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ЗА МАЛКА ТЕЧ ID 80 ЗА ВВЕР 1000
Боряна Атанасова и Павлин Грудев

1. Резюме

Целта на настоящия доклад е да представи резултатите
получени при симулиране и последващ анализ на авариен режим
"Малка теч с ID 80/им" за реактори тип ВВЕР 1000/6320 (блокове 5 и
& в АЕЦ "Козлодуй").

Пресмятанията са извършени с компютърен код за пресмятане
на тежки аварии ASTEC v2, който е разработен от френски и немски
колективи - (IRSN&GRS). Интегралния компютърен код RELAP5 е
използван като референтен за сравнение на получените резултати.

Анализите са насочени върху процесите, възникващи при
вътрешно корпусната фаза на авариен режим със значително
повреждане на активната зона.

В направените анализите са оценени основните
термохидравлични параметри, началото на деградацията на
активната зона, както и последващата релокализация на горивото
до отказ на корпуса на реактора.

Интегралния компютърен код RELAP5 е използван като
референтен за сравнение на получените резултати до началото на
деградацията на активната зона, която настъпва след оголването
й и превишаване на температурата на горивото над 1200 <С.

2. ASTEC и RELAP модел на реактор ВВЕР 1000/В320

За оценка поведението на параметрите при изследвания сценарий
"Малка теч с ID 80мм " е използван реактор ВВЕР 1000/320 за АЕЦ
Козлодуй. Този реактор спада към типа реактори с вода по налягане.
Топлинната им мощност е 3000 MW, а електрическата -1000 MW.

Дискретизационната схема на хермозоната за ASTEC (виж Фиг. 1) е
представена чрез четири контролни обема и обем, който моделира
околната среда. Четирите циркулационни кръга са представени чрез
два кръга - единичен, към който е свързан компенсатора на обем (КО),
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и обобщен, обединяващ трите кръга. Кръговете са аналогични по
между си и са моделирани с прилежащите им циркулационни помпи и
парогенератори.

Входния файл включва модулите CESAR, ICARE, SOPHAEROS и
СРА. Всеки модул симулира участък или набор от физични феномени,
протичащи в съответната зона на реакторната инсталация [1].

Дискретизационната схема на първи и втори контур на ВВЕР
1000/В320 е представена на Фиг.1.

Фигура 1. Дискретизационна схема на първи и втори контур
наВВЕР-ЮООзаАБТЕС

На фигура 2 е представена дискретизационна схема на първи конту на
ВВЕР-1000 за RELAP5. Конфигурацията на модела дава подробно
описание на всички системи по първи и втори контур, системите за
безопасност и хермозоната. Реакторът е моделиран с контролни обеми,
които включват: низходящи участъци, дъно на реактора; долна смесителна
камера; активна зона състояща се от горещ и осреднен канал: байпас:
горна смесителна камера и горна част на реактора симулирана чрез
няколко обема. Дискретизационната схема по втори контур описва между
тръбното пространство на парогенератора, свободния обем над между
тръбното пространство, паропроводите с принадлежащата им арматура и
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всички системи за безопасност, като е моделиран и главния паров
колектор, турбината със стопорнорегулиращите клапани и конденсатора.
Моделирано е основното подхранване на парогенераторите, което
поддържа номиналното ниво в тях. Дискретизационната схема на
хермозоната е представена чрез хидродинамични обеми и връзките
между тях.

J 362

Фигура 2. Дискретизационна схема на първи и втори контур
наВВЕР-1000заР?Е1_АР
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3. Изследван сценарий

За симулирането на аварията "Малка теч" са направени следните
основни допускания за последователността от събития:

1). 0.0 s - Възникване на теч с диаметър 80 мм; спиране на ГЦП
поради допускане на пълно обезточване: сработване на аварийната
защита на реактора.

2). 5s - Загуба на питателна вода;
3). 10s - Изолиране на турбината

4. Начални и гранични условия

В таблица 1 са представени изчислените стойности за достигане на
стационарно състояние и проектните стойности за реакторни
инсталации ВВЕР 1000/тип 320 за ASTEC и RELAP.

Таблица 1. Сравнение на номинални и изчислени стойности

Параметър

Топлинна мощност, MW
Налягане в първи контур, МРа
Средна температура на изхода на реактора, °С
Максимална температура на входа на
реактора, °С
Разход на вода през един циркулационен
кръг, kq/s
Налягане в ПГ, МРа
Пара през парогеренератора, kg/s)

Проектна
стойност

3000
15.7

320.15

290.0

4400.0

6.27
408

ASTEC
v2

стойност
3000
15.5
320

290.1

4363.1

6.35
409

RELAP
5.3.2

стойност
3000
15.7
320

290

4430

6.35
409

5. Анализ на получените резултати

Сравнението на по-важните параметри и процеси съпровождащи
аварията е представено на Фиг. 3 до Фиг. 8. Пресмятанията са
извършени до отказ на корпуса на реактора. Анализът е ориентиран
към процесите, протичащи в корпуса на реактора по време на
аварийния режим.

Последователността на основните събития съпровождащи
аварията са представени в таблица 2.
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Таблица 2. Хронология на събитията при протичане на авариен режим "Малка
теч с Ю=80 мм

Параметър, sec

Възникване на теч с диаметър 80мм
Спиране на ГЦП
Сработване на аварийната защита на реактора
Загуби питателна вода
Изключване на турбината
Загуба на естествена циркулация
Начало на разгряване
Стартиране на модула ICARE (само за ASTEC)
Достигане на температура 1200С
Първа порция материали попаднали на дъното, sec (ASTEC)
Начало на разрушаване на активната зона
Разрушаване на корпуса на реактора
Край на пресмятането

ASTEC
v2
0.0
0.0
1,5
5.0

10.0
1100
1200
1410
2500
2934
3942
8243

57701

RELAP
5.3.2
0.0
0.0
1,5
5.0

10.0
1100
1780

—
2860

—

—
—

Сравнението на основните събития от таблицата no-rope, показва,
че ASTECv2 предсказва значително по-ранно начало на разгряване, и
значително по-ранно достигане на 1200 С в активната зона в сравнение
с компютърния код RELAP 5.3.2. Направено е сравнение на развитието
на аварията, както и на основните събития, загуба на естествена
циркулация, отваряне на предпазните клапани на ПГ и др.

Поведението на налягането в l-ви и ll-ри контур при протичането на
аварийния режим за двата кода е показано на фигури 3 и 4 по-долу:

Primary i Secondary Pressure

0. 5И. 1СШ. 1500. 20GO й£Ю. ЗОШ.
VVEK.iUW SSLOCA SO mm

оо IMOJJ

Фигура 3. Налягане в 1-ви
и ll-ри контур ASTECv2

Фигура 4. Налягане в 1-ви
и ll-ри контур RELAP 5.3.2.
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Както се вижда от сравнението на фигурите по-горе поведението на
налягането и при двата кода (ASTEC и RELAP) е сходно. Първоначално
налягането започва да намалява вследствие загубата на топлоносител
през теча. Изключване на турбината става в Юсек., което води до
повишаване на налягането във втори контур предсказано и от двата
кода. В началото на аварията ГЦП-тата и питателната вода към ПГ
спират и остатъчното топлоотделяне се отвежда от A3 чрез естествена
циркулация. Налягането по l-ви контур съществено намалява поради
загубата на водна маса, както и поради намаляване на остатъчното
енергоотделяне от A3, Едновременно с това енергията се предава на
ll-ри контур и отвежда през ПК на ПГ.

Влесдствие за губата на топлонистел започва процес на
разгряване и оголване на активната зона в около НООсек., когато
стартира и модула ICARE (характерен само за ASTEC). Процесът на
оксидация започва в 1487сек. ASTEC предсказва началото и процеса
на оксидация и генериране на Н2, отказа на обвивката и началото на
релокализация на горивото.

Интегралния компютърен код RELAP предсказва началото на
оголване на активната зона в 112сек. и нейното разгряване в 1780сек.,
(когато има значително оголване на зоната). RELAP достига
температура 1200С при около 2860сек, след което сметката спира
поради ограничения на кода.

От сравнението на резултатите (виж Фиг. 5 и 6) се вижда, че
разхода през теча е различен за двата кода.
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Фигура 5. Разход през теча
ASTECv2

Фигура 6. Разход през теча
RELAP 5.3.2.
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Следващият важен параметър за сравнение (виж Фиг. 7 и 8) е
температурата на водата на входа и изхода на активната зона.
Сравнението на температурата в първи контур за двата компютърни
кода е сходно. И двата кода предсказват понижаване в началото на
температурата на водата поради сработването на аварийната защита и
понижаване на остатъчното енергоотделяне, което се отвежда на
естествена циркулация и от теча. Температурата на водата в реактора
намалява поради намаляването на налягането, тъй като сравнително
бързо достига до температурата на насищане, която зависи
единственно от налягането. След около 5000сек. максимално
достигнатата температура предсказаната от ASTEC е около 420К,
докато за RELAP тя е значително по-висока ~ 560К.
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Фигура 7. Температура
на входа/изхода на A3

ASTECV2

Фигура 8. Температура на
входа/изхода на A3

RELAP 5.3.2.

6. Заключение

В резултат на извършения анализ за сценарии "Малка теч" с
номинален диаметър 80мм без наличието на хидроакумулатори, се
наблюдава сходно поведение на сравняваните параметри за двата
компютърни кода.

В по-ранната фаза на аварията в първите ЮООсек., се наблюдава
слабо увеличаване на разхода през теча, след като значително е бил
намален поради понижаване на налягането и запарване в областа на
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разкасването. За ASTEC увеличението на разхода през теча е
сравнително по-малко и е около 900сек., докато при RELAP то е
значително по-голяма и е около ЮООсек. В ASTEC разхода през теча
се отчита отделно за всяка една от фазите на пароводната смес,
докато при RELAP е представен общ.

В направените сравнения на пресмятанията се наблюдава сходно
поведение на налягането, както по първи, така и по втори контур и за
двата кода. И в двата анализа се наблюдава формирането на плато,
при което наляганията на първи и втори контури са много близки за
известно време, характерно за малки течове, със слабо увеличаване на
налягането за компютърния код ASTEC, докато платото в наляганията
по първи и втори контур за RELAP е сравнително гладко. Тези различия
в поведенията на наляганията могът да се обяснят чрез използването
на различни модели на вторите контури за регулиране на налягането.

Отказът на корпуса за ASTEC възниква в 8243сек., и е съпроводен
с начало на изливане на стопилката в шахтата на реактора.

Интегралния компютърен код RELAP смята до определа
температура на изхода (1200С), след което не дава коректни резултати,
поради което сравненията между двата кода са до достигане на тази
температура.
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