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Вероятностен анализ на безопасността ниво 2 за блокове 5 и 6 на 
АЕЦ Козлодуй -  анализ на чувствителност

маг. инж. К. Манчева, доц. д-р В. Велев

Докладът представя резултатите от анализа на чувствителност, 
проведен в рамките на вероятностния анализ на безопасността ниво 2 за 
блокове 5 и 6 на АЕЦ Козлодуй. Този анализ отразява състоянието на 
блоковете преди модернизацията им. Поради тази причина нито една от 
мерките, залегнали в модернизационната програма, не е отчетена в 
изследването. Целта на този анализ е да се оцени чувствителността на 
резултата (честотата на големи ранни изхвърляния) към определени 
характеристики на аварията.

Probabilistic Safety Analysis Leve2 for units 5 and 6 of Kozloduy NPP 
-  sensitivity analysis

M.Sc. K. Mancheva, Assoc, prof. D-r eng. V. Velev,

This paper covers the results of the sensitivity analysis performed under the 
Probabilistic Safety Analysis (PSA) level 2 for units 5 and 6 of Kozloduy NPP. The analysis 
performs the status of the unit before modernization program accomplishment. Therefore 
none of the measures accomplished under the modernization program is accounted in the 
investigation. The goal of the sensitivity analysis is to give the impact of some of the 
characteristics of the severe accident to the Large Early Release Frequency (LERF).

Вероятностният анализ на безопасността (ВАБ) ниво 2 е разработен в 
рамките на програмата за модернизация на блокове 5 и 6 на АЕЦ Козлодуй в 
периода 200СН-2006г. Тези блокове са тип ВВЕР 1000/В230. Анализът 
отразява състоянието на блоковете към 2001 г., т.е. преди модернизацията. 
Поради тази причина мерките, които са изпълнени в рамките на 
модернизационната програма и засягат контейнмента и неговото поведение 
в условията на надпроектна и тежка авария, не са отчетени в анализа.

В този доклад са представени резултатите от анализа на чувствителност, 
който е проведен в рамките на ВАБ ниво 2 [1]. Целта на анализа е да се 
покаже чувствителността на резултата към определени характеристики на 
аварията. Чувствителността на тези характеристики е оценена спрямо 
параметъра на риска „честота на големи ранни изхвърляния" (LERF -  Large 
Early Release Frequency). Избрани са следните три характеристики:

• Неизолиране на контейнмента;
• Понижаване на налягането в I контур от оператор;
• Отказ на горещия кръг и тръбния сноп на парогенератор (ПГ).
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Изолирането на контейнмента от оператор в началото на тежката авария 
има отношение към честотата на големите ранни изхвърляния. Поради това 
се счита, че е необходимо да се изследва до каква степен успеха на това 
действие ще повлияе върху честотата на големите ранни изхвърляния. С 
други думи целта на този анализ е да се оцени приноса или тежестта на 
операторското действие по отношение на изолирането на контейнмента.

За целите на пресмятането, във всички аварийни последователности 
(PDS -  Plant Damage States), за които в основния случай контейнментът се 
явява неизолиран, въпрос 2 (Изолиран ли е контейнмента към момента на 
повреда на активната зона?) се променя, като се допуска вероятност 1.00 за 
изолиране на контейнмента, т.е 1 клон на въпрос 2.

Допълнително, за да могат да бъдат сравнявани резултатите от 
основния анализ и анализите на чувствителност, в Таблица 1 са дадени 
всички крайни състояния на контейнмента, които имат отношение към LERF.

Таблица 1 Крайни състояния на контейнмента участващи в LERF
Наименова
ние на BIN Описание на крайното състояние (BIN)

ААВА
Контейнментът отказва в ранния етап от аварията / Спринклерна 
система (СС) работи / байпас през ПГ / сечението на 
разрушаването е катастрофално или контейнментът не е изолиран

ААСА
Контейнменът отказва в ранния етап от аварията / СС работи / 
сечението на разрушаването е катастрофално или контейнментът 
не е изолиран

ABBA
Контейнментът отказва в ранния етап от аварията / СС не работи / 
байпас през ПГ / сечението на разрушаването е катастрофално или 
контейнментът не е изолиран

АВСА
Контейнментът отказва в ранния етап от аварията / СС работи / 
сечението на разрушаването е катастрофално или контейнментът 
не е изолиран

CAAD
Контейнментът е байпасиран / СС работи / предпазни клапани на 
парогенератора (ПК на ПГ) или БРУ-А (Бързодействащо 
редукционно устройство към атмосферата) в отворено положение 
работи циклично

CABD Контейнментът е байпасиран ' СС работи / ПК на ПГ или БРУ-А 
остава в отворено положение

CBAD Контейнментът е байпасиран / СС не работи / ПК на ПГ или БРУ-А 
работи циклично

CBBD Контейнментът е байпасиран / СС не работи / ПК на ПГ или БРУ-А 
остава в отворено положение

Резултатите от анализа показват, че състоянията AACA, АВСА, ABBA и 
АВСА имат незначителен принос към LERF. Това се вижда от Фиг.1, където е 
дадена значимостта на отделните BIN (крайно състояние на контейнмента)
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към сумарната честота на големи ранни изхвърляния за основния анализ 
(основен) и анализа на чувствителност (АЧ).

Фигура 1. Значимост на изолирането на контейнмента към LERF

От своя страна състоянията ААВА, AACA, ABBA и АВСА определят 
състоянията на контейнмента с катастрофално разрушаване (диаметър на 
отвора над 0.8 т )  в ранния етап от аварията. Следователно те се определят 
предимно от неизолирането на контейнмента. Сумарната тежест на тези 
състояния за основния сценарий е 30.65%, което показва сравнително 
високия принос на операторските действия за предотвратяване на големи 
ранни изхвърляния към околната среда.

От друга страна намаляването на влиянието на състояния ААСА, АВСА, 
ABBA и АВСА води до увеличаване на значимостта на състояния CACD, 
CBAD, CABD и CBBD, които са свързани с байпас на контейнмента. Най- 
голяма промяна има при състояние CBAD (байпас на контейнмента с ПК на 
ПГ или БРУ-А в отворено положение).

До аналогичен извод може да се достигне, ако се сравнят крайните 
резултати, получени за честотата на големи ранни изхвърляния (LERF). За 
основния сценарий тази честота е 5.378Е-06, а за случая с успешно 
изолиране на контейнмента е 3.601 Е-06, което означава, че при гарантирано 
изолиране на хермозоната честотата на големите ранни изхвърляния се 
намалява 1.49 пъти.

Понижаването на налягането в първи контур от оператора е важно 
операторско действие в хода на тежката авария основно по следните 
причини:

• позволява възможността за използване на системи ниско налягане 
(TQ2) за разхлаждане;

• намалява рисковете от отказ на корпуса на реактора при високо 
налягане;

• намалява рисковете от отказ на тръбния сноп на ПГ при висока 
температура и налягане.
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За целите на пресмятането, във всички аварийни последователности 
(PDS), въпрос 14 (Понижава ли се налягането в I контур от оператор?) се 
променя така, че клон 1 винаги да е с вероятност 0.000, а клон 2, т.е. 
неуспешния клон съответно с вероятност 1.00.

Резултатите от проведения анализ показват, че промените в модела се 
отразяват във всички сценарии с високо налягане и без възможност за 
понижаването му в хода на аварията без намесата на оператор, т.е. това са 
последователностите, при които I контур запазва целостта си към момента 
на повреда на активната зона.

На Фиг.2 са представени резултатите от значимостта на отделните BIN 
към сумарната честота на големи ранни изхвърляния за основния анализ 
(основен) и анализа на чувствителност (АЧ).
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Фигура 2. Значимост на понижаването на налягането към LERF

Резултатите от анализа показват увеличаване на приноса на състояния 
CABD и CBBD (байпас на контейнмента с ПК на ПГ или БРУ-А в отворено 
положение) спрямо основния анализ с около 20 пъти. Този ефект се дължи 
на сценариите с херметичен контур към момента на повреда на активната 
зона, за които е възможно реализирането на отказ на тръбния сноп на ПГ. 
Тук трябва да се има предвид, че за тези последователности се допуска, че 
ПК на ПГ ще отвори и ще остане в отворено положение. Следователно 
ефектът от понижаване на налягането, в резултат на отказ на тръбния сноп 
на ПГ, ще има отрицателно влияние върху последствията от аварията.

От Фиг. 2 се вижда, че състояния AACA, АВСА, ABBA и АВСА, въпреки че 
запазват своята честота на реализиране, намаляват значително влиянието 
си върху LERF поради завишаването на приноса на състояния CACD, CBAD, 
CABD и CBBD.

От друга страна намаляването на влиянието на състояния ААСА, АВСА, 
ABBA и АВСА води до увеличаване на значимостта на състояния CACD, 
CBAD, CABD и CBBD, които са свързани с байпас на контейнмента. Най- 
голяма промяна има при състояние CBAD (байпас на контейнмента с ПК на 
ПГ или БРУ-А в отворено положение).
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Може да се достигне до аналогичен извод, ако се сравнят крайните 
резултати, получени за честотата на големи ранни изхвърляния (LERF). За 
основния сценарий тази честота е 5.378Е-06, а за случая без операторска 
намеса свързана с понижаването на налягането в контура, е 1.397Е-05. Това 
означава, че честотата на големите ранни изхвърляния за случая без 
операторска намеса се увеличава 2,5 пъти.

Основният извод, който може да се направи е, че операторските 
действия по понижаване на налягането в I контур са от изключително 
значение за хода и последствията от аварията.

Анализът за влиянието на отказа на горещия кръг и тръбния сноп на 
парогенератора е проведен поради голямата неопределеност на тези две 
следствия от хода на тежката авария. Неопределеността се поражда най- 
вече от голямата разлика между получените резултати от 
термохидравличния анализ, проведен в рамките на това изследване и 
резултатите от анализи, проведени за аналогични централи.

Термохидравнинният анализ показва сравнително ниски температури на 
стените на главните циркулационни тръбопроводи (ГЦТ) и тръбния сноп в 
ПГ, което предполага и ниска стойност на вероятността за възникване на 
отказ на ГЦТ и тръбния сноп в ПГ. От друга страна реализирането на отказ 
на ГЦТ и тръбния сноп в ПГ за АЕЦ „Капинин” е кредитирано с вероятност 
0.99. Като се има предвид идентичността на реакторите за тези две 
централи, би следвало да се очакват и приблизително еднакви резултати [2].

Резултатите от този анализ показват, че промените в модела се 
отразяват във всички сценарии с номинално налягане (около 16 МРа), т.е. 
това са последователностите, при които I контур запазва целостта си към 
момента на повреда на активната зона, a II контур е неработоспособен.

За оценката на отказа на ГЦТ в основния анализ е използвана функция 
на разпределение на вероятността на отказ, като интервалът на 
неопределеност е зададен от 0.45 до 0.999. Аналогично за отказа на 
тръбния сноп в ПГ е използвана функция на разпределение на вероятността 
на отказ, като интервалът на неопределеност е зададен от 0.5 до 0.95.

Целта на тази част от проведения анализ на чувствителност е да се 
оцени доколко се влияе сумарната честота на големи ранни изхвърляния от 
неопределеността в оценката на тези два феномена.

На Фиг.З са показани резултатите от значимостта на отделните BIN към 
сумарната честота на големи ранни изхвърляния за основния анализ 
(основен) и анализа на чувствителност (АЧ). Както се вижда от фигурата 
неопределеността на оценката на тези две събития не оказва значително 
влияние върху сумарната честота на големи ранни изхвърляния при равни 
други условия. Този ефект се обяснява от една страна с големия кредит на 
операторските действия по понижаване на налягането, а от друга -  със 
сравнително ниската вероятност за реализиране на отказ на контейнмента в 
резултат на явленията, свързани с изтичане на стопилка под високо 
налягане и директно нагряване на контейнмента.
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Фигура 3. Значимост на отказ на ГЦТ и на тръбния сноп на ПГ към LERF

От сравнението на крайните резултати следва, че ефектът от липсата на 
отказ на ГЦТ и тръбния сноп в ПГ намалява честота на големи ранни 
изхвърляния 1.088 пъти. За основния сценарий тази честота е 5.378Е-06, а 
за случая на отказ на ГЦТ и на тръбния сноп на ПГ тя е 4.94Е-06. Това 
показва малката тежест на тези последователности. Трябва да се има 
предвид и факта, че успешното понижаване на налягането в I контур, което е 
кредитирано с вероятност 0.99, е основният фактор за реализиране на 
последователностите с отказ на ГЦТ и на тръбния сноп на ПГ.

От така проведените анализи на чувствителност, могат да се 
формулират следните заключения:

• Операторските действия по отношение на изолиране на контейнмента 
и понижаване на налягането в I контур са от голямо значение за 
честотата на големи ранни изхвърляния;

• Неопределеността на вероятността за отказ на ГЦТ или тръбния сноп 
на ПГ не оказва съществено влияние върху честотата на големи ранни 
изхвърляния предвид високия кредит на доверие към действията на 
оператора по понижаване на налягането в I контур.
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