Комплекс аналитично- изчислителни
дейности обосноваващи ДСЕ
(допълнителен срок на експлоатация) на
РУ (реакторна установка) на блокове 5 и 6
на АЕЦ Козлодуй

Цветан Топалов
Сектор Аварийни процедури и анализи

Общи данни
• АЕЦ Козлодуй е
разположена на южния
бряг на р. Дунав,
източно на около 6 км
спрямо град Козлодуй
на територията на
Република България

Kozl. NPP

• На север от централата се
намира държавата
Румъния
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Общи данни, изглед
 2 Блока, ВВЕР-1000/B320, Мощност 1000 MWt
 Блок 5, е въведен в промишлена
експлоатация през 1987г
 Блок 6, е въведен в промишлена
експлоатация през 1991г
 Оригиналния проект предвижда 30
годишен срок на експлоатация
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Общи данни
 В периода 2013-2018, предвид плановете на АЕЦ
Козлодуй “ЕАД” да продължи жизнения цикъл на
блокове 5 и 6 над предвидения в оригиналния
проект на срок експлоатация бяха изпълнени
съвместно с Главния проектант комплекс от
аналитично-изчислителни дейности с идеята да се
преоценят проектните основи на РУ с перспектива
ДСЕ.
 Дейностите бяха изпълнени в съответствие с
Методология, предложена от Главния проектант.
Формализираните
логически
свързани
методологични стъпки са изложени в следващия
(стр. 4) слаит.
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Методология
Разчети за обосноваване на остатъчния ресурс на оборудването на
РУ

1. Комплекс
топлохидравлични
разчети на параметри РУ

2. Комплекс расчети
на граничните условия и
температурните полета

3.Разчет на
неутрониия
флуенс

4. Материаловедчески дейности.
Прогнозиране на механичните свойства
и характеристики на материалите на КР
и елементите на закрепването му
на основа разчетно-експериментални
дейности
5. Списък с
експлоатационни
режими на РУ и
количеството им,
за ПСЕ

Разчет на
радиационните
енергоотделяния

Комплекс от
хидродинамични
разчети

6.
Разчет на СХР

7. Разчет на
статична и
циклична якост

Разчет на якост на
динамични
въздействия

Материаловедчески
дейности.
Определяне механичните
свойства на основния метал
на КР и опорните му
конструкции

Заключение по оценка на техническото състояние и
остатъчния ресурс на РУ
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Обхват - 1
1. Неутронно-физични пресмятания, прогнозирано е
разпределението на неутронния флуенс върху
облъчваемите КСК в обхвата на РУ и радиационното
разпухване на ВКУ(вътрешно- корпусни устройства)
2. Първични термохидравлични пресмятания
2.1. Разчетен е целия спектър от проектни режими нормална експлоатация, ОЕС (очаквани
експлоатационни събития), проектни аварии
2.2. 52 броя разчетни сценария, които провокират условия
на студена крехкост върху чувствителни участъци от
корпуса, ГЦТ(главни циркулационни тръбопроводи) и
КН( компенсатор на налягане)
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Обхват - 2
3. Вторични термохидравлични и термомеханични пресмятания
(гранични температурни полета)
3.1. За всеки разчетен режими по т. 2.1 е определено
локалното моментно състояние на топлоносителя по
отношение всяка повърхност на КСК от обхвата на РУ
и на тази база са определени за всяка от
повърхнините топлопреносните коефиценти и
моментното напреженово състояние на съответния
участък
3.2. За всеки разчетен режими по т. 2.2 е определено
локалното моментно състояние на топлоносителя по
отношение оценяваните срещу студена крехкост участъци:
- заваръчни шевове на корпуса
- фланци на ГЦТ към корпуса
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Обхват - 3
4. Хидродинамични пресмятания – определени са реактивните
сили върху корпусното оборудване, ВКУ и ГЦТ, при течове
5. Експериментално – научни изследвания:
5.1 Металоведчески работи с реалното оборудване на блока
5.2 Изследване и прогнозиране свойствата на материалите
5.3 Изследване на образци свидетели и прогнозиране на
характеристиките на облъчваемите и необлъчваеми
компоненти от оборудването на РУ
6. Якостнo-механични пресмятания
6.1 Устойчивост на циклична якост за всички групи проектни
режими
6.2 Устойчивост на динамични въздействия
6.3 Устойчивост на ИС които провокират условия на студена
крехкост в края на ДСЕ
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Основни резултати
1.

Чрез набор от пресмятания(поверочни разчети) от условната група
“циклична якост” е прогнозирано състоянието на всеки от компонент
от обхвата на РУ за период на ДСЕ, като са взети в предвид
натоварванията генерирани от спектър лимитирани по отношение
ДСЕ разчетни режими съответстващи на проектните експлоатациони
режими и състояния.

2.

Практически тази оценка е изпълнена на основание прогнозирани за
ДСЕ затворени цикли на натоварване и локална оценка на
пресмятания компонент
Σai =[No]I / [N] I-допустим където :
параметъра Σai се явява “уморна повреждаемост”
[No]I – натрупания за ДСЕ i- ти затворен цикъл
[N] I-допyстим – допустимия брой i-ти цикъл
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Основни резултати,

Стандартен годишен затворен цикъл

Презареждане
Запълване на оборудване с работна с
реда и уплътняване
2. Хидроизпитание
3. Планово разгряване от студено състояние със скорост
V 20С/h.
4. Горещо състояние & МКН
5 Тест на ПК(предпазни клапани на I и II контур )
6 Промяна на мощността (Повишаване)
7. Номинална мощност
8. Промяна на мощността (Понижаване)
9. Горещо състояние
10. Планово разхлаждане до студено състояние със
скорост 20С/h V 30С/h
11. Плътно студено състояние, аналогично на (1.)
0. Презареждане
0.
1.
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,
Обобщен, съкратен опис на разчетените режими, които
формират затворенитецикли на натоварване.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Непланово изключване на ГЦП(1/4; 2/4; 4;4)
Загуба на Ел. Захранване III категория и (крайно състояние-„горещо”,
естествена циркулация).
Затваряне на СРК ( вариации с и без срив на вакуума)
Прекратяване на разхода на ПВ към ПГ(един / всички, вариации)
Понижаване на концентрацията на Н3ВО3
Лъжлив впръск в КН, вариации
Внезапно понижаване на температурата на водата за подхранване на І-к-р
до 6070. .
Аварийно отклонение на честотата на тока в мрежата (вариации).
Режим на теч в парогенератора (1 топлообменна тръбичка)
Лъжливо сработване на УРБ
Неуправляемо изваждане на група ОР СУЗ от активната зона(1/група)
Лъжливо сработване на АЗ
Охлаждане на XA – „Малък теч”
Малък теч: разкъсване на тръбопроводи от І к-р с Ду до 100 mm
Голям теч: разкъсване на тръбопроводи от І к-р с Ду над 100 mm,
включително Ду 850.
Незатваряне на предпазен клапан на КН
Незатваряне на клапани за изхвърляне на пара (ПК, БРУ-А, БРУ-К)
Разкъсване на чохъла на привода и изхвърляне на ОР СУЗ
Мигновенно заклинване на ГЦП
Разкъсване на паропроводи на ПГ, вкл. ГПК(вариации).
Разкъсване на тръбопроводИ за питателна вода на ПГ (вариации)
Охлаждане на XA – „Голям теч”. Обвивен режим
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Основни резултати,
Пресмятания за статична якост
• Пресмятанията за статична якост са изпълнени за
всеки компонент от обхвата на РУ, за всеки
проектен разчетен режим, като са взети в предвид
прогнозните “времезависими” свойства и
характеристики на материала на компонента с
хоризонт ДСЕ
• Обикновено пресмятанията за “статична и
циклична якост” са представени в един “поверочен
разчет” (Технически отчет)
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Основни резултати. Пресмятания за
динамични въздействия
• Оценена е резистентността на компонентите на РУ
срещу реактивните “товарни комбинации”
провокирани от ИС(изходни събития) тип – “скъсване
на тръбопровод”
• приоритетно са оценени:
– ТОК в акт. Зона, реактивни сили върху ВКУ
– натоварвания върху сбросни тръбопроводи при отваряне на
клапани
– повишаване параметри в помещенията
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Основни резултати. Пресмятания за
студена крехкост
• По отношение всеки чувствителен участъци спрямо
“студена крехкост” е направена първоначална
прогноза, относно състоянието им към края на ДСЕ ,
като са взети в предвид “времезависими” свойства и
характеристики на материала на компонента (критична
температура на студена крехкост, доза времеви
характеристики, нарастване на разчетна постулирана
пукнатина)
• Върху съответния участък е приложена товарната
комбинация(термошок) от разчетните случаи по т.2.2 и
т. 3.2 (слаит 5 и 6 )
• Проверен е, и демонстриран запаса от устойчивост за
всеки разчетен случай
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Основни резултати. Пресмятания за студена крехкост
(общ вид на резултата)

Коэффициент интенсивности напряжений, МПа·м

1/2

130

[KI]4, F=F*=5,28·1019 нейтр/см2

a = 0,6 мм
a = 4,0 мм
a = 7,4 мм
a = 10,8 мм
a = 14,2 мм

120
110
100

a = 1,7 мм
a = 5,1 мм
a = 8,5 мм
a = 11,9 мм

a = 2,8 мм
a = 6,2 мм
a = 9,7 мм
a = 13,1 мм

Където:
KI – КИН (коефициент на
интензивност на напреженията)

90
0,9∙KImax

nКИН=min([KI]4/KI)=1,22

80

18

2

F=F*=43,5·10 1/см

[KI]4- Допустимия КИН в края на ДСЕ,
когато за облъчваемия елемент
се
очаква
натрупване
на
неутронен флуенс 5,28.10Е19
неутр. /см2
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Рисунок А.1 - Течь первого контура Ду 36 (8). Сварное соединение № 4 (LD1). Кольцевые трещины, cр=42,6 мм

Теч I к-р Ду 36, Шев 4, позиция
под студен кръг 1, Разчетна
кръгова пукнатина, cр=42,6 мм

300

а – точки(координати) от
фронта
на
разчетната
пукнатина
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Финализиране на комплекса аналитичноизчислителни дейности

Заключителни отчети за всяка единица оборудване в
обхвата на РУ:
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Заключителен отчет, принципно съдържание и
указания

1. ВЪВЕДЕНИЕ
2 . ИМЕ И ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
3 . ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
4. КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИПА НА РАБОТА(описание, изисквания от проектен, технически,
конструктивен, технологичен и експлоатационен характер
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ
5.1. Анализ на отклоненията на проекта от изискванията на НТД
5.2. Показатели за качество на работна среда
5.3 . Механизми на стареене
5.4. Експл. контрол на материалите (ОМ, ЗШ, наварените повърхности и др.)
5.3. Анализ на модернизации и реконструкции
5.4. Резултат от ремонтните дейности .
6. ОБОСНОВКА(разчетна) НА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ДСЕ .
6.1. Режими и условия на експлоатация с отчитане на ДСЕ
6.3. Прогноза за изменението на свойствата на материалите за ДСЕ
6.5. Резултати от разчетите
7. СЪОТВЕТСТВИЕТО С ПРЕПОРЪКИТЕ НА МААЕ - .
8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ .
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Чрез изпълнения комплекса аналитично- изчислителни дейности под
форма на “поверочни” разчети на основание, ПНАЭ Г-7-002-86, Нормы
расчета на прочность оборудвания и трубопроводов атомных
енергетических установок
Съгласно методика на Главния проектант 320.46 Д5 – бл. 5 (320.47 Д4бл. 6) “Методология обследования, оценки технического состояния и
обоснования остаточного ресурса оборудования и трубопроводов
реакторной установки”
и корпоративно “Ръководство за разчет на якост на оборудването и
тръбопроводите на реакторните установки тип РБМК, ВВЕР и ЕГП в
стадия на експлоатация, включително експлоатацията след проектния
срок на служба. РД ЭО 1.1.2.05.0330-2012, „Концерн Росенергоатом“
ОАД, 2012
са ревалидирани проектните основи на РУ на блокове 5 и 6 на АЕЦ
Козлодуй ЕАД относно ДСЕ с хоризонт 30 години.
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