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Резюме: Целта на проведеното изследване е да се изследва 
поведението на блок 3 на АЕЦ “Козлодуй” с термо-хидравличния код 
MELCOR 1.8.4, в условията на тежка авария.

В статията са представени:
-  Кратко описание на първи контур и активната зона на блок 3;
-  Основните събития, които настъпват по време на вътрешно- 

корпусната фаза на аварията.

Analysis of the behaviour of Kozloduy NPP Unit 3 under severe 
accident conditions

Dipl. eng. Vania Saraeva 
Assoc, prof. D-r eng. Vladimir Velev 

Technical University -  Sofia

The objective of the analysis is to study the behaviour of Kozloduy NPP Unit 3 under 
severe accident conditions. The analysis is performed using computer code MELCOR 
1.8.4..

This report includes:
-  Short description of Unit 3 active core;
-  Short description and compansion of key events.

Увод
По дефиниция под авария се разбира нарушение на експлоатацията на 

ядрената централа, при което има изхвърляне на радиоактивни продукти 
и/или йонизиращи лъчения извън предвидените от проекта за нормална 
експлоатация граници в количества, превишаващи установените предели за 
безопасна експлоатация. При тежка авария се наблюдава пълна или 
частична неизправност на системите за защита и безопасност, което може да 
доведе до пълно или частично стопяване на зоната. В процеса на развитие 
на аварията се разграничават два фази на аварията:

• Вътрешно-корпусна фаза;
• Извън-корпусна фаза.
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Целта на проведеното изследване е анализ на поведението на блок 3 на 
АЕЦ “Козлодуй" в условията на тежка авария.

Анализ на резултатите от термо-хидравличния код MELCOR 1.8.4

Сценария на аварията разгледана в настоящата публикация е 
следния:

• Двустранно гилотинно скъсване на нагнетателната страна на 
студения тръбопровод на 6-ти циркулационен кръг 2хДу500;

• Загуба на системите на безопасност и загуба на спринклерна 
система.

Така дефинираната авария е изследвана с помощта на термо- 
хидравличния компютърен код MELCOR 1.8.4 [1] и [2]. Дискретизационна 
схема на контролните обеми на първи и втори контур на ВВЕР 440/В 230 е 
представена на Фиг. 1. Тя е разработена съгласно изискванията на 
компютърния код MELCOR 1.8.4. Разработените входни данни позволяват 
симулирането на всички важни процеси, които настъпват по време на 
развитието на избраната тежка авария -  както по време на вътрешно- 
корпусната фаза, така и при извън-корпусната фаза на тежката авария.

Фиг. 1: Дискретизационна схема на контролните обеми на първи и втори

контур на ВВЕР 440/В 230

Реакторът е моделиран с пет контролни обема CV001, CV002, CV003, 
CV004 и CV005. Тръбопроводите на първи контур са разделени на два кръга. 
Първи кръг включва тръбопроводите свързани с Компенсатора на обема и 
при който е моделирано скъсването, а Втори кръг -  обединява останалите 5
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циркулационни кръга на I контур. Моделът включва и инсталирания Струйно- 
вихровия кондензатор. Активните зони на блок 3 на АЕЦ “Козлодуй” се 
различават според броя на работните касети и наличието на касети-екрани. 
Активната зона на блок 3 на АЕЦ "Козлодуй” се състои от 276 работни 
касети, 36 касети-екрани и 37 касети АРК. Активната зона и долна 
смесителнз зона на реакторния корпус са разделени на четири концентрични 
пръстена и на дванайсет аксиални сегмента. Номерирането на пръстените 
става от вътре на вън, а номерирането на аксиалните сегменти -  отдолу на 
горе. В Пръстен 4 на блок 3 са разположени касетите-екрани. След 
разработване на входните данни за активната зона (COR package) се отчита, 
че горивото има и в активната зона, и в долна смесителна камера (Фиг. 2).

Горна необогр. част на раб. к.

Обогреваема част на раб. касети

Долна необогр. част на раб. к. 

Опорна плоча на активната зона

Долна плоча на дъното на шахтата

I Горна смесителна камера

112 212 312 412 V 7,211 m
111 211 311 411

110 210 310 410

109 209 309 409

108 208 308 408

107 207 307 407 V 4,771 m

106 206 306 406

105 205 305 405 V 4,141 m

104 204 304 404 V 3,290 m

103 203 303 403

102 202 302 402 V 1,586 m

101 201 301 401 V 1,521 m

Дъно на реактора

Фиг. 2: Нодализация на долна смесителна камера и активната зона

За симулиране на поведението на блок 3 на АЕЦ "Козлодуй" в условията 
на тежка авария е избран сценарий на авария, която води до най-бързо 
стопяване на активната зона и пробив на корпуса на реактора. Началните 
условия на първи контур, втори контур и хермозоната съответстват на 
изискванията за нормално експлоатация на блока, определени в
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Технологичния регламент. Поради характера на избраната извънпроектна 
авария не се налагат консервативни допускания.

Фиг. 3: Масов разход на топлоносител през мястото на скъсването

В интервала между 0 и 20-тата секунда блока работи в условия на 
нормална експлоатация. Аварията настъпва в 20-тата секунда от началото 
на компютърния анализ. Съгласно избрания сценарий на аварията, се 
наблюдава интензивно изтичане на топлоносител през мястото на 
скъсването (Фиг. 3), което води до бързо оголване на активната зона и бързо 
понижаване на налягането в нея. Максималната стойност на налягането в 
контролния обем на бокса на парагенераторите е равна на 0,1888 МРа. По 
време на вътрешно-корпусната фаза на аварията се отчита окисление, 
стопяване и разрушаване на материалите в активната зона. Начало на 
окислението на циркониевата обвивка на ТОЕ и на стоманата се наблюдава 
съответно 290 и 380 секунди след настъпване на аварията. Разрушаване на 
стоманените касети-екрани в Пръстен 4 се отчита след 1930 секунди (Фиг. 4). 
Максималната температура на горивото отчетена по време на аварията е 
2800 К (Фиг. 5).
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Време, сек

Фиг. 4: Температура на стоманата в Клетки 409, 410 и 411

Фиг. 5: Максимална температура на горивото в активната зона
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Разрушаване на опорната плоча на активната зона (Сегмент 5) се отчита 
в 3787 секунда, тоест 3767 секунди след настъпване на аварията. Това води 
до преместване на стопилката в долна смесителна камера. Разрушаване на 
елиптичното дъно на корпуса на реактора и началото на извън-корпусната 
фаза на аварията настъпва след 13968 секунди (3,88 часа).

Заключение
В резултат на проведения симулационен анализ на аварията със 

сценарий: двустранно гилотинно скъсване на нагнетателната страна на 
студения тръбопровод на 6-ти циркулационен кръг 2xDy500 и загуба на 
активните системи на безопасност и загуба на спринклерна система, могат 
да бъдат разграничени следните основни физични явления:

• Бързо оголване на активната зона и бързо понижаване на 
налягането в контролния обем на активната зона;

• По-високи температури на горивото в Пръстен 1 спрямо 
останалите Пръстени;

• Най-висока температури на горивото в Сегмент 9 спрямо 
останалите Сегменти в активната зона;

• Процесите на окисление, стопяване и преместване на 
материалите настъпват по-бързо в горната част на активната 
зона (Сегменти от 9 до 11) и в Пръстен 1 (вътрешните ТОК) 
отколкото в долната част на активната зона (Сегмент 7 и 8) и в 
Пръстени 4 (ТОК по периферията);

• По-ранно образуване на стоплика в Пръстен 4 поради 
наличието на касети-екрани в този Пръстен;

• Максималното налягане в бокса на парагенераторите е 0,1888 
МРа (въведен в модела Струйно-вихров кондензатор).
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