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Въведение 
Днес в световен мащаб ВАБ се е утвърдил като стандарт за количествен анализ на 
безопасността на АЕЦ, както като мощно средство за подпомагане на процеса на вземане на 
решения, свързани с повишаване на нивото на безопасност на АЕЦ. В потвърждение на това 
обобщение е достатъчно да се посочи, че: 

• Министерството по енергетика на САЩ (DOE), както и регулиращият им орган 
(NRC) изискват съответствие с определени количествени показатели при 
издаване на лиценз за експлоатация, доказването на което е възможно основно 
след прилагане на методите на ВАБ.   

• Международната агенция за атомна енергия (IAEA) поощрява развитието на ВАБ 
програми в страните членки, като всячески подпомага усвояването и прилагането 
на ВАБ методите за оценка на риска от експлоатацията на АЕЦ, както и 
реализиране на различните приложения на ВАБ в експлоатационната практика. 
Документите и стандартите на IAEA определят, провеждането на ВАБ 
изследване като задължителен елемент при доказване на съответствие със 
съвременните стандарти за безопасност на дадена АЕЦ.    

• Комитетът за безопасност на ядрени инсталации (CSNI) на ядрената 
енергетическа агенция (NEA) на Организация за икономическо сътрудничество и 
развитие (OECD) от 1982 развива програма, насочена към развитие и 
утвърждаване на ВАБ като стандарт за страните членки на OECD в оценките на 
безопасността на атомните централи. 

В резултат към днешна дата са направени повече от сто ВАБ изследвания на конкретни 
блокове на АЕЦ в страните членки на OECD. 

ВАБ на 3 и 4 блок на АЕЦ Козлодуй 
Първото ВАБ-ново 1 изследване за 3 и 4 блокове на АЕЦ Козлодуй се стартира като договор  
N ZZ 9217-01-04, финансиран по ФАР програма. Изследването се извършва от Риск 
Инженеринг ООД, Енергопроект АД и с консултант Empresarios Agrupados Internacional от 
Испания. Обхвата на изследването включва вътрешни инициатори и външни рискове като 
сеизмични и пожарни въздействия. Изследването е завършено през 1997 година. 

След въвеждането в експлоатация на системата за допълнителна аварийна питателна вода 
(ДСАПП) през 1999 година ВАБ се актуализира, за да отрази изменението на риска. Това 
изследване показва ползата от внедряването на тази система за повишаването на общото 
ниво на безопасност. 

През 2001 година е извършена актуализация на модела с цел отразяване на промени по 
системите за аварийно електроснабдяване. 

С оглед на развитието на  програмата за модернизация на блокове 3 и 4 на АЕЦ Козлодуй 
през 2002 година е инициирано актуализиране на ВАБ, което трябва да отрази всички мерки 
по програмата, както в внедряване на симптомно-ориентираните аварийни инструкции 
(СОАИ). Тази актуализация трябва да отчете натрупания опит от експлоатация на блокове от 
този тип както в България, така и в останалите държави, експлоатиращи такива реактори. 



Oсновни параметри на ВАБ за 3 и 4 блок на АЕЦ “Козлодуй” 
ВАБ-изследването за 3 и 4 блок си поставя следните основни цели: 

• Оценка на достигнатото ниво на безопасност на централата, изразено чрез 
честотата за повреда на горивото в активната зона на реактора; 

• Идентифициране на доминиращите аварийни сценарии; 

• Идентифициране на системите, елементите и действията на персонала, важни за 
безопасността; 

• Оценка на важни зависимости (междусистемни и човеко-машинни); 

• Идентифициране и оценка на нови проблеми на безопасността; 

• Оценка на влиянието върху честотата за повреда на активната зона на реактора 
на различните мерки от PR207M PRG97A, отчитани в отделните изследвания. 

 
Параметрите определящи обхвата на ВАБ за 3 и 4 блок за всички, извършени изследвания е 
както следва: 

• като източник на радиоактивни изхвърляния разглежда само реакторната 
установка на блока; 

• анализират се само тези инициатори на аварии, които са свързани с работата на 
реакторната установка на 100% мощност; 

• разглеждат се вътрешни инициатори, сеизмични въздействия и пожарни 
въздействия. 

Oсновни резултати от ВАБ за 3 и 4 блок на АЕЦ “Козлодуй” 
На фиг.1 е представено изменението на честотата за повреда на активната зона на реактора, 
получено в резултат на различните изследвания, а на фиг. 2 този резултат е представен по 
отделните категории изходни събития. Необходимо е да се отбележи, че стойността за 
резултата от 2002 година е само предварителна. 
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ФИГ. 1. Изменение на сумарната честота за повреда на активната зона  

в различните актуализации на ВАБ 
 



Полученият резултат показва високо достигнато ниво на безопасност, което се определя от 
следните основни фактори: 

• разработването и внедряването на процедури по управление на надпроектни 
аварии, включително използването на feed and bleed; 

• осъществяването на редица мероприятия, разработени в рамките на 
краткосрочната програма за повишаване на безопасността на енерго-блокове 1-4. 

• внедряване в експлоатация на ДСАПП, която допринася за: 

• намаляване на приносът на отказите на ДГ, в резултат на повишаване на общата 
надеждност на системата; 

• въвеждане на СОАИ. 
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ФИГ. 2. Изменение на честотата за повреда на активната зона по отделните 

категории изходни събития. 
 

Както се вижда от фиг. 2 основният принос за повреда на горивото в активната зона на 
реактора се носи от вътрешните инициатори. Това показва, че на блока се взети адекватни 
мерки за защита от въздействието на вътрешни пожари, както и срещу сеизмични 
въздействия. 

На фиг. 3 е показано разпределението на приноса на отделните изходни събития за 
вътрешните инициатори, съгласно предварителните резултати от последната актуализация на 
модела на ВАБ ниво 1 за 3 и 4 блок на АЕЦ “Козлодуй”. 

Както се вижда от фиг. 3 основния принос се носи от инициатори с теч от първи контур. 
Доминиращи са малък теч (L2), в това число теч от първи контур, байпасиращ бокса на ПГ 
(L7), както теч от първи към втори контур (L6 и L5). 

Доминирането на режими с теч от първи контур показва, че на блоковете са осигурени с 
високо ниво на надеждност всички основни функции за безопасност, свързани с отвеждане 
на остатъчното топлоотделяне. 
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ФИГ. 3. Разпределение на приноса на ИС за вътрешни инициатори 

 
На фиг. 4 е илюстрирано изменението на честотата за повреда на активната зона на реактора 
от отделните изходни събития в различните проекти за актуализиране на ВАБ с отчитане на 
горепосочените фактори. 
Намаляването на приноса на тразнзиентите основно е свързано с внедряване на ДСАПП в 
експлоатация, както и с повишаване на общото ниво на надеждност на системите за 
електрозахранване. 
Внедряването в експлоатация на ДСАПП, допринася за: 

• намаляване делът на транзиентите в общата честота за повреда на активната зона 
от вътрешни инициатори; 

• компенсиране на единични откази на оборудването, водещи до загуба на 
питателна вода за транзиенти с разкъсвания по втори контур. 

Мерките по повишаване на надеждността на системите за електрозахранване допринася за: 

• намаляване на делът на приноса на инициаторът “Загуба на външно захранване”, 
който е транзиент с основен принос за повреда на активната зона на реактора. 
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ФИГ. 4. Изменение на сумарната честота за повреда на активната зона  

в различните актуализации на ВАБ 



 

Сравнението на резултата за повреда на активната зона на реактора, получен за 3 и 4 блокове 
на АЕЦ “Козлодуй” с подобни централи е представено на фиг. 5. 

Изводите от такова сравнение са много условни, тъй като е необходимо да се имат в предвид 
разлики в обхвата на изследванията, количествените параметри на надеждностните 
показатели, допускания при моделирането и други. 
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ФИГ. 5 Сравнение на резултата от ВАБ ниво 1 за 3 и 4 блок на АЕЦ “Козлодуй” 

 с подобни централи 
 

Използване на ВАБ ниво – 1 за оценка на мероприятията от 
програмата за модернизация на 3 и 4 блок на АЕЦ Козлодуй 

Принос на ДСАПП  
Основната полза от въвеждането на ДСАПП се илюстрира при анализа на приноса от 
транзиенти.  

За сравнение приноса на транзиентите е представлявал 5.14Е-5 и е съответствувал на 39% от 
общата честотата за повреда на активната зона от вътрешни инициатори.На фиг. 3 е 
представено отношението между двата резултата за честотата на повреда на активната зона, 
предизвикана от транзиенти. 

Значителното намаление на приноса на транзиентите се обяснява с това, че при тях отказите 
на системи ПЕП и/или АПЕП и свързаните с тях действия на оператора за доставяне на 
допълнителна питателна вода са били определящи за крайният резултат. 

Фиг.6 представя изменението на резултата за всички изходни събития, при които 
въвеждането на ДСАПП се отразява в развитието на аварийните процеси. 

Този резултат показва, че за инициатори, при които действията на оператора по осигуряване 
на допълнителна питателна вода и откази на система ПЕП и/или АПЕП са били доминанти 
(каквито са Т1, Т3, Т7 и Т9), внедряването на система ДСАПП редуцира значително риска. 

 



0.00E+00

5.00E-06

1.00E-05

1.50E-05

2.00E-05

2.50E-05

Че
ст
от
а 
за

 п
ов

ре
да

 н
а 
А
З

L4 T1 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

Инициатори

 
ÔÈÃ 6. Ñðàâíåíèå íà ðåçóëòàòèòå çà ÷åñòîòàòà çà ïîâðåäà íà àêòèâíà çîíà çà 

ðàçëè÷íèòå ñúáèòèÿ ñëåä âúâåæäàíå íà ÄÑÀÏÏ â åêñïîëàòàöèÿ 

 
Принос на системите по ДГ 
Изменението на честотата за повреда на активната зона след въвеждане на модификациите 
по системите за електрозахранване се изразява в намаляване с над 7 %, както е представено 
на фиг. 7. Това намаление се дължи основно на въвеждането на модификациите в системата 
на ДГ, което е очакван резултат с оглед на относително високия дял на системата в честотата 
за повреда на активната зона, който е имала преди модификациите. 
Повишаването на надеждността на ДГ рефлектира както върху стойностите на единичните 
откази, така и върху отказа по обща причина.  

Резултатът показва, че реализирането на тези модификации определя изцяло повишаването 
на общото ниво на безопасност на блока. 
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ФИГ 7. Сравнение на резултатите за честотата за повреда на активна зона за 

вътрешни инициатори 
Въвеждане на СОАИ 
За повишаване на достигнатото ниво на безопасност значителен принос има въвеждането на 
СОАИ. Този резултат е закономерен с оглед на доминирането на отказите на оператора в 
оценката за честотата за повреда на активната зона. Приносът от отказите на оператора е 
съставлявал в първото изследване 48%. Този принос изцяло се е определял от отказите на 
оператора да диагностицира ситуацията и предприеме необходимите действия за овладяване 
на аварийния процес. Внедряването на СОАИ на основата на тази предварителна оценка 
намалява приноса на отказите на оператора да извърши адекватна диагностика на 19%. 


