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The study considers Jul! power operation analysis results and impact of strategies and modernization 
implementations of KNPP Units J and 4. In summary they are: the development of Severe Accident 
Management Guidelines (SAMG) and Symptom Based Emergency Operating Procedures (SB EOP), 

installation of brand new systems as Emergency Filler Ventilation System, Passive Autocatalitic Hydrogen 
recombners, etc. In order to res/wnd to the objectives of the study the analysis assesses the impact of 

different initiating events on risk based on the frequencies of various plant damage states, the confinement 
failure, and the radiological release frequencies andfinally estimates the total risk as frequency of 

radiological releases. 

Обект на анализа са блокове 3 и 4 на АЕЦ Козлодуй. Те са от типа ВВЕР-440/В230 с 
херметични помещения за парогенераторите (боксове на парогенераторите). 

В съответствие със съвременните изисквания за безопасност е проведена 
модернизация на тези блокове. Части от нея, които имат отношение към поведението на 
конфейнмента в условията на тежка авария, са ръководството за управление на тежки 
аварии, аварийната филтърна вентилация, рекомбинаторите на водород и системата за 
инертизиране на боксовете на парогенераторите [2]. 

Ръководството за Управление на Тежки Аварии включва следните основни стратегии за 
управление: 

• Понижаване на налягането в първи контур; 
• Въвеждане на вода в първи контур; 
• Понижаване на налягането в конфейнмента; 
• Въвеждане на вода във втори контур; 
• Понижаване на налягането във втори контур; 

В рамките на този доклад са представени резултатите от анализа за работа на блока 
при пълна мощност с отчитане или ие на дадеиите по-горе групи стратегии [1]. Тук 
влиянието на стратегиите за управление на аварията е оценено сумарно върху честотата на 
големите ранни изхвърляния, а също и върху сумарния риск за блока. 

В Таблица I са представени резултатите, получени при работа на блока на пълна 
мощност. В последните две колони са представени честотите за реализиране на посочените в 
колона 1 сценарии. В края на всяка колона е посочен сумарният риск, който представлява 
честота за реализиране на радиоактивни изхвърляния за разгледания диапазон от изходни 
събития. Съответно на Фиг. 1 и Фиг. 2 може да се оцени приносът на отделните сценарии 
(група изходни събития) към сумарния риск за блока. 

114 



Резултати за общия риск от анализ на състояние - „Пълна мощност" с и без отчитане на 
стратегиите и модернизационните мерки 

Таблица I. 

Сценарий без отчитане 
на РУТА 

с отчитане на 
РУТА 

Вътрешни събития 
I сценарий - Голям теч от 1 контур 1.59Е-06 1.33 Е-06 
2 сценарий - Малък и среден теч от I контур 2.25Е-06 1.73 Е-06 
3 сценарий - Междусистемен теч 6.22Е-06 8.99Е-07 
4 сценарий - Транзиенти 4.01Е-06 2.85 Е-06 
5 сценарий - Пълно обезточване 1.01 Е-06 4.92Е-07 

Пожари 
4 сценарий - Транзиенти 1.5Е-06 5.89Е-07 

Сеизмика 
4 сценарий - Транзиенти 6.91Е-07 1.15Е-06 
5 сценарий - Пълно обезточване 2.29Е-06 5.39Е-07 
Сумарен риск 1.96Е-05 9.57Е-06 

Сеизмика - Пълно 
обезточване 

12% 1 
Вътрешни - Голям 

теч от I контур 
8% 

Пожари -
Т р а н з и е н т а — 

8% 

Вътрешни - Малък 
и среден теч от I 

контур 
12% 

Вътрешни - Пълн! 
обезточване 

5% 

Вътрешни -
Транзиенти 

20% 

Вътрешни -
Междусистемен теч 

31% 

Фигура I. Разпределение на риска при работа на блока на пълна мощност 
без отчитане на РУТА 

115 



Сеизмика -
Транзиенти 

Пожари- 1 2 % 

Транзиенти 
6% 

Вътрешни -
Пълно 

обезточване 
5% 

Вътрешни -
Транзиенти 

30% 

Вътрешни -
Голям теч от I 

контур 
14% Вътрешни -

Малък и среден 
теч от I контур 

18% 

Вътрешни -
Междусистемен 

Фигура 2. Разпределение на риска при работа на блока на пълна мощност 
с отчитане на РУТА 

Резултатите за големите ранни изхвърляния I.ERF (Large Early Release Frequency) са 
представени в Таблица II, като е направена отделна оценка за всяка група стратегии. 

Честота на големите ранни изхвърляния при работа на пълна мощност. 
Таблица II 

Описание на сценария Без 
стратегии I стратегия II 

стратегия 

Междусистемен теч 6.22Е-06 8.99Е-07 8.99Е-07 
Голям теч 3.98Е-07 6.54Е-09 6.54 Е-09 
Малък и среден теч 8.10Е-07 4.01 Е-09 4.01 Е-09 
Транзиенти 1.56Е-06 1.56Е-06 0 
Пълно обезточване 2.44Е-07 5.56Е-07 0 
Сеизмика 7.30Е-07 6.52Е-07 4.89Е-08 
Пожари 2.92Е-07 3.45Е-07 0 
Сумарно 1.02Е-05 4.02Е-06 9.59Е-07 

Анализът на резултатите, получени с отчитане и без отчитане на стратегиите за 
управление на тежки аварии позволява да се направят следните изводи: 

• По отношение на сценариите с междусистемен теч или по-конкретно теч от първи към 
втори контур (в условия на отворен предпазен клапан на парогенератора), влиянието 
па анализираните стратегии не е особено голямо. Основните последователности, 
които формират този резултат се дължат на невъзможността за изолиране на теча 
чрез главната запорна задвижка. Причина за това е, че байпасирането на бокса на 
парогенераторите представлява, иа практика директен път за разпространение на 
радиоактивни продукти на делене. Тази директна връзка с околната среда не може 
да се предотврати със средствата за предпазване на бокса на парогенераторите. 
Въпреки това, реализираното намаляване на влиянието на този сценарии се дължи 
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на стратегията, свързана с инертизиране на средата в бокса на парогенераторите. 
Това е така, защото в условията на междусистемен теч няма възможност за 
инертизиране на средата за сметка на изтичащия от I контур флунд и в момента на 
отказ на корпуса на реактора, съдържащия се в корпуса водород ще взаимодейства с 
кислорода, наличен в бокса на парогенераторите. 

• Най-голям принос към явленията изтичане иа стопшка под високо налягане (НРМЕ 
- High Pressure Melt Ejection) н директно нагряване па конфейнмента (DCH - Direct 
Containment Heating) има стратегията за понижаване на налягането в основния 
контур. Съдейки по резултатите, показани в Таблица II, тази стратегия свежда до 
нула приноса на тези сценарии към големите раинн изхвърляния; 

• Сравнителният анализ между резултатите демонстрирани в Таблица I и Таблица II 
показва, че влиянието на различните стратегии върху изходните събития, свързани с 
теч от първи контур не е голямо по отношение на сумарния риск и е значително по 
отношение на честотата на големите ранни изхвърляния. Този ефект се обяснява от 
една страна с работата на системата за филтърна вентилация [4], чиято функция е да 
поддържа налягане в бокса на парогенераторите по-ниско от точката на сработване 
на струйно-вихровия кондензатор [3] н да филтрира атмосферата от бокса на 
парогенераторите преди постъпването й в околната среда. С други думи по този 
начин се намаляват количествата на изхвърлените радиоактивни продукти. От друга 
страна отчитането на действието на рекомбинаторнте, както и допълнителното 
създаване на инертна среда в бокса на парогенераторите минимизира вероятността 
за запалване на водорода, който се генерира в ранната фаза на тежката авария. 

В последна сметка прилагането на всички гореизброени стратегии за управление и 
овладяване на тежка авария намалява крайния резултат на честота за големи ранни 
изхвърляния с повече от един порядък, докато това влияние върху минимизирането на 
сумарния риск е значително по-малко. Този ефект се дължи на факта, че въпреки 
прилагането на стратегиите за управление на тежки аварин, проблемите, свързани с 
охлаждането на стопилката, която се локализира на дъното на шахтата и предотвратяването 
на пробиването й остават нерешени. За предотвратяването на пробиването на бетона на 
шахтата на реактора може да бъде използвана успешно стратегията, свързана с 
предварително запълване на шахтата с вода и предотвратяване на отказ на корпуса, която на 
този етап не е внедрена в АЕЦ „Козлодуй". 
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