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Предназначение на система TQn4 

• Системата за аварийно подаване на бор е предназначена за 
аварийно въвеждане на високо концентриран разтвор на бор 
в I контур при аварии, свързани с отделяне на положителна 
реактивност в активната зона на реактора и запазване на 
високото налягане в I-ви контур, а така също при разуплътнен 
I-ви контур. 

• В основата на проекта на системата е залегнал критерия за 
3x100% резервираност, т.е  всеки от трите канала на системата 
e независимо от останалите. 
 



Сценарий/събитие за анализ 

• Регистриран е дефект за механична задръжка на изпълнителния 
механизъм на арматура 5TQ34S08. Същата арматура е оставена в 
отворено положение за гарантиране на работоспособността на канал 
5TQ34 като цяло; 

• Регистрирани са вътрешни пропуски на обратни клапани 
5TQ34S09,10,11,16;  

• Вследствие на горепосочените дефекти ел.арматура 5TQ34S07 се 
явява гранична за първи контур; 

• Арматура 5TQ34S07 участва в алгоритъм (5TQS78), като отваря при 
обезточване на секция 5ВХ, стартиране на първа програма АСП в IIIСБ 
(5TQS06B02) и затваря при изключена 5TQ34D01. Получава забрана 
за затваряне при P Iк-р > 18kg/см2 и ниво в TQ34B01 L< 25см..  
Арматура 5TQ34S17 участва в алгоритъм (5TQS80) , като затваря при 
обезточване на секция 5ВХ, стартиране на първа програма АСП в IIIСБ 
(5TQS06B02) и отваря при изключена 5TQ34D01. Получава забрана за 
отваряне при изключена 5TQ34D01.  
Арматура 5TQ34S08 участва в алгоритъм (5TQS77) , като отваря при 
обезточване на секция 5ВХ , стартиране на първа програма АСП в 
IIIСБ (5TQS06B02) или изключена 5TQ34D01 със забрана за затваряне 
при първа програма АСП.  
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Сценарий/събитие за анализ 
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1. Да се затвори и снеме напрежението на 5TQ34S17 от 5LX03/7 
SF02 - арматура за разтоварване на напорната линия на 
5TQ34D01 към 5TY20B01. 

2. Да се променят условията за изпробване на арматури 
5TQ34S07,08,17 при регламентни изпитания II и V етап в III 
система за безопасност. 

3. Преди започване на регламентни изпитания II и V етап в III 
ситема за безопасност, да се провери състоянието на арматури 
5TQ34S07 - затворена, 5TQ34S08 - отворена, 5TQ34S17 - 
затворена със снето напрежение. Същите арматури 
5TQ34S07,08,17 да се поставят в режим " Имитация" от 5HX224 
м.05,06,07 за да нямат реално въздействие върху 
изпълнителните механизми. 

 
 

 

Предложение за решаване на проблема -  
коригиращи мерки 



• Защитни функции на TQn4 
 F1- Управление на реактивността  

 F1-2-3 Въвеждане на бор в Iк-р 

 F5 – Осигуряване на дълбока подкритичност за разхлаждане 
 

• Изходни събития 
 ИС, които водят до преходни процеси с плътен I контур - Система TQ4 e 

резервираща на системи продувка-подпитка и борно регулиране (ТК-
ТВ10) за изпълнението на функцията по управление на реактивността. В 
допълнение, функцията на система TQ4 може да се изпълни и с 1 от 3 
канала на система TQ3, В този случай е необходимо налягането в първи 
контур да бъде понижено чрез  ПК на КО (YP) или клапани YR .  

 ИС с изолиране на контейнмента – В този случай система TQ4 се явява 
основна система за въвеждане на бор в топлоносителя на първи контур, а 
като нейн резерв остава система TQ3.  

 ИС със загуба на външно захранване – При тези изходни събития система 
TQ4 e основна система за управление на реактивността, като нейн резерв 
се явяват системите TK-TB10 след включването на допълнителния ДГ.  
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Моделиране на система TQn4 



Анализ на вида и ефекта на отказите (АВЕО) 
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№ Означение на 

елемента  

Вид на 

елемента 

състояние 

на 

елемента 

Действие 

при авариен 

процес 

Вид на 

отказа 

Ефект на 

отказа 

Периодич-ност 

на изпитанията 

3 TQ34B01 Резервоар очакване разтвор на 
H3BO3 

пробит Отказ на 
канал 

всяка смяна 

10 TQ34S03 Ел. 
арматура 

отворен да затвори Отказ да 
затвори 

Отказ на 
канал 

1 път месечно 

13 TQ34S04 Ел. 
арматура 

отворен да затвори Отказ да 
затвори 

Отказ на 
канал 

1 път месечно 

16 TQ34S01 Обратен 
клапан 

затворен да отвори Отказ да 
отвори 

Отказ на 
канал 

1 път месечно 

19 TQ34S07 Ел. 
арматура 

затворен да отвори Отказ да 
отвори 

Отказ на 
канал 

1 път месечно 

22 TQ34S08 Ел. 
арматура 

отворен да остане 
отворена 

Отказ да 
остане 
отворена 

Отказ на 
канал 

1 път месечно 

25 TQ34S09 Обратен 
клапан 

затворен да отвори Отказ да 
отвори 

Отказ на 
канал 

1 път в годината 

28 TQ34S10 Обратен 
клапан 

затворен да отвори Отказ да 
отвори 

Отказ на 
канал 

1 път в годината 

31 TQ34S11 Обратен 
клапан 

затворен да отвори Отказ да 
отвори 

Отказ на 
канал 

1 път в годината 

34 TQ34S16 Обратен 
клапан 

затворен да отвори Отказ да 
отвори 

Отказ на 
канал 

1 път в годината 

37 TQ34S17 Ел. 
арматура 

отворен да затвори Отказ да 
затвори 

Отказ на 
канал 

1 път месечно 
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Дърво на откази на система TQ34 

$_DD_TQN4

$_DD_TQN4-O
F1-2

F5-3
IE-T6-7-9

Отказ на първи канал  

на системата

TQ14-100

Отказ на ел. клапан  

TQ14S17 към система  
TY

@TQ14-100-5

Отказ на ел. клапан  

TQ14S17 да затвори

MOVM4-TQ14S17-P-C

Загуба на сигнал за  

затваряне

TQ14S17-LS

Отказ на ел. клапан  

TQ14S08 да запази  
отворено положение

MOVM4-TQ14S08-A-DO

Отказ на ел. клапан  

TQ14S07

@TQ14-100-6

Отказ на ел. клапан  

TQ14S07 да отвори

MOVM4-TQ14S07-P-O

Загуба на сигнал за  

отваряне

TQ14S07-LS

Загуба на разход от  

помпата

@TQ14-100-7

@TQ14-100-14

Отказ на ел. клапан  

TQ14S03 и TQ14S04 да  
затворят

@TQ14-100-15

Отказ на ел. клапан  

TQ14S03 да затвори

TQ14S03

Отказ на ел. клапан  

TQ14S04 да затвори

TQ14S04

Състояния на блока с  

налягане над 110  
kgf/cm2

POS-P110

@TQ14-100-13

@TQ14-100-17

Отказ на ел. клапан  

TQ14S03 да затвори

TQ14S03

Отказ на ел. клапан  

TQ14S04 да затвори

TQ14S04

Условие за пресмятане  

на ИС

XHOS-IE

Отказ на помпа  

TQ14D01 и 
смукателната страна

TQ14D01

@TQ14-100-8

Отказ на обратните  

клапани към първи  
контур

TQ14-CKV1K

Условие за пресмятане  

на ИС

XHOS-IE



Надеждностни показатели 
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Елемент Вид на отказа λ Средно 

време м/у 

поискв. 

Време на 

мисията 

Неготов- 

ност 

TQ34D01 Отказ да работи 3,42E-05 24 

TQ34D01 Отказ да стартира 720 1,99E-03 

TQ34B01 Пробит 2,60E-08 24 

TQ01S01 Отказ да отвори 720 7,01E-04 

TQ01S02 Отказ да отвори 720 7,01E-04 

TQ01S03 Отказ да отвори 720 7,01E-04 

TQ01S04 Отказ да отвори 720 7,01E-04 

TN59S05 Отказ да отвори 720 1,80E-04 

TQ34S03 Отказ да затвори 720 3,23E-03 

TQ34S04 Отказ да затвори 720 3,23E-03 

TQ34S01 Отказ да отвори 7,10E-07 24 

TQ14S07 Отказ да отвори 720 8,78E-04 

TQ34S07 Отказ да отвори 720 8,78E-04 

TQ34S08 Отказ да запази 

отворено положение 

3,61E-07 24 

TQ34S09 Отказ да отвори 7,10E-07 24 

TQ34S10 Отказ да отвори 7,10E-07 24 

TQ34S11 Отказ да отвори 7,10E-07 24 

TQ34S16 Отказ да отвори 7,10E-07 24 

TQ34S17 Отказ да затвори 720 3,23E-03 

TQ34S19 Да запази положение 1,14E-08 24 



Пресмятане на неготовността на системата  

 Разгледана е следната  стратегия  на действащата схема на 
изпитанията на система TQ34: 
 
 
• Увеличаване на интервала на изпитанията  (средно време между 

поискванията) на 5TQ34S07 от 720  часа на  6912 часа;  
• Стратегията ще има влияние върху намаляването на изпитанията 

(брой поисквания) , но също така ще има и влияние върху 
надеждностна на TQ34. 
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Промяната на неготовността на 
системата е резултат от 
нарастването на вероятността на 
отказ на компонентите на системата 
(5TQ34S07), поради нарастването на 
интервала между изпитанията им.  
 
 
Общоприето е във ВАБ да се счита, 
че ако интервала между 
изпитанията се увеличи, то 
пропорционално на него ще 
нарасне и вероятността за отказ на 
компонента. 

Пресмятане на неготовността на системата  



 Удължаването на интервала между изпитанията може да повлияе 
върху следните два параметъра за ВАБ модела 

• вероятността за отказ на компонента; 
• неразполагаемостта на компонента.  

 
 

 Вероятността за отказ на компонента се влияе чрез удължаването на 
интервала между изпитанията.  

 
 Неразполагаемостта на компонента се влияе само ако той е 

неразполагаем (или изведен от експлоатация) по време на 
изпитание. Компонентите на система TQ34 са разполагаеми по 
време на изпитанията. Поради това се счита, че няма влияние върху 
разполагаемостта на компонентите. 
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Пресмятане на неготовността на системата  



 От компонента се изисква да стартира или да промени положението 
си, като няма изискване да запази новото си положение. 
Компонента понастоящем се изпитва ежемесечно, но интервала 
между изпитанията ще нарасне на 9 месеца.  

 Например, за 5TQ34S07, от която се изисква да отвори, пресмятането 
на вероятността за отказ става по формулата: 

 
PFTS(TI2) = PFTS(TI1) x TI2/TI1; 

 
PFTS(TI2) = PFTS(TI1) x 9/1 

  
където: 
PFTS – вероятност за отказ на компонента да стартира или да промени 

положението си 
TI – тестови интервал (TI1 = 1 месец, TI2 = 9 месеца). 
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Пресмятане на неготовността на системата  



Резултати от пресмятанията 
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ID и описание на ДО Ежемесечни 

изпитания на 

5TQ34S07 (720 ч) 

Интервал на 

изпитване  на 

5TQ34S07 – 6912 ч. 

F5-3 – Не се осигурява 

подкритичност на 

реактора от система TQ14 

с 1 от 3 канала 

1,42E-04 1,42E-04 

F1-2 – Не се въвежда бор 

в I-ви контур от система 

TQ4 с 3 от 3 канала 
9,84E-02 9,84E-02 

TQ14-300 – Отказ на трети 

канал на система TQ4 8,66Е-03 1,62Е-02 



• Количествени критерии и диапазони  
• Експлоатационни критерии за безопасност 

1E-3/year  

Недопустима област  

1E-4/year 

Допустима област 

2.7E-5/year 
Горна граница:  малък риск  

Основен риск (ВАБ) 
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Качествена оценка на риска 



Оценка на риска при неработоспособен канал на 
система TQ4 
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1. Предложената промяна в интервала между изпитанията 
на 5TQ34S07 води до нарастване неготовността на TQ34 
поради важността на арматурата за изпълнение 
функцията на канала. 

2. Неготовността за изпълнение на функция „F1-2 – Не се 
въвежда бор в I-ви контур от система TQ4 с 3 от 3 канала” 
и  „F5-3 – Не се осигурява подкритичност на реактора от 
система TQ14 с 1 от 3 канала” не се променя и 
следователно не оказва влияние върху честотата за 
повреда на зоната (CDF).   

3. С предложеният интервал между изпитанията не се 
инициират нови инциденти или транзиенти, тъй като 
системата (TQ4) е в режим на очакване. Вероятността за 
възникване на авария не се влияе от предложеното 
увеличаване на интервала между изпитанията.  

Предложеното временно изменение в проекта осигурява 
изпълнение на проектните функции на канал 5TQ34.  

Изводи 




