
лата ни в края на 16-та кампания, при ра-
бота на реактора на 100% мощност по
данни получени от отдел Радиохимия на
ЕП-1 на АЕЦ-Козлодуй, измерен на
30.10.1991(4]

Геометричната схема на пресмятане-
то се състои от 16 сектора с ширина 22.5°С
и 34 коаксиални слоя, като външния ради-
ус на разчетната област е 30 км. Тя е по-
казана на Фиг.1. За всеки от разглежда-
ните сектори са въведени реалистични
демографски данни, след обработка на
данните от статистическите центрове и
Общинските съвети от района. За секто-
рите с номера 1,2,3,4,14, 15 и 16, кои-
то попадат в територията на Румъния, по-
ради отсъствие на данни са въведени ну-
леви значения.

Допълнително са приети и следните
коефициенти на екраниране: екраниране
от облака: 0,75; екраниране от земята. 0,33. Използван е предварително подготвен от
автора метеорологичен файл с ежечасови данни за посоката и скоростта на вятъра,
количеството на валежите и категориите на стабилност по Пасквил.

За разширяването на библиотеката от данни за необходимите рискови коефициен-
ти при пресмятанията на съответните дозови натоварвания на програмата, са използ-
вани подразбиращите се данни от I чблиотеката на програмите GENII и PRESTO СРН.

В резултатат на пресмятането са определени концентрациите на радиоактивните
и-астопи в пространствените интервали, непосредствено след аварията. Получени са
дозовите натоварвания за критичните човешки органи при начално и хронично облъч-
ване и са определени вероятностите за ракови заболявания и фатални изходи.

На Фиг. 2 са показани концентрациите за някои от радиоактивните изотопи, непо-
средствено след аварията. Фигури 3 - 7 показват дозовото натоварване на критичните
органи, съответно: щитовидна жлеза; червен костен мозък; бели дробове; кожа и под-
кожни тъкани; цяло тяло.

Фиг. 1. Геометрична схема на пресмятането
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Фиг. 2. Концентрации на радиоактивните изотопи
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Ф и г . 3. Дозово натоварване: щитовидна жлеза
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Фиг. 4. Дозово натоварване червен костен мозък
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Фиг. 5. Дозово натоварване- бели дробове
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Фиг. 6. Дозово натоварване кожа и подкожни тъкани
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Фиг. 7. Дозово натоварване: цяло тяло
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l.OOOK-OB JT

1.000E-09

1.000E-10
10 15 20

Distance [km]

26 30

Фиг. 8. Риск от заболявания с фатален изход (ВВЕР-440)
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O.t i

0.08 b

0.06

0.04

0.02

ПВЕР-l ПВЕР-2 DDEP-3 PKOBFR

Фиг. 9. Риск от заболявания с фатален изход (ВВЕР-1ООО)

Под формата на пълна доза, която е сума от дозовото натоварване в резултат на
непосредствено облъчване от облака, земнага повърхност и в резултат на инхалация-
та. Това са съответно Total DS, Cloud DS, Ground DS и Inhal DS Графиките показват
рязко намаляване на дозата с увеличаване на разстоянието от реактора Получените
резултатите за четирите групи критични органи са по-ниски от пределно допустимите,
регламентирани В нормативните документи на Република България.

На фиг.8 е показаният вероятностният риск от заболявания с фатален изход за
разгледаната надпроектна авария на ВВЕР-440.
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3693005^
Оперативен модел за прогнозиране на вероятната радиационна

обстановка при аварии в АЕЦ с реактори тип ВВЕР-440/1000.

В. Новаков, ф. Стоянов. Ц. Якимов, В. Ангелов

Получаването на електрическа енергия от АЕЦ независимо от опасността от въз-
можна ядрена авария непрекъснато нараства в европейски и световен мащаб. Предим-
ствата на сравнително екологично безопасния способ, ниската себестойност и относи-
телно големите мощности (400-1 OOOmw) привличат все повече решения в тази насока
независимо от съпротивата на екологичните движения и обществеността. Липсата на
еквивалентни на мощността алтернативни източници с възможност за приложение в
обозримо бъдеще ще продължи да накланя вьзните в интерес на атомно-енергийната
промишленост. При тези условия и при все повече амортизиращата се база на основна
част от технологичния парк на атомно-енергийни реактори налага отделянето на уси-
лия за задълбочено проучване на възможностите за разработване на математически
модели за прогнозиране и оценка на обстановката в непосредствена близост до АЕЦ,
прилежащите региони и в континентален мащаб Предприемането на навременни мер-
ки за защита на населението при различни аварии и ситуации силно се влияе от типа и
характера на аварията, конкретната метеорологична обстановка и готовността за
предприемане на действия от отроризираните за целта органи.

Ядрените аварии са събитие с вероятностен характер, а поради спецификата им
особенно внимание се обръща, както на условията за възникване, конкретната ситуа-
ция, хсрактера на развитие на аварията, прогнозиране на последствията от прякото и
косвено въздействие преди всичко върху човека и неговата жизнена среда, непрекъс-
нато следене и оценка на фактическата радиационна и радиологична обстановка с цел
вземане на навременни и ефикасни решения за намаляване на вредните въздействия.

Важен елемент от прогнозирането на радиационната обстановка е модела на раз-
витие на замърсяване с радионуклиди при тяхното изхвърляне в атмосферата ст авари-
ралия реактор или съоръжение. Практически моделирането на процесите на развитие
и оценка последствията от аварии в АЕЦ поставя цяла поредица от изисквания преди
всичко по коректността на входните данни за самата авария, условията на
авариралото съоръжение и условията в района на непосредственна близост до
източника на излъчване, метеорологичните параметри реално измерени и/или
прогнозирани за по-голям район, както и за цялата територия на страната
респективно континенталния регион. Във всичките тези зони, райони Vi региони е,
необходимо да се разполага с достатъчно по количество и качество технически
средства, преди всичко датчици и апаратури за комуникация и обработка на
информацията така, че получените данни да могат да бъдат с • -эбходимата за
приложените модели достоверност и д̂ . има възможност за последстващи корекции.

Обикновенно първите 2-3 часа след началото на крупни аварии може да се очаква
най-високата степен на ефективно приложение на моделиране процесите на радиоак-
тивно замърсяване, оценка на облъчването на л.с и населението, многовариантното
развитие на обстановката и моделиране при различни входни и корективни параметри.
Следващия етап от 4-5 и повече часа позволява да се вклкэчат зоналните, областни и
териториални структури, които в зависимост от наличните средства на разположение,
контролирането им, степента на готовност и режима на функциониране позволяват за
1-2 часа да се събира сравнително пълна информация за вземане на управленски ре-
шения. Едновременно с това възникват и някои проблеми, които могат да окажат
влияние върху точността на прогнозите и крайните резултати като:
• наличието на достатъчен брой надеждни датчици непосредствено край потенциално
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опасните обекти с висок авариен риск в зоните на биологична и санитарна защита
• ефикасно функционираща система за външен дозиметричен контрол
• наличието на датчици за метеорологични данни непосредствено в района на потен-

циално опасния в радиационно отношение обект и развита мрежа от автоматични
датчици (през 10-12км).

• превантивни данни за състоянието на съответната ядрено-енергетична установка
° мощност, вид, степен на изгаряне на ядреното гориво
п вероятен радионуклиден състав и количество в различните етапи на технологич-

ния процес.
• средства и системи за комуникация и предаване на данни в условията на сложна

радиационна обстановка.

Практически с комплексния оперативен модел "АВАР-СТАРК1 се постига

1. Формиране на БД, нейната актуализация и управление
2. Дава се възможност за организиране на обработката на входни данни по избор

на оператора.
3 Моделира се цифрово разпространението на радионуклидно замърсявани въз-

душни маси в съствествие с МТО.
4. Прогнозират се дозите получени от населението (личния състав) в застраше-

ните райони.
5 Графично се изобразяват районите на обектите и изчислените следи на раз-

пространение на радиоактивния облак
6. Обработват се данните за фактическата радиационна обстановка измерени от

постове за радиационно наблюдение и оповестяване (ПРНО) чрез подкомплекс
разпределена база данни (РБД) "СТАРК".

7. Графично се изобразяват дигитализираните изодозни линии на базата на фак-
тически данни за измерен Y фон и отлагания.

8 Документация, архивиране и визуализиране на получените до момента резултати
показват висока надеждност на работата на ПО и ефективност на използуване.

Подобряването и натрупването на данни от статистиката както и от усъвършенст-
вуваните математически модели може значително да повиши точността и крайните ре-
зултати от работата на оперативните критични модели за оценка и прогнозиране на ра-
диационната обстановка при крупни ядрени инциденти и аварии

BG930D&5
Числено моделиране на радиоактивното замърсяване

при авария на АЕЦ

Т. Тодоров
Национален институт по метеорология и хидрология - БАК

Увод

Чернобилската и други аварии на ядрени реактори с тежък изход показаха, че ве-
роятността за такива аварии не може да бъде сведена до нула. Анализирани в различни
аспекти, тези алнарии поставиха задачата за оценка на радиоактивното замърсяване и
дозовото натоварване на населението като част от проблема за оценката на риска от
ядрената енергетика, без това задължително да води до отказ от нея
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В настоящата работа е разгледан проблема за оценката на радиоактивното замър-
сяване при авария на АЕЦ на бабата на численото моделиране За целта български мо-
дел за пренос и дифузия на згмърсители е приложен в задачата за определяне поле-
тата на замърсяване по време на Чернобилската авария [1]. Числената симулация е
проведена с радионуклида CF-137.

Кратко описание на модела

Моделът е изложен подробно в [2], [3] и др Поради това тук той ще бъд< предста-
вен накратко. Моделът е от Лагранжево-Ойлеров тип и използва понятието "пуф" (за-
мърсен обем въздух) като свой основен елемент Положението на пуфа в пространст-
вото и времето се определя по положението на центъра на масите му (Ойлеров под-
ход). Приема се, че пуфът се пренася от въздушния поток без да търпи динамични де-
формации Действието на източника се представя като серия от периодично изхвърля-
ни пуфове Това позволява полето но концентрациите (' на /-тия радионуклид в точ-
ка (v, \, :) и в момент от време I да се представи като суперпозиция от полетата на кон-
центрациите на отделните пуфове, т е с израз от вида

U S.,
('' (.V, ) - , : ) ^ V ] T <Jilm ( i i l r l )q( .v, хг„т, у, ))„„ , .',„„ )(jAz,z'lnll, ,„„, )с/и. (/,„„ )

/ i/ 1

В този израз Q'mn е активността на /-тия радионуклид в //-тия пуф, изхвърлен от

///-тия източник в момент от време /,„„=0; М - броя на източниците Л'„, - броя на пуфо-

вете от ///-тия източник; </ и q. са функциите на хоризонталното и вертикалното разпре-

деление на концентрацията; i/^. - функцията на измиване от валежите; л',г„„ , \', г„„, zr

iu,.t

са координатите на центъра на масите на пуфа; ilnn - времето на съществуване на пуфа

Очевидно, за определяне на концентрацията ( ' е необходимо да се знаят.

1. Функцията Q',nn(i,,m ). чиито промени с времето са свързани с физико-химичните

трансформации на радионуклида (например, радиоактивен разпад). Параметрите

на източника се задават на входа на модела
2 Функциите q и II , описващи хоризонталното и вертикалното разпределение на кон-

центрацията Те се определят като аналитични решения Б Ойлерови променливи
на уравнението на турбулентната дмфузия на примеси в атмосферата при подходя-
щи начални и гранични условия [2, 3] Използва се възможността за разделяне на
дифузионната задача и поотделното й решаване в хоризонтално и вертикално нап-
равления. Трябва да се отбележи, че за </. има няколко решения в зависимост от ус-
ловията за дифузия в планетарния граничен слой. Практическото прилагане на
изразите за q и г/, изисква познаването на профилите на вятъра и на коефициента
на вертикален турбуленен обмен, т.е. отчитане динамиката на планетарния грани-
чен слой (ПГС). За целта е разработен двуслоен параметричен модел на ПГС
който използва на своя вход само стандартна метеорологична информация По-
следната вклкзчва данни за температурата при земята и на 850 hPa и за вятъра на
350 hPa Необходими са също и коефициента на хоризонтален турбулентен обмен
и полето на земната гралавост, които се считат известни

3. Функцията </,г. описваща измиването от валежите. За нейното определяне е необ-
ходимо да се знаят съотношението на измиване и скоростта на мокро отлагане. За
целта се използва прост модел, отчитащ вида на замърсителите и типа на облаци- £

те за даден сезон {

| .
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1.0 3.1 5.2 7.3 9.4 11.5 13.6 15.7 17.В 19.9 22.0

1.0 3.1 5.2 7.3 9.4 11.5 13.6 15.7 17.8 19.9 22.0

Фиг. 1. Поле на приземните концентрации (Bq/rrT) -26.04.1986

1.0 3.1 5.2 7.3 9.4 11.5 13.6 15.7 17.В 19.9 22.0

1.0 3.1 5.2 7.3 9.4 11.5 13.6 15.7 17.9 19.9 22.0

Фиг. 2. Поле на приземните концентрации (Bq/m ) -27.04 1986
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1.0 3.1 5.2 7.3 9.4 11.5 13.6 15.7 17.В 19.9 22.0

1.0 3.1 5.2 7.3 9.4 11.5 13.6 15.7 17.8 19.9 22.0

Фиг. 3. Поле на приемните концентрации (Bq/mJ) - 28.04.1986

1.0

1.0 3.1 5.2 7.3 £.4 11.5 13.6 15.7 17.8 19.9 22.0

1. 0 3.1 5.2 7.3 9.4 11.5 13.6 15.7 17.8 19.9 22.0

Фиг. 4. Поле на приземните концентрации (Bq/m3) -30.04.1986

1.0
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1.0
22.0 г-

3.1 5.2 7.3 9.4 11.5 13.6 15.7 17.В 19.9 22.0
' у i 1 1 1 1 1 1 1 22.0

22.0

1.0 3.1 5.2 7.3 9.4 11.5 13.6 15.7 17.8 19.9 22.0

Фиг. 5. Поле на приземните концентрации (Bq/m3) - 01.05.1986

1.0 3.1 5.2 7.3 9.4 11.5 13.6 15.7 17.В 19.9 22.С

1.0
1.0 3.1 5.2 7.3 9.4 11.5 13.6 15.7 17.8 19.9 22.С

Фиг. 6. Поле на приземните концентрации (Bq/tn3) - 02.05.1986
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1.0 3.1 5.2 7.3 9.4 11.5 13.6 15,7 17.В 19.9 22.0
22.0 i г? 1 1Л я l i I I 1 1 f= 1 1 1 22.0

19.9

17.8

15.7

13.6

11.5

9.4

7.3

5.2

3.1

1.0 pV

1

t

\

s

I
5
Е

r Ч J

19.9

17.8

15.7

13.6

11.5

9.4

7.3

5.2

3.1

1.0 3.1 5.2 7.3 9.4 11.5 13.6 15.7 17.8 19.9 22.0

Фиг. 7. Поле на приземните концентрации (Bq/m3) - 26.04. - 02.05 1986

1.0

1.0 3.1 5.2 7.3 9.4 11.5 13.6 15.7 17.8 19.9 22.0

1.0 3.1 5.2 7.3 9.4 11.5 13.6 15.7 17.8 19.9 22.0

Фиг. 8. Поле на отложената активност (Bq/m2) -26 04.-02.05 1986
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Числена симулация

В настоящата работа действието на изложения накратко по-горе модел е илкэстри-
рано с численото решаване на задачата за определяне полетата на концентрациите по
време на Чернобилската авария. Използвана е изчислителната мрежа на ЕМЕР със
стъпки I)x = I)y=^S0 km и брой на точките Л\=.\\=22, покриваща голяма част от тери-
торията на Европа. Периодът на интегриране е 7 денонощия. Числената симулация е
проведена с радионуклида Cs-137 при стъпка по времето 2 часа

Всеки източник е представен като 3 едновременно действащи източници Използ-
ван е сценарий на аварията, представен в [1] Интервалът на смяна на източниците е
24 часа а на пуфовете -12 часа

Използвани са реални метеорологични данни, взети от синоптичните карти за сро-
кове 0 и 12 часа За определяне компонентите на вятъра са използвани данните за гео-
потенциала на 850 hPa и геострофните съотношения При възстановяване на метеоро-
логичните полета във възлите на изчислителната мрежа по данните в избрани станции
е използван метода на оптималната интерполация

Полетата на валежите са получени също от синоптичните карти за срокове 0 и 12
часа Отчетено е само наличието или отсъствието на валеж в съответните възли от
мрежата

Другите входни за модела данни са: коефициент на хоризонтален турбулентен
обмен 103m /s; скорост на сухо отлагане 1-10~3m/s и поле на земната грапавост,
съобразено с характера на подложната повърхност Влиянието на релефа не е отчетено

Резултатите са показани на фигурите с изолинии IgC Фигури 1 до 6 представят по-
летата на среднодневните приземни въздушни концентрации (Bq/m3) за периода
26 04 86 - 02.05.86 без 29.04.86. На фигура 7 е показано полето на осреднените за пери-
ода на интегриране (26.04 - 02 05) приземни въздушни концентрации (Bq/rn3) , а на фи-
гура 8 - полето на отложената върху земната повърхност радиоактивност (Bq/m2) в ре-
зултат на сухо отлагане и измиване от валежите за този период

Заключение

ha Чернобилската авария са посветени редица работи. Подобна на разгледаната в
настоящата работа задача е решена от автора в [А] Получените резултати позволяват
провеждането на качествени и количествени оценки както в диагностичен така и в
прогностичен план Като пример може да бъде посочено определянето на момента на
пристигане на радиоактивния облак в дадена точка или район от изследваната терито-
рия както и на съответните концентрации на замърсяване В този аспект анализът на
получените резултати за Чернобилската авария, за която има база за сравнения, по-
казва добро ниво на точност спрямо данните от мониторинга и от други моделни ре-
зултати. Тази авария и за в бъдеще ще представлява обект на проверка и настройка на
модела В случай на доказана достатъчна точност този модел би представлявал със
своите качества полезно средство за лесно решаване в реално време на широк спек-
тър от задачи за източници с различен брой, вид и конфигурация. Един пример за това
е възможността за лесен преход от концентрации на замърсяване към дози на облъч-
ване (идивидуални или колективни) с използване, например, на метода на дозовите кое-
фициенти. Такава информация е също необходима на компетентните органи за органи-
зиране на радиационната защита на населението
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ETEX и участието на НИМХ

Д. Сираков, М. Проданова
Национален институт по метеорология и хидрология - БАН

Известни са множество модели за далечен пренос на замърсители, информацията
от които може да подпомогне взимането на управленчески решения при възникване на
замърсяване на въздуха в случай на ядрена авария Качеството на моделите, обаче,
трудно може да бъде оценено, тъй като наличните експерименталните данни много че-
сто са непълни и несъстоятелни.

Базата данни от Чернобилската авария, създадена по инициатива на ЕО, беше из-
ползвана за тестване надеждността на редица модели, осъществено чрез проекта
ATMES (Atmospheric Transport Model Evaluation Study) Този проект бе спонсориран от
3 международни организации - Комисия на Европейската общност (СЕС), Междуна-
родната агенция по атомна енергия (IAEA) и Световната метеорологична организация
(WMO) Въпреки, че рябе/ата по проекта беше много успешна. Чернобилската база
данни не е подходяща за тестване на моделите, тъй като данните за източника, както
по отношение на общото количество изхвърляни частици, така и по отношение на ха-
рактеристиките на самото изхвърляне, са несигурни Освен това трудно е да се оцени
как моделите, използвани в ATMES ще работят в реално време Поради тези причини
бе одобрена международната програма ETEX (European Tracer Experiment), спонсори-
рана от същите международни организации Тази програма вклкэчва две части - експе-
риментална и моделна. В рамките на първата ще се изучава далечния пренос на замър-
сител върху по-голямата част от Европа (приблизително между 4°W до 25СЕ и 40°N до
67°N), а втората ще оценява възможността на страните бързо да реагират в случай на
потенциална рискова ситуация, като задействуват свои модели за прогноза на замър-
сяването Експериментът се организира и ръководи от Центъра за съвместни изследвания
(JRC) на СЕС в Испра, Италия Основните цели на ЕТЕХ са следните'

• провеждане на трасерен експеримент, вклкэчващ управлявано замърсяване с не-
токсичен газ при добре дефинирани условия, съчетано с координирано взимане на
проби в обсег до 2000 км ,

• проверка на процедурите за известяване на институциите, отговорни за изготвяне-
то на бързи прогнози за разпространението на атмосферните замърсявания в слу-
чай на случайни изхвърляния и за тестване способността на тези институции да из-
готвят такива прогнози колкото е възможно по-бързо; *

• оценка на надеждността на прогностичните модели, описващи разпространението |
на замърсители и работещи в реално време, а

• формиране на база данни с информация за източниците, метеорологичните данни *
и измерените концентрации, която ще бъде на разположение на страните-участни-
ци с цел донастройка на използваните или създаване на нови модели;
Настоящата програма има допълнително и следните цели да подпомага използва-

нето на разработените модели за далечен пренос в различните организации на Цен-
тралните и Източни Европейски страни (СЕЕС) за целите на взимане на решения при
аварийни ситуации; да подпомага координираното участие на организациите от СЕЕС
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в мероприятията на ЕТЕХ. Това ще подготви тяхното пълноценно участие при изпълне-
нието на окончателните експерименти и при анализа на резултатите от тях, които ще
бъдат използвани в по-късен етап.

Реалният експеримент ще бъде осъществен през пролетта на 1994 г. Като газооб-
разен замърсител ще се използва перфлуорокарбон (PFCs). тъй като той има предим-
ствата на инертен газ - не се подлага на сухо отлагане и отмиване, не е токсичен и е ус-
тойчив при преминаването му през околната среда Потенциалните пунктове, от които
ще бъде изпуснат трасера (някъде в Западна Европа) трябва да имат добри комуника-
ционни съоръжения и да бъдат разположен така, че ъгълът, органичен от възможните
траектории на замърсяването да вклкмва по-голямата част от Европейските страни
Освен това, в зависимост от реалните и прогнозираните данни за вятъра ще бъдат из-
числени потенциалните траекториите на въздушните частици и ще се определи в кой
от пунктове е най-добре да бъде изпуснат трасера при подходяща за експеримента ме-
теорологична обстановка.

Апаратура за взимане на проби за определяне концентрацията на трасера във въз-
духа ще б^де разположена в около 200 синоптични станции на територията на Европа
Апарятурата е достатъчно чувствителна и ще измерва концентрацията на разстояние
до 2000 км. Пробите трябва да се изпращат в Испра, където те ще бъдат анализирани
за съдържанието на перфлуорокарбол.

По време на експеримента институциите-участнички в моделната част на ЕТЕХ
трябва да предизчисляват разпространението на трасера, като на всеки 12 часа до Ис-
пра трябва да бъде предавана по факс графична информация. След приклЬчване на
експериманта в JRC трябва да се изпрати подробна информация за прогнозираните
концентрации в станциите, където е разположена пробовземачната апаратура.

За пролетта и есента на 1993 г. се предвиждат две "сухи" пускания, които да симу-
лират реалния процес и да имат същия оперативен аспект както реалния експеримент
Тези "сухи* експерименти, По време на които няма да бъдат разположени апаратури за
взимане на проби, имат подготвителен характер с цел да бъдат проверени каналите за
свръзка на институциите-участнички в ЕТЕХ, възможността им за бързо реагиране при
аварийни ситуации, така и да бъдат изпробвани моделите за пренос на замърсители и
установената форма на излъчване на получените резултати.

Национален представител на България в програмата е Националния институт по
метеорология и хидрология (НИМХ) към БАН. Изпълнението на задачите по тази прог-
рама започна от средата на 1992 г., когато организационния комитет на ЕТЕХ вклкэчи
допълнително България и Румъния към организацията и провеждането й. Във връзка с
подготовката на НИМХ за участие в ЕТЕХ е извършено следното:
• избрани са 5 синоптични станции, като основните характеристики на станциите и ра-

йона около тях (географски координати, и надморска височина, описание на местно-
стта, телекомуникационни възможности и др.) са изпратени в Испра. Засега са одоб-
рени две от тях - София и Видин;

• разработена е Система за Ранно Предупреждение в случай на ядрена авария. Като
основен елемент на системата се използва моделът за далечен пренос на замърсите-
ли (LED) [ 1,2,3,4], модифициран специално за целите на ЕТЕХ. Това е числен диспер-
сионен Puff-модел, който вече е използван за решаване на различни задачи, като за-
мърсяване със серни и азотни окиси и формиране на кисели валежи, континентално и
регионално замърсяване с тежки метали и др. Избран е район, обхващаш по-голяма-
та част от Европа, върху който е разположена изчислителна мрежа 39 х 41 точки със
стъпка 75 км. Стъпката по времето е 1 час, като всеки 3 часа се извършва осредне-
ние на концентрациите, а всеки 12 часа съответните 3-часови концентрации се из-
веждат на печат. За захранването на модела е необходима три типа информация - по-
стоянна, оперативна и информация за източника. Постоянна е информацията за ха-
рактера на повърхността в изследвания район (грапавост и разпределение на сушата
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и морето) и тя е подготвена предварително. Оперативна е метеорологичната инфор-
мация - полета на компонентите на скоростта на вятъра и температурата на ниво 850 hPa
и температурата при земята (фактически и прогностични стойности за следващите 3 дни)
Географските координати, мощността и продължителността на действие на източника,
както и времето на започване на експеримента се изпращат по факс в момента на
пускането.

• в отдел "Прогнози" на НИМХ съществува технологична линия на базата на компкзтър-
на мрежа, в която се приема, обработва и визуализира голям обем фактическа и
прогностична метеорологична информация В частност там се приемат, декодират и
обработват данните по кода GRID, получавани по Глобалната телекомуникационна
система (GTS) на WMO. След задълбочен анализ на количеството, качеството, дис-
кретността и периодичността на различните продукти е прието за захранването на
дисперсионния модел да се използват данните, получени от глобалния прогностичен
модел на Брекнел в мрежа 2.5 х 2 5 градуса Наложи се да се изиска и допълнителна
информация, неполучавана досега с оглед ограничените възможности на мрежата и
нуждите на синоптиците. Реализирани са няколко препроцесингови програми: за из-
вличане от общия поток обработени данни данните за температура, посоката и моду-
ла на скоростта на вятъра на споменатите нива, за изчисляване компонентите на
скоростта на вятъра от географска в декартова координатна система, за билинейна
интерполация на скаларните и векторни величини в избрания район Известни за-
труднения има, когато в някои райони и прогностични срокове липсват данни. За тази
цел е реализирана универсална програма, чрез която се интерполират или екстрапо-
лират липсващите данни по околните налични. Накрая е създадена програма за под-
готовка на вход към модела, която да интерполира наличната само в
метеорологичните срокове информация (00 00 и 12:00 UTC) към момента на
изпускането на трасера. Разработването на системата е извършвано по такъв начин,
че след експериментиране " усъвършенстване тя да стане част от технологичната
прогностична линия на НИМХ

• прогнозите трябва да обхващат период от 60 часа, считан от началния час на изпус-
кане на трасера, като се обновяват на всеки 12 часа Това задължава екипа да преиз-
числява полетата на концентрацията с новополучените фактически и прогностични
данни, които да заместят данните от предишния срок В края на експеримента, който
ще продължи 3 дни, изчисленията ще се извършват изцяло по фактически данни за
състоянието на атмосферата, което ще даде възможност и за оценка на прогностич-
ните възможности на моделите

На фиг 1 може да се проследи оперативната технология за формиране на съответната
метеорологична информация. С буквите A,C,E,G,I,J,K са означени данните, получавани
по GTS за сроковете Т (00:00 или 12:00 UTC) и съответно А=Т+0, С=Т+12 часа
К=Т+72 часа. Както се вижда А означава фактическата (измерена и анализирана) ин-
формация, а С - К са прогнозите през 12 часа

СрокТ Моментна изпускане
(00или1211ТС) на трасера

т
1 ден +0 А В С X Е X G X I X J X К

т
X J
т

2 ден + 2 4 А О А О А О С X Е X G X I
т
X G
т

Зден + 4 8 А О А О А О А О А О С X Е
т

фиг.1. Схема за формиране на метеорологичната информация в течение на експеримента и
моменти за извеждане (о) и изпращане (х) на пресметнатите полета на концентрация
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Т+12 b) T+24

пгчРГ
Concentration in ng/cub.m

с) Т+36

(X
С\.<Г~£гЛ

Concentration in ng/cub.m

е) Т+60
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Concentration in ng/cub.m

d) T+48

Concentration in ng/cub m

f) 60-hours mean field

Concentration in ng/cub.m Log(concentr. in ng/cub.m)

Фиг. 2. Резултати от сухия експеримент на ЕТЕХ -19.04.93 12 00
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Пет серии от прогнози (полета на концентрация) трябва да бъдат получени в
Испра Първият набор трябва се отнася към момента на изхвърляне на трасера,
вторият - към момента на изхвърляне + 12 часа и така до + 48 часа. като първия път
трябва да бъдат изпратени 5 прогнози, втория - 4 и последния - самс една. както е
означено на фиг 1. Тази информация в графичен вид трябва да бъде получена в Испра
не по-късно от 6 часа след началото на съответния срок

До един месец след експеримента ('сух1 или реален) пълната информация от пре-
смятанията, а именно концентрацията, прогнозирана всеки три часа във всички избра-
ни за целите на ЕТЕХ станции за съответните дни и часове, записана по установен на-
чин, също трябва да бъде изпратена в Испра За целта е разработена програма, която
извършва интерполация на изчислените полета на концентрация към набора от стан-
ции, вклкзчени в ЕТЕХ, и я подрежда по определения начин

По време на реалния експеримент чрез сравняване на измерените и прогнозирани-
те концентрации ще бъдат оценявани прогностичните възможности на всяка институ-
ция-участничка в моделната част на ЕТЕХ. Оперативната готовност ще се доказва как-
то по време на "сухите", така и по време на реалния експерименти

Анализите на получените резултати няма да вклкэчват само разликите в
измерените и прогнозирани от моделите концентрации, а ще бъде взето под внимание
времето за реакция, работата на телекомуникационните линии и качеството на
системите като цяло

Първият "сух" експеримент бе проведен в периода 19-21 04 1993 г В 12 00 UTC бе
"изпуснат" замърсител в района на Мкэнхен. точка с координати 48 15о N. 11 60о Е. ви-
сочина на изхвърляне - приземния слой на атмосферата, период на действие на източ-
ника - 6 часа; мощност на източника - 1 г/сек. Съобщението за "ипускане1 бе получено
на 19.04 в 14 34 ч местно време, а първият набор графични изображения на прогнос-
тичните концентрации бе изпратен по факс в 17 С8 ч Прогностичните полета (тричасо-
ви средни концентрации) са показани на Фиг2(а)-(е). На Фиг 2(f) е показан целият
шлейф - осреднените за 60-часовия период концентрации

Изчисленията бяха повтаряни всеки 12 часа след като новата порция фактическа и
прогностична информация по GTS постъпваше в НИМХ Съответните графични изобра-
жения бяха своевременно изпращани в Испра. Изпратен е и файлът с концентрациите
в станциите на ЕТЕХ, в съответствие с техническата спецификация, подготвена or JRC

Както вече бе споменато, разработваната в НИМХ "Система за ранно предупреж-
дение" използва дискретизация на пространството със стъпка 75 км, която се оказва
голяма на ранния етап на изпускане на облака. По-точно размерите на облаците в на-
чалото са малки в сравнение с използваната стъпка Поради тази причина максимални-
те концентрации, произвеждани от модела, най-често липсват в извежданите полета
За да се избегке частично този недостатък задачатг бе цялостно пререшена за по-
малка територия (обхващаща само "поразените" райони) и стъпка 25 км За целта бяха
подготвени съответни файлове с метеорологична информация и преизчислено место-
положението на източника Създаден бе и нов файл с концентрации, изпратен в JRC
заедно с първия Сравнението на резултатите от двете симулации показва завишаване
на изчислените концентрации във втория случай. 'Замърсените* станции и моментите
на започване и завършване на "замърсяването" (моменти на преминаване на облака) не
се променят съществено.

Планира се развитие на системата в посока на по-точното изчисляване на траекто-
риите на центровете на облаците замърсен въздух, както и на вклкэчване на подходящ
числен прогностичен модел, който да захранва дисперсионния модел с необходимата
метеорологична информация.
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Методика за оценка на надеждността и безопасността на

временни и постоянни хранилища за радиоактивни отпадъци

М. Матеева
Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика - БАН

Основната цел на предлаганата методика е възможно най-пълното представяне и
моделиране на процесите и явленията, свързани със съхраняването на радиоактивните
отпадъци (РАО). Безопасност и надеждност на хранилище за РАО означават предот-
вратяването на такоза радионуклидно изтичане от него, което би довело до радиоак-
тивно замърсяване на околната среда и дозови натоварвания за населението над
лимитираните от компетентните държавни органи.

Най-общо (схематично) методиката е показана на фиг.1. Методиката е съвкупност
от модели, математически методи и компкзтърни кодове, с помощта на които се моде-
лират основните явления и процеси, свързани с радионуклидната миграция от хранили-
щето към биосферата и оценката на дозовото натоварване за населението от района
при авариен сценарий.

Като изходно събитие, което се анализира и оценява с методиката се разглежда
авариен сценарий, за който се определя вероятността за неговото осъществяване, от-
носителното тегло за най-важното събитие и се оценява според временната скала не-
говото развитие по отношение на хранилището В Табл. 1 са приведени най-важните
класификации на аварийните сценарии.

Всяко хранилище е разположено в сложен комплекс от геоложки структури, при-
родни и изкуствени бариери, поради което съществува голямо мнпогообразие на про-
цесите и явленията. От прагматична гледна точка е много трудно понякога тяхното
разграничаване, поради което се правят редица опростяващи предположения и допус-
кания при тяхното моделиране. Главните процеси от физико-химично естество са '

• механична филтрация, £
• реакции и процеси, свързани с утаяването и разтварянето J
• реакции на адсорбция-десорбция; 'J
• реакции на комплексообразуване

При моделирането на потока на подпочвените води. както и миграцията на радио-
нуклиди от хранилището с този поток в пориста среда или водоносен хоризонт, се отчита [
фактът, че потокът на подпочвената вода е подчинен на различни физически процеси:
хидродинамична адвекция; кинематична дисперсия; молекулярна дифузия; радиоакти-
вен разпад.
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Ф и г . 1. Структурна схема на методиката

При моделирането на основните физико-химични процеси се използува добре
познатото транспортно уравнение, което за триразмерен случай и за /-число вериги на
радиоактивен разпад се записва така:

ex f V

cx\ c.\ ) cy\ c:y j cz

cz
• >ч( i '-/ i „

където: С,- - концентрация на нуклид / в течната фаза; /J,A. /),-v, /),-. - коефициент на ди-
фузия за изотоп i в направления х,\, z (вклкэчва се молекулярната дифузия и механич-
ната дисперсия); Л,- - коефициент на забавяне; \\, \',., Г, - скорост на водата в пориста
среда в направления х, у, z (скоростни компоненти на скоростта на Darcy); >./ - конс-
танта на радиоактивен разпад; р - пл>.-ност на твърдата фаза; // - пористост на средата
K,i; - коефициент на разпределение.

Решението на уравнението се осъществява за конкретна геоформация с конкрет-
ните начални и гранични условия Общите гранични условия са за източника, който се
определя от потока, концентрацията и импулса му. Разглеждат се гранични условия за
безкрайна и полубезкрайна среда като се отчита и това какъв е източникът - постоянен
или променящ се във времето. Прилага се и гранично условие за Биосферата.

Основните макромодели, използувани в методиката, са: Близко поле; Междинно
поле; Далечно поле и Биосфера. По-flO'vy е представена кратка характеристика на тези
макромодели.
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Таблица 1 . Потенциални причинители на изтичане на
радиоактивност от хранилища за радиоактивни отпадъци

Ефекти is хранилището [ Преднамерени действияЕстествени процеси

Климатична промяна
Хидроложка промяна
Изменение на морското ниво
Денудаций
Ерозивен поток
Кристалинна ерозия
Наводнение
Утаяване
Диапиризъм
Сейзмичност
Геохимични промени

Толинни ефекти
Различни еластични ефекти
Нееластични ефекти
Налягане плътност вискози-
тет промени вьв флуида
Миграция на флуида

Движещи се потоци

Поток на подпочвена вода
Разтваряне, размиване

Човешка дейност

Незабелязана предишна на-
меса
Дефекти в контролните сон-
дажи
Дефекти в шахтите и достъп-
ните тунели
Неизправности в конструк-
цията
Неизправности в уплътнения-
та на шахтата

Механични ефекти

Преместване на контейнери
Местни пробиви и счупвания

Химични ефекти

Корозия
Взаимодействие м/у
хранилището и основната
скала
Газова генерация
Геохимични промени

Разместване на геоложки
пластове

Орогенезис (образуване на
планини)
Епирогеза

Непредвидими процеси

Приплъзване на пластове
Изменение в ъгловите гео-
ложки структури
Лавообразни процеси
Интрузивни дайки (стени)

Магматична активност

Интрузия
Вулканично разливане

Война
Саботаж
Разкриване на хранилището

Непреднамерени действия

Изследователски сондажи
Аргхеологични разкопки
Добив на природни залежи

Метеоритен сбльськ

Сили ускоряващи
транспортните процеси

Иригация
Водоизточници
Принудително изпомпсане
или напомване на подпочвена
вода
Погребване на течни р/а ст
падъци

Радиологични ефекти

Промяна в материалните
свойства
Радиолиза
Разпад на продукти на газо-
вата генерация
Ядрена критичност

Макромоделът Близко поле вклкзчва хранилището и свързаните с него инженерни
бариери Използувани са модели, представящи вероятните аварийни сценарии, свърза-
ни с хранилището

Моделират се процесите иа разграждане ма бетонните структури, металните
контейнери и матрицата, и вероятностното изтичане на радионуклиди от хранилището
В този макромодел се оценява източникът на радиоактивно замърсяване, анализира се
радионуклидният инвентар и се определя нивото на разтворимост на разглежданите
радионуклиди

Източникът в предлаганата методика се определя като временно-зависимо ниво на
радионуклиднс изтичане от хранилището [2]. Това определение означава, че анализите
на източника трябва да определят количествата на погребаните радиоактивни матери-
али, техните физични и химични форми, нивото на разрушаване на контейнерите и раз-
граждането на инженерните бариери, степентта на филтрация от контейнерите, прено-
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Пот ой и влагосьдържание
ь хранилището

Площ на про
Време на пробива

Хидроложки данни
Инфилтрзция
Данни зз инженерните
бариери

Г еохимия
Данни за корочиятз

Инвентар
Геохимия
Контейнер
Коефициенти на
дифузия

Дисперсия
Геохимия

Радионуклиден
поток, напускащ

хрзнилишетс

са и смесването на радионуклидите с
водата от хранилището Най-важните
компоненти при пресмятането на из-
точника за установеното изтичане от
хранилището са илкэстрирани на Фиг 2

Като се има предвид комплексно-
стта на една такава система каквато
е хранилището, детайлното модели-
ране на физичните и химичните му ха-
рактеристики е изклкзчително трудно
Анализира се голямата зависимост
на тези характеристики от геохимич-
ните процеси в хранилището, така
както и на границите на разтвори-
мост или на забавяне.

Формата на отпадъка и типа на
контейнера са важни при определя-
нето на времето за започване на ра-
дионуклидното изтичане
Необходимо е да се отчитат
различните механизми на
разрушаване и рз?личните типове
контейнери

Радионуклидния инвентар в хра-
нилището се определя като обем, тип
и форма на отпадъка по отношение
на погребаните радионуклиди За
всеки радионуклид е необходимо да

се знае количеството, активността и характерните за него физико-химични свойства.
Тъй като нивото на изтичане на радионуклидите от хранилището е определящ мо-

мент в оценъчната методика, то следващата стъпка е определянето на това ниво. Раз-
глеждат се три основни процеса, свързани с радионуклидното изтичане [ 3]:

• разрушаване на бариерата, контейнера или матрицата;
» изтичане на радионуклиди;
• пренос на радионуклиди в хранилището
Всеки от тези процеси е зависим от влагосъдържанието или водния поток, преми-

наващ през хранилището, които се определят от хидроложките анализи на подпочве-
на-та вода.

Специално внимание се отделя на развитието и последствията от корозионните
процеси, като се отчитат както комплексната корозия, така и локалната, която може
да се появи като резултат от пробив, наличие на пукнатини, напрежение и др При мо-
делирането на корозионните процеси е необходимо предварително да се знае: рН, сте-
пента на аерация, влагосъдържание; характеристиките на контейнера След това този
модел се интегрира с моделите на филтрация и пренос.

Макромоделът Междинно поле обхваща температурните ефекти, моделирането на
температурното поле, генерирано от радиоактивните отпадъци, процесите, предизви-
кани от наличието на температурен градиент. Тук се моделират процесите, свързани с
генерирането на газове в хранилището и обменните процеси, предизвикани от газовия
поток. Свързаният с температурните и газови ефекти радионуклиден пренос и свърза-
ните с него физико-химични явления също се разглеждат в този макромодел Отчитат
се изменения в структурата на хранилището (поставяне на допълнителни бариери и др )

Преди да се пристъпи към моделиране на температурните и газови ефекти е необ-

Фиг. 2. Най-важните компоненти при
моделирането на източника
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ходимо да се представи структурата на хранилището, т е по какъв начин е организира-
но съхраняването на отпадъците, независимо че обикновено то се разглежда като чер-
на кутия, за която ни интересува савмо какъв отпадък има в нея и неговата активност
Композицията на хранилището е от особено важно значение при моделирането на тем-
пературните и газови ефекти. Препоръчва се за хранилище за високо активни
отпадъци секционна структура, от гледна точка на надеждността на хранилището, тъй
като вероятността за повреда във всички секции е твърде малка, а повреда на една
отделна секция няма да доведе до голямо радионуклидно изтичане от хранилището

В методиката са разгледани два основни типа на секционните модели, а именно [ 4]:
• секция с бариера, която трябва да затваря по-голлм или по-малък пропусклив

обем;
• секция без бариера, т.е. съпротивление за потока ще бъде само запълващия

материал.
В предлаганата методика се предлага следния математически модел за моделира-

нето на температурното поле, като е отчетен факта, че генерирането на топлина е мно-
го бърз процес [5]:

Г = У',, + т а х | «, схр( аг tOi I + аА схр( я 5 t"b I, 0

където 7'о=37°С(370К) - оригиналната температура на скалата
За избраните точки в хранилището, параметрите я,-, / = 1 6 са определени. В моде-

ла на хранилището са разграничени шест различни времена на съхраняване и техните
области. Следователно, аналитичната параметризация за всяка секция /=0, съответ-
ствува на времето за съхраняване и областта, в която секцията е разположена

Тъй като основните процеси, предизвикани от температурния градиент са конвек-
тивните, в методика е отделено особено внимание на тях. Представени са диференци-
алните уравнения описващи поведението на потока и тяхното решение със съответни-
те гранични условия Разгледан е и преносът на радионуклидите с този поток и като ре-
зултат от наличието на температурен градиент.

Генерацията на топлина при абсорбираното радиационно лъчене се изразява чрез
инвентара на радиоактивността Л i в секцията и с помощтта на топлинните конверсио-
нални фактори.

Направени са две консервативни предположения при моделирането на газовата ге-
нерация [4]:

• използва се изтичането на пълната активност в занълващия материал;
• предполага се, че някои от радиолъченията са абсорбирани в запълващия мате-

риал и не са участвували в радиолизата.
Моделиран е преноса на радионуклиди с газовия поток, като са отчетени процесите

на дифузия, конвергенция, обменните процеси и наличието или отсъствието на бариера.
Макромоделът Далечно поле и Биосфера вклкэчва процесите и явленията, свързани

с миграцията на радионуклидите от Близкото и Междинното поле към Биосферата. Тук
се моделират миграционните процеси на радионуклидите в подпочвените води, повърх-
ностните води, а оттам и преносът им във водоизточниците и по хранителната верига
до човека. Биосферата разглежда пътищата за радиационно облъчване на човека и
екологичните последствия за околната среда при радиоактивно изтичане от хранили-
щето (вижфиг.З).

Тъй като при оценката на различните сценарии, главният проблем е свързан с по-
тока, който може да осъществи преноса на радионуклидите от хранилището в биосфе-
рата, то е необходима точна характеристика на този поток. Той може да бъде обикно-
вена вода, солеви подпочсени води или наситен солеви разтвор. Затова са приведени
математическите модели както за идеален, така и за визкозен флуид. Използвани са
основно законът за запазване на енергията и уравнението за движението и законът за
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Инфилтрация

Ненаситена зона
Поток

Поток към хранилището
Влагосъдьржание

Продължителност
на аварията

Източник

Радионуклидно изтичане
от хранилището

Транспорт в
ненаситена зона

ТПзситена зона
Поток

Миграция на радионуклиди
вьв водоносен хоризонт

Транспорт з
наситената зона

Миграция в
повърхностните води

запазване на масата.
Подробно са обсъдени и модели-

рани :
• масовия транспорт, чрез адвекция;
• масовия транспорт, чрез дифузия,

предизвикан от концентрационни-
те разлики,

• масовия транспорт чрез диспер-
сия, предизвикан от различните
налягания;

• ефектите на източника от сорб-
цията;

• ефектите на източника от радио-
активните трансформации.
При моделирането на потока на

подпочвената вода, основното урав-
нение е формулирано така, че физи-
ческите уравнения и математически-
те твърдения са описани на макро-
скопично ниво, пренебрегвайки де-
тайлното микроскопично поведение
на флуида през пукнатини и пори. Из-
ползвани са два основни физични за-
кона: Закон на Darsy за поток през
пориста среда, и Закон за съхраня-
ване на масата. Основните числени
методи използвани за решаването на
основното уравнение са метода на
крайните елементи и метода на край-
ните разлики.

Особено внимание е отделено на
миграцията на радионуклидите през
водоносния хоризонт, като транспор-
тното уравнение е разгледано в орто-
гонална координатна система. Моде-
лирана е радионуклидната концентра-
ция в изворите и кладенците за питейна
вода, като са разгледани три типа изво-
ри. Определена е и радионуклидната
концентрация и в твърдата съставка, като е използван баланса на масите в основната зона.

В макромодела на Биосферата се определят както индивидуалните дозови нато-
варвания, така също и колективните дози. Оценява се и вероят тният риск от ракови
заболявания и летални изходи като резултат от радиоактивното облъчване Разгледани
са следните пътища на облъчване (Фиг. 4):

• облъчване в резултат на употреба на радиоактивно замърсена вода;
• консумация на мляко и месо и. ,...-.о^Тийте, ПИЛИ радиоактивно замърсена вода;
• консумация на растекся, напоявани с радиоактивно замърсена вода;
• консумация на мляко и месо от животни, чиято храна е била приготвяна с радио-

активно замърсена вода;
• консумация на храки от радиоактивно замърсени повърхностни водоизточници;
• облъчване в резултат на плуване и други развлечения в радиоактивно замърсени

повърхностни водоизточници.

Радионуклидна концентрация
в повърхностните води

Хранителна
верига

Фиг 3. Основни компоненти при моделирането
на Далечното поле
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Радиоактивно
замърсени повърх-

ностни * оди

Фиг. 4. Основни компоненти при моделирането на биосферата

FEMWATER

[Дис персия

I

Заедно с теоретичната, методологична част от математични модели, методиката
вклкэчва и пакет компкзтърни кодове, препоръчани от МААЕ и разработени от сътрудни-
ци на Националната лаборатория "Sandia" на САЩ Структурната схема и връзката
между различните компкзтърни модули е показана нз Фиг. 5

Основните модули в пакета са FEMWATER [6], който моделира потока на подпочве-
ната вода и подготвя необходимите входни параметри при моделирането на радионук-
лидната миграция от хранилището с този поток от модула DISPERSE като част от ком-
пкэтърния код PAGAN [7], в който е вклкзчен и друг модул SURFACE с помощта на кой-
то се моделира радиочуклидната миграция в повърхностните води Независимо от мал-
ката вероятност за пряко разпространение на радиоактивност в атмосферата, този

сценарий има възможност да бъде
оценен с помощта на Гаусов модел,
вклкзчен в кода GEN II [8] GEN 'I дава
възможност и за оценка на индивиду-
алните и колективни дозови натовар-
вания за населението при конкретен
авариен сценарий, за конкретна пло-
щадка с коректно дефинирани гео-
ложки, хидроложки, демографски и
климатични характеристики.

В пакета от програми все още
няма код, моделиращ температурни-
те и газови ефекти, предизвикани от
радиоактивните отпадъци

В разработената методика се
предвижда верификация на получени-
те резултати и задължителният ана-
лиз на чувствителността на предлага-
ните методи и модели Методиката

Фиг. 5. Структура на програмния пакет позволява да се направи качествена и

PAGAN

I
«-(Повърхност)

GENII
PRESTO

182



достатъчно точна оценка на безопасността и надеждността на хранилище за радиоак-
тивни отпадъци, но естествено едно високо качество изисква прецизни експериментал-
ни данни за геоложките формации и хидроложките характеристики за съответната пло-
щадка, което изисква както време, така и съответно финансиране от държавните ин-
станции
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Предварителна оценка на радиологичните последствия при избор
на площадка за национално хранилище за радиоактивни отпадъци

с програмите FEMWATER, PAGAN, GENM и PRESTO CPG

M. Матеева, А. Бояджиев
Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика • БАН

Настоящето изследване представя предварителна оценка на радиологичните по-
следствия за населението и околната среда при радиоактивно изтичане от хранилище
за радиоактивни отпадъци (РАО) с пакет компкзтърни програми, препоръчани от Меж-
дународната Атомна Агенция (МААЕ) за извършване на подобен род анализи

Проблемът за моделирането на радиоактивните изтичания. като резултат от аваои- s

ен сценарий в хранилище за РАО, както и възможността за предварително прогнозира-
не на последствията от тях за населението от съответния район и околната среда е *
важна стъпка при избора на площадка за национално хранилище в Република Бълга- ';'
рия 3

Методиката на пресмятането, основаваща се на използваните компютърните кгдо- •?
вевклкзчва f
• моделиране на потока на подпочвените води за площадка , разположена в глинест."

формация, поради широкото им разпространение в нашата страна;
• моделиране на радионуклидната миграция с този поток.
• определяне на радионуклидните концентрации за различни временни периоди като

функция от разстоянието
Първата стъпка при такъв род анализи е да се избере определена площадка (Б на-

шият случай тя е разположена в глинеста формация ^ дебелина на пласта 150м), за ко-
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ято се подготвя набор от входни данни , характеризиращи както, геоложката форма-
ция, а така също и съответните параметри за водоносния хоризонт и топогравските
особености на района. Поради отсъствието на точни данни и измервания в нашата
страна, са използвани данни , коита са характерни за типичните глинести формации.

Моделирането на потока на подпочвената вода се осъществява в кода FEMWATER [ 1 ]
чрез добре познатото транспортно уравнение, получено за триразмерен случай и за /-то
число вериги на радиоактивен разпад, представено в [2]:

д() 1
dt Rj

1
Ri

n , l

A
0

дх

' " с

» дС-
" дх

) I ' f/
J й Д 7>n '̂ .

/ , d ( ) )

r:
-,,r,+, / 1

' ' R,

където: С, - концентрация на нуклид / в течната фаза; Л, ( , /),-,., /),•_. - коефициент на ди-
фузия за изотоп / в направления х, у, i (вклЬчва се молекулярната дифузия и механич-
ната дисперсия); Rj - коефициент на забавяне; Vv, V'v, V, - скорост на водата в пориста
среда в направления х, у, z (скоростни компоненти на гкоростта на Darcy); >., - конс-
танта на радиоактивен разпад; р - плътност на твърдата фаза, /(- пористост на средата

К,1; - коефициент на разпределение, т.е. отношението на масата на нуклида, адсорби-
ран в твърдата фаза, към масата в течната фаза.

Скоростните компоненти се определят от модела на хидроложкия поток. Допълни-
телни, опростяващи предположения, могат да се направят при разглеждането на опре-
делен тип геоформация в избрания район за хранилище, а също така и за водоносния
хоризонт, характерен за него.

Поради сложността при математическото, числено решение на транспортното
уравнение, са разпространени такива решения, които се отнасят до характерни гео-
формации, със съответните гранични условия и допълнителни предположения.

Така например за геоформации, характеризиращи се с твърде малка скорост на
водата в тях, което предполага, че механичната дисперсия е също малка и това, че мо-
лекулярната дифузия се явява важен процес, тези предположения са в сила Това ес-
тествено е в противоречие с миграцията във водоносен хоризонт, където молекулярна-
та дифузия може да бъде незначителна в сравнение с механичната дисперсия и по-спе-
циално с адвекцията, които са доминираща процеси.

Типичен пример за такава геоформация са глинестите геоформации За нея в [2] се
представя опростеният вариант на транспортното уравнение за едноразмерна мигра-
ция по посока на потока при постоянна скорост на водата и хомогенна среда с посто-
янни свойства:

I)}-
дх-
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Фиг. 2. Коиентрация на радиоактивни изотопи след 1000г.
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В горното уравнение: /)• = Oj/Rj ; Vj = VJR; V - възникващата скорост по посока на

потока; [)• и V) са съответно коефициентът на дифузия и скоростта на адвекция на /-

тия радионуклид.
Като резултат от пресмятанията се получават значенията за скоростта на Дарси,

хидравличния напор и налягането на потока, преминаващ през хранилището към водо-
носния хоризокт. Тези данни са необходими като входни данни за следващите компкэ-
търни кодове, използвани в пресмятането - PAGAN и GENII [3],[4J. Получената верти-
кална скорост на Дарси за движението на потока , при зададено консервативно значе-
ние на валежите в района е 2,8 см/г, а влагосъдържанието 0 28. Използвайки тези зна-
чения след това е определен източника на радиоактивното изтичане, радмонуклидната
миграция във водоносния хоризонт.

За пресмятането е направено предположение , че от хранилището в резултат на
авариен пробив е започнало изтичане на Cs-137 - 1000 Ci и Am-241 - ^0 Ci с постоянна
скорост. Определени са като резултат от пресмятанията концентрациите на тези изо-
топи във водоносния хоризонт за два временни периода - след 100 години и след 1000
години, като функция от разстоянието, които са показани на Фиг 1 и фиг 2.

Компютърният код PRESTO CPG[5] е използван за верификация на получените ре-
зултати от пакета на предходните три програми

Изследването е проведено с цел да се провери приложимостта на пакета от компкз-
търни програми при реално Зададени параметри, а от друга страна то е полезно от
гледна точка за по-компетентното разработване на концепцията за Национално храни-
лище за РАО в нашата страна, която да съответства на международните изисквания за
ядрена и радиационна безопастност.
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Оценка на радиологичните последствия за населението

на град София при тежка хипотетична авария на
изследователския реактор ИРТ-2000

М. Матеева, Л. Съботинов
Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика - БАН

В качеството на тежка хипотетична авария на Изследователския реактор ИРТ-2000
в гр. София, е формулирана авария с пълно стопяване на активната зона на реактора
Авариен сценарий с осушаване на активната зона и нейното частично разтопяване на
е изклЫена при нарушаване целостта на хоризонталния експериментален канал на
реактора и ако при това в конструкцията му не са взети никакви защитни средства за
предотвратяване на изтичането от реакторния бак [ 1 ]. Отчитайки факта, че налягането
въздействащо на хоризонталния канал на реактора е много малко, то внезапното
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разкъсване на канала е малко вероятно. Във връзка с това , свързаната с оголването
на активната зона и съответстващи!с и разстопяване, като резултат на разкъсване на
хоризонталния експериментален канал, може да се отнесе към хипотетичните аварии

В резултат на топлохидравлични пресмятания е установено, че при разкъсване на
хоризонтален експериментален канал с диаметър 150мм, след 13 минути, останалата
над повърхността част от активната зона ще бъде разтопена напълно. В настоящите
пресмятания е допуснат голям консерватизъм, тъй като се предполага цялостно
разстопяване на активната зона.

Целта на разработката е определянето на радиологичните последствия за
населението на гр.София, в резултат на такава тежка хипотетична авария Оценката на
радиологичните последствия е приведена с помощта на компкэтърния код CRAC2MOD -
модифицирана версия на програмата CRAC2 [2],[3]. Тя съдържа математически и
статистически модели, характеризиращи радиоактивния материал, изхвърлен в
атмосферата, транспортирането на радиоактивния облак, отлагането на
радиоактивност върху почвата, ефектите на преносимите по въздуха и отложени
материали и радиационните въздействия върху населението и околната среда.
Модифицираната версия CRAC2MOD съдържа усъвършенстван модел на
атмосферната дисперсия, където се отчита реалното издигане на радиоактивния облак
вгв всеки пространствен интервал.

Оценката на радиологичните последствия за населението вклкзчва както ранни
така и последващите соматични ефекти, а така също и вероятностния риск от
заболявания с фатален изход.

За определянето на радионуклидния състав на активната зона на реактора, е
използвана методиката и програмата IRT5T, представена в [4]. Анализът на схемата на
разпад, водеща до образуването на най-важните от гледна точка на радиационната
безопасност радиоактивни продукти на делене, показва, че може да се разглежда
верига на разпад с един или два изотопа В резултат на пресмятанията са получени
активностите на изотопите в момента на спирането на реактора в края на последния
работен ден за последната работна седмица. Радионуклидният инвентар е определен
Лри следните данни за експлоатацията на изследователския реактор:
• реакторът работи на мощност 2 МВт;
• продуктите н^ делене в горивото, съответстват на работен режим с отработени

2112 часа, разпределени в 4 дни по 12 часа, за 44 седмици.

В изследването са разгледани 37 радиоактивни изотопа, представляващи
активната зона на ИРТ-2000 преди аварията Допълнително е направено консервативно
предположение за частта на излизане на продуктите на делене от разтопеното ядрено
гориво на нивото на реакторното помещение:

• газообразни продукти на делене -100%;

• йод, телур - 80%;

• цезий, рутений - 50%;

• други продукти на делене (Ва, La, Zr, Nb, Co) -0.1%. 1

Геометричната схема на пресмятането се състои от 1 сектор с ширина 22.5° и 23 у
коаксиални слоя при фиксирана скорост на вятъра и съответно 16 сектора и 23 коакси- 4
ални слоя при пълна метеорология, като външния радиус на анализираната област е 20 км. 'f

Средната плътност на населението на София е определена като 3185чов/км
(население 10 човека в радиус от 10 км).

Приети са сладните коефициенти на екраниране .

• екранираме от облака - 0,75;

• екранираме от земната повърхност- 0,33. j
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Фиг. 1. Дозово натоварване на щитовидната жлеза - вятър 2 m/sec и стабилност F.
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Фиг. 2. Дозово натоварване на щитовидната жлеза - пълна метеорология
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Фиг. 3. Дозово натоварване на костния мозък - вятър 2 m/sec и стабилност F
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Фиг. 4. Дозово натоварване на костния мозък - пълна метеорология.
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Скоростта на дишам* • приета като 2,66 Ю 4 mfyeee. Пресмятанията са проведени
за скорост на вятъра 2 м/сек и категория на стабилност на времето F по Пасквил, а съ-
що така при пълна метеорология с данни за скоростта и посоката на «ятьра, категори-
ите стабилност и количеството на валежите за 19в9г за площадката на реактора, полу-
чени от ИХМ-София.

В резултат на пресмятанията са получени пространственото разпределение на
концентрациите на изотопите във въздуха, лозовите натоварвания зг критичните орга-
ни на човека и аероятностния риск от заболявания с фатален изход,

На Фиг 1 и Фиг 2 са показани дозовите натоварвания на щитовидната жлеза при
скорост на вятъра - 2м/еек и категория на стабилност F и при пълна реална метеороло-
гична картина за 1989г. в резултат на остро начално облъчване от радиоактивния облак.
Фиг, 3 и Фиг. 4 илюстрират лозовото натоварване на костния мозък при по горе описа-

, нит* условия. Резултатите показват, по-малки дозоаи натоварвания при реалната мете-
орология по сравнение с дозовите натоварвания при скорост на вятъра 2 м/сек.

Фиг. 5 показва еероятностния риск от заболявания с фатален изход
Тези резултати показват, че дозовите натоварвания за населението на София при

тази тежка хипотетична авария на Изследователския реактор ИРГ-2000 при консерва-
тивното допускане за частта на изпускан* на продуктите на делене от разтопената зо-
на са в рамките на пределно допустимите норми, установени в Република България.
Няма необходимост ок специални мерки за временно ограничаване на нормалния
живот на хората от нашата столица.
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BG9500350
Нестационарен одномерен числен модел «а прогном подето иа

вятъра и температурата • граничния слой иа атмосферата

ДАпмнаеов
Национален институт по метеорология и хидрология • БАН

1. Прогном на разпространението иа замърсители • атмосферата
В дискусии като настоящата често се говори за прогноза на разпространението на

замърсители в атмосферата, като се влага различно съдържание в този термин. За да
избегнем евентуални недоразумения и за да очертаем обекта на настоящия доклад,
най-напред ще направим опит за класификация, изясняванйки колко вида прогнози се
имат предвид, когато се говори за замърсяването на атмосферата

Най-напред да разделим прогнозата на: (t) прогноза на разпространението на за-
мърсители при зададено, фиксирано във времето и пространството състояние на атмо-
сферата, и (2) прогноза на измененията на състоянието на атмосферата (метеороло-
гична прогноза) Често се забравя или подценява втория етап Приема се, че измервай-
ки метеорологичните параметри в една точка или област, те са такива в «ялото прост-
ранство. Това може да доведе до картина за разпространението на замърсителите, ко-
ренно различна от действителната, особено при условия на сложен релеф, характерни
зз нашата страна. Измененията на метеорологичното време с времето, е интуитивно
добре познато на всеки, особено сезонните и синоптични промени. Ще подчертаем са-
мо, че временната изменчивост на атмосферата може да бъде толкова голяма, че само
за 1-2 часа. посоката на вятъра да се измени със 180 градуса. Може да си представим,
какво ще стане, ако предвиждаме разпространението на замърсители при дадена ава-
рия, считайки, че вятърът в Козлодуй е 1ожеи и не отчетем, че междувременно, поради
преминаване на атмосферен фронт, той е станал/ще стане северен. Очевидно е необ-
ходимо изпълнението и на двата етапа • метеорологична прогноза и прогноза за раз-
пространението на замърсителите. Във всички други доклади, представени or НИМХ.
се имат предвид и двата етапа, като акцентът е върху разпространението на зпмьрси-
телите. В настоящия доклад не засягаме последното - ще говорим само за прг, ноза на .

състоянието на атмосферата, което обуславя прогнозата на замърсителите.
В метеорологията е въведена класификация на прогнозите въз основа на методите ;

и сроковете на прогнозата. Ако към такава класификация добавим и описание' на пре- :
носа на замърсителите, ще получим съответна класификация за прогноза на разпрост- '
ранението им:
1. вероятностна климатична прогноза. На базата на климатични данни събирани през

много години в даден район, може да се прогнозира вероятността за дадено състо-
яние на атмосферата. Типичен пример е известната роза на вятъра, която ни по-
казва каква е вероятността вятърът да има дадена посока и скорост. Ако с една • _
роза на вятъра се захрани един модел за пренос на замърсители, ще получим >
различни възможни сценарии за замърсяване при евентуална авария • със i
съответна вероятност да се реализира всеки един от тях. Такива прогнози следва jj
да се имат предвид главно при проектиране на обекти на ядрената енергетика, J
строителство на промишлени предприятия и т.н. Това са прогнози за сезони и Д
години напред, но сбъдваемостта при тях е малка. Да вземем като пример една Ц
роза на вятъра с 8 посоки. Ако нямаме никакви данни бихме твърдяли. че всяка от ••
8-те посоки има равна вероятност за реализация 12.5%. Климатичните данни ;]
показват, че някои посоки са по-вероятни, но рядко съществуват места в които
вероятността за дадена посока превишава 30-40%, т.е. вероятностно-климатичната
прогноза прави нашите изводи по-правдоподобни с 18-28%. отколкото ако правим
извода изобщо, без обвързване с някакви данни и място.
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Световна метеорологична мрежа
Центром за данни*

Вашингтон, Моем». Мелбърн

2. Конкретна прогноза до 7 дни напред. За т а к т а сроком става възможно да се прог-
нозира с методи, коренно различни от вероятностно климатичния На самите мето-
ди ще се спрем подробно подолу, а 'философията* на тези прогнози е следната
Отчита се конкретното състояние на атмосферата • началния момент и се прогно-
зира с тези методи до 7 дни напред, РАзбира се. сбъдваемостта е пак въпрос на ве-
роятност, но благодарение на отчитането на началното състояние, вероятността •
много по-голяма и естествено, намалява с увеличаване срока на прогнозата, дости-
гайки тази на вероятностно-климатичната към 10-15-тил ден. Метеоролозите нари-
чаме 7-дневните прогнози среднесрочны. 3-4 дневните • краткосрочни. 24-часовите -
свръхкраткосрочни. Правят се и още едни, месечни прогнози, които използуват
идеи както от вероятностно-климатичнит*. така и от конкретните прогнози.

Ако към метеорологичната прогноза добавим описанието на преноса на замърси-
телите в условията на изменяща се във времето и пространството (и вече прогнозира-
на) атмосфера, ще имаме прогноза
на разпространението на замърсите-
лите. Направената класификация за
прогноза на състоянието на атмосфе-
рата, без изменения се пренася за
прогнозата на разпространението на
замърсителите. Надолу в този доклад
се имат предвид конкретните метео-
рологични прогнози.

2. Някои основни принципи за
среднесрочна прогноза на
времето
За да се прогнозира времето в да-

дена област, трябва да познаваме
времето в дадена околност на тази
област, чиито размери зависят от
срока за който се прогнозира (само
ще споменем без коментар, че адвек-
цията е необходимо но не и достатъч-
но условие за прогноза на времето, и
че размерите на околността зависят
освен от срока на прогнозата и от

7.
Синопмчни

данни от
територията
на страната

г.. -L _.
| Синоптични
| данни за
t полукълбото
I иЕ»ропа

1
Центрове за числени прогнози
Брекнел. Офенбах, Вашингтон

Национална
метеорологична

служба

ГСиноптични данни за
j полукълбото и Европа

I

Ежедневни входни данни ]
за мезомащабеи модел J tCmior

прог
_ 1 ,

Синоптична
прогноза I

Фиг. 1. Дейност на националните метеорологични
служби и Световната метеорологична организаций

скоростта на вятъра, която пък е фун-
кция на пространството и времето;
така че изложението е максимално
схематично). Например, ако
прогнозираме времето в София за 1 час напред и вятъра духа от северозапад, ще
трябва да знаем какво е времето в Драгоман, защото метеорологичните явления в
Драгоман след 1 час ще бъдат пренесени от въздушните маси до София. Ако
прогнозираме за 6 часа напред ще трябва да знаем времето в Загреб и т.н. Оказва се,
че за да се прогнозира за 7 дни напред е необходимо да се знае началното състояние
на атмосферата над цялото земно полукълбо (северното за нашата страна). Това е
главната причина за създаването на Световната метеорологична организация (СМО).

Главната задача на телекомуникационната система на СМО е да събира информа-
цията от метеорологичните станции на отделните страни в световните центрове за
данни (Вашингтон, Москва и Мелбърн) - виж фиг. 1. От тях информацията се изпраща
обратно на всяка национална метеорологична служба (НМС). Това е механизмът, чрез
който всяка НМС, излъчвайки своята информация, получава информация за цялото по-
лукълбо - и всичко това се прави ежедневно по 8 пъти.
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Разполагайки с информацията. НМС може самостоятелно да праши прогнози по
класическия синоптичен метод • данните се нанасят на синоптични карти, чиито лк>би-
телеки варианти познаване от телевизията • това обаче е история. Освен към НМС. от
центровете за данни, информацията постъпва в няколко центъра за прогноза на време-
то (Вашингтон. Брекнел - Англия, Офенбах • Германия), където се правят т н. числови
прогнози на времето. МЕтодите за изготвяне на тези прогнози са методите на матема-
тическата физика на атмосферата - извеждат се сложни системи от нелинейни частни
диференциални уравнения, чиито решения са споменатите числени прогнози. Създава-
нето на такъв център за числени прогнози изисква съвременни свръхкомпкпри и про-
дължителна работа на големи, обикновено национални, колективи от елитни учени и не
е по силите на страни като България.

Числените прогнози също се изпращат на НМС и 'съветват' синоптика, който носи
отговорността за окончателната прогноза. По настоящем работата на синоптиците в
НМС е немислима без тези числени прогнози, което е убедително доказателство за
мощта на методите на динамичната (математическата) метеорология.

Описаната технология вече години наред работи безотказно, но в масовата светов-
на практика, засега, тя не достиа да оперативно приложение • решаване проблемите
на замърсяването на околната среда. С настоящия доклад ще ви информираме за част
от усилията, които НИМХ полага с цел огромната 'машина* за прогноза на времето да
бъде впрегната в проблемите на околната среда и в частност в проблемите на ядрената
и радиационната безопасност.

3. Мезо-метеорологично моделиране
Споменатите числени и синоптични прогнози се отнасят за територии от синопти-

чен мащаб - Европа, Балкански полуостров или най-малко за цяла България. Локализи-
рането на прогнозата за no-малък конкретен район и използуването й при разпростра-
нението на примеси изисква описание на процесите в т.н. Планетарен граничен слой на
атмосферата (ПГС).

Съвременната наука за ПГС. също както числената прогноза, използува методите
на динамичната метеорология -числени модели ПГС. ПОследните, за разлика от моде-
лиге на световните центрове за прогноза на времето, се павят за по-малки територии -
мезомащабни модели. Повече внимание се отделя на режима на турбулентност, на ха-
рактера на подложната повърхност, на потоцитеенергия, влага, импулс от нея и към
нея и т н Създаването на един използваем в практиката мезомащабен модел е по-лека ;
научна и технологична задача отколкото моделите от синоптичен мащаб, но също е не- ,
обходима многогодишна работа на немалък колектив специалисти. Международния •
обмен на модели на ПГС не е невъзможен, но усвояването на чужд модел също изисква :
продължителна работа на група квалифицирани специалист и е изключително трудно и
проблематично, ако не участва някой от авторите на модела. Друга причина, препятст-
вуваща мезомащабното моделиране в НИМХ е липсата на достатъчно мощна изчисли- i
телна техника. ^

В настоящия доклад ще разгледаме едномерни модели на ПГС. Те се отнасят за .'
една точка от земната повърхност, за разлика от тримерните модели на ПГС и модели- 4
те на световните центрове, които работят върху много точки. Благодарение на това ед- |
номерните модели на ПГС могат да се решават дори на персонални компкяри от пое- t>
л е д н и т е м о д е л и . |

4 . Нестационарно едномерно моделиране на ПГС !
В едномерните модели се предполага, че областта в която се моделира е хоризон- •;

тално еднородна, най-вече, нейната подложна повърхност и затова всички величини в ••
моделите зависят от времето г и от вертикалната координата z. Това ограничение ще •
коментираме по-долу. Едномерното моделиране на ПГС има традиции в България. В '
т.н. параметризационни модели имаме школа на световно ниво и нейни продукти са
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•профили на Т, U. q за t a O
• дата. локални оарампри
• синоптика
• условиям горната граница

Ж _ „ _
| Турбулснтност_J*—

4Г
J Слънчеаа
| радиация

Фажяи и
[ праховиj

Топлинна
радиация

Латентна
топлина

чтна ]
ина I

Температура
напочаата

t=t+&I

представени в много от докладите на настоящия семинар. В ГфИ и НИМХ се разполага
и с числени (не параметризационни) модели. Тук ще говорим за модели от втория тип.
отличаващи се с нестационарност. с по-съвременно описание на турбулентността и
по-модерна софтуерна конструкция. Блок-схема на такъв модел е дадена на фиг. 2.

ПГС пространствено обхваща долните 1-2 км. на атмосферата. Няколко са феноме-
ните определящи процесите в този слой. Известно е, че първопричина за движението а
атмосферата • слънчевата енергия. Безоблачната атмосфера е на практика прозрачна
за късовълноеото слънчево
лъчение • слънчевата енергия
почти без да езаимодейстаува
преминава през нея и се
акумулира от подложната повърх-
ност. Последното налага в мо-
делите на ПГС да се описва аст-
рономичечното движение на слън-
цето и енергията която то изпра-
ща към земната повърхност във
всеки момент (5.1). Отчитането на
облачността и замърсяването

може да стане с прости емпирич- . . — » — . . ,
ни способи, но в някои модели на I облачност j j Ф«*с»и щ—
тях са посветени специални суб-
модели (блокове) за взаимодей-
ствието им с късовълновата ра-
диация. Ние разполагаме с таки-
ва субмодели, но засега те не са
използувани за докладваните по-
долу резултати. Взаимодействи-
ето на дълговълновото топлинно
лъчение със съставките на атмо-
сферата е съществено и във всич-
ки съвременни модели на ПГС
има специални блокове за пре-
носа на това лъчение в атмосфе-
рата (5.2).

Достигащата до земята слън-
чева енергия затопля постепенно
във времето все по-високи слоеве
на атмосферата. Получават се ха-
рактерни денонощни топлинни
вълни, които затихват във височи-
на. Нивото на което няма деноно-
щен ход на температурата се счи-
та за височина на 'термичния*
ПГС. На базата на 1-я и 11-я
принципи на термодинамиката и

на предположението за локално термодинамично равновесие се извежда уравнение
описващо тези процеси (5.3).

Основния механизъм чрез който земната повърхност обменя енергия с атмосфе-
рата е турбулентността. Нагрятата повърхност води до конвективни движения, които в
едномерните модели на ПГС се третират като 'конвективна' турбулентност - височина-
та, до която достигат е височина на 'конвективния' ПГС. В този слой става интензивно

Турбулентни I

^ J
4 L J > A

ци J

Температура
нааьзоуха

Влажност

Изход
профили на Т, U, q за t
атмосферни параметри.
«превалящи разпростра-
нението на замърсители

Фиг. 2. Блок-схема на числен модел на ПГС
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пренасяне на замърсители по иртикалата. Сравнително силният вятър във височина
приема стойност нула при земята (ефект на прилепване); големите вертикални гра-
диенти водят до 'динамична* турбулентност и съответно до "динамичен* ПГС.

Към тези процеси се добавя и преноса на водните пари, втечняването им (облако-
образуване) и падането на течната фаза на земята (изваляване) • виж 5.4. Водните пари
се считат за пасивна преносима субстанция, а отделянето и поглъщането на топлина
при фазовите преходи се отчита с въвеждане на 'виртуална* температура.

Движението на въздушните маси се описва с уравненията на Навие-Стокс за двете
хоризонтални компоненти на вятъра (S.5). Уравненията се записват в локален Ойлеров
вид (не в субстанционален Лагранжев) и се отчита неинерционността. тъй като коорди-
натната система има за център фиксирана точка от въртящата се земна повърхност. В
резултат на предполаганата хоризонтална еднородност, нелинейните членове в тези
уравнения отпадат. По същата причина вертикалните движения може да не се отчитат
е едномерни модели на ПГС.

Описаните физични Механизми не действуват независимо един от друг. Въпреки, че
за преноса на замърсители са от значение вятъра, характеристиките на турбуленг-
ността и изваляването, ние не може да не описваме измененията на температурата и
преносът на слънчевата и топлинната радиация. Само след решаване на пълната затво-
рена система уравнения можем да опишм процесите в ПГС.

Сериозен проблем се внася от турбулентността. С преодоляването му е свързана
дълга научна история. В ежедневието, обикновено ние се интеесуваме от дребнома-
щабните турбулентни пулсации. Затова е приот следния подход. Зсяка характеристика
на атмосферата се разделя на усреднена и пулсационна (турбулентна) съставяща. Със
специално усреднение 'на Рейнолдс' се преминава към уравнения за средните величи-
ни. В тези уравнения присъствуват ковариации (втори статистически моменти) на тур-
булентните пулсации, с които се описва влиянието на последните върху средното със-
тояние - турбулентен поток на усреднената субстанция. Проблемът е, че с появата на
тези ковариационни членове, неизвестните в системата уравнения на ПГС стават пове-
че от уравненията и за това ще ставадума по-долу (5.6)

Съгласно основни положения на математическата физика, за да бъде решена сис-
темата от диференциални уравнения, трябва да се зададат начални и гранични усло-
вия. Решенията на системата са стойностите на вятъра, температурата, влажността и
т.н. като функции на времето. Ето основната идея на числените прогнози на времето.
Началните условия, поне по принцип не са проблем. Можем да ги измерим в момента
когато започваме да прогнозираме. Ако има някъкъв начин да узнаем и зададем стой-
ностите на вятъра, температурата, влажността и т.н. на горната и долна граница за
седмица напред, решенията ще представляват числената седмична прогноза.

Проблемът с граничните условия се решава така. Първо се търсят такива граници
се 'вкарва' под земята и към моделите се добавя субмодел за почвата, който описва
преноса на топлина в нея; по-рядко и преноса на вода. На дълбочина от порядъка на 2-3
метра температурата почти не се изменя в течение на 7 дни и долното гранично усло-
вие за уравнението за температурата е почвата не е проблем. На повърхността се пра-
ви слепване на профилите, чрез баланса на енергия на тази повърхност. Напоследък
широко се прилага една параметризация на топлопреноса в почвата, известна като
force-restore метод, чието физическо съдържание отразява разказаната по-rope идея (5.7).

Горната граница трябва да бъде достатъчно високо за да бъдат уловени всички ос-
новни явления в ПГС описани по-горе: конвективна и динамична турбулентност, дено-
нощни изменения и т.н. Непосредствен двигател на движението (движеща сила в урав-
ненията на Навие-Стокс) е градиента на налягането, както и вятъра на горната грани.
ца. Механизмите които определят полето на налягането имат синоптичен мащаб и мо-
гат да бъдат описани само от моделикато тези на световните центрове за числена
прогноза на времето. В мезомащабното моделиране, освен отделянето на турбулентна
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усреднена съставяща, се отделя още една такава, по-крупномащабна от усреднената •
фонова съставяща. Последната се взима от изходните продукти на световните центро-
ве за числена прогноза на времето. И така. горната граница се избира на височина
около 2-3 км. и стойностите на вятъра, температурата, влажността и т.н.. напред във
времето, за срока на прогнозата се взимат от продуктите на световните центрове за
числена прогноза, които се получават в НМС.

5. Основни уравнения на моделите

5.1. Слънчева радиация
Слънчевата енергия S, достигаща земята, сумарно по целия й спектър се дава с

S = SHs\n(fk. )xemKCll> >(1 - e t . V ) ( 1 - Л )

където: .N'o е слънчевата константа. //• - височина на слънцето. Л - албедо. t • коефици-
ент на прозрачност на атмосферата, п\ • емпирична константа, .V- сумарна облачност.

5.2. Топлинна радиация
Възходящия и низходящия поток радиация в «-тия слой са:

'Т Т -Т Т *J4-1 i-l 1 1 -J 1 '*•-!

където: Тп е температурата на //-тия слой, п - константа на Сгефан-Болцман.
Коефициентите на поглъщане на слоя >.-„ се изчисляват като полиномиална функция с
коефициенти а*, и li/, от оптичния път на водната пара

като се прави допълнителна корекция за поглъщането на водните пари в диапазона 8-13 ц т
В областите с течна вода:

ЕТ 1 = 1 - схр( -41Щ,); 4 = 0.13, й/, = 0.15R ; U', = \pQ,.dz
-V-1

като Qv е специфичната влажност, a Q/ е съдържанието на течна вода.
За да се реши системата уравнения за /•'„ , на земната повърхност се задава:

където г.-, и 7о са съответно излъчвателна способност на земната повърхност и
температурата й; на горната граница се задава:

-Fl{: = //) = -CRHr(z = //), CR = 0.7

к т i
Щ След като е определен профилът на топлинната радиация /•'(i) = /7

/I - F,\•,

I , 1 №
радиационното повишение/понижение на температурата е: Ик = • което се

отразява в уравнението за температурата.
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5.3. Температура на въздуха
Уравнението за нея е:

1

 = - ± п? -1 уНл - \ "уи. + Мл
el е:

където -/и, и •/(.,,. са хоризонталните градиенти, взимани от прогнозата на смтомите
центрове за числена прогноза, с които се отчита хоризонталната адвекция на топлина;
{'. V са хоризонталните компоненти на вятъра. »Т • коаариация на турбулшнтнит* пул-
сации на 7' и вертикалната скорост и\ описваща турбулентния пренос на топлина вън
вертикална посока. Всъщност се работи не с реалната температура, а с енталпията.
потенциалната, виртуалната температура на въздуха и същите за течната вода, които
се оказват по-удобни термодинамични характеристики.

5.4. Влажност, водноет и фазови преходи
Уравнението е:

където Q е обща водност на пари и течна вода. Q = (Л+£>/. Смисълът на \\QV и на

С 7 ( Л v " ' Vy. > ) е аналогичен на този от уравнението за температурата Система от
няколко уравнения следи дали не възникват условия за кондензация на водни пари или
изпарение на течна вода.

5.5. Уравнения на движение
Уравненията на движение са:

Тук у е параметъра на Кориолис, с който се отчита въртенето на земята. Ковариа-

циите ка турбулентните пулсации mv и п г описват турбулентния вертикален пренос
на количество движение. Векторът {I'%. \'я) е пропорционален на градиента на наляга-
нето. Често в уравнения се добавят членове описващи хоризонталната адвекция на ко-
личеството на движение, по аналогия с уравненията за 7'и Q.

5.6. Параметризация на туобулентността
Усреднението на Рейнолдс води до уравнения за усреднени величини, но се появя-

ват нови неизвестни - вторите статистически моменти uw, пг. и 7' и H-Q , с което сис-
темата става незатворена. Ако се опитаме да изведем нови уравнения за затваряне от-
носно вторите моменти, ще се появят като нови неизвестни третите моменти и т.н. За-
това се спира на някакво "ниво на статистически моменти' и системата се затваря с
полуемпирични уравнения. Идеята е неизвестните да бъдат емпирично свързани с вече
известните величини, например:

— с Г . ги — ,- av — т дг
dz cz az

За определяне на параметрите на атмосферната стабилност Л'д/ и Л'//, на простран-
ствените мащаби I характеризиращи турбулентността и на енергията на пулсациитэ
е =и +v +\\ , се добавят още различен брой уравнения при различните модели на зат-
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варяне - обикнопно десетки на брой. Разбира се, ни* няма да ги прииждаме тук. Ще
отбележим само. че t тях има голяма доза необоснованост, но тс*а е най-доброто с
което разполага съвременната наука за турбулентное? та

5 7 Температура на почвата
Тя ни интересува като долно гранично условие за температурата на

Използва се следното уравнение:

където 7J, е температурата на повърхността на земята, като се приема l\t,s~())- Tv(l):

(л - ъгловата скорост на земята; с\ = Ps<"sA.« • к а т о >-.<• * топлопроводност, a р,г, е обем-

на топлоемкост на почвата; //ц - турбулентен поток топлина обменян между земята и

атмосферата, който се изчислява е турбулентния блок; Л» - латентния поток топлина

при изпарение/кондензация на повърхността на земята; .V и /. - потока слънчева и топ-

линна радиация; 7,, - температура на почвата на достатъчна дълбочина, така че да ос-

тава постоянна за времето на прогнозата.

Това е системата уравнения на одномерен ПГС. Редица уравнении бяха спестени и
някои детайли премълчани поради ограничения обем на изложението, но представено-
то тук дава идея за методите на динамичната метеорология.

6. Решаване на системата • числена прогноза
В отделните уравнения няма нелинейни членове, системата е нелинейна и е абсурд-

но тя да бъде решена, освен с приближеничислени методи пл1ос итерации по отделните
уравнения, откъдето и името - числени модели на ПГС. Интегрирането на системата по
времето се извършва със стъпка от няколко минути, така че след провеждането му ще
знаем всички метеорологични величини във всеки момент напред във времето, за целия
срок на прогнозата (според модела, разбира се).

Синоптично-мащабните модели на световните центрове прогнозират до седмица
напред. Не е реалистично да се очаква, чэ под-синоптички детайли на метеорологични-
те процеси обуславяни от турбулентността могат да се прогнозират с голям успех за
такива срокове, т.е. да се прогнозира появата, движението и развитието на циклони и
антициклони. преминаването на атмосферни фронтове за срокове от 7 дни напред е
проверена и утвърдена практика, но когато става дума за 'турбулентни' детайли трябва
да бъдем по-скромни. Прогнози на такива детайли за няколко дни и дори за 24 часа е
от достатъчно голямо значение за практиката.

Преминаването към тримерни пространствени модели на ПГС също е от голямо
практическо значение. С тях могат да се отчитат локални циркулации индуцирани от
релефа и от различия в подложната повърхност (вода-суша. гола почва-растителност).
които са от голямо значение за разпространението на замърсители.

7. Някои резултати от числено моделиран* на ПГС

В НИМХ се работи по усвояването на няколко модела на ПГС. разработени от наши
колеги извън България - модел на Лобоцки, модел на Гидрометцентъра в Москва и др.
Тук сме привели резултати от модела на Лобоцки с някои наши изменения в него. Про-
ведени са две 24-часови прогнози. Първата - с начало 13.32 (локлно време) на 15 кми.
втората - в същия час на 15 януари (фиг. 3 и фиг. 4).
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ИЫ sHti tuft] fetneial

3 t I It IS if 21 17 31 15
Фиг. 3. 24-часом прогноза: 13:32 LT на IS кми • 13:32 LT на 16 кии

Kin* SH«i Iufcl httMial ttwtMtm IKl

'9 4 8 11 15 -4 1 i 11 IS 28

Фиг. 4. 24-часом прогноза: 13:32 LT на 15 януари - <3:32 LT на 16 януари
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Като начални данни са взе/го tvmnmm npefom* шз t«Tvpa ксмпера? уцша и влаш'
ността яа многогодишен плрнт Ссдоми от климатичния слрямкммм мэ С
горните дати ме са от конкретна копима На фигурите са дадеш шрафимите из у
на вятъра и температурата фютемцмшмта) Рису ю н е кеми профил тшг S и и м у т ка-
то при чертането на но* профил старият м* с изтривам Така мэ фжг̂ р»*»© ее емертэва
денонощната вариация на профмлот* • «<*рмит# области

Пространствената и особемо яремемнага иэимтиюгт %ьш фиг 3 и 4 е \щчт*„ т*й
като сме приели, че няма промени ма "синоптичния фам* • mpmta # «е за 24--1е «паса, вя-
търът, температурата и влажността на г~орш?а щз>аш«иа ма ез с* пр<з»»*»шзд « м ш и
градивната на налягането jr.. \j, а коризснтатата эдммция!«<91геьет§у»а*.а
промените в тези две прогнози с# дьлжат изцяло мз тшмчми за ШС '•
низми"

Вижда се образуването нл ннверсиоини елоеве »«mu«w Сл#м«я фцэ&нст *сз
турните графики, които 'притискат* замьреителит@ кыи земята., и ш гм эдатржат в
тесен слой на големи разстояния от източника През яемя. с» развива «№»«ги;т№ем emi*
(десния фронт), в който замърсителите со раапреегршяват cpa»*«»«w#Awo леем? п& вер-
тикалата Дадените фигури за \;сдула на вянърз н» ккказвэт шмемеккята ма песгката
му по височина и във вррмето, но мадяла прогмаэмра т*зи изменения, я е добре
известно какво значение има посоката на ря-vpi за разпростран«нмет@ нл
замърсителите

виждат се голямите разлики през зимата и през лятото. В*роят1ню£тмо-климатички<
те прогнози (виж г. 1.) също ни казялт, ч* на 15 януари комясюгивният слей обикнеяшю
е по-нисък от този на 15 Ы и , Възможно » обаче, в някой конкретен 15 януари или 15
!оли консективния слой да е с височина, силно отличаваща се от климатичната такава,
възможно е даже гакъз изобщо да отсъствува Можем да си представим последствия*
та. ако предвиждаме пораженията от авария в една такава ситуация ма базата иа sspo-
ятностне-климатичната прогноза. Силата на докладваните тук менели • в това. че прог-
нозите им са за конкретна ситуация (макар, че за примерите тук сме използували на-
чални климатични профили) - това са много по-точни количествени прогнози. От една
конкретна ситуация да вруг"» такава, количествените разлики може да са такива, че да
доведат качествено различни сценарии за разпространението ма замърсителите.

8. Заключени*

Накрая ще направим един кратък отчет за работата в НИМХ по разглеждат -ата те-
матика. Модели на ПГС предоставени от чужди колеги престояват в НИМХ от години
(някои модели - по 5-6 години) без да бъдат усвоявани и изполувани Всички резултати
представени в настоящия доклад са постигнати само за последните няколко месеца,
откакто в НИМХ разполагаме с компЬтри АТ-486. Тсва ни дава увереност, че при сниб-
дязане с подходяща изчислителна техника (work station и нагоре) за разработване на
пространствени тримерни модели на ПГС. НИМХ бързо ще се предвижи напред в мо-
дерното метеорологично осигуряване на ядрената и радиационна защита.
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Пресмятам* ма полето ма концентрация ма
радиоактивни ••шества ш района на АЕЦ "Козлодуй"

/?, Дончев*, *», Коларов*. Д, СиртоО, А, Антонов
Национален иистмтуг по метеорология и хидрология • 6АН

§ слу«а» «а мэдпдоекта авари» ш А ! Ц 'Кездсадй*„ енпракаема с изпускане на ра-
диоакти?ми вващестю * а т в с ф е ц ш э е нее6*@дм«в твлучавамвт© ма максимало течна
прогностична инфэдмэция за разпределението в етреетраяетюте на радиоактивните
замърсители ек» §рь.з»«а е пршФждамето на ефективни епзсителши и защитни меропри-
ятия За тези целм в НИ1М1Х * БАН е разра§в1ем модел за оператиемо прогнозиране на
разпространението мз цкш«*еа*пивнх1 ззмъосишел^ • атмосферата *ьз осножа на модв-

, «кетцэдпашрэнм от стандартни наземни набл1о-
, Ш б а й т а на този модел е разработен

памет за п е р с е т т е н компютър (#.«*Ьч»ащ програмите РШМЕМ, RPLUM и
WPLUM) за грес1ч«»!)зчр на мзземните полета ма кемцентрацията на замърсители в при-
лежащата зона на Ag«j * рздмуе д 0 go him {[праграмните продукти могат да се
изподзват и за дцзуга штоитицм ма замн>е«изда|

I Постэноака на числените експерименти

ма конкретен случай на разпространение на радиоактивни
вещества от AEU е жю&шдмиа да се знаят броя на източниците на радиоактивно за-
мьрсярлне, техните височини, разположението им • пространството, а също така и
каква е т«каната мащтоет количеството вещество • g/з. Ь, а пра разглеждането на ра-
диоактивен примес • в Oila. d. h)

За да се оцени средного-
дишното разпределение по от-
делни?' . /пи изотопи бе напра-
вена под. Л5ю литературна справ-
ка за изхвърляните в района на
АЕЦ 'Козлодуй' радиоактивни
нуклиди от всеки блок по години,
конкретизирани бяха координа-
тите на вентилационните тръби в
района на електрцентралата и
беше уточнен типа на отделните
енергоблокове и данни за тях-
ната експлоатация (таблица1).

Съгласно приетите в света и
з България класификации раз-
гледахме най-значимите групи
радиоактивни изотопи (РБГ.
ДЖА. 1-131). с които извърших-
ме числени експерименти за
оценка на средногодишното по-
ле на замърсяване. Характерис-
тиките на всяка от трите групи,
като вид на радионуклида и пе-
риод на полуразпад, са предста-
вени в таблица 2.

I

Блок

1
II

III
IV

V
VI

Таблица %.
емергоблокс*

Тип

ВВЕР-440
8ВЕР-440

ВВЕР-440
ВВЕР-440

ВВЕР-1000
ВВЕР-1000

Характеристики на
ете на АЕЦ 'Козлодуй'

Височина
на комина

} A 150m

,' 8 150m

С 80m
80m

Гол на
пуска

1974
1975

1981
«982

1988
1991

Таблица 2. Основни групи радиоактивни
нукАиди - елементи и период на полураспад

РБГ
ну клип

Кг-85
Кг 88
X4-I.U
Хе-135
Лг-41

10.80 г
2.80 ч
5.30 д
9.20 ч
1.83 ч

ДЖА
нуклид

Го-58
Со-60
Cs-W
Cs-Ш
Sr-89
Sr-90

' 1 2

70.78 Д
5.30 г
2.06 г

30.17 г
50.50 Я
28.50 г

1-131

802я
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Бяха проведени числени експерименти • 30, 10.
както и в близката 2 - километрова зона около източ- с п»нз*
ника. За целта бяха конкретизирани координатите
на източниците за всяка отделна задача. Беше на- I c I
правена ориентировъчна схема на разположението — .
на вент-тръбите на енергоблоковете в електроцентра-

, . .. 1000 ni

лата(аижфиг. 1).
Програмите PLUEM и RPLUM използуват роза на Г

вятъра за изчисляване на полето на приземна кон- "? L
центрация от точков източник (В случая комините на w- - i- <к
АЕЦ). За целта беше изготвена годишна роза на вя-
търа по посоки и градации на скоростта, която беше
изчислена въз основа на данни за вятъра в станция
Козлодуй за 20-годишен период от мрежата на фиг. 1. Схема на расположени-
НИМХ. Бяха изготвени и средномесечни рози на вя- ето на вентилационните тръби
търа за месеците януари и к>ли за станция Козлодуй.

II. Решени задачи

За да се демонстрират възможностите на изследваните програми бяха решени
следните задачи:

7. цепка на средногодишното поле на концентрацията на радионуклиди, изхвърлени
от блок A (lull енергоблокове) и блок В (III и IV) сумарно през 1989 г.
Задачата беше решена за 30-километровата зона около АЕЦ 'Козлодуй* със стъпка

3 km. Източниците са разположение в центъра на разглеждания район. Използувана
беше средногодишната роза на
вятъра по климатични данни за
станция Козлодуй. Работено е с Таблица 3. Изхвърляния в атмосферата
мощности на енергоблоковете от I-V блок на АЕЦ "Козлодуй" през 1989 г.
за всички видове изхвърляния,
представени в Табл. 3. Полетата Б л о к Р Б Г С " а ИЖАХЧа МЭ1.С*
на концентрация бяха пресмет- д 3373 0.03567 0.0289 ;

нати поотделно за Трите основ- В 3084 0.01990 0.0451
ни групи радиоактивни изотопи с 14838 0.03307 0.0370
(РБГ, Д Ж А , 1-131) з а т р и т е о с - i
новни к л а с о в е на у с т о й ч и в о с т .
Получена б е ш е една no-груба о ц е н к а н а с р е д н о г о д и ш н а т а к а р т и н а на замърсяване в '
района в резултат на р а б о т а т а на блок А и блок В поотделно, к а к т о и сумарната сред- j
н о г о д и ш н а к а р т и н а н а з а м ъ р с я в а н е о т двата блока. Разликите в полетата (от 1 д о 5 по- ;
рядъка за е д н о и с ъ щ о р а с т о я н и е от центъра) с е дължат на различните г о д и ш н и еми- Л
с и и з а в с я к а от р а з г л е ж д а н и т е г р у п и в е щ е с т в а и е н е р г о б л о к о в е . М а к с и м у м а с е наблк>- ,'•}
дава о к о л о центъра на з о н а т а и с е д ъ л ж и на 5 0 % т и х о е с р е д н о г о д и ш н а т а р о з а на вятъ- 2
ра. Наблкщават с е два допълнителни м а к с и м у м а в п о с о к и Nli-.SVV. к о и т о с а преоблада- ')
ващи в с л у ч а и т е с вятър. Р а б о т е н о е с п р о г р а м а PLUME, к о я т о правилно отчита с у п е р - %
п о з и ц и я т а в полетата на к о н ц е н т р а ц и и т е п р и увеличаване на с у м а р н и т е изхвърляния М,
на и з т о ч н и к а . ft

2. Оценка на средногодишното поле на концентрацията на радионуклиди, изхвърлени '••-']
4 от I-V блокове (А. В, С) сумарно през 1989 г. в 10-кт зона при реално отчитане на ';

местоположението на енергоблоковете rl
Поставена беше и задачата да се демонстрира как се отразява увеличението на I-

броя на източниците върху картината на разпределението на концентрацията. За цел- |
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фиг. 2. Поле на концентрацията, 1986г., РБГ

27000

та беше оценено полето на концентрацията на радионуклиди. изхвърлени от I-V блоко-
ве (А, В, С) сумарно за 1989г. при реално отчитане на местоположението на енергобло-
ковете. Източниците (трите вентиалционни тръби на АЕЦ) бяха разположени в реални
точки с координати X, vYA=5000.5000m; Хц.Уц*5100,5100т; XoY(-:~4300.5700m.

Използувана беше реалната средногодишна роза на вятъра и реалните количества
на емисиите от комините (по трите групи радионуклиди, представени в Табл. 4) Поле-
тата бяха пресметнати в 10-km зона около АЕЦ. Картината на замърсяване е подобна
на тази, получена в задача 1, но концентрациите са по-големи, тъй като се отчитат и из-
хвърлянията на блок С.

3. Средномесечни полета на замърсяване.

С реалните средномесечни рози (за януари и кзли) бяха направени аналогични на
задачи 1 и 2 пресмятания, но вече в ЗО-km зона около АЕЦ 'Козлодуй*. За мощност на
трите източника използувахме годишните емисии (1989г.) на РБГ, ДЖА и 1-131 от I-V
блокове. Считаме, че цялото количество радиоактивни изотопи са изхвърлени през съ-
ответния месец. По този начин може да се оцени влиянието на месечните рози върху
разпределението на полето на концентрацията, както и сезонното изменение на поле-
то спрямо средногодишното. Месеците януари и кзли бяха избрани като представител-
ни за зимното и лятното полугодие. Изчертани са полетата на концентрации от четири-
те малки енергоблока (А и В), поотделно и с добавяне на V блок. Източниците отново
са разположени в точки с реални координати.

Полетата отчитата характерните особености на розите за тези два месеца, а имен-
но появата на NE компонента на вятъра през януари, и W и NW през кзли, както и уве-
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ФИГ. 3. Поле на концентрацията. 1987г., РБГ

личаването на концентрацията в резултат на сумиране на изхвърлянията.

А. Поле на концентрацията на радионуклиди от групата РБГ изхвърлени от АЕЦ
през 1989 г. при устойчива стратификация на атмосферата.

При клас на устойчивост на атмосферата F (силна устойчивост) се очаква изхвър-
ления примес да достигне до най-големи растояния от източника в сравнение с други
класове на устойчивост и разпределението на концентрациите на замърсяване да бъде
следното: близо до източника стойностите на гюлетата на концентрации да са сравни-
телно ниски, а максималните стойности да се реализират на по-големи растояния.

Затова беше решена и задачата за моделиране на замърсяването в 10 km зона око-
ло АЕЦ 'Козлодуй* при клас на устойчивост F. Разгледани бяха два примера: при рабо-
та на два и три източника и емисия само на радионуклидите от групата РБГ (за 1989 г.).

От получените резултати се вижда, че второто поле (при работа на три източника
едновременно) е с no-големи стойности на концентрацията отколкото първото (два из-
точника). При това тези по-големи стойности са реализирани на по-малки растояния от
АЕЦ, което добре корелира с действителното разпространение на примесите в атмо-
сферата.

5. Поле на концентрацията на радионуклиди, изхвърлени от всички блокове на АЕЦ
"Козлодуй" по данни за всяка от годините 1986-1989 в 30-километровата зона.

Като обобщение не всички досегашни резултати беше решена и задачата за изчис-
ляване и изчертаване на сумарни средногодишни полета на концентрацията на радио-
нуклиди, изхвърлени от всички енергоблокове на АЕЦ 'Козлодуй' по данни за всяка от
годините 1986-1989 в 30-километровата зона. По този начин може да се демонстрират

Si
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Фиг. 4. Поле на концентрацията. 1988г., Р6Г

възможностите на разработения програмен продукт за бърза и точна оценка на замър-
сяването при нормален и авариен режим на работа на електроцентралата. Резултатите
от числените експерименти са представени на фиг. 2 - фиг. 5.

Средногодишните наземни полета на концентрации бяха пресметнати с реални
данни за емисиите на радиоактивни газове от комините на АЕЦ поотделно за годините
1986 -1989 (таблица 4) и с реална средногодишна роза на вятъра. Може да се отчете
как са се отразявали увеличението на броя на източниците, експлоатирани през съот-
ветния период и количеството на емисиите в този случай върху реалните полета на кон-
центрациите.

На фиг. 2 - 5 е показано разпределението на средногодишните изхвърляния за
радионуклидите от групата на РБГ (с най-високи емисии през съответните години).

От анализа на полетата се
вижда, че стойностите на полето
на замърсяване през 1987 г. са 2
пъти по-високи от тези през 1986
г , през 1988 г. - 2.5 пъти по-висо-
ки от 1987 г., а през 1989 г. поле-
то на замърсяване е с най-висо-
ки стойности. По този начин мо-
же да се оцени радиационното
натоварване на населението по
години в 10 и 30 km зони.

Таблица 4. Изхвърляния в атмосферата
от I-V блок на АЕЦ 'Козлодуй'

Годин
а

1986
1987
1988
1989

Брой
реакт.

4
4
6
5

РБГ, Ci/a

2416
7010

16361
20695

ДЖА, Ci/a

118
167

84
88

1-131. Ci/a

157
502
205
111
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Фиг. 5. Поле на концентрацията, 1989г., РБГ

Заключение

Разработените програмни продукти могат да бъдат използвани на растояние до 50
km от източника на замърсяване, като основно са изследвани възможностите за тяхно-
то приложение до 10 km, където са в сила използваните в моделите формули на Бригс
за пресмятане на дисперсиите като функции на растоянието до източника по посока
на вятъра.

Експериментите с реалните изхвърляния по години показват, че средногодишните
полета на замърсяване зависят основно от особеностите в розите на вятъра (средно-
годишна, зимна и лятна) и от мощността на емисиите по отделните изотопи. Описани
са резултатите от използването на разработените програмни продукти за получаване
на средногодишни и средномесечни (средносезонни) полета на замърсяване с трите
групи радионуклиди. Предлаганата разработка е в областта на аварийното прогнозира-
не и предоставя програмни продукти за оценка на полетата на радиоактивни изхвърля-
ния около АЕЦ 'Козлодуй' при нормален и авариен режим на работа. Създадена е тео-
ретична база (модели) за прогнозиране на радиоактивното замърсяване след надпро-
ектна авария на АЕЦ във вид на автономен, максимално пригоден за оперативно ава-
рийно използване програмен продукт. Получени са ценни научни резултати в областта
на моделиране на замърсяването на въздуха, които са публикувани в наши научни спи-
сания и са докладвани на научни семинари. Изложените резултати са обобщение на
едно обширно изследване върху използване на РШМ-моделите за пресмятане на поле-
то на радиоактивни вещества около АЕЦ "Козлодуй' - представено в дипломната рабо-
та на Л.Дончева 'Моделиране на радиоактивни вещества в района на АЕЦ 'Козлодуй".

\
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Върху многогодишното разпределени*
на концентрацията от точков източник

Д. Сираков, Д. Йорданов, М. Коларова, Л. ДончФва
Национален институт по метеорология и хидрология - БАН

В оперативната практика на много страни за изследване на средното за даден пе-
риод разпределение на концентрацията от точков източник се използва разпределени-
ето на вятъра по посока и скорост и класове на устойчивост на атмосферата. Обикно-
вено, когато се разглежда Гаусова струя (разпределение при 'плум' моделите) тя се
приема за тънка и малко разширяваща се а направление перпендукулярно на вятъра
през целия период на осредняване и съответно се допуска, че замърсяването се раз-
пространява по линия [1].

Цел на настоящата работа е да се провери до какви максимални грешки води това
допускане, както и проверка на точността на програмите (РШМЕ и RPLUME) разра-бо-
тени от авторите с цел практическо използване в района на аварийни изхвърляния.
Проведени са множество числени експерименти за сравняване на получените по двата
начина полета на приземни концентрации като се моделират изхвърлянията от различ-
ни източници (един или няколко, с различни височини и мощности), двете програми из-
ползуват данни за розата на вятъра като осредняват по различен начин (чрез интегри-
ране през 1 градус във всички посоки и чрез интегриране в сектор около преобладава-
щата посока на вятъра) концентрациите на примеси, изхвърлени от разглеждания из-
точник. Входни параметри на програмите са още класа на устойчивост по Паскуил.
размера на областта, в която се правят изчисленията, брой точки пол- и по v в избрана-
та област, зададена стъпка по осите.г и у, време за осреднение, височина на слоя на
смесване, характеристиките на източника (мощност, височина, координати).

В разработените програми се изчислява полето на приземна концентрация от ви-
сок точков източник като се следва приблизителния подход, състоящ се в пресмятане
на многогодишните характеристики на типове движения, като чрез тях се определят
средните стойности на концентрациите. Следвайки този подход в работата се сравня-
ват различни начини (точен и приближен) за осредняване на концентрациите, чрез при-
лагане за конкретни райони и източници.

Наземната концентрация от непрекъснато действуващ точков източник с височина
г =h може да се представи (4] във вида:

като е предположено Гаусово разпределение на концентрацията по у и z и напълно от-
разяваща земна повърхност (фиг. 1). Тогава за концентрацията във вертикално и хори-
зонтално направление са в сила изразите:

(2)

о) I
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където Q е мощност на източника; и - скорост на вятъра на височина на източника It no
оста Qr; <ту нп,- дисперсиите на разпределението на концентрациите по v и :.

Средната концентрация rf зависи съществено от повтаряемостта на вятъра за
различни посоки, която се представя от разата на вятъра с т сектора (обикновено

>м=8); [ши(ф)/2я]<Лр е вероятността посоката от която духа вятъра да скл1очва ъгъл

(<1>,Ф + r/ф) със посоката Север (N). Концентрацията 7/ в точка Л/ с координати (рА) се
представя в следния вид:

] (4)
Z l i к* А Л

където оста х е насочена по посока на вятъра на височина /i, сключващ с N ъгъла (<р-л);
р=ОА/ е растоянието от източника до точка А/, а Л е ъгъла между N и ОД/; л=п/2. Кон-
центрацията </(.<r,v,O,/i) се определя от уравнения (1) - (3),

Следвайки подхода изложен в [2] е получен приближен израз за средната концент-
рация, в който участва броя на секторите на розата на вятъра и вероятността
посоката от която духа вятъра да е в този сектор, мощността и височината на
източника, скоростта на вятъра (на височината на метеорологичните измерения),
растоянието до източника ппо посока на вятъра и дисперсията на разпределението във

фиг. 1. Координатна система, показваща Гаусовото разпределение
на дисперсиите в хоризонтално и вертикално направление
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фиг. 2. Поле на грешките при роза на вятъра с 8 посоки

вертикална посока пг. В крайната формула се отчита и Гаусовото разпределение на
концентрацията в равнина перпендикулярна на посоката на вятъра (по v). В случай на
тихо време (и=0) стандартните формули са неприложими и затова в работата се
разглежда реализация на вятър със скорост 1 m/s и равновероятност за всички посоки.

Дисперсиите no.v и по г (пх и пг) се определят, използвайки полуемпиричните фор-
мули на Бригс за градски и извънградски условия, в зависимост от класа на устойчи-
вост по Паскуил [3]. Скоростта на вятъра на височината на комина се апроксимира по
степенен закон, използвайки вятъра на 10 m (височината на флкзгера).

Приближената формула получена от нас в [ 4], по която се пресмята средната кон-
центрация в програмата RPLUME има вида:

(5)
2 та

където [w;;((p)/2n]rfcp е вероятността посоката от която духа вятъра да склкшва ъгъл

(Ф,*р + dip) със посоката Север (N); Q • мощността на източника; Л - височината му; и -
скоростта на вятъра на 10 m; <rz - дисперсията във вертикално направление.

Проведени са числени експерименти за тестване на двете програми (PLUME и
RPLUME) като са пресмятани приземните концентрации за различни конфигурации и
тип на източниците по два начина: (а) точен - по формула (4), при който се интегрира
през един градус във всички посоки (реализиран в програмата PLUME) и (б) приближен
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Фиг. 3. Поле на грешките при роза на вятъра с 16 посоки

(стандартен) - по формула (5), при който се интегрира в сектор около преобладаваща-
та посока на вятъра (програма RPLUME). Изчисляваните гюлета на концентрации, как-
то и разликите между тях се представят в графичен вид чрез използването на стан-
дартната програма SURFER. Зададената област е квадрат с начало на координатната
система.*(1)=у(1)=0 и ос Оу насочена на север. Входни параметри на програмата са ро-
зата на вятъра, класа на устойчивост по Паскуил, размера на областта, а която се пра-
вят изчисленията, брой точки пол: чу, време за осреднение, височина на слоя на смес-
ване, характеристиките на източника (мощност, височина, координати). В програмата
са използвани и следните корекции: скоростта на вятъра се екстраполира на височина-
та на комина, следвайки степен закон; изчислените дисперсии се коригират спрямо
времето на осреднение; в случай на инверсия се приема, че има хомогенно вертикално
разпределение в целия слой на смесване на растояние при което <ь > 0.8 г,-, където г, е
височината на този слой.

На фиг. 2 и фиг. 3 са представени грешките между двете програми в проценти, из-
числени спрямо точната програма пресмятаща през 1 градус. Подбран е клас на ус-
тойчивост D, височина на източника 150 m и мощност 1. Използвана е теоретична роза
на вятъра с 8 сектора (фиг. 2) и 16 сектора (фиг. 3) като скоростта на вятъра е
подбрана 2 m/s, а вероятността за посока N е 0, за посока NE - 25%, за Е отново 0 и
т н От фигу-рата се вижда, че грешките са разположени по границите на секторите в
ивици с ши-рини около 1 km и достигат до 100%. На фиг. 3 са представени грешките за
16-посочна роза на вятъра, скорост на вятъра 2 m/s, като вероятностите за посока N
са 0, за посока NNE - 12.5%, отново 0 и т.н. Грешките са разположени отново по
границите на секторите (тук 16), имат същия порядък (до 100%) и ширина на ивиците.
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Фиг. 4. Поле на грешките (точна и приближена формули, неустойчива стратификация).

На фиг. 4 са представени полетата на грешките между точната и приближена фор-
мула за неустойчива стратификация (класове А и В) при източници с височини 150 и
5 т . О Т сравненията между полетатг на грешките, показани на фиг. 4 и фиг. 2 се вижда,
че при избраната конфигурация на задачата (стъпка 1 km) разликите, породени от кла-
са на устойчивост и височината на източника са малки. Грешките са съсредоточени в
тесни ивици разположени в краищата на секторите и в центъра на областта около из-
точника. По-нататъшните числени експерименти с no-малки стъпки и други видове рози
на вятъра показват много слабо изменение в полето на грешките в зависимост от кла-
са на устойчивост.

В заключение, въз с .нова на направените числени експерименти можем да напра-
вим извода, че грешките при използването на точната и приближена формула, изведе-
ни от нас, слабо зависят от класа на устойчивост и височината на източника. Направе-
ните изчисления показват, че поиблизителната формула използвана в оперативната
практика на много страни е неточна по границите на секторите на розите на вятъра.
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Желателно е в тези области да се използва точната формула, предложена в настояща-
та работа, особено в близкия район до източника (зоната от 2 до 10 km)
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Програмни системи за оперативно и прецизно пресмятан* на

основните неутронно-физичееки характеристики, избор на
оптимални картограми за презареждане на активните зони,

анализ и обосновка на режимите на експлоатация
на действуващите и персективни реактори от типа ВВЕР

Т. Апостолов, К. Иванов, Р. Проданова,
М. Манолова, Т. Петрова, Г. Алвкова

Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика - БАН

Тенденциите в развитието на ядрените горивни технологии съчетават стратегията
за ефективно използване на ядреното гориво с повишаването на изискванията за ядре-
на безопасност. Новите технологии променят в една или друга степен неутронно-физи-
ческите характеристики на активната зона. Това прави анализа на процесите в актив-
ните зони и обосновката на горивните зареждания много по-трудна задача и изисква
нови търсения и решения в две направления:

• анализ и оценка на реалните горивни зареждания и режимите на експлоатация на
реакторите ВВЕР-440 и ВВЕР-1000 на АШ-Козлодуй в рамките на съвременните ,
принципи на безопасност и норми на експлоатация на АЕЦ. За тази цел са необхо- :
дими програмни системи, детайлно верифицирани на базата на експериментални
данни от действуващите реактори и даващи възможност за пресмятане на широк \
кръг от характеристики. В рамките на преоценката на безопасността на реактори-
те ВВЕР и на основата на сравнение с практиката на развитите страни и анализ на •
физическите особености на активните зони на реакторите от типа ВВЕР е необхо- -;
димо да се разшири набора от лимитиращи параметри при избор на гориени за- %
реждания и да се приведат техните стойности към световните стандарти; 2

2
• изследвания, свързани с развитието на съвременни програмни системи за анализ /

на активните зони на реактори от типа ВВЕР с перспективни концепции, вклкзчващи: $
нови конструктивни решения и материали за горивни касети и касети от системата *..
за контрол и управление (СУЗ), повишаване на обогатяването на свежото гориво, Щ
използване на изгарящи поглътители в две модификации - интегрирани и дискретни и др. ;]
Еволюцията в проектирането и внедряването на нови горивни технологии има за •
цел да се увеличи ефективността при използване на горивото на основата на по-малко
паразитно поглъщане в конструкционните материали, по-добро изравняване на по-
лето на енергоотделяне, по-малко неутронно изтичане извън активната зона и уве-
личаване на запасите до допустимите параметри, гарантиращи ядрената безопасност.
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В продължение на много години специалисти от проблемна група "Реакторна физи-
ка" в ИЯИЯЕ работят по развитието, тестването и приложението на изчислителни прог-
рами за реакторно-физични пресмятания на ВВЕР- На базата на тримерната дифузион-
на програма БИПР-5. моделираща физическите процеси в активните зони на тези реак-
тори, бяха развити ефективни версии • БИПР-5К и БИПР-5АК. получили международно
признание и внедрени в АЕЦ-Козлодуй.

Като домакин-организатор на библиотека от реакторни програми и файлове данни
на международния колектив за съвместни изследвания на неутронно-физическите
проблеми на ядрената безопасност на ВВЕР в проблемната група е създаден фонд от
над 100 програмни продукти [ 1]. Библиотеката съдържа:
• файлове експлоатационни данни, библиотеки от костанти и програми за тяхната

подготовка АЕС. BNAB. HIPI. KORT, KORT-A. LIPAR-2. NORD. NVAEC4, RFIT.
RRT-ED, BAK-SPPS-0. VRI. ЕВО. MAGRU-S. MAGRU-440. MAGRU-WER-1000P,
АЕЦ ПАКШ (от 1-ва до 3-та кампании). ЕБО4 (IV блок. от 1-ва до 3-та кампании),
АЕЦ-Козлодуй (V блок, 1 -wa кампания), АЕЦ-Калинин (I блок. 1-ва кампания);

• спектрални и свързани с тях програми: APRO. BETTY. KROS. COMPAR FEDGROUP-3,
KASSETA, MIKROS. MICROBE-01. NESSEL-4. NESSEUV-EC, OKA. TANIA,
THERMOS, THESEUS. UNIRASOS, PREPAR-77. МОКА. RESTORE, RETINA. REMO.
PRAKTINEC;

• транспортни и дифузионни програми: BIPR-5, BIPR-5A. BIPR-5K. BIPR-5AK,
BIPR-5/EC, BIPR-6. BIPR-6S. BIPR-7, BITEPS-1. BORIVOJ. BRETISLAV. DERAB-II-E,
FEM-2, FEM-3. FEM-3DE, FLEX, HEXAB-II-30E, HEXAB-II-30K. НЕХАВ-Ш-30. HEXAGA-
II. HEXAGA-II, HEXAGA-IIPBF. HEXALOK, HEXBU-2D. HADES. KSENIA, KRAMS.
MOBY DICK. MCU, N1-7000. OSK.AR-2. PYTHIA-4R. PYTHIA-4S. PYTHIA-Q. PERMAK,
POLEX, REKINUR, SPPS-0. SNAP-3D, TPHEX. STAKS-1M;

• програми за решаване на оптимизационни задачи: ALKASS. LIZA, ORAKS, OPTIM,
PROROK-1, TICMUS, ADAGIO, LARGO. OPTICON, PUSPOLIN

В резултат на двустранни сътрудничества в проблемната група са получени и се ус-
вояват програмните системи WIMS-D4 и MOBY DICK. Програмата WIMS-D4 [2] се из-
ползува за получаване на усреднени малогрупови константи, като използва 69-групова
библиотека ядрени константи (14 бързи.13 резонансни, 42 топлинни). Основното усъ-
вършенстване на програмата е по-точното пресмятане на резононсните ефекти, както
и пресмятането в топлинната област. При определянето на хомогенизираните групови
константи се използва теоремата на еквивалентност и методът на вероятностите за
първи удар при пресмятане на скоростите на реакциите.

MOBY-DICK [3] е модулна система за решаване на мнотогрупова система от дифу-
зионни уравнения (от 2 до 10 енергийни групи), използвайки модификация на прибли-
жението на Боресен при прилагане на метода на крайните разлики. Модулната
система позволява използването на дву- и тримерни подходи с два типа мрежи:
• триъгълни (решения на цялата зона по груба мрежа с разделяне на касетите на 6к 2

(к=1 п) триъгълни елемента);
• хексагонални (пресмятания на зоната или на нейни подобласти по фина мрежа т.е.

по топлоотделящи елементи - ТОЕЛ).
Системата се използва за: пресмятане на изгаряне, преходни процеси с нестацио-

нарно отравяне и др.; анализи на характеристиките на зоната в даден момент (вклкзчи-
телно и пресмятане на коефициентите на реактивност по теория на възмущенията);
пресмятания без обратни връзки. Използвани са следните итерационни методи: за
вътрешните итерации - методът на свръхрелаксация; за външните итерации - методът
на постепенната апроксимация. Ускоряването на външните итерации се управлява
чрез процедурата СЕВАСС, даваща възможност да бъдат използвани полиноми на
Чебишев, метода на Лкзстерник (линейни изрази) или полиноми, създадени от потреби-
теля. MOBY DICK позволява преход от двумерна към тримерна геометрия. Двумерните
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пресмятания са реализирани по два начина: като пресмятания с параметри, усреднони
по активната зона; като решения на избран хоризонтален слой със зададена мощност

Пресмятанията на зоната • процеса на изгарянето се състоят от две части:
• тримерни решения по груба мрежа (минимум в точки на касета);
• потвелни пресмятания на избрани хоризонтални слоеве на зоната, свързани с

тримерните решения по груба мрежа.
В зависимост от типа на пресмятания реактор. MOBY DICK използва две библиоте-

ки от дифузионни константи: библиотека за ВВЕР-440 • MAGDA-2 • двугрупови констан-
ти за хомогенизирани касети и необходимите гранични условия ъш зид нз гама-матри-
ци; библиотека за ВвЕР-1000 • MAGRU - четиригрупови данни за хомогенизирани касе-
ти, за топлоотделящи елементи, за каналите на поглъщащите елементи и др.

В резултат на многогодишно сътрудничество със специалисти от К.А.В. - Берлин.
Германия в областта на реакторно-физичните пресмятания са усвоявани, развивани и ]
тествани програмите NESSEL-4, PYTHIA и DERAB. По линия на програмата PHARE е
предложен съвместен проект ASPERCA за провеждане на цялостни реакторно-физич-
ни пресмятания с програмната система PHYBER за повишаване на степента на безо-
пасност и надеждността на експлоатация на АЕЦ-Козлодуй.

PHYBER-VVER [ 4] е съвременна лицензирана програмна система, алтернативна на
прилаганите в АЕЦ-Козлодуй, която може да се използва от КИАЕМЦ в изпълнение на
неговите функции на контрол и регламентиране на обосновката на реалните горивни
зареждания и режимите на експлоатация. PHYBER-VVER пресмята широк кръг от ква-
зистационарни неутронно-физични характеристики на ядрени реактори тип ВВЕР: по
касетно и по твелно разпределение на енергоотделянето и изгарянето в активната зо-
на; основни параметри на кампаниите на реакторите и техните контролни характерис-
тики; оптимални картограми за зареждане на активната зона; изотопен състав на отра-
ботеното ядрено гориво и други. Тези характеристики са основа за: избор на оптимал-
ни картограми за презареждане на активните зони, анализ и обосновка на режимите
на експлоатация, анализи на преходни и аварийни процеси. Структурата на
програмната система PHYBER е показана на Фиг. 1.

С помощта на програмите NESSEL или STEZ, като се използват многогрупови дан-
ни от съответна библиотека, а така също и параметри, характеризиращи геометрията,
състава и състоянието на A3, се подготвят ефективни малогрупови параметри за го-
ривни касети и отделни части от тях или дължините на екстраполация за отражателя и •
поглъщащите касети. Тези резултати постъпват в съответните библиотеки, откъдето 'i
могат да се използуват за различни цели. Така пресметнатите локални данни се под-
готвят от програмата KASTALIA във вид, необходим за входните данни на едногрупови '
дифузионни програми по груба мрежа от тип PYTHIA за пресмятане на глобалните ха- "
рактеристики на активната зона. За решаване на груповото дифузионно уравнение в •
тази програма се прилага усъвършенстван метод на крайните разлики от по-висок ',
клас. Характерна особеност е, че в използвания градиентен итерационен метод няма ':"{
разделяне на външни и вътрешни итерации. С този тип програми е свързана Интерпола- /.:
ционната програма NUBIS. р

Програмата PREPAR подготвя необходимите малогрупови характеристики (в )!
MAGRU-формат) за пресмятания по топлоотделящи елементи, на основата на вече оп- й
ределените локални неутронно-физични характеристики. Тези параметри се използу- %
ват от програмите FLEX и DERAB, които пресмятат разпределението на плътността на *
мощността и микроразпределението на изгарянето в горивни касети или отделни учас- j
тъци от активната зона. С тях е свързана програмата NUKO за определяне на микро- ]
разпределението на изотопните концентрации на горивото в зависимост от изгарянето. ;

В рамките на изследователска програма на МААЕ и на основата на файл от измере- [
ни данни бяха разработени тримерни реални физически моделни задачи (benchmarks)
за ВВЕР-440 (II блок на АЕЦ-Козлодуй) и ВВЕР-1000 (V блок на АЕЦ-Козлодуй) (5]. j

j
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Фиг. 1. Структура на програмната система PHYBER-WER
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Данни за предисторията
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Фиг. 2. Структура на програмната система HEXANES

С програми от системата PHYBER бяха извършени тестови пресмятания за 4
кампании на II блок и за 2 кампании на V блок на АЕЦ-Козлодуй. а също така и за 3
кампании на I блок (ВВЕР-1000) на Калининската АЕЦ, Русия. Детайлното сравнение на
получените pes, лтати с измерени данни и резултати от други програмни системи, ще
бъдат публикувани в специално издание на МААЕ.

Въвеждането на нови горивни технологии, вклкзчително използването на пасивни
компоненти и изме1 'ението на активните системи за безопасност, води до усложняване
на анализа на активната зона. Това изисква прилагането на тримерен усъвършенстван

\
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модел и на разширени библиотеки с уточнени данни. Съобразно тези изисквания се
развива програмната система HEXANES [6.7]. която вклкмва 4 програми:
спектралната програма NESSEL-IV-EC, дву- и тримерната дифузионни програми
HEXAB-2D (8] и HEXAB-3D и програмата TCALC за термохидравличен анализ.
Структурата на програмната система е показана на Фиг. 2.

Чрез програмата NESSEL-IV-EC [9] се пресмятат локалните неутронно-физични ха-
рактеристики (ефективни малогрупови дифузионни параметри и изгаряне на ядреното
гориво) не само за дадена подзона, но и за цялата горивна касета, отчитайки силните
нееднородности, присъщи за леководните реактори от типа ВВЕР. Тя използва много-
групова библиотека микроскопични сечения LIB4P (12 бързи. 12 резонансни и 10 топ-
линни) съдържаща данни за 200 изотопа. Енергетичното разпределение на неутронния
поток се пресмята чрез многогрупоаата апроксимация на уравнението на неутронния
пренос, а пространствената зависимост - чрез метода на стъпаловидната хомогениза-
ция За получаване на по-точни резултати в топлинната област, особено при пресмята-
не с изгарящи поглътители, зоните които ги съдържат се разделят на по-голям брой
(около 40) фини математически зони и се използва методът на вероятностите за първи
удар при решаване на интегралното транспортно уравнение.

Основен модул в системата е програмата HEXAB-3D [10], в която са приложени
усъвършенствуван модел за повишаване на точността на решение на тримерната ди-
фузионна задача в хексагонална геометрия по груба мрежа и ефективни итерационни
методи за решаване на дискретната форма на задачата.

Програмата HEXAB-3D е предназначена за пресмятане на основните неутронно-
физически характеристики, като: ефективния коефициент на размножение, тримерни-
те разпределения на неутронния поток и енергоотделянето. ефективността на органи-
те от системата СУЗ и др. Разработени са две версии на програмата: НЕХАВ-Ш-30 - об-
ластта на решение в хоризонтален план е 30°-сектор от активната зона; HEXAB-III-360 -
цялата активна зона.

За решаване на груповите диффузионни уравнения се прилага 9-точкова схема на
крайните разлики (една точка на касета в хоризонтален план). Разработен е ефективен
подход [12] за повишаване на точността на пресмятаните интегрални и локални реак-
торни параметри, без значително увеличаване на изискванията към машинната памет и
времето на пресмятане. Разработената схема на корекция притежава положителното
свойство на компенсация на грешките от използването на метода на крайните разлики
по груба мрежа и на дифузионното приближение.

За решаване на дискретната форма на груповите дифузионни уравнения се прилага
оптимизирана итерационна стратегия [13] на три нива. За вътрешните итерации са из-
ползват два метода на непълната факторизация - AGA и MAG А, ускорени с процедура
на двойна свръхрелаксация. Теоретично обоснования ефективен итерационен метод v
MAGA [14] е развит на основата на модификация на итерационната схема на метода J
AGA, която увеличава скоростта на сходимост и намалява времето на пресмятане. За i|
външните итерации се прилага степенен метод, който може да бъде ускорен чрез дву- i
или трислоен методи на полиномите на Чебишев. В най-външния итерационен цикъл се й
организира пресмятането на корекционните параметри по физически зони и |
енергийни групи и три до пет итерации са достатъчни за тяхното определяне с |
достатъчна за практиката точност. аР

П р о г р а м а т а H E X A B - 3 D е д е т а й л н о т е с т в а н а н а т р и м е р н и модели н а е н е р г и й н и р е - *
а к т о р и с х е к с а г о н а л н а к о н ф и г у р а ц и я в х о р и з о н т а л е н план и х е т е р о г е н н а с л о е с т а s
с т р у к т у р а в а к с и а л н о н а п р а в л е н и е [ 9 ] . П о л у ч е н и т е р е з у л т а т и с а сравнявани с е к с п е р и - ;
м е н т а л н и д а н н и и р е с у л т а т и от д р у г и п р о г р а м и . П р о г р а м а т а H E X A B - 3 D е получила :
м е ж д у н а р о д н о п р и з н а н и е и е п р и е т а в световно и з в е с т н и т е библиотечни фондове на :

Oak Ridge National Laboratory, САЩ и Nea Data Bank, Франция [11]. ,
С цел провеждане на изследвания, свързани с прилагането на изгарящи поглътите- \

\
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ли във ВВЕР. библиотеката от микроскопични данни LIB4P бе разширена с необходими-
те многогрупови данни за най-важните изотопи на гадолиния Gd-155 и Gd-157. В рамки-
те на изследователска програма на МААЕ се извършват пресмятания с програмната
система HEXANES за анализ на влиянието на изгарящите поглътители върху неутронно-
физическите характеристики на различни конфигурации от хексагонални решетки [15].

Обосновката на горивните зареждания и оценката на режимите на работа на ак-
тивната зона на реакторите ВВЕР изисква анализ на преходни процеси, нарушения на
нормалната експлоатация и аварийни състояния. За тази цел се усвоява програмата
DYN 3D/M2 [16], предназначена за пресмятане на преходни и аварийни реактивностни
процеси в активни зони с хексагонална геометрия. Структурата на програмата е даде-
на на фиг. 3. Програмата се състои от две части:
« модел на тримерна неутронна кинетика, който се основава на решаването на вре-

меннозависимите двугрупови дифузионни уравненения чрез използване на нодален
метод NEM;

• термохидравлична част, която вклкшва моделиране на двуфазния поток на тепло-
носителя и поведението на ТОЕЛ и карта на режимите на топлопренасяне. Тя е
свързана с неутронната кинетика чрез неутронно-физичните константи (парамет-
ризирана зависимост от термохидравличните параметри).
Малогруповите дифузионни параметри и апроксимационните параметри за тяхната

параметризация са подготвени като входни данни на отделен файл чрез програмата
PREPAR-EC на основата на библиотеката MAQRU.

Програмата DYN 3D/M2 е верифицирана чрез сравнение с резултати от други прог-
рами и експериментални данни. Областта на приложение вклкзчва анализа на реактив-
ностни преходни и аварийни процеси в активната зона, вследствие на: движение на
единични органи или групи органи от СУЗ; изменение на входната температура на топ-
лоносителя; изменение на концентрацията на борната киселина и т.н.

Разширяването и осъвременяването на регламентиран набор от критерии и грани-
ците на тяхното изменение при избор на горивни зареждания на ВВЕР е свързано с де- <
финирането на необходимите неутронно-физически параметри като входни данни и ос-
нова за по-нататъшни анализи на безопасността. Това е особено актуално във връзка с
използването на кови горивни технологии и промените в стратегиите за използване на ;
ядреното гориво. За тази цел точността ка-яресмятаните неутронно-физически пара- '
метри и моделите, приложени в програмните системи трябва да бъдат анализирани и f
оценени. Наличието на този набор от лимитиращи параметри ще гарантира, че физич- !
ните процеси в активната зона с избрано горивно зареждане ще бъдат в рамките на :
предварителните анализи на безопасността.
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Изходни данни
от PREPAR-EC

Стационарно
пресмятане
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S T A T I T

D A T R A N

DATRAN

Пресмятане на ^
преходни процеси J

Пресмятане на
преходни процеси

INPTRA

RUNTRA
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транзиентното
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Съхраняване на
данните за
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на пресмятането
на преходни
процеси

Фиг. 3. Структура на програмата DYN30/M2
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66950O5W
Комплекс от програми и данни за пресмятане на неутронния поток

и неговите фуикционали в реакторни и защитни среди

К. Илиева, С. Белоусов, С. Антонов
Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика • БАН

Надеждното определяне на неутронния поток и функционалите му е важен и
труден за решаване проблем, възникващ във всички задачи, свързани с реакторни и
термоядрени системи. Причина за това са както сложността на изследваните среди
(многослойни хетерогенни структури), така и техните размери (до 15-20 средни
свободни пробега, т.е. задачи за дълбоко проникване). Адекватното моделиране на
неутронния пренос се ограничава и от сложното взаимодействие на неутроните с ве-
ществото (което налага повече пресмятания с различни библиотеки входни данни),
както и от ограничените възможности на изчислителната техника.

Неутронният пренос се описва от известното кинетично уравнение на Болцман:

( , \ , 0 Ф ( г , Л \ , ) Е,(г,£)Ф(г,Е,П,0
У А (1)
= S(r,K,a,t) + JJrftf V/Q1 • Zs{r,E' -> /•,£}' -> U)• Ф(г,/Г',О',0

където: г - радиус-векторът на взаимодействието; Е - кинетичната енергия на неутрона
(гама-кванта); v - скоростта, съответстваща на енергията; U - единичният вектор по по-
сока на движението; / - променливата на времето; Ф(г, /:, £2, г) - времезависимият двой-
нодиференциален поток: £/{r,/f) - тоталното сечение на взаимодействие за частицата с
енергия /•.'. намиращата се в точка г; ^,(г,£"-»Л',и '-»J2 )dEdil - двойнодиференциалното
сечение на разсейване; S(r.I£,Ll ,t)(tluILl - частиците, излъчени от фиксиран източник в
момента i с енергия ЕЫЕ и посока £1 ±dil в същия единичен обем.

Величини като флуенс, биологична доза, радиационни повреждания, скорости на
реакции и други, лесно се намират като функционали F на неутронния поток и съответ-
ната функция на отклик l^{r,Efi J):

1- = иГф(г,Е,П,1)Ф(г,Е,П,()(1^Е(1П(П (2)

.. За решаване на уравнения (1) и (2) се използват различни числени методи, сред ко-
ито най-широко приложение има метода на дискретни ординати и прякото моделиране
по метод Монте Карло. Входните данни вклЫеат описание на геометрията на задачата
и описание на свойствата на материалите, представено във вид на ефективни сечения
на взаимодействие на ядрата с неутроните. Сеченията се извличат от съществуващите
библиотеки от оценени данни като ENDF, ENDL, JENDL, FENDL и др., които се осъвре-
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Фиг. 1. Блок-схема на комплекса от програми и данни

меняват непрекъснато на базата на съвременните модели за взаимодействие на неут-
роните с ядрата и сравнителни микро- и макроя(интегрални)-експерименти, ориентира-
ни към специфичните потребности - реактори на топлинни неутрони, термоядрени сис-
теми и т.н. Наличието на повече файлове от оценени данни е свързано с различието на
експерименталните и теоретико-разчетни данни за сеченията, с предпочитанията към
съответен модел за взаимодействието на неутроните с веществото.

Съгласно гореизложеното, за решаване на всяка конкретна задача е необходимо
да разполагаме със:

• библиотеки от оценени данни за взаимодействията на неутроните с ядрата;
• програмни модули, подготвящи конкретните ефективни многогрупови неутронни

сечения на базата на оценените данни;
• програмни продукти за пресмятане на неутронния пренос.
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В резултат на сътрудничеството с МАГ ATE, Оукриджския информационен център
(ORNL RSIC, САЩ), NEA DATA BANK (Франция), JAERI (Япония), ние работим с най-
съвременните библиотеки и програмни продукти. Ние използваме библиотеки и файло-
ве от оценени данни, KaToENDF/B-6[1l, ENDL-4[2], JENDL-2[3], FENDL[4J,flo3HM6TpH-
ченфайл1Я0Р90[5].

С помощта на програмите SUPERTOG [6] и NJOY-91 [7] създаваме библиотеки от
неутронни константи, в които груповата структура, спектърът на усредняване, прибли-
жението на разложение по Полиноми на Льожандри и изходният файл от оценени дан-
ни са избрани от съображения, подчинени на конкретните задачи. Такива са създаде-
ните от нас L26P3S34 [8], FBIB26S [9], FBIB54S и др. Освен тях в пресмятанията изпол-
зваме и готовите многогрупови библиотеки като EURLIB [10], VITAMIN-C [11], DLC37F
[12], SAILOR [ 13] и FLUNG [ 14].

За пресмятане на неутронния пренос използваме най-последните програмни вер-
сии:

• по метод на дискретните ординати - ANISN [15], DORT [16] и TORT [17], съответ-
но за едномерни, двумерни и тримерни пресмятания; <

• по метод Монте Карло - MORSE [18] и MCNP [19], които моделират пряко неут-
ронния пренос в тримерна геометрия.

Тези и ред други спомагателни програмни продукти (като GIP [ 20], GRTUNCL [ 21 ] и
др.) бяха усвоени, модифицирани и адаптирани като съвместими с нашия хардуер
средства. Всичко това, а също така и подготвените от нас обслужващи програмни
средства, автоматизиращи подготвянето на данни за съответните програми, ни дава
практичска възможност за решаване на задачите с изискваната точност и висока на-
деждност.

Представеният комплекс е използван за определяне на радиационното окрехкос-
тяване на корпусите на реакторите на АЕЦ Козлодуй, а така също за решаване на
бенчмарк задачи за термоядрени реактори. Този комплекс дава възможност за
решаване на редица задачи, свързани с определяне на неутронния и гама поток в '
реакторните системи. <
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8G9300355
Определяне на нвутронния флуенс и температурата

на радиационна крехкоет на корпусите
на реакторите ВВЕР-440 и ВВЕР-1000 в АЕЦ "Козлодуй"

К. Илиева, Т. Апостолов, С. Белоусов, Т. Петрова,
К. Иванов, С. Антонов, Р. Проданова

Инститтут за ядрени изследвания и ядрена енергетика • БАН

Reactor Core

Програмата за наблкздение на състоянието на корпуса на реактора включва много
аспекти, отразяващи автентичността на изводите, които засягат състоянието на кор-

пуса, надеждността на реакторните
системи и препоръките за обезпеча-
ване на проектния ресурс. Оценката
на окрехкостяването на метала на
корпуса след определено време на
експлоатация, както и изборът на
нови схеми на зареждане, осигуря-
ващи намаляване на облъчването, са
свързани с определянето на
неутронния флуенс върху корпуса на
реактора.

В реакторите ВВЕР-440/230 (бло-
кове от 1 - 4 в АЕЦ Козлодуй) шевът
No. 4 на корпуса претърпява най-се-
риозното радиационно окрехкостя-
ване (вж. фиг. 1.). В проекта на тези
реактори не са предвидени както об-
разци-свидетели, така и детектори
за вътрешно-реакторен контрол. Ос-
новните средства за адекватна оцен-
ка на състоянието на метала и за
прогнозиране на проектния срок на
експлоатация от една страна са
транспортни пресмятания на бързия
неутронен флуенс (с енергия над 0.5
MeV) върху корпуса на реактора
ВВЕР-440, a or друга извън-корпусни
измервания чрез прагови активаци-
онни детектори.

За реактора ВВЕР-1000 (блокове
5 и 6 на АЕЦ-Козлодуй) максималния
неутронен флуенс се получава върху

Фиг. 1. Корпус на реактор ВВЕР-440 шев N ° 3. За систематично наблк>-
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дение на състоянието на метала са поставени свидетели-образци и прагови активаци-
онни детектори (MFe(n,p). ^Cufn.u). 9 3Nb(n,n')), поставени над горния край на ре-
актора и на нивото на първия пръстен на корпуса.

Има големи разлики в енергийния спектър и интегралния неутронен поток падащ
върху шев No. 3 на корпусния основен метал и на щатните детектори. Това изисква до-
пълнителни неутронни измервания във въздушния слой между корпуса и топлинната
изолация.

Числени анализи на разпределението на неутронния флуенс върху корпусите на
блокове 2, 3, 4 и 5 са извършени за времето от началната до последната кампания на
експлоатация [1].

Неутронният поток е получен чрез метода на дискретните ординати при решението
на транспортните уравнения в програмите DOT4.2J 2]. впоследствие DORT [3] в случаи-
те на радиално-азимутална Xjirfi), радиално-аксиална Л'/{лг) и радиална Л'я(г) геомет-
рия. Оценката на тримерния поток е пресметната чрез следната апроксимация:

Л'(г,в,г) = Л'г(л,0) • Nz{r,z)jNR(r) (1)

Такова тримерно представяне на потока е приемливо поради no-гладката зависи-
мост на потока от z и 0, от колокото от г. Освен това е използвана програмата TORT 14]
за тримерен анализ. При пресмятане на флуенса е използвана 35-груповата библиоте-
ка от неутронни сечения FLUNG [5J.

Активната зона на реактора се разглежда като фиксиран неутронен източник. Не-
говото пространствено разпределение се определя от разпределението на мощността
в горивните касети. Тези данни са получени в съответствие с действителните експлоа-
тационни режими през всичките завършени кампании чрез използване на програмите
S P P S - 1 [ 6 J H P Y T H I A [ 7 ] .

Пространственото разпределение на неутронния източник е определено чрез
обемния коефициент на неравномерност на енергоотделянето в активната зона kv(r,z,i)r-\).
Разпределението на енергията на източника съответства на спектъра на делене xU'-~) за
енергиите до 0.5 MeV Абсолклният брой на неутроните изпуснати в 1 спт* се получава
чрез израза:

15 (2) j

0

където: /; - специфична мощност на реактора в зависимост от типа зареждане, W/cm ,
/1 - дълбочина на изгарянето, MWd/kgU; v/A - отношението на средния брой неутрони

: от деленето към средната освободена енергия при деленето.
I Следвайки [8] за дълбочина на изгаряне до около 40 MWd/kgU плутониевите ядра
| достигат 20% от урановите ядра. Приносът на двата типа енергийни спектра се взима
t линеен. Тогава енергийния спектър на източника се описва чрез формула (3).

•; Коефициентът на неравномерност на мощността fcv(r,z,0,-4) е усреднен по продъл-
f жителността на кампанията чрез формулата (4), където: // - интервал от време в ефек-
<: тивни денонощия между две последователни временни точки в пресмятането; п - брой
:: на временните интервали.
: Критичната температура на окрехкостяване се определя по формулата (5).
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фиг. 2. Устройство-дьржател за праговите активационни детектори зад корпуса на ВВЕР-440
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)и-235 = 1-394; (Т„ )Р^235 = 1-425

( V/3

Tk=Tko+TF; TF^AF\\0-aJ^O{\ ,'С (5)

За оценка на точността на пресмятане на неутронния флуенс на реакторни
блокове 2, 3 и 4 се провеждат извънкорпусни измервания с прагови активационни
детектори.

Специално устройство, носещо набора от обогатени фолии с изотопи-детектори •
, ^ C u , ^ N b е поставено зад стената на корпуса - виж фиг. 2. То се състои от 2 ?

алуминиеви тръби съдържащи желязни и медни жичкови детектори. Тръбите са поста-
вени перпендикулярно една над друга, така че покриват 60° сектор в азимутално на- ,:
правление на активната зона. i

Като пример, сравнението между проектните и действителни криви на критичната :<
температура (Фиг. 3) за корпуса на блок 4 (ВВЕР-440) показва, че действителната '
стойност на критичната температура на окрехкостяване на шев No. 4 е 8 % по-малка от 1
предсказаната в края на 10 кампания. •

Програмата за наблюдение на корпуса за ВВЕР-440 е приета в AEU-Козлодуй [9], ;
но нормативни документи и актове от Държавния регулиращ орган (КИАЕМЦ) са все ..
още в процес на изготвяне. ,|
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Фиг. 3. Критична температура на корпуса на реактора върху шев No. 4 при 30° (Козлодуй, блок 4)
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~~ 7 ШШ00556
Корелационни функции и спектрални плътности

в реакторната шумова диагностика

Н. Антонов, И. Овчарова, П. Грудев

Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика • БАН

Пресмятането в цифрова форма на корелационните функции и спектралните плът-
ности от временните последователности не създават математически проблеми [1].
Принципен остава единствено въпросът за подбора на съответните стойности на ско-
ростта на сканирането, броя на прекъсванията, честотния интервал и ивиците на про-
пускане, за да бъдат получени правилни и имащи смисъл резултати, които могат да бъ-
дат полезни при оценка на характеристиките на изследваната система.
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Автокормационни и азаимнокорвлационни функции

Разглеждаме взаимната корелация на две променливи (автокорелационната функ-
ция на които е частен случай, когато променливите са еднакви). В дискретна форма
взаимната корелационна функция има вид

Ц Ц 2 ь * = 0,1,2,...,»и (1)

където к - текущ брой на интервалите; in - максимален брой на интервалите; Ф,у(*Л) •
оценка на взаимната корелационна функция на х(1Л) и y(i.\) за отместване А-. V

Много удобни са стойностите на корелационните функции за нулеви отмествания

) = £(лг2) (2)
/ • • !

i) = h(xy) (3)
/ v i = i

Максималното отместване пь\ определя еквивалентното разрешение за честотна-
та ивица на пропускане за оценка на спектралната плътност в честотния интервал 0 uf<fc,
където/г - честота на среза. Приемаме, че скоростта на сканиране/, двукратно преви-
шава честотата на среза, т.е.

Л = 2/г (4)
За континкзалната променлива броят на статическите степени на свобода за честотния
интервал е (Л/7), където Т- времето в секунди, за което се провежда измерването и .у-
честотна ивица (Hz), получена чрез разделяне на честотния диапазон от -/о до +/о на
in интервала, т.е.

&f — 2 /о / m (5)
За дискретните променливи броят на степените на свобода на дадения честотен

интервал е Nlm, където N - брой на дискретните точки в измерванията. Приемаме, че
честотният диапазон от -/г до +fc е разделен на m честотни интервала, т.е.

У = А/г I гн = Js I m — ' f t?i<\ = i / t [ I ia)£ (6)

Предполагаме също, че еквивалентната ивица на пропускане ,у двойно превишава ин-
тервала, получен чрез разделяне на честотния диапазонот 0 до/ г на ш равни интерва-
ла, т.е. че еквивалентната ивица на пропускане двойно превишава истинската ивица на
пропускане. Следователно, при известно/, можем да подберем /Учрез избора на in.

Мощностна спектрална плътност

Автокорелационната функция е симетрична и затова трансформацията на Фурие
[2], образуваща мощностната спектрална плътност, е функция с действителни стойно-
сти. Този случай е значително по-прост от несиметричната функция на взаимната ко-
релация, затова ще го разгледаме отделно. Симетрията позволява да се използва раз-
ложението по косинуси, тъй като членовете със синуси са нулеви. Тогава
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така, че е възможно получаването на едностранна мощностна спектрална плътност
с;лл((1 V). тъй като с;лл.(<й)=2Флд-(т).

Стойностите на Фи(м.'У) и (7«("-V) трябва да бъдат пресмятани само за т+\ отдел-
ни дискретни честоти

f = nfr/m, « = 0,l,2,...,m (8)

Така се получават т/2 независими спектрални оценки, тъй като стойностите, намира-
щи се на 2frlin една от друга, ще бъдат корелирани. За тези честоти мощностната
спектрална плътност ще бъде

Фи(п/с 11») = Щ Фо + 2 5 > c o s ^ j +(-1)"ф |Иj (9)
където индексът п - номер на хармониката.

Предварителната оценка може да бъде изгладена чрез филтриране. Удобно е из-
ползването на изглаждане на автокорелационната функция по метода на Хеннинг. За
целта прозореца на Хеннинг [3]

/)(iA) = l f l + c o s — I . =0,1,2 т
2\ т) (10)

се умножава по автокорелационната функция. Доколкото />(0)= 1 и /Э(;иЛ)=0, комбина-
цията от тези уравнения дава

Ф.и,. = фхх(п/г I т) = У21 ф.и.п + X фcosf -^ j + ф х х . cosf ^ j (11)

Изглаждането на предварителнг1те оценки е необходимо, тъй като
периодограмата, определяна чрез това уравнение, се базира на дискретната
автокорелационна функция, представляваща частен случай на уравн. (1), при който
двете променливи са еднакви. Макар че оценката на отделната стойност на <ptr(/]A) е
достатъчно точна, оценката всички точки на автокорелационната функция
едновременно не е добра.

Ако предварителните стойности на спектралната плътност са измерени чрьз пряки
ивични методи, то изглаждането по Хеннинг може да се окаже излишно. В тези случаи
необходимостта от изглаждане зависи непосредствено от използвания метод.

Взаимна спектрална плътност

Поради липса на симетрия във взаимната корелационна функция анализът на
взаимната спектрална плътност е по-сложен. Разглеждаме реалната €„()) и
имагинерната £>х>(/) компоненти на взаимната спектрална плътност, описвани чрез

/: уравненията:
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00

= 2|[фц,(т) + фу,(т)]сск271/т.</т. (12)
о

[ ^ ] (13)
о

където %y.(t) и <р;Л(т) - взаимни корелационни функции за т > 0, и

<?«(/) = Cv(f) - jQv{f) = 2Ф.,Д/) = |O\y(/)|cxp[ye.vy(/)J1 / > 0 (14)

= arctan[[- Qv (/)/Cv(/)] (16)
Използвайки правилото на трапеците за интегриране (ако ч>,у(т) и <(v.,(t) са предста-

вени чрез краен брой Л' дискретни равноотдалечени стойности), получаваме:

Г ... i / . \ Г
,,,. "~1 . . , , I тип Ах 1 . , . | лтпЛт

Ф™(0) + 2 У <pr..(/A)cos TWn,(/«A)cos

[ • Ы\ ̂  I /r i ^ ' I /r

2 2 ф (гД)со.ч - - а - + ф (MA)cod — - 2 _

иг ( ° ) + C O S

Jr

Аналогично

(18)
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V-^-'in •-

Тези стойности се оценяват само за хармоничните честоти на урав. (8):

<"„ = Cv{nfe I т) = ^ { Ф . Ч . ( 0 ) + ф^(0) +(-1)"[фД(у(1иД) + Ф_„(тД)] +

(19)

On = Qv(nfc I«) = Щ*т ~ I [<P.«('A) - ЧУ 0" (20)

Тук, както и при мощностната спектрална плътност, е необходимо изглаждане на реал-
ната и имагинерната компоненти по метода на Хеннинг.

Двустранната спектрална плътност може да се оцени също с помощта на съотно-
шенията:

<МЯ = <V/)/2 = [глу(/> - ЛМ/)]/2 • / * ° < 2 1 >

«У (Я = <М-Я = «и(/)/2 = [<>(/) -ЮуЛП]/2, / >0 (22)

Избор на параметрите на раакторнит* изследвания

Едно от основните ограничения за повечето цифрови програми за взаимна корела-
ция [1] се състои в това, че броят на точките, за които трябва да се изчисли взаимната
корелационна функция, да не превишава определено число, например 2000. Освен
това обемът на експерименталните данни, получавани при някои реакторни
експерименти, е ограничен до няколко минути за условията на дадена серия. За
получаването на най-добри резултати е желателно да се използва максимален брой
данни и провеждането на анализа им от най-продължителния експеримент.
Необходимо е също отчитането на други условия като честотното съдържание на
сигнала, интересуващия ни интервал на честотите, необходимата разделителна
способност и т.н.

Скоростта на сканиране автоматически установява временния прираст Д за коре-
лационната функция. Следователно, следващият етап е определянето на броя на стъп-
ките, които трябва да бъдат използувани в процеса на корелиране, тъй като броят на
стъпките е право пропорционален на разрешителната способност и обратно пропор-
ционален на точността или на доверителното ниво на резултата. Изборът на броя на
стъпките също влияе върху трансформацията на Фурие [2, 4], прилагана за
пресмятане на мощностната и взаимната спектрални плътности и предавателните '
функции, тъй като определя интервала между честотните компоненти. Понеже броят
на нарастванията на честотата се равнява на броя на стъпките т, то нарастването на
честотата А/ се определя от обратната величина на произведението от удвоеното
временно нарастване и броя на стъпките/, т.е. Д/=1/2 тА. Увеличаването на стъпките
намалява точността или качеството на отделните измервания.

При ограничаване по брой на точките, които могат да бъдат обработени, съществу-
ва оптимум между продължителността на опита и максималната изследвана честота,
т.е. ако представляват интерес високите честоти (напр. 100 Hz), необходима е скорост
на сканиране 200 сканирания за секунда, при което максималната продължителност на

231



опита е 10 sec. Намаляването на продължителността на обработвания сегмент също
понижава точността на данните.

При разглеждане на високите честоти няма никакъв друг избор освен обработка на
няколко 'временни сегмента" на един и същи запис и просто осредняване на резултати-
те. Обикновено при обработка на експерименталните данни този проблем не възниква,
понеже представляващите интерес данни имат ниска честота.

Друг важен момент при избора на броя на временните сканирания е условието
автокорелационната функция да достигне нулата за избрано време на корелиране (т.е.
за време шЛ). При 100 сканирания с Л=0.025 sec времето на корелацияе 2.5 sec В
лучай че автокорелационната функция достига нулата и осцилира спрямо
хоризонталната ос в течение на този интервал от време, то изглаждането по Хеннинг
би било напълно достатъчно за всички отклонения, когато последните стойности на
автокорелационната функция не са нула. От друга страна, ако приемем само 20 паузи,
времето за корелиране ще бъде 20-0.025=0.5 sec; вероятно автокорелационната
функция няма да достигне хоризонталната ос и в общия случай изглаждането по
Хеннинг несъмнено ще внесе известна деформация в мощностната спектрална
плътност. Количествената оценка на такъв ефект е сложна и, за съжаление, преди
обработката на данните не може да се предскаже, ще достигне ли корелационната
функция нулата за избраното време за корелиране. Следователно за данните,
получени на нова изследвана система, може да се окажа необходимо провеждането на
един или два пробни корелационни опита, преди да бъдат избрани оптималните
параметри за обработка на данните.
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Детайлен термохидравличен анализ на максимално натоварена

касета за реактор ВВЕР-440 при авария с пълно обезточване

И. Райкова, П. Грудев, Н. Антонов
Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика • БАН

Направен е термохидравличен анализ на максимално натоварена касета (пределно
допустимо по проекта) за ВВЕР-440/В-230 с топлинна мощност 1402.5 MVV. При опреде-
ляне на топлинната мощност е отчетен коефициента на неравномерност по мощност
k,„=1.02. Разгледан е преходен режим, при който масовия разход на топлоносителя
през активната зона намалява от (рм'),-о = 3063.51 kg/m2s до (ри'),_щ =О.11(ри)/_о в
резултат на обезточване на АЕЦ при загуба на ГСН. Аварията протича в края на кампа-
нията. Прието е, че в нулевия момент се изолират ПГ по пара и питателна вода (за 0.6
сек). Възмущаващите функции на мощността, налягането и разхода, нормирани съот-
ветно по техните номинални значения, са показани в Таблица 1, а така също и на фиг. 2.
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Таблица 1. Възмущаващи функции на мощността, налягането и разхода

7, s 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

0.120 0.100 0.100

1.043 1.038 1.033

0.140 0.120 0.110

PfPti

a/a,.

1

1

t

.02

.00

.00

0.931

1.017

0.620

0.723

1.043

0.430

0.600

1.063

0.340

0.438

1.087

0.270

0.323

1.067

0.230

0.231

1.062

0.180

0.161

1.050

0.160

С помощта на субканален анализ са определени основните термохидравлични па-
раметри на потока, които определят и коефициентите на запас до кризис на топлооб-
мен за всеки от топлоотделящите елементи (ТОЕЛ). Осъществяването на надеждно
охлаждане на активната зона на реактора с цел обезпечаване на необходимия тем-
пературен режим на ТОЕЛ определя безопасната експлоатация на реакторната уста-
новка в нормални и аварийни режими на работа, особено при авария като разглежда-
ната. При анализа на максимално натоварена касета голямо внимание е отделено на
максимално натоварен ТОЕЛ. За точното определяне на най-натоварените точки на
ТОЕЛ се отчитат коефициентите на неравномерност на топллинния поток. По такъв на-
чин максималното линейно енергоотделяне може да бъде определено като функция на
средната стойност на топлинния поток:

q,(тих) = qlk • kq • к, • kk • km ; qlk = •
• «тс»-л

където: <ц к - средна стойност на топлинния поток; «д. - число касети в активната зона;

"Tol-л " число ТОЕЛ в касетата; // - височина на активната зона; Qp - номинална топ-
линна мощност на реактора: Qp = 1402.51к т = 1402.5/1.02 = 1375 MW.

В направените пресмятания е прието kq = 1.52 - коефициент на неравномерност по
касетите; кк = 1 09 •• коефициент на неравномерност по ТОЕЛ за разглежданата касе-
та (микронеравномерност); к. = 1.31 - неравномерност по височина на активната зона;
кг = к() • кк = 1.66 (коефициентите са уточнени в резултат на неутронно-физични пре-
смятания и опита от експлоатация на АЕЦ с ВВЕР-440).

След извършване на необходимите пресмятания за средната стойност на топлин-

ния поток получаваме ~ц к = 142.9 MW/cm. Тогава за максимално натоварената точка
(горещо петно) получаваме <7/(тах) = 317 MW/cm (забележка: при к, = 1.34 получава-
ме за <у/(тмх) = 325 MW/cm).

В резултат на направените пресмятания е поплучено разпределението на темпера-
турата, енталпията, масовата скорост, паросъдържанието на топлоносителя в субкана-
лите на касетата, температурните полета в ТОЕЛ и запаса до кризис на топлообмен.

Топлоотделящата сборка се състои от 126 ТОЕЛ и е с размер под клкэч 144 mm. Ви-
сочината на активната зона е //д-j = 2.44 т . Типа на ядреното гориво е уранов двуокис
с плътност 10.2 g/cm3, а материалът на обвивката на ТОЕЛ е сплав на циркония. Актив-
ната зона се състои от 312 топлоотделящи сборки - касети (отчетено е наличието на
касети-екрани). Дистанциониращите решетки на ТОЕЛ са разположени равномерно по
височина на касетата (10 броя). Коефициентът на местно съпротивление за всяка ре-
шетка е приет 0.27. Аксиалния ход на енергоотделянето е показан на Фиг. 1.

Анализ на получените резултати

Пресмятанията са направени с помощта на програмата COBSIM [2], която е моди-
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фицирана версия на програмата COBRA-НЮ [3]. В програмата COBSIM е въведена до-
пълнително корелацията на Смолин-78 [ 6, 7], която позволява да се обхване областта
на режимни параметри, съответствуващи на разглежданата авария.

В използвания компЬтърен код е реализиран подканален анализ, където сноп от
ТОЕЛ се разделят на клетки-подканали, ограничени от повърхността на касетата и ли-
нии, съединяващи центровете на топлоотделящите елементи. Термохидравличните
пресмятания се извършват, като се отчита радиалният пренос на маса, енергия и им-
пулс между съседните клетки, определен от турболентната дифузия и напречното кон-
вективно размесване между субканалите.

В основата на метематическия модел се използват уравненията за съхранение на
маса, енергия и импулс за участък Дг на разглежданата клетка-подканал. За произвол-
на клетка-подканал /, взаимодействуваща с друг подканалу може да запишем следните
уравнения:
Уравнение за съхранение на масата:

(1)

където: »>у - конвективен приток на маса на единица дължина, kg/ms; р; - плътност на
потока е i - та клетка, k g / m , А, - площ на напречното сечение за / - та клетка, гг£; пц •
масова скорост в / - та клетка, kg/s.
Уравнение за съхранение на енергията:

= i[L_ д _ А +ГП; 171;
(2)

където: и\' - ефективна скорост за пренос на енталпия, m/s; lij - специфична енталпия

на средата в / - та клетка, j/kg; /ц - предадена енергия към / - та клетка от околните

ТОЕЛ, W/m; w\: - турбулентен приток на маса на единица дължина, kg/ms; t\ • темпера-

тура на средата в i - та клетка, К; X - коефициент на топлопроводност, W/mK; I* - специ-

фична енталпия, която се определя по следния начин:
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. [ Л,- при Wjj > 0, т. е. от клетка i към клетка j

| hj при Wjj < О

Уравнение за съхранение на импулса в аксиално направление:

1 дЩ 2

Л,- ^ '

| д

a2D, ^ J J
(3)

„ e(Ui-"j)wij (2«; - гО»'«

където: \>j - специфичен обем на средата, rrrVkg; ft - коефициент на триене; Ф - множи-
тел на двуфазност на коефициента на триене; к, коефициент на съпротивление на ре-
шетката; / т - коефициент, който отчита различията между механизмите за пренос на
енергия и движение; g - сила на тежестта; и* - ефективна скорост за пренос на ентал-
пия, която се определя по следната формула:

f м, при Wjj > 0

: ПРИ Wjj < 0

В областта на еднофазната конвекция напречният турболентен приток на единица
дължина се определя по следната формула:

където: wp - средна масова скорост на двата контактуващи подканала, kg/m^s; p - кое-
фициент на турбулентно смесване между съседните субканали, който се определя по
зависимостта на Rowe:

= 0.0062 — R e " 0 1

където: D - еквивалентен диаметър; zy - разстояние между центровете на подканалите.
За определяне на коефициента на двуфазно смесване се използва корелационната

зависимост на Beus:

където: р - коефициент на турбулентно смесване при еднофазна конвекция само на

течна фаза; р а д се определя както следва:
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Фиг. 5. Температура в центъра на ТОЕЛ
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Фиг. 6. Запас до кризис на теплообмен за
ТОЕЛ с номера 1,2 и 9 на височина 2.196 m

където: А - усреднено проходно сечение, m2; В - емпирична константа; S - коефициент
на преплъзване.

Получените резултати показват, че имаме сложна картина на обтичане на ТОЕЛ,
което е в резултат на неравномерността на енергоотделянето в касетата. Най-високи
са параметрите в подканали с номера от 1 до 10, които се намират в края на касетата.

Определянето на параметрите на потока в отделните подканали позволява да се
определят коефициентите на запас до кризис на теплообмен за всеки ТОЕЛ. Най-
малък запас има ТОЕЛ No. 1, обърнат към подканал No. 1 {fc3an=2.713 при височина
Ядз=2.196 m • при номинална мощност, т.е. за / = 0 s).

Най-висока температура в центъра има ТОЕЛ No. 1 на височина Ядз=2.196 m (на
тази височина е разположено най-натовареното сечение по височина на активната зо-
на) - 7тоЕЛ = 1 7 5 0 - 9 К за Г = 0 s.

Някои от характеристиките на топлоотделящата сборка за преходния режим са
отразени на фигури 3, 4,5,6.
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На фиг. 3 и 4 е показано изменението на температурата и на енталпията на топло-
носителя за канали с номера 1, 6 и 23 на височина Мдз=2.196 m като функция от вре-
мето. От анализа на получените резултати се вижда, че след / = 2 s и за трите канала
се достига температурата на насищане.

Минимален запас до кризис на топлообмен имаме при ( = 4 s за ТОЕЛ No.1 -
kзaп=^.^5 (вижфиг. 6).

На фиг. 5 е показано изменението на температурата в центъра на ТОЕЛ като функ-
ция от времето на височина //д3=2.196 т . От графиката се вижда, че температурата в
центъра на ТОЕЛ се понижава, което е резултат от понижението на мощността на ре-
актора.

Анализът на резултатите показва, че в дадената аварийна ситуация корелацията на
Безруков описва с достатъчен консерватизъм запаса до кризис на топлообмен в целия
диапазон на изменение на режимните параметри. Запасът до кризис на топлообмен е в
допустимите граници.
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Ш9300356
Моделиране на процесите в ПГВ-1000 с RELAP5/MOD2

П. Грудев, И. Райкова, О. Нечев
Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика - БАН

В последните години се наблкэдава влошаване на надеждната работа на парогене-
раторите за ВВЕР-1000. Проблемите, които съществуват, са както от термохидравлич-
но, така и от водо-химично естество. Като цяло тези проблеми не са достатъчно изуче-
ни, макар че редица специалисти им отделят голямо внимание в изследванията си.
Публикувани са работи, свързани както с математическото моделиране на процесите в
парогенераторите, също така и експериментални изследвания, които се стремят да
изяснят действителното положение и развитие на процесите в този сложен елемент от
реакторната система. В настоящия доклад е използван математическия модел, реа-
лизиран в модифицирана версия на програмата RELAP 5/2 [ 1 , 2], поставена на ЕИМ
IBM 43-41.
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Реализираният модел на парогенератора позволява да бъдат определени основни-
те термохидравлични характеристики детайлно по целия обем на парогенератора, съ-
що така и да се определят разходите между съседни обеми. За по-задълбочен анализ
на термохидравличните характеристики на двуфазния поток в ПГ е направена разбив-
ка, в която се разглеждат 32 обема, като 16 от тях са по втори контур (виж фигура 2).
Разчетният модел позволява да се променят:

• координатите за подвеждане на питателма вода;

• координатите на мястото на продувката;

• хидродинамичните процеси на течение на работната среда, като се разполагат във
вертикални или хоризонтални плоскости прегради за протичане.

С реализираните модели е възможно да се получи пространственото движение и
разпределение на работното тяло, истинското обемно паросъдържание, изменението
на налягането по обема на ПГВ-1ООО. Резултатите от пресмятанията позволяват да се
определи ефективността на работата на потопения перфориран лист (ППЛ), запаса на
вода в обема на ПГ в случай на аварии, да сеизбере или обоснове ефективността и ко-
ординатите на периодичната продувка.

Разглежданият ПГ е хоризонтален тип и представлява топлообменник със
свободно потопени във водния обем тръбни пакети. Общата повърхност на
топлообмена в ПГ е 6115 т 2 , а обема на пароводната смес (II контур) е 127m3, като
горното ниво на тръбните пакети е 2.19 т . В представения материал се разглеждат два
модела на ПГ.

В основата на математическия модел за термохидравликата на двуфазния поток
(използван в програмата RELAP5/MOD2) е системата от уравнения за съхранение на
маса, импулс и енергия. По такъв начин се получават шест независими уравнения за
всяка фаза. За съвременните двуфазни неравновесни модели системата диференциал-
ни уравнения се решава за определяне на налягането, плътността, паросъдържанието,
вътрешната енергия и скоростта на фазите. За затваряне на изходната система дифе-
ренциални уравнения се дабавят зависимости за определяне на междуфазовия обмен
на количестве движение, междуфазовия масообмен, триене и теплообмен на стените,
термически свойства на фазите.

Уравнението за съхранение на масата може да бъде формулирано като изменение
на масата на фазата в обем Av във времето, равно на сумата на конвективния поток на
масата на фазата през границата на обема и изменението на масата на фазата в ре-
зултат на фазовия преход. По такъв начин, условието за съхранение на масата на фаза
к в единичен обем може да бъде записано в следния вид:

където: од - обемна концентрация; р# - плътност, v^ - скорост; в случаите, когато к = g
имаме парова фаза, а при к= 1 имаме водна фаза; Г - скорост на образуването на фаза
в единичен обем, и = 1 за водна фаза и и= 0 за парова фаза.

Уравнението за съхранение на импулса (изменението на импулса на фаза к в еди-
ничен обем Av) е определено от конвективния поток на импулса през границата на обе-
ма Av, от въздействието на външни повърхностни и обемни сили и от обемният импулс
между фазите. Усреднените по време и пространство значения на импулса и потока на
импулса на фаза к са равни съответно (за единичен обем) на од-р^^ и c^-p^-t'*-2. По
такъв начин уравнението за съхранение на импулса на фаза к може да бъде записано в
следния вид:
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dt dz dz

-akpkAvkFjk -Ca k (\ -ak )p-
dt

където от дясната страна имаме: градиент на налягането, изрази на напрежението и
присъединителната маса С Коефициентът С зависи от режима на двуфазния поток.
Например, за дисперсен поток С> 1/2, а за разслоен - Г=0 [ 5].

Уравнението за съхранение на енергията във фаза к (в единичен обем Av) се опре-
деля от конвективния поток на енергия, обмена на енергия между фазитет. притока на
енергия през границите на обема, работата на външните сили, отделянето на енергия в
обема. По такъв начин уравнението за съхранение на енергията на фаза к може да
бъде записано в следния вид:

^ ~{akpkekvk) =

da d ( 3 )

= -p'-^f- ~ P^Wk)+ &* + Qk + rikhk ~ Г»ЛЛ + DISSk

където QK.k - количество енергия предавано от стената към паровата фаза или водната
фаза; DISSk - енергия на дисипация: DISS/ - aj-pi-vp-F^i - за водната фаза,

/ g • за паровата фаза; Qjk - енергия на междуфазов топлообмен:

0„ = Н„{Т> - 7}) - уцт - 8)ГИ.(Л| - А/)

s T) 1/2(Гг)ГЩ hfQ;, = Hig(Ts -Tg)- 1/2(Г-г)Г„Щ -hf)

където l/ц и //,,, са коефициенти на междуфазов топлообмен; Is - температура на на-си-
щане, Г/ и Тя - температура на водната и паровата фаза; Е = 1 за Ги,>0 и Е =-1 за Г№< 0.

В настоящия доклад са анализирани два различни подхода, реализирани чрез два
различни модела на ПГ. Първият модел е представен на фигура 1, и с негова помощ мо-
жем да получим изменението на основните топлохидравлични характеристики по висо-
чина на ПГ. Вторият модел, показан на фиг. 2, позволява да бъдат определени същите
характеристики детайлно по целия обем на ПГ, също така и да се определятразходите
между съседни обеми.

Необходимите гранични условия [6] са: температурата на топлоносителя на входа
7=593 К в TDV660 (TDV- Time-Dependent Volume); разхода на топлоносител и/р=4224
kg/s в TDJ680 (TDJ - Time-Dependent Junction); налягане на топлоносителя на изхода
Р=1.56Ю7 Ра в TDV670; температура на подхранващата вода Г=493К в TDV620 (виж
фиг. 1).

Нивото на водата в ПГ се оределя от разхода на питателна вода {разхода от
TDV620) и разхода на отвеждана\»лара към паровия колектор (разхода към TDV621).
По такъв начин определянето на разхода на подхранваща вода е свързано с разхода на
пара към паровия колектор.
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Фиг. 1. Разчетна схема на ПГВ-1000 (първи модел)
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фиг. 2. Разчетна схема на ПГВ-1000 (втори модел)

Необходимия разход на подхранваща вода може да се определи от баланса на
енергията в ПГ. Тъй като за TDV620 е фиксирана температурата на подхранващата во-
да, то и /уи. - енталпията на подхранващата вода е определена. Знаейки, че енталпията
на парата hv може да бъде определена по налягането, от енергийния баланс на ПГ мо-
жем да запишем:

където Gfw е разхода на подхранваща вода; Q - топлинната мощност на ПГ.
При пресмятания с програмата RELAP5/MOD2, тази връзка между подхранващата

вода и парата може да компенсира изменения на разхода до 1%. В случаите на по-голя-
ма флуктоация на потока за определяне на разхода на подхранваща вода може да се
използва системата за контрол на нивото на водата в ПГ.

Изменението на паросъдържанието по височина на ПГ е отразено на фиг. 3 и 4. На
фиг. 3 е представено изменението на паросъдържанието в обемите с номера от 600 до
606 включително (седем обема). Необходимо е да се отбележи, че в обемите 600, 601 и
602 са разположени свободно потопените тръбни пакети. В обем 603 се подава под-
хранваща вода, която предизвиква рязко понижение на паросъдържанието, което в
следващия обем 604 (над перфорирания потопен лист) отново се намалява, а темпера-
турата на водата се повишава. На фиг. 4 е показано изменението на

I
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Фиг. 4. Паросъдържание за обеми 611-614

паросъдържанието в обемите от 610 до 614, с помощта на които се моделира
естествената циркулация. Изменението на паросъдържанието за тези обеми е
сравнително слабо поради отсъствие на топлообменни тръбни пакети.

На фигура 5 е представено изменението на налягането по l-ви контур за обем 221,
който е разделен на 5 секции по дължина на тръбния пакет от горещия до студения колек-
тор. Загубата на налягането АР на теплоносителя при движението в тръбичките е 89 кРа.

С помощта на втория модел, както бе отбелязано no-горе, може да се постигне по-
детайлно разпределение на топлохидравличните характеристики в пространството на
ПГ, а също така и да се определи масовия разход между съседни сбеми. Получаването
на тези данни ще се използва при пресмятане на разпределението на разтворимите
примеси в обема на ПГ, тъй като обменяйки се с маса, обемите обменят и съдържащо-
то се в нея вещество (разтворими примеси в случая). За тази цел се разработва модел
с два пъти повече обеми.

8 представения модел ПГ е разбит по височина на 4 слоя. В първия слой са вкл1оче-
ни обеми 600, 700, 800, 900, 610, 710, 810 и 910, в които са вклЬчени и топлопредаващи-
те повърхности (съответно 220, 221, 222,
223, 224, 225, 226 и 227). Обемите обме-
нят помежду си маса както по оста х, та-
ка и по оста у, а също и с обемите над тях
(по оста г).

Във втория слой са вклкэчени обемите
601, 701, 801, 901, 611, 711, 811 и 911,
които са разположени на височината на
горния край на тръбния сноп и чрез тях е
отчетено хидравличното съпротивление
на потопения перфориран лист, нали-
чието на подаване на питателна вода
(TDV 620, 666, 622, 623, 720, 721, 22, 723).
За тях е характерен също обмена на ма-
са един с друг във всички направления, = "j т т т 1
като в направление z те обменят с обем Номер на снкци/тв
605 от третия слой. Този обем съдържа
пара и в него е отчетено наличието на се- ®иг- 5 > Изменение на налягането на

първи контур за обем 221

(ST.0

156.5

156.0

HS.S

(SS.0

" \
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париращо устройство. В четвъртия слой
е разположен парния обем 606, който е
свързан с TDV 621, отвеждащ парата по
паропроводите към турбината. Обеми
800 и 801 съдържат студения колектор, а
обеми 710 и 711 съдържат горещия (виж
фиг. 2).

Условията по l-ви контур се задават
чрез TDV 660, 760, 860, 960, 640, 740, 840,
940 - на вход от l-ви контур, и TDV 661,
761, 861, 961, 641, 741, 041, 941 - на изход
към реактора.

В таблица 1 са показани резултатите
от пресмятанията с последния модел,
като особен интерес представлява от
гледна точка на по-нататъшната работа,
взаимодействието между обемите.
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Таблица 1.

Обем, N,
връзка

601
601 - 701
601-611
601 - 605

701
701 - 801
701-711
701 - 605

801
801 - 901
801 -811
801 - 605

901
901-911
901 - 605

811
811-711
811-601

711
711-611
711-605

611
611-605

Резултати от пресмятанията
с втория модел

Скорост на
водата, m/s

0.1067
-0.0035
-1.3376

0.2041
-0.0150
-1.8551

-0.1682
-0.1772
-1.1492

•0.0465
-1.9226

-0.1038
-1.1816

-0.1013
-0.6877

-0.9623

Скорост на
парата, m/s

0.2144
-0.0068
0.2167

0.4036
-0.0295
0.4035

-0.3326
-0.3565
0.3610

•0.0950
0.3076

-0.2022
0.5312

-0.1966
1.0094

0.5287

6693005S9
Узаконяване на изчислителните програми

използвани в процеса на лицензиране на АЕЦ

И. Хиновски
ДФ "ЕНЕРГОПРОЕКТ"

Проблемът за верифициране и валидизиране (узаконяване) на изчислителните про-
грами, използувани за лицензиране на АЕЦ, напоследък се явява един от най-дискути-
раните проблеми на процедурата [1,2] .

Защо? Защото резултатите от изчисленията определят еднозначно резултатите
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(утвърждаващи или не) от лицензионная процес.

Как? Всеки регулиращ надзорен орган поръчва или сам изготвя програма или про-
цедура за валидизиране на необходимите му лицензионни изчислителни програми.

Колко програми и как? Разнообразието и спецификата на различните програмни
средства изисква формулиране на общи критерии и общи изисквания.

Една от дългосрочните цели на регулиращите органи трябва да бъде качествена
оценка и узаконяване на всички налични и използувани изчислителни програми в про-
цеса на лицензиране. За изпълнение на тази задача регулиращия орган поставя реди-
ца изисквания и проблеми за изясняване от страна на разработчиците и/или потреби-
телите на програмния продукт. Така например, за всяка изчислителна програма, която
се разработва в стррната още в началото на работата авторският колектив задължи-
телно трябва да представи на регулиращият орган 'програма за верификация*. Въпрос-
ната програма и нейното изпълнение е предмет на контрол и утвърждаване от страна
на регулиращия орган. Например по отношение на термохидравличните изчислителни '''
средства една програма за верификация трябва да съдържа задължително следните
фази:

A. Сравнение на резултатите от изчислителната програма с подходящи тестови данни
получени на ескпериментални стендове:

(1) основни тестове;
(2) тестове на специфични ефекти и явления (интензивна програма за изследвания

в тази област, свързана с верифицирането на RELAP5/Mod2 се изпълнява в
"Енергопроект". Част от резултатите от нея ще бъдат публикувани до края на
1993г.).

(3) компонентни тестове (активна зона, компенсатор на обема, помпи, парогенера-
тори, арматура...); ;

(4) интегрални тестове;
(5) тестове с данни от измервания получени в АЕЦ.

В случаите когато: сравненията са незадоволителни; CPU - времената за изчисле-
нията са твърде големи, или са налице грешки, се налага да бъдат извършвани про- ;
мени и подобрения в програмата.

Б. Тест на числените методи ;
(1) Формални тестове (тестове на балансовите сравнения, на сходимостта); i
(2) Пресмятания на точни решения. j

B. Изследвания на чувствителността, вклкэчващи: тестове за определяне ефектите от ;\
промени в: входния модел, граничните условия, нодализацията, опциите на програ-
мата и евентуални модификации в нейния текст на изходния език. Целите са след- s
ните: |
• определяне на оптималните параметри във входния модел (коефициенти на топ- |

лообмен, детайлност на нодализациите, временни стъпки и др.); j |
• изготвяне, допълване и усъвършенстване на Ръководството за потребителя; i
• определяне на диапазона на достоверност на потребителските резултати; 4

IГ. Анализи на мащабните ограничения на програмата: я;.
• пресмятания на експериментални тестове на специфични ефекти и интегрални if

системни ефекти проведени на стендове с различни мащабни коефициенти; ;i
• определяне на зависимостта на избрани критични параметри от мащаба на екс- •>

перименталния стенд; '

Д. Осигуряване на качеството на програмния продукт (QA): Г;
• провеждане на тестове за доказване на всички дефинирани в Ръководството за
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потребителя възможности на продукта;
• определяне на тестовите пресмятания;
• завършване и окомплектоване на документацията.

Е. Верификация на потребителите. Узаконяване правото на потребителите (лицензи-
ране) от страна на регулиращия орган за работата с програмния продукт се пред-
хожда от верификацията им. При нов програмен продукт тази фаза е паралелна но
и неразделна част от цялостната програма за верификация на програмата. Вери-
фикацията на потребителите е отговорен специфичен лицензионен процес, който
се извършва на базата на национална програма и процедура, разработени от регу-
лиращия орган.

В националната програма се разработват и вклкэчват всички съществуващи нап-
равления в дейността по математично моделиране на процеси и явления в АЕЦ, свърза-
ни с безопасността и обект на лицензионни анализи. В тази програма е вклкэчен и спи-
съка на узаконените от националния регулиращ орган изчислителни програмни про-
дукти за всяка област.

В процедурата за лицензиране на потребителите основно се вклкэчват изисквания
за доказване, като:

• познаването на програмния продукт;
• професионални умения за работата с него (професионално досие);
• списък на проведените от кандидата верификационни тестове и резултатите от

тях (участие в ISP, SPE и др.);
• списък на проведените от кандидата еталонни тестове и резултатите от тях;
• списък на изпълнени от кандидата разчетни анализи под фирмена система за

осигуряване на качеството и др.

Основните фази на една процедура по узаконяване на даден програмен продукт
трябва да вклкэчва:

1. Предоставяне на програмната документация на регулиращия орган от автора или
потребителя (за импортен продукт);

2. Оценка на програмната документация от регулиращия орган за съответствие с i
изискванията за пълнота и на целите за верификацията и. При необходимост се ;
изисква допълнителна информация от предложителя на програмата; ;|

3. формулиране на становище на регулиращия орган за документацията, а за нов ']
програмен продукт: определяне на екип от 3-ма квалифицирани оценители (лицен- ч
зирани потребители на подобен програмен продукт) за верифициране и оценка на I,;
програмата; I

4. Предоставяне на становището от екипа оценители на регулиращия орган; |
5. Формулиране на окончателното становище на регулиращия орган относно прило- «t

жимостта на програмата: 'А
• издаване на лиценз за използуване на програмния продукт, или
• формулиране на допълнителни изисквания към предложителя, или
• определяне на ограничения за приложението му.

След завършване разработката на изчислителната програма резултатите от вери-
фикацията й се вклкэчват в документацията за узаконяването и.

Случаите на приложения на чуждестранни изчислителни програми трябва да бъдат
обект на специална програма за узаконяване, изпълнявана по поръчка на регулиращия
орган. Тази програма покрива очевидно по-къса процедура за верификация, започвай-
ки сравнителни тестове от фаза А - т.т. 4 или 5, игнорирайки например фазите Б, Г и Д,
но в никакъв случай фазата Е. В такива случаи от страна на регулиращия орган може
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да бъде формулирана допълнителна програма за изследвания, тестове или допълнител-
ни въпроси, на които трябва да бъде отговорено. Така например за узаконяването на
една съвременна изчислителна програма като RELAP 5/Mod2 за реакторите ВВЕР
трябва да бъдат разработени и да бъде отговорено на редица въпроси, дадени в Прило-
жението.

Едно от основните условия за успешно изпълнение на мероприятията от една прог-
рама за верификация и узаконяване на програмен продукт е наличието на съвременна
изчислителна техника на разположение на потребителя, която да бъде използувана за
многовариантни разчетни анализи и сравнения с експериментални резултати.

Следващото условие е организирането на колектив, извършващ паралелни незави-
сими анализи от същата програма като елемент от процедурата за осигуряване на ка-
чеството. В практиката на развитите страни това обикновено е звено под прекия над-
зор и ръководство на регулиращия орган. V

За успешното комплексно решаване на въпросите, свързани с верифицирането и
узаконяването на импортни програмни продукти адаптирани за реакторите ВВЕР, из-
ползувани в лицензионния процес, е необходимо организиране на международна ин-
теграция на страните, експлоатиращи такива реактори, например клуб на експлоати-
ращите ВВЕР. Тази практика, отдавна установена в други страни, успешно дава поло-
жителни резултати по отношение повишаване точността и доверителността на лицен-
зионните пресмятания паралелно със значителното съкращаване на инвестициите в
тази област.
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Приложение ;:

Открити въпроси &
при валидизиране на програмата RELAP 5/Mod2 1

за реакторите ВВЕР I
i

1. Статус на верификация на програмата за реакторите ВВЕР (компонентни тестове, ij
тестове на отделни ефекти, интегрални тестове). |

2. Експертно формулиране по поръчка на регулиращия орган и узаконяване на при- ,.]
емливи и добре тествани входни модели, опции и временни стъпки, ориентирани *••
към специфични аварии, сценарии и модели реактори. !§

3. формулиране на задължителни правила за потребителите, определени на базата на Ц
международния потребителски опит. й

4. Определяне на диапазона на приложение на програмата в лицензионния процес. U
5. формиране на екип от квалифицирани (лицензирани) потребители и отговорни ме- •{

ниджъри за пресмятанията, необходими за лицензионния процес. |
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тема от 1976 г. до текущото публикации по темата Ви
тримесечие. 4 пъти годишно.

Копия на първоизточници
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минимално заплащане в срок от 10 дни във вид на
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Бул "Шипченски проход" 69, София 1574

Тел. 70-35-37; телекс 23383 кае Ьд; факс 70-21-43



Издателски услуги, преводи, предпечатна подготовка,
техническо редактиране, оформление и печат с най-ви-
соко качество на научни и технически материали:

• статии и доклади, слапди за шрайб-проектор;
• сложни текстове с илюстрации, графици, формули и

таблици;
• отчети и препринти, вкл. подвързване;
• малотиражни издания, сборници, годишници;
• бюлетини и тематични поредици;
• научни и технически списания;
• специализирана литература и монографии;
• рекламни материали, брошури и дипляни, вкл. съобще-

ния за конференции, проспекти за апаратура и др.

Времето е по-скъпо от парите, а печатните Ви мате-
риали са лицето на Вашата организация - потърсете ни
за модерно и компетентно решаване на Вашите проб-
леми, за нов облик на печатните Ви материали, както и
за комплексно обслужване на научни и технически фору-
ми и мероприятия.


