Оценка на устойчивостта на бризгални
басейни (крайния поглътител на топлинна
енергия) срещу екстремни метеорологични и
сеизмични външни събития в контекста на
националния план за действие и
проведените стрес тестове на “АЕЦ
Козлодуй” ЕАД, 5 И 6 блок

Любен Ташев
Сектор Аварийни процедури и анализи

Общи данни
Блокове 5 и 6 – Водо – Водни Енергийни Реактори 1000-В320
втора генерация, Руско производство
Въведени в експлоатация 1988 и 1993 съответно

Съгласно оригиналния проект Площадката е разположена в сеизмично активен
район с величина по скалата MSK-64 отговаряща на
7 бала с вероятност 1 път на 10000г (МРЗ) и 6 бала
с вероятност 1 път на 100г (ПЗ), като са отчетени
конкретните инженерно геологически условия на
площадката.
.
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Общ изглед на ББ
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Описание на бризгални
басеини ББ:
• Бризгалните басейни са част от системата за
техническо водоснабдяване на блокове 5 и 6 на АЕЦ
„Козлодуй“. Те са съоръжения, служещи за охлаждане
към околния въздух на циркулиращата техническа вода,
отвеждаща топлината от отговорните потребители
(група А).
• Бризгалните басейни са разположени западно от
главните корпуси на енергоблокове 5 и 6. Всеки
бризгален басейн е оразмерен да отвежда
цялотоколичество топлина, отделяща се в авариен
режим на блока, като осигурява температура на
техническата вода на входа в Реакторно отделение в
границите от +4 ºC÷+33 ºC.
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Технически характеристики на ББ
Дължина / Ширина / Височина, m 68 / 65 / 3
Площ на пода, m2 4420
Номинален воден обем, m3/ Номинално ниво1, m 8050/-0.4
Минимален воден обем, m3/ Минимално ниво, m 2526/-2.0
Максимален воден обем, m3/ Максимално ниво, m 8880/-0.2
Характеристики на водоразпръсква щите дюзи (проектни)
Брой за един басейн 30
Изходящ диаметър на дюзата, mm 75
Напор, mH2O 10
Разход през една дюза, m3/h 110.5
Радиус на факела, m 9.2
Височина на факела, m 5.1
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ОЦЕНКА НА ББ
Важността на бризгалните басейни стана още поочевидна след аварията в АЕЦ Фукушима. По време на
проведените след аварията стрес-тестове вниманието
беше фокусирано върху осигуряването на
електрозахранване и върху отвеждането на топлината
към краен поглътител.
Затова е важно да се оцени ефективността и
устойчивостта на ББ в зависимост от метеорологичните
условия и особено при екстремни такива.
Бризгалните басейни и част от тръбопроводите, които ги
свързват с реакторните отделения, са общи за блокове 5
и 6.
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ЕФЕКТИВНОСТ НА ББ
За определяне ефективността на ББ са извършени
термохидравлични и якостни анализи
Термохидравлични анализи са извършени за
следните въздействия:
•екстремно висока температура
•екстремен вятър
•екстремно ниска температура.
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Ефективност на ББ
Якостни анализи са извършени за следните въздействия:
• Земетресение ниво 2
• Земетресение ниво 3
• Образуване на стоящи вълни
• Екстремен вятър ниво 2
• Екстремен вятър/смерч ниво 3
• Екстремен снеговалеж
• Обледяване
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Ефективност на ББ
Резултати от термохидравличните анализи
•При екстремно високи температури, достигащи 54°С в найгорещите моменти от денонощието, се стига до загуба на
способността на ББ ефективно да охлаждат техническата вода
за отговорни потребители след 26 часа при нормална работа на
блоковете, след 19 часа при отвеждане на остатъчното
енергоотделяне без изтичане от първи контур и след 17 часа
при разхлаждане в условията на авария с изтичане от първи
контур.
•Вятър със скорост над 6.5 m/s води до загуба на вода от
басейните, която не може да бъде компенсирана чрез
допълване. При работа на мощност на двата блока
температурата на техническата вода се повишава до 40°С за 36
часа. При отвеждане на остатъчното енергоотделяне от
блоковете без изтичане от първи контур температурата достига
40°С за 11 часа, а при отвеждане на остатъчното
енергоотделяне след авария с изтичане
от първи контур – за 5
8
часа.

Ефективност на ББ
•При екстремно ниски температури от- 34°С замръзването на
водата в прехвърлящите тръбопроводи при предположение, че
водата е неподвижна, става за 30 часа.
Резултати от якостните пресмятания
•Земетресение с максимално ускорение на свободна повърхност
над 0.26g (ниво 2) предизвиква недопустими напрежения в
прехвърлящите тръбопроводи между бризгалните басейни и
водовземната шахта и води до превишение на проектната носеща
способност на стените на водовземната шахта, следователно
нарушава функционалността на бризгалните басейни.
•Земетресение с максимално ускорение на свободна повърхност
над 0.33g (ниво 3) предизвиква недопустими напрежения в
равнопроходния тройник, свързващ напорния тръбопровод 630х8
и колектора на тръбопроводната система, в прехвърлящите
тръбопроводи между бризгалните басейни и водовземната шахта
и води до превишение на проектната9 носеща способност на част
от стените на водовземната шахта.

Ефективност на ББ
•Образуването на стоящи вълни вследствие на земетресение
води до цялостно разрушаване на тръбопроводната система в
басейните и предизвиква недопустими напрежения в
прехвърлящите тръбопроводи между ББ и водовземната шахта,
следователно нарушава функционалността на бризгалните
басейни.
•Вятър със скорост 53 m/s и налягане 1.72 kN/m2 (ниво 2) води до
превишение на проектната носеща способност на част от стените
на водовземната шахта, следователно нарушава
функционалността на бризгалните басейни.
•Смерч със скорост 396 км/ч и налягане 7.42 kN/m2 (ниво 3)
предизвиква недопустими напрежения в тръбопроводната
система на басейните и води до превишение на проектната
носеща способност на част от стените на водовземната шахта,
следователно нарушава функционалността на бризгалните
басейни.
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Ефективност на ББ
• Екстремен снеговалеж, водещ да натрупване на
снежна покривка с дебелина 218 cm, не води до загуба
на способността на ББ да охлаждат техническата вода
за отговорни потребители.
• Обледяване с дебелина 29 mm и 66 mm върху
разпръскващата тръбопроводна система в ББ и върху
прехвърлящите тръбопроводи DN 1000 не води до
загуба на способността на ББ да охлаждат техническата
вода за отговорни потребители.
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Времена до началото на необратимо
разгряване на горивото при загуба на
охлаждане за различни състояния на блока
• 1 Работа на мощност 99:30 часа (4.1 денонощия)
• 2 Спрян реактор, плътен първи контур и недренирани
парогенератори 100:50 часа (4.2 денонощия)
• 3 Спрян реактор, плътен първи контур и дренирани
парогенератори 97:50 часа (4 денонощия)
• 4 Спрян реактор, разуплътнен първи контур 19:45 часа
• 5 Спрян реактор, разуплътнен първи контур, ремонтно
разхлаждане 25:51 часа
• 6 Авария с голямо изтичане от първи контур 2:48 часа
• 7 БОК при зареден с гориво реактор 67 часа (2.8 денонощия)
• 8 Спрян реактор, горивото е разтоварено в БОК,
равномерно разпределено в отсеците 21:32 часа
• 9 Спрян реактор, горивото е разтоварено в един отсек на
БОК 11:45 часа
12

Проектни решения
С цел повишаване на устойчивостта на ББ са
стартирани проекти за:
•Укрепване на водовземните шахти
•Подмяна на опори на прехвърлящите тръбопроводи
DN 1000
•Укрепване на подаващ тръбопровод 630х8
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Използвани документи

На енпро консулт оод
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Край

Благодаря за вниманието

15

15

