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ВЪВЕДЕНИЕ

 За повишаване ефективността на горивния цикъл и намаляване на неутронния

флуенс на корпуса на реактора АЕЦ „Козлодуй“ е сключила договор с АО „ТВЕЛ“ за

изпълнение на проект „Разработване на усъвършенстван ядрено-горивен цикъл и

обосновка на безопасната работа на блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД с

модифицирано ядрено гориво на мощност 3120 MW”.

 В съответствие с изискванията на българските нормативни документи (Наредба за

реда и условията за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване

на ядрената енергия) и в съответствие със стандартите на МААЕ (GSR Part 4,

Safety assessment for facilities and activities), експлоатиращата организация трябва

да изготви и представи пред регулиращия орган резултатите от независима

проверка на представения от изпълнителя анализ на безопасността.
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ВЪВЕДЕНИЕ

 В изпълнение на това изискване АЕЦ „Козлодуй“ е разработила Техническо

задание за изготвяне на експертиза на техническата документация по проекта за

разработване на усъвършенстван ядрено-горивен цикъл с използване на горивни

касети ТВСА-12.

 В сравнение с предходните горивни касети, ТВСА-12 се характеризират с по-

високо начално обогатяване, изменена геометрия на горивната таблетка с

увеличаване на масата на UO2, намалена дебелина на обвивката на ТОЕ, както и

на конструкцията на касетата. Предвижда се максимална проектна дълбочина на

изгаряне в топлоотделящ елемент да достига до 72 MWd/kgU.
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ВЪВЕДЕНИЕ

 В Техническото задание са обособени три позиции:

− Обособена позиция 1 (изпълнена от ЕНПРО Консулт) включва експертиза на

техническите отчети относно неутронно-физичните характеристики, анализите за

критичност при транспортно-технологичните операции със свежо и отработило ядрено

гориво и радиационните характеристики на отработилото ядрено гориво. В рамките на

тази обособена позиция трябва да бъде проведено проверочно пресмятане на

(1) подкритичност (Кeff) на контейнер със свежи касети

− Обособена позиция 2 (изпълнена от Квант Инженеринг) включва експертиза на

техническите отчети относно термомеханичните анализи на поведението на ядреното

гориво. В рамките на тази обособена позиция е необходимо да бъде изпълнено

проверочно пресмятане на термомеханичното поведение на горивото в условията на

авария с двустранно гилотинно скъсване на главен циркулационен тръбопровод.
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ВЪВЕДЕНИЕ

 В Техническото задание са обособени три позиции (продължение):

− Обособена позиция 3 (изпълнена от ЕНПРО Консулт) включва експертиза на

техническите отчети относно термохидравличните и реактивностните анализи на

безопасността, радиологичните последствия и динамичната устойчивост на

реакторната инсталация. По обособена позиция 3 трябва да бъдат изпълнени два

проверочни анализа:

(2) авария с двустранно гилотинно скъсване на главен циркулационен тръбопровод

(3) авария с изхвърляне на регулиращ орган
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(1) Проверочно пресмятане на подкритичността (Кeff) на контейнер със свежи касети

 В съответствие с изисквания на нормативните документи в България трябва да бъдат

предвидени компоненти за манипулиране и съхраняване на свежо ядрено гориво, които

да предотвратяват с достатъчен запас възможността за достигане на критичност при най-

неблагоприятните условия чрез осигуряване на съответни физически средства или

процеси, като геометрична конфигурация, характеристики на компонентите и средата.

Друго условие е да бъде изпълнено независимо верификационно пресмятане на Keff на

контейнер за съхранение и транспортиране на свежо гориво до БОК.

 За изчисленията се използва приетата, валидираната и широко прилагана в целия свят за

провеждане на анализи на безопасност по критичност софтуерната система Scale.
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(1) Проверочно пресмятане на подкритичността (Кeff) на контейнер със свежи касети

 При определянето на Keff се спазват следните препоръки на документа

на IAEA – Safety Standards Series Safety Guide No. NS-G-1.4:

• ако обогатяването на касетите се различава, то трябва да се отчетат касетите с най-
голямо обогатяване;

• пресмятането на подкритичността трябва да включва консервативни стойности на
характеристиките на горивото (геометрични и материални параметри,
производствени отклонения, ядрени данни);

• пресмятането на подкритичността трябва да се извършва при изцяло запълване на
капацитета на разглежданите компоненти;

• трябва да се отчита отражението на неутрони;

• трябва да се отчитат консервативни допускания по отношение на забавянето за
очаквани експлоатационни състояния.
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(1) Проверочно пресмятане на подкритичността (Кeff) на контейнер със свежи касети

 Ефективният коефициент на размножаване Keff се пресмята при различни

комбинации от геометрични и материални характеристики на касетите и

контейнера. По този начин се обособяват четири групи пресмятания в зависимост

от допусканията и комбинациите от характеристики:

 1. Пресмятания с номинални параметри на горивото и контейнера (без отклонения) 

без отчитане на гадолиний, при което се приема:

• Пълно зареждане на контейнера със свежи касети ТВСА-12;

• Всички касети имат максимално обогатяване по U235 – 4.7%;

• Във водата липсват каквито и да било разтворими поглътители;

• Стъпките на разполагане на ТОЕ и ТОЕГ в касетата и на касетите в контейнера са 

номиналните.
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(1) Проверочно пресмятане на подкритичността (Кeff) на контейнер със свежи касети

 2. Пресмятания с номинални параметри на горивото и контейнера (без отклонения)

с отчитане на гадолиний, при което се приема:

• Пълно зареждане на контейнера със свежи касети ТВСА-12;

• Всички касети имат по 6 топлоотделящи елемента с интегриран гадолиниев оксид 

(съдържание 5%);

• Във водата липсват каквито и да било разтворими поглътители;

• Стъпките на разполагане на ТОЕ и ТОЕГ в касетата и на касетите в контейнера са 

номиналните.
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(1) Проверочно пресмятане на подкритичността (Кeff) на контейнер със свежи касети

 3. Пресмятания с максимално неблагоприятна комбинация от технологични

отклонения на параметрите на горивото и контейнера без отчитане на гадолиний с

цел да се достигне до възможно най-неблагоприятната стойност на ефективния

коефициент на размножаване Keff,:

• Пълно зареждане на контейнера със свежи касети ТВСА-12;

• Всички касети имат максимално обогатяване по U235 – 4.75%;

• Минимална дебелина на обвивката на ТОЕ и ТОЕГ;

• Максимална плътност на горивото в ТОЕ и ТОЕГ;

• Максимална стъпката на разполагане на ТОЕ и ТОЕГ в касетата;

• Максимална височина на горивния стълб;

• Минимална дебелина на стената на контейнера;

• Минимална стъпката на разполагане на касетите в контейнера
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(1) Проверочно пресмятане на подкритичността (Кeff) на контейнер със свежи касети

 4. Пресмятания с максимално неблагоприятна комбинация от технологични

отклонения на параметрите на горивото и контейнера с отчитане на гадолиний с

цел да се достигне до възможно най-неблагоприятната стойност на ефективния

коефициент на размножаване Keff, при което се приема:

• Пълно зареждане на контейнера със свежи касети ТВСА-12;

• Всички касети имат по 6 топлоотделящи елемента с интегриран гадолиниев оксид с 
минимално съдържание 4.8 %);

• Минимална дебелина на обвивката на ТОЕ и ТОЕГ;

• Максимална плътност на горивото в ТОЕ и ТОЕГ;

• Максимална стъпката на разполагане на ТОЕ и ТОЕГ в касетата;

• Максимална височина на горивния стълб;

• Минимална дебелина на стената на контейнера;

• Минимална стъпката на разполагане на касетите в контейнера



12

(1) Проверочно пресмятане на подкритичността (Кeff) на контейнер със свежи касети
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(1) Проверочно пресмятане на подкритичността (Кeff) на контейнер със свежи касети

 Резултати от пресмятането на подкритичността (стойностите на Keff) за контейнер зареден с 18 

свежи касети ТВСА-12 във водна среда с номинални параметри с и без отчитане на Gd2O3

 Резултати от пресмятането на подкритичността (стойностите на Keff) за контейнер зареден с 18 

свежи касети ТВСА-12 във водна среда при най-неблагоприятна комбинация от параметри на 

горивото и контейнера с и без отчитане на Gd2O3

Плътност на водата, 
g/cm3 

Keff 

Без Gd2O3 С Gd2O3 
Без вода 0.23161 ± 0.00060 0.22750 ± 0.00046 

1.000 0.94660 ± 0.00051 0.91443 ± 0.00052 
 

Плътност на водата, 
g/cm3 

Keff 

Без Gd2O3 С Gd2O3 
Без вода 0.23490 ± 0.00051 0.23208 ± 0.00050 

1.000 0.96473 ± 0.00061 0.93518 ± 0.00055 
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(1) Проверочно пресмятане на подкритичността (Кeff) на контейнер със свежи касети

Зависимост на Кeff от плътността на водата
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(1) Проверочно пресмятане на подкритичността (Кeff) на контейнер със свежи касети
Заключение

 Подкритичността при изцяло запълнен контейнер със свежи касети при номинални стойности

на геометричните и материални параметри на горивото и контейнера с отчитане и без на

гадолиния е под нормативно приетия критерий за безопасност 0.95.

 При пресмятанията, в които не се отчита наличието на гадолиний в топлоотделящите

елементи и се допуска най-неблагоприятната комбинация от геометрични и материални

отклонения, се получават стойности за Кеф, които надхвърлят границата от 0.95. Тези

пресмятания са твърде консервативни като се имат предвид препоръките на IAEA, тъй като

гадолиният е хомогенно разпределен в горивната матрица и поглъщащите му свойства не могат

да бъдат намалени в резултат на постулирани изходни събития.

 Отчитането на гадолиния, дори при допускане за най-неблагоприятна комбинация от

геометрични и материални отклонения води до стойности на Кеф, по-ниски от 0.95.
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(2) Провеждане на проверочно пресмятане на аварията Двустранно гилотинно
скъсване на ГЦТ

Влияние на топлофизичните свойства на материалите на горивото върху

максималната температура на ТОЕ при LBLOCA

 В съответствие с изискванията на нормативните документи в България е изпълнено

независимо проверочно пресмятане на авария с двустранно гилотинно скъсване на ГЦТ на

блок 6 в АЕЦ „Козлодуй“ при работа на повишена мощност (3120 MW) и активна зона,

заредена с касети ТВСА-12. Пресмятанията са изпълнени със системната

термохидравлична програма RELAP5/MOD3.3.
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(2) Провеждане на проверочно пресмятане на аварията Двустранно гилотинно
скъсване на ГЦТ

Влияние на топлофизичните свойства на материалите на горивото върху

максималната температура на ТОЕ при LBLOCA

 В рамките на проверочното пресмятане е направен анализ на чувствителността

на изменението на максималната температура на обвивките на ТОЕ в

зависимост от изменението на някой параметри на горивото:

− Размер на газовата хлабина;

− Коефициент на топлопроводност на горивото;

− Специфичен топлинен капацитет на материала на обвивката cp (за ниска и

за висока скорост на разгряване).
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(2) Провеждане на проверочно пресмятане на аварията Двустранно гилотинно
скъсване на ГЦТ

Влияние на коефициента на топлопроводност на горивото върху

максималната температура на повърхността на ТОЕ
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(2) Провеждане на проверочно пресмятане на аварията Двустранно гилотинно 
скъсване на ГЦТ

Влияние на размера на газовата хлабина върху максималната температура на

обвивката на ТОЕ

 С увеличаването на размера на хлабината, максималната. температура се повишава.

 За получаване на консервативни резултати, външният диаметър на горивната таблетка и
вътрешният диаметър на обвивката се приемат съответно минимален и максимален.
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(2) Провеждане на проверочно пресмятане на аварията Двустранно гилотинно 
скъсване на ГЦТ

Влияние на специфичния топлинен капацитет на материала на обвивката (сплав 

Э110 )  върху максималната температура на обвивката на ТОЕ
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(2) Провеждане на проверочно пресмятане на аварията Двустранно гилотинно 
скъсване на ГЦТ

Влияние на специфичния топлинен капацитет на материала на обвивката (сплав 

Э110 )  върху максималната температура на обвивката на ТОЕ (продължение)

 В условията на LBLOCA скоростта на изменение на температурата в първите
секунди след скъсването превишава 500 K/s.

 Използването на зависимостта на cp от температурата на Э110 за ниска скорост
на изменение на температурата (∂T/∂τ=0.002 K/s) води до по-ниска температура
на обвивките във фазата на изтичането (около 30°C) в сравнение с използването
на зависимостта за висока скорост на изменение на температурата .

 Голямото количество топлина, което е акумулирано в обвивките, когато се
използва cp за ∂T/∂τ=1000 K/s, води до по-високи температури на обвивките в
началото на повторното заливане.
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(2) Провеждане на проверочно пресмятане на аварията Двустранно гилотинно 
скъсване на ГЦТ

 За получаване на консервативни резултати при анализ на LBLOCA е

необходимо да се отчитат неопределеностите на следните параметри на

горивото:

 Външен диаметър на таблетката – минимален;

 Вътрешен диаметър на обвивката – минимален;

 Начално налягане на газовете в газовата хлабина - минимално;

 Коефициент на топлопредаване на горивото - минимален;

 Специфичен топлинен капацитет на обвивката – максимален (прилагайки

зависимостта за висока скорост на изменение на температурата, получена от В. Е.

Люстерник, В. Э. Пелецкий, И. И. Петрова и представена в „Экспериментальное

исследование калорических свойств реакторных материалов на основе циркония.

Сплав Э-110“, Теплофизика высоких температур, 1993, том 31, №4, с. 560-564.)

Заключение
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(3) Проверочно пресмятане на авария с изхвърляне на ОР на СУЗ

 В съответствие с Наредбата за осигуряване на безопасността на ядрените централи, събитието

„Изхвърляне на регулиращ орган” се причислява към категория 4 на проектните условия.

 Изхвърлянето на регулиращ орган се определя като бързо преместване на един ОР на СУЗ от

началното му положение до крайно горно положение. Събитието може да настъпи като резултат

от разкъсването на кожуха на задвижващия механизъм, едновременно с отказ на задържащото

устройство (пасивен елемент).

 Събитието води до деформиране на профила на енергоотделяне и за коректното му

моделиране е необходимо прилагането на тримерна неутронно-кинетична програма.

Използвана е програмата DYN3D. Анализът се изпълнява за две състояния на реакторната

инсталация, работа на пълна мощност и на МКН на мощността.



24

(3) Проверочно пресмятане на авария с изхвърляне на ОР на СУЗ

 Идентификация на причините и очакван отклик на системата при пълна 

мощност

Незабавно следствие от този механичен отказ е бързото въвеждане на положителна

реактивност, което води до повишаване на мощността на реактора заедно със значително

локално повишаване на относителната мощност на ТОК. Освен това, повишаването на

неутронния поток и мощност и следващото от това повишаване на температурата на

горивото, които се очакват при изхвърлянето на кластер могат да нарушат целостта на

обвивката на ТОЕ. Степента на повреждане на горивото, което може да се достигне при

такава авария, зависи от реактивността на изхвърления кластер и от разпределението на

енергоотделянето. Преходният режим се прекратява от отрицателния коефициент на

реактивност по температура на горивото, който отчасти компенсира въведената

реактивност, както и от аварийната защита на реактора, задействана по висока неутронна

мощност или по високо налягане в първи контур.
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(3) Проверочно пресмятане на авария с изхвърляне на ОР на СУЗ

 Идентификация на причините и очакван отклик на системата в горещо 

състояние на нулева мощност 

При това състояние праговете за задействане на АЗ по повишаване на неутронната

мощност се задават от оператора. В случай, че повишаването на мощността, с отчитане на

допустимата грешка на измерването, не е достатъчно за достигане на ниво за АЗ,

мощността на а.з. се стабилизира на някакво ниво, повишавайки подаваната топлина към

топлоносителя на първи контур. В резултат на повишаването на мощността средната

температура на топлоносителя и налягането в първи контур се повишават. В зависимост от

възможността за повишаване на топлоотвеждането чрез втори контур, повишаването на

налягането може да достигне праговата стойност за сработване на АЗ, „спиране“ на

реактора и прекратяване на повишаването на налягането..
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(3) Проверочно пресмятане на авария с изхвърляне на ОР на СУЗ

 Идентификация на причините и очакван отклик на системата

Събитието “Изхвърляне на регулиращ орган” е съпроводено с малко изтичане (LOCA) от

капака на реактора, като максималният еквивалентен диаметър на скъсването е 58 mm.

Изпълнен е анализ за оценка на влиянието на изтичането върху основните параметри на

активната зона, граничните условия за който са получени със системната

термохидравлична програма RELAP5/MOD3.3.
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(3) Проверочно пресмятане на авария с изхвърляне на ОР на СУЗ

 Събитието “Изхвърляне на регулиращ орган” е анализирано с програмата 

DYN3D за четири експлоатационни състояния на реактора, включващи горещо 

състояние и пълна мощност за началото и края на 29 стационарна горивна 

кампания за блок №6 на АЕЦ “Козлодуй”:

− Пълна мощност, H10 = 247 cm, 4 ГЦП в работа, BOC и EOC;

− МКН на мощност, H10 = 71 cm, 2 ГЦП в работа, BOC и EOC.
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(3) Проверочно пресмятане на авария с изхвърляне на ОР на СУЗ

Обща реактивност на активната зона (HFP, BOC - ЕОС)

Пълна мощност, H10 = 247 cm, 4 ГЦП в работа, BOC и EOC
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(3) Проверочно пресмятане на авария с изхвърляне на ОР на СУЗ

Пълна мощност, H10 = 247 cm, 4 ГЦП в работа, BOC и EOC

Обща неутронна и топлинна мощност на реактора (HFP, BOC-ЕОС)
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(3) Проверочно пресмятане на авария с изхвърляне на ОР на СУЗ

Пълна мощност, H10 = 247 cm, 4 ГЦП в работа, BOC и EOC

Обща неутронна и топлинна мощност на реактора в началния период на
аварията (HFP, EOC-ЕОС)
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(3) Проверочно пресмятане на авария с изхвърляне на ОР на СУЗ

Пълна мощност, H10 = 247 cm, 4 ГЦП в работа, BOC и EOC

Разпределение на относителното енергоотделяне по касети в началото и в края
на преходния процес (HFP,BOC)
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(3) Проверочно пресмятане на авария с изхвърляне на ОР на СУЗ

Пълна мощност, H10 = 247 cm, 4 ГЦП в работа, BOC и EOC

Разпределение на относителното енергоотделяне по касети в началото и в края
на преходния процес (HFP,ЕОС)
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(3) Проверочно пресмятане на авария с изхвърляне на ОР на СУЗ

МКН на мощност, H10 = 71 cm, 2 ГЦП в работа, BOC и EOC

Обща реактивност на активната зона (МКН, BOC-ЕОС)
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(3) Проверочно пресмятане на авария с изхвърляне на ОР на СУЗ

МКН на мощност, H10 = 71 cm, 2 ГЦП в работа, BOC и EOC

Неутронна и топлинна мощност на реактора (МКН, BOC-ЕОС)
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(3) Проверочно пресмятане на авария с изхвърляне на ОР на СУЗ

МКН на мощност, H10 = 71 cm, 2 ГЦП в работа, BOC и EOC

Разпределение на относителното енергоотделяне по касети в началото и в 
края на преходния процес (HZP,BOC)
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(3) Проверочно пресмятане на авария с изхвърляне на ОР на СУЗ

МКН на мощност, H10 = 71 cm, 2 ГЦП в работа, BOC и EOC

Разпределение на относителното енергоотделяне по касети в началото и в 
края на преходния процес (HZP,EOC)
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(3) Проверочно пресмятане на авария с изхвърляне на ОР на СУЗ

Неутронна и топлинна мощност – сравнение при изтичане и липса на
изтичане на топлоносител от капака на реактора
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(3) Проверочно пресмятане на авария с изхвърляне на ОР на СУЗ

Обща реактивност – сравнение при изтичане и липса на изтичане на
топлоносител от капака на реактора
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Проверочно пресмятане на авария с изхвърляне на ОР на СУЗ
Резултати

Критерий
Максимална 
пресметната 
стойност

Температурата на горивото трябва да е по-ниска от температурата на 
топене:
T топене = (T топене 0 – 0.56∗B),
където В – изгаряне в MWd/kgU,
T топене 0 = 2840°С за UO2, 
и 2550, 2405, 2300°С съответно за UO2+ 3.35; 5.0; 8.0 % Gd2O3

2500 (ТОЕ)
2229 (ТОЕГ)

Температурата на обвивките на ТОЕ не трябва да надхвърля 1200°C 
(предотвратяване на възможността за възникване на самоподдържаща се 
паро-циркониева реакция; ограничаване на окрехкостяване на обвивките)

350 (ТОЕ)
350 (ТОЕГ)

Предотвратяване на криза на топлообмена (DNBR>1) за всички горивни 
елементи с вероятност 95% в 95%-ен доверителен интервал.

1.02 (ТОЕ)
1.20 (ТОЕГ)

Осреднената по напречното сечение на таблетката (радиално осреднената) 
енталпия на горивото не трябва да превишава допустимата стойност:
при изгаряне в таблетката до 50 MWd/kgU – 963 J/g (230 cal/g),
при изгаряне в таблетката над 50 MWd/kgU – 690 J/g (165 cal/g)

435 (ТОЕ)

411 (ТОЕГ)
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Независими верификационни пресмятания, изпълнени в ЕНПРО Консулт

Благодаря за вниманието!


