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СЛЕД ФУКУШИМА – ЕМОЦИИ И РАЗУМ

• В презентацията са използвани материали, 
разработени от:
• Матиас Браун (Арева)
• CNN 
• I канал на руската държавна телевизия
• МААЕ
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След Фукушима - емоции и разум

Фаза 1: Емоции
Ядрената енергетика след 11 март

В периода 11 – 16 март - водеща тема във всички световни, 
национални и дори местни телевизии:

Катастрофа
Втори Чернобил
Апокалипсис
Трагедия
Ужас
Кошмар
Началото на края на ядрената енергетика…

След относително стабилизиране на ситуацията към 16 март 
темата се подхваща основно от политици:

всеки вижда в случилото се потвърждение на своята теза
започва яростен дебат за бъдещето на ядрената енергетика
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Ядрена енергетика по света 
Текущо състояние

Брой на реактори в експлоатация по “възраст”

Важно е да се подчертае, че:
Средната възраст на реакторите по 
света се увеличава в резултат от 
дългогодишното отдръпване от ново 
строителство

През февруари 2010, е имало 358 
реактора в експлоатация над 20 г и 
само 80 под 20 г. 

Никой не може да предвиди какво може да ни поднесе 
природата, но е ясно, че ядрените централи трябва да имат 

ново, изключително високо ниво на безопасност. 
Разум е инвестирането в безопасност!
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Развитие на ядрените технологии
Пътна карта

• Проектирани
през 50-те и 60-
те години на 
миналия век.

• Проектната 
база са общите 
промишлени 
стандарти

• Само някои от 
тях са все още 
в експлоатация

• Проект в съответствие със 
стандартите за безопасност от 21-ви 
век

• Проект удобен за експлоатация
• Повишена надеждност в рамките на по-
дълъг срок на експлоатация (60 год)

• Минимизиране на вероятността за 
повреда на активната зона

• Управление на тежки аварии
(последователности при повреждане 
на активната зона)

• Ограничено въздействие върху 
околната среда при всякакви събития

• Проектирани през 70-те
• Проектната база са 
специализирани ядрени 
стандарти

• Безопасността се 
осигурява най-вече от 
активни системи

• Безопасността се 
осигурява основно чрез 
рамкови проектни 
основи 

• Имат широко 
приложение по света и 
днес
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АЕЦ Фукушима Дайичи 1- Второ поколение реактор
Блок I   - кипящи реактори Марк I на Дженерал Електрик (439 MW), в 
експлоатация от 1971 г.
Блокове II-IV - кипящи реактори Марк I на Дженерал Електрик (760 MW), 
в експлоатация от 1974 - 1- Второ поколение реактори

Аварията в АЕЦ Фукушима Дайичи
1. Общ поглед върху централата
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Аварията в АЕЦ Фукушима Дайичи
1. Проект на централата

Обслужваща кота на реактора 
(стоманена конструкция)

Бетонна сграда на реактора 
(вторичен контейнмънт)

Активна зона на реактора

Корпус на реактора

Контейнмънт (суха шахта)

Контейнмънт (мокра шахта) / 
Кондензационна камера

Басейн за отработено
ядрено гориво (БОЯГ)

Линия за свежа пара

Основен източник на вода
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Аварията в АЕЦ Фукушима Дайичи
1. Проект на централата

11.3.2011 14:46 -
Земетресение

Магнитуд 9
Електропреносната мрежа в 
северна Япония се срива
Реакторите като цяло са 
невредими

SCRAM (Функцията 
Аварийно заглушаване 
на реактора е успешно 
изпълнена)

Спира производството на 
електроенергия 
Продължава отделянето на 
топлина
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Аварията в АЕЦ Фукушима
2. Развитие на аварията

11.3. 15:41 Вълна цунами
връхлита централата

Отпада на 
електрозахранването от 
аварийните ДГ

Прегряването е 
първата опасност – без 
електрозахране не може 
да се снижи температурата 
в активната зона
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Спадането на нивото на водата е втората 
опасност – откриват се касетите с горивото, това води до 
образуване на пукнатини и частично топене.
Цирконият в обвивките на горивните касети започва да се топи, 
при което се отделя водород
Екзотермичната реакция нагрява допълнително активната зона

Започва изхвърляне на продукти на 
деленето – третата опасност
Експлозиите - четвъртата опасност
Проблемите с басейните за ОЯГ – петата 
опасност

Аварията в АЕЦ Фукушима
2. Развитие на аварията
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В три блока има повреждания на горивни касети
Ниско налягане в компенсационната камера или  
повреди в контейнмънта (само блок 1 има налягане, 
по-високо от атмосферното)
Все още е необходимо охлаждане от външни 
източници – автоцистерни с прясна вода 
Продължава работата по осигуряване на надеждно 
отвеждане на остатъчното топлоотделяне

Нивата на радиация, измерени от външния за 
площадката радиационен контрол продължават 
тенденцията на намаляване

Аварията в АЕЦ Фукушима Дайичи
3. Текущо състояние на реакторите
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Аварията в АЕЦ Фукушима Дайичи
4. Радиологични изхвърляния

На самата площадка
Преди експлозията на Блок2

под 2mSv / h
Предимно поради изхвърляния на благородни радиоактивни 
газове

След експлозията на Блок 2 (повреждане на контейнмънта) 
Временни пикове стойности 12mSv / h
Локални пикове на площадката до 400mSv /h  
не е изяснена докрай причината за колебанията на мощността 
на дозата 
Стабилизиране на дози на площадката от около 5mSv /h
Много по-високи стойности в сградите

Необходими са ограничения по време за работещите на 
площадката
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Аварията в АЕЦ Фукушима Дайичи
4. Радиологични изхвърляния

Извън площадката на централата
Основен принос за радиоактивните дози извън площадката 
имат радиоактивните благородни газове
Под действието на вятъра, дозите намаляват с времето
Няма валежи, увличащи благородните газове, следователно 
няма силно локално замърсяване на почвата

~20km зона около площадката
Евакуацията на населението е адекватна мярка
Измерена доза до 0.3mSv/h за кратко време
Вероятен негативен ефект върху растителните и млечни 
продукти тази година
Не се очаква необходимост от рекултивация на почвата
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GRS.de

Аварията в АЕЦ Фукушима Дайичи
4. Радиологични изхвърляния

~50km зона край 
централата

Контрол на растителните и 
млечни продукти
Използване на йодни 
таблетки (възможно 
негативно взаимодействие с 
лекарства за сърдечни 
заболявания)
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След Фукушима
5. Преглед с разум

Какво показа аварията във АЕЦ Фукушима Дайичи:
Страхът от ядрените аварии съществува и това е емоция
Разумът казва, че ВСИЧКИ АЕЦ в Япония спряха безопасно, макар че за част 
от тях земетресението надхвърли проектните им основи

Какво научихме от случвалите се аварии досега:
Три Майл Айлънд: нужни са точни и ясни процедури за действие в аварийни 
ситуации
Чернобил: нужна е култура на безопасност и по-безопасни проекти 
Фукушима: Природата може да ни  сблъска със ситуации, надхвърлящи 
очакванията ни (неподготвеност за такова цунами). Анализът на тези 
ситуации трябва да се направи и с много разум трябва да се направят 
изводите за това

Какво следва да се промени:
Да се провери дали навсякъде има условия за надеждно охлаждане на 
активната зона при всички вероятни сценарии
Да се преразгледат изискванията за безопасност в светлината на последните 
събития И ДА СЕ ИНВЕСТИРА В БЕЗОПАСНОСТ!
Да се извършат безпристрастни проверки на съществуващото състояние и да 
се внедрят адекватни решения за подобрение/извеждане от експлоатация на 
блокове, строени по стари концепции
ДА СЕ БОРИМ С ЕМОЦИЯТА “СТРАХ ОТ НЕПОЗНАТОТО”!
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6. Пострадали – съпоставка

От автомобилни произшествия - Според данни 
на Световната здравна организация над 170 
000 европейци намират смъртта си на пътя 
всяка година. Броят на ранените в 
произшествията превишава 5 милиона. 
От земетресението и цунами - БРОЯТ НА 
ЖЕРТВИТЕ ОФИЦИАЛНО Е 12 985 ДУШИ, а 
на изчезналите 15 000
От аварията в АЕЦ Фукушима – 19 март - над 
67 души са били изложени на радиация в 
префектура Фукушима
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Разликите между Фукушима и Белене – ПОГЛЕДНАТИ С РАЗУМ

Принцип на действие:
Кипящ реактор с 
едноконтурна схема: 
водата, която преминава 
през активната зона, се 
превръща  в пара и 
задвижва турбините

Конструкция:
Радиоактивност -
навсякъде

Принцип на действие:
двуконтурна схема: водата, 
която се използва за 
охлаждане на горивото, не се 
използва за задвижване на 
турбина, а загрява водата от 
втори контур, която се насочва 
към турбината

Конструкция:
радиоактивността е ограничена 
изцяло в рамките на 
реакторната част
при потенциална тежка авария  
е предвидена двойна 
херметична обвивка

Фукушима (поколение II) Белене (поколение III+)
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Разликите между Фукушима и Белене

Пасивни системи за 
безопасност - няма:

Херметичен обем:
Малък (около 1 000 m3) 

Басейн за ОЯГ:
Извън херметичния 
обем, без 
допълнителна 
локализираща обвивка 

Пасивни системи за 
безопасност - има:

Херметичен обем :
Голям (над 50 000 m3)

Басейн за ОЯГ :
В рамките на херметичния 
обем, осигурява 
локализиране на 
потенциални радиоактивни 
емисии 

Фукушима (поколение II) Белене (поколение III+)
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Принцип на действие

BWR реактори с 
кипяща вода
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Принцип на действие

PWR реактори с вода под налягане
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АЕЦ Белене – проект А92 – поколение III+
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АЕЦ Белене 
Херметична обвивка (контейнмънт)

Външна обвивка от 
ненапрегнат бетон

Вътрешна обвивка от 
предварително напрегнат 
железобетон с херметична 
метална облицовка откъм 
зоната на локализиране на 
аварията
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След Фукушима
Против АЕЦ

Швейцария: 
Преустановява плановете за строителство на 3 нови реактори
Подготвя стрес тестове за другите 5 работещи реактори

Германия: (с общо 17 ядрени реактора и най-крайна позиция) 
изключи временно 7 от най-старите блокове
планира стрес тестове
подписа тримесечен мораториум върху плановете за удължаване 
живота на ядрените реактори 
Затварянето на тези блокове ще намали електроенергията на 
Германия с 8336 МВт (13,7 тераватчаса). Пазарната стойност на 
тази изгубена електроенергия се равнява на 1 млрд. евро.
Китай:
обяви планове за временно спиране на строителството на 28 нови 
реактори
планира както ревизия на стандартите за безопасност, така и 
проверка на системите за безопасност в своите 13 работещи 
реактори
ще преосмисли ядрената си експанзия в дългосрочен план, която 
предвиждаше 60 нови реактора
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След Фукушима
ЗА АЕЦ

Индия с общо 20 ядрени реактора ще продължи реализацията на амбициозната си 
програма с още 23 бъдещи нови блока.  

Турция ще продължи плановете си за строителство на 4 ядрени реактора на
площадка Мерсин, но ще преразгледа проекта от гл. т. на безопасността

Чили заяви, че няма планове за строителство на ядрени централи, но въпреки това 
наскоро подписа споразумения с Франция и САЩ за обучение на ядрени инженери.

Американският президент Барак Обама нареди обстойни проверки на системите 
за безопасност на АЕЦ в САЩ, заявявайки едновременно подкрепата си за 
атомната енергетика. 

Великобритания (с 19 работещи и четири планирани блока) и Франция (с 58 
работещи и два планирани реактора) предвиждат проверки на безопасността, но 
няма да забавят своите проекти за ядрена експанзия.

Полша и Чехия ще се придържат към плановете си за развитие на ядрените си 
стратегии, както правителствата им заявиха.

Италия обяви провеждане на референдум

Русия ще провежда тестове за безопасност в своите 32 съществуващи атомни 
централи и ще продължи да строи нови – 11 вече в строеж, други 14 планирани
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България
WiN България е убедена в 
повишената сигурност и 
безопасност на реакторите от 
поколение III+
WiN България изразява своята 
подкрепа за изграждането на АЕЦ 
Белене
WiN България е за 
ПРОСПЕРИРАЩА БЪЛГАРИЯ

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


