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РЕЗЮМЕ
В настоящия доклад е представен анализ на поведението на гориво за ВВЕР-1000 в условията на тежка авария. Извършени
са пресмятания за сценарий “Пълно обезточване с отказ на предпазен клапан на компенсатора на налягане в отворено
положение”. За избрания сценарий последователно са извършени изчисления с различни стойности на избрани параметри.
Избрани са следните параметри: порозитет (PORDP) и т.н. Анализите са насочени върху процесите, възникващи при
вътрешно-корпусната фаза на авариен режим със значително повреждане на активната зона. Също така е оценен процесът на
оксидация в резултат на паро – циркониевата реакция, генерираното количество водород, началото на деградацията на
активната зона, както и последващата релокализация на горивото до отказ на корпуса на реактора.
За оценка на поведението на горивото при сценарий “Пълно обезточване с отказ на предпазен клапан на компенсатора на
налягане в отворено положение” е използван МЕЛКОР 1.8.5 модел за АЕЦ Козлодуй. Моделът описващ ВВЕР-1000 на АЕЦ
Козлодуй е разработен и валидиран от Института за Ядрени Изследвания и Ядрена Енергетика (ИЯИЯЕ). Разработените
входни данни позволяват симулирането на всички важни процеси, които настъпват по време на тежка авария – както по време
на вътрешно- корпусната фаза, така и по време на извън-корпусната фаза. Конфигурацията на модела дава подробно описание
на всички системи по първи, втори контур, системите за безопасност и хермозоната.
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ABSTRACT
The present paper presents an analysis of the behavior of fuel for VVER-1000 in a severe accident. Calculations were performed for
the scenario "Station Blackout with opening and stuck in open position of Pressurizer safety valve". For selected scenario consequently
has been performed calculations vary the value of selected parameters. It has been selected the following parameters: porosity (PORO),
etc. Analyzes have focused on the processes occurring in in-vessel phase of accident mode with significant core damage. It is also
evaluated the oxidation process due to the vapor - zirconium reaction, the generated amount of hydrogen, the onset of degradation of
the core and the consequent relocalization of the fuel to the failure of the reactor vessel.
To assess the behavior of the parameters of these calculations it has been used MELCOR 1.8.5 model for Kozloduy NPP VVER-1000.
The model was developed at the Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy (INRNE) for investigation of severe accident
scenarios. Developed packet input allows simulation of all relevant processes occur during severe accident - both during the in-vessel
phase, and during the ex-vessel phase.
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