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 За разработване на адекватни указания за управление на проектни и 
надпроектни аварии; 

 За поддържане на оптимални условия за безопасно управление на 
блоковете на централата при проектни аварии; 

 За недопускане на повреда на преградите при надпроектни аварии.  



 АЕЦ „Козлодуй”, България 

• блокове 1÷4 – ВВЕР 440 

• блокове 5 и 6 – ВВЕР 1000 

 НАЕК „Енергоатом”, Украйна 

• Работа на ниска мощност и 
спрян блок 



 АЕЦ “Козлодуй” 

• Разработване на 1-ва версия (с 
методологическото съдействие на 
Министерство на енергетиката на 
САЩ (US DOE)) - 1994÷1997 г. 

• Аналитично валидиране - 
1998÷1999 г. 

• Независим преглед от 
Министерството на енергетиката 
на САЩ по искане на Агенцията за 
ядрено регулиране (АЯР) – 2000 г. 

• Разработване на 2-ра версия – 
2001 г. 

• Верификация, валидиране, процес 
на обучение и одобрение от АЯР - 
2002÷2004 г.  

  НАЕК „Енергоатом”- 2010÷2013 г. 



 Характерно реагиране в случай на 
проектни и надпроектни аварии 

• Диагностична част 

• Част „Зависими аварийни сценарии” 

• Част „Независими аварийни 
сценарии” 

NORMAL OPERATION

DISTURBANCE OF NORMAL 

OPERATION

Reactor Scram 

Actuaion 

YES

NO

The event is 

identified

YES

NO

  Actions to remove accidents on Reactor 

Facility:

   -  switch-off of 3 and more MCP

   -  closing SV of last working

       Turbine

   -  FWP swithing-off

   -  rupture of pipework  in SG

      confinement

   - rupture of SG blowdown line in SG 

     confinement 

   -  rupture of MSH

   -  SGSV openning and failure to close

   -  SDAF-openning and failure to close

   -  I circuit leakage to SG confinement

   -  PRZSV openning and failure to close

   -  I circuit leakage to Intermediate loop

      of MCP and  RC&PS

   -  total blackout

   -  loss of service water

  

  Actions on alarm sheets

  Removal of deviations on Reactor Facility 

  Removal of deviations on Turbine Facilities

  Removal of deviations on El.Equipment 

Control over the critical safety 

functions

CSF are satisfied 

NO

YES

Actions to restore the CSF and  mantain 

barriers:

 -  SG feeding from adjacent unit

 -  SG feeding from CSEFW

 -  SG feeding using Fire Truck

 -  Execution of  "Feed & bleed" 

    procedure

 -  DG power supply from adjacent unit

 -  Power supply by Mobile DG 

 -  Emergency service water supply

LOGICAL DIAGRAM
OF PERSONNEL RESPONSE IN CASE OF  DISTURBANCE 

OF NORMAL OPERATION



 Специална (характерна) 
методология за аналитично 
валидиране на СОАИ 

 Специален подход за 
разработване на СОАИ за спрян 
реактор 



 Разработване на списък на Иницииращите събития (ИЕ) в 
условията на спрян реактор; 

 Определяне, разработване и аналитична обосновка на стратегии за 
управление аварии; 

 Разработване на административни документи и на документи по 
Осигуряване на качеството; 

 Разработване на свързани с безопасността СОАИ и тяхната 
техническа обосновка; 

 Верификация и валидиране на процедурите.  


