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ÚVOD

Naše Země není mrtvým nebeským tělesem, ale působí v ní dlouhodobě síly, které

mění její tvářnost. V důsledku těchto si? dochází k pohybu kontinentálních desek

a bloků litosféry po zemském plášti a k vytváření vulkanických a horských pásem,

přímo spjatých s horotvornými pochody. Tyto pohyby jsou způsobeny teplotní a hustot-

ní nerovnováhou v zemské kůře, sahající až do hloubky 1 000 km. Čas od času nastává

vyrovnání napjatostních poměro, uvolňuje se větší či menší část energie bu3 po čás-

tech, tj. formou vulkanických erupcí či zemětřesení, nebo spojitě postupným klouza-

vým pohybem mezi bloky zemské kůry v tzv. tektonických zlomech. Navenek se zemětře-

sení projevuje vibracemi zemského povrchu a event, doprovodnými zlomy a trhlinami

v zemi, které se přenášejí do staveb a jejich-zařízení.

Ve všech zemích, kde se vyskytují zemětřesení, vždy byla aktuální otázka, jak

ochránit lidi a výsledky jejich práce před ničivými účinky přírodních sil. Naléha-

vost řešení roste úměrně s hospodářským rozvojem každé země a dnes se vážnost této

problematiky vztahuje i na země s nízkou úrovní seizmicity, k nimž patří naše repub-

lika. Zvláštní pozornost musí být věnována zabezpečení objektů speciálního charakte-

ru, jako jsou jaderné elektrárny /JE/. Dle výnosu ČSKAE č. 2 ze dne 27. října 1978

o zajištění jaderné bezpečnosti při navrhování, povolování a provádění staveb s ja-

derně energetickým zařízením se jadernou bezpečností rozumí schopnost zabránit ne-

kontrolovatelnému rozvoji štěpné řetězové reakce a nedovolenému úniku radioaktivních

látek a ionizujícího záření do životního prostředí. Veškeré stavební i technologické

konstrukce, zařízení a systémy, které jsou důležité pro jadernou bezpečnost, musí být

řešeny tak, aby i při málo pravděpodobných živelných událostech a zejména při země-

třesení bylo možné:

a/ reaktor bezpečně odstavit a udržovat v podkritickém stavu,

b/ odvádět zbytkový výkon reaktoru po dostatečně dlouhou dobu,

c/ případné radioaktivní úniky udržovat pod určenými mezními hodnotami.

Podmínky bezpečného a spolehlivého provozu jaderně energetických zařízení tedy

vyžadují analyzovat vliv možného zemětřesení na konstrukce, zařízení a systémy elek-

trárny, případně jiné provozovny s jaderně energetickým zařízením. Zatímco primár-

ní seizmické účinky zemětřesení na stavby a stavební konstrukce jsou dnes již teore-

ticky i prakticky značně osvojené a zvládnuté, pak stavbou transformované a modifi-

kované účinky zemětřesení na technologické zařízení a systémy vnitřní se začínají

seriózně zkoumat a řešit až v posledních několika letech právě v souvislosti s ja-

dernou bezpečností. V k.p. SKODA Plzeň se tyto práce a hlavně výpočty uskutečňují

v ZES a ZVE, částečně též v ÚVZtf. Hodnocení seizmické odolnosti technologického za-

řízení a systémů JE je nový technický obor, který je součástí interdisciplinárního

seizmického projektování JE a je pro většinu dodavatelů, projektantů a konstruktérů

zatím málo známý. Proto v následujících kapitolách je alespoň zevrubně objasněna



problematika seizmické odolnosti konstrukcí, zařízení a systémů JE, obecné zásady

a pokyny pro výpočetní a experimentální hodnocení seizmické odolnosti tohoto zaříze-

ní a systémů, základní poznatky z teorie odezvy soustav s konečným počtem stupňů

volnosti na seizmické buzení, přehled antiseizmických opatření a praktických kon-

strukčních prostředků pro .omezení seizmických dčinků a v neposlední řadě i některé

řešené příklady z jaderné i klasické energetiky, vyplývající z praxe ZVE i ZES

k.p. SKODA Plzeň.

Nutno zdůraznit, že výklad v těchto kapitolách je sice orientován na technolo-

gické zařízení a systémy JE, nicméně mnohá zde uvedená řešení a zásady lze užít

i pro hodnocení seizmické odolnosti jiného podobného zařízení a systémů např. ve

vojenských objektech, v chemickém průmyslu, zvláště v petrochemickém, též v klasic-

ké energetice atd.

V této publikaci je hlavní důraz položen na výpočetní aspekty problematiky. Ve-

dle algoritmů hlavně z oblasti dynamiky lineárních diskrétních soustav je uveden

též přehled užitečných programů a některá praktická doporučení 'pro výpočtáře. Po-

slední kapitola je pak určena hlavně projektantům a konstruktérům technologického

zařízení a systémů JE.

Přáním autorů je, aby tato publikace, která je zřejmě první tohoto druhu

v CSSR, byla dobrým pomocníkem při řešení aktuálních problémů seizmické odolnosti

československých jaderných elektráren. Ústřednímu informačnímu středisku pro jader-

ný program a Československé komisi pro atomovou energii patří dík za její rychlé

a pečlivé vydání.

ZES - závod Energetické strojírenství,

ZVE - Závod Výstavba elektráren,

tfvztf - Ústřední výzkumný a zkušební tístav.



PROBLEMATIKA SEIZMICKÉ ODOLNOSTI
KONSTRUKCÍ, TECHNOLOGICKÉHO
ZAŘÍZENÍ A SYSTÉMŮ JADERNÝCH
ELEKTRÁREN

Při navrhování JE je třeba brát v úvahu nejrůznější i málo pravděpodobné mi-

mořádné účinky přírodních živelných událostí a též vlivů, které vyplývají různým

způsobem z lidské činnosti uvnitř i vně JE /60, 63, 73, 75, 137, 145, 146/. Jsou to

především seizmické Účinky zemětřesení a náhlé rázy a vibrace, které vznikají při

pádu letadla na objekty JE, při externím výbuchu, haváriích na zařízení uvnitř JE

atd. Poškození JE může mít za následek ohrožení životního prostředí a přímo zdraví

obyvatelstva, představuje zpravidla velké ekonomické ztráty a zhoršení nebo úplnou

ztrátu spolehlivého zdroje energie. Vedle radiační bezpečnosti JE je důležitou sku-

tečností též to, že elektrickou energii potřebují pro svůj provoz nemocnice, vodárny,

spoje a podobná důležitá zařízení.

Mimořádné účinky na stavby a zařízení JE jsou neplánované události, jejichž

výskyt se očekává s pravděpodobností menší než Í0~ /rok a větší než 10 - 10~ /rok,

resp.' kombinace takových neplánovaných a vzájemně se nevylučujících událostí a zhor-

šení funkce systémů JE, pokud pravděpodobnost výskytu takové kombinace je větší než

10 - 10 /rok. Vybrané kombinace tohoto druhu nebo jednotlivé mimořádné účinky

představují limitní případy pro projektování JE /73, 75, 145, 146/.

Konstrukce a zařízení JE vč. všech systémů se dělí do tří kategorií oiolnosti

podle jejich významu a vztahu k radiační bezpečnosti /50, 77, 89, 136, 145, 146/. 1/

1. kategorie - konstrukce, zařízení a systémy, které pro předepsaný limitní

případ zajištují bezpečné odstavení reaktoru, odvod zbytkového tepla z reaktoru

a zabraňují nekontrolovanému úniku radioaktivity do okolí,

2. kategorie - konstrukce, zařízení a systémy, které pro předepsaný limitní

případ zajištují možnost provozu JE pro předepsanou dobu,

3. kategorie - ostatní konstrukce, zařízení a systémy.

Navenek se mimořádné účinky projevují nejčastěji náhlými rázy a vibracemi

v konstrukcích a zařízení s event, následnými haváriemi a poruchami, např. trhlina-

mi, destrukcemi, ztrátou funkční způsobilosti, ztrátou stability, vznikem požárů

atd. Navrhování JE z hlediska mimořádných účinků zahrnuje zhruba tyto oblasti:

a/ výběr a vyhodnocení lokality a specifikace všech mimořádných účinků a je-

jich předpokládaných kombinací, které je třeba uvažovat v souladu s příslušnými

bezpečnostními předpisy, vyhodnocení společensky únosných rizik,

b/ stanovení potřebných parametrů pro jednotlivé mimořádné účinky a jejich

kombinace z výsledků průzkumů a měření vč. pravděpodobnosti, výskytu,

1/ V chystané normě MHS Interatomenergo /32/ je užita poněkud jiná upřesněná kate-

gorizace - viz 4. kapitola



c/ vypoceuiií -r_.•?.:-• .-> îi_ odtr;ivy konstrukcí a zařízení JE na jednotlivé mimořád-
né účinky a je:: ch kombinace v limitních případech vč. vyšetřování interakcí,

vi/ m;;á:jlový exppri'-'Cru.áIní výskum odezvy konstrukcí a zařízení JE, simulace

m-moŕáanych účir.k'- in siru, .:-/;, eiijSr-r :.. •:! ;.L úverovaní a testování zařízení a systémů

JE.

e/ posouvaní stanovení odezvy z hlediska iádaně spolehlivosti vč. event, návrhů

na omezení negativních vlivů,

f/ přístrojové vybavení JE pro registraci mimořádných účinků a jejich monitoro-

vání v reálném čase pro rychlé ocenění události, zobrazení celé problematiky v pro-

vozních předpisech.

Mimořádným nebezpečím pro JE je zemětřesení, protože může ovlivnit všechny čá-

sti a systémy JE najednou vč. lidského faktoru. V tomto smyslu představuje doslova

unikátní mechanismus pro vyvolání řetězce nehod a havárií, při nichž se může poško-

dit JE, její zařízení a též všechny ovládací a bezpečnostní systémy současně /50,

76, 77, 145/. To u jiných mechanismů, které vyvolávají nehody, většinou neplatí.

V zemích s rozvinutou jadernou energetikou /SSSR, USA, Francie, NSR, Japonsko,

Kanada/ se rozlišují dvě základní návrhové úrovně zemětřesení /32, 50, 77, 89, 136,

145/:

a/ SSE /safe shutdown earthquake/ - zemětřesení bezpečného odstavení JE /v so-

větské terminologii odpovídá MVZ - maximální výpočtové zemětřesení s četností vý-

skytu jednou za 10 let/,

b/ OBE /operating basis earthquake/ - základní provozní zemětřesení JE /v so-

větské terminologii odpovídá PZ - projektové zemětřesení s četností výskytu jednou

za 10 2 let/.

Filozofie a metodologie stanovení těchto dvou úrovní v závislosti na základní

seizmicitě území, jeho geologické stavbě a na výskytu tektonických poruch v defino-

vaném okolí lokality JE je v různých zemích poněkud odlišná /I, 44, 50, 60, 63, 73,

145/. Seizmicita lokality se zpravidla popisuje ve stupních některé ze známých

stupnic intenzity zemětřesení, které jsou založeny na pozorování makroseizmických

jevů a doplněny jistými referenčními hodnotami vodorovného urychlení na povrchu ze-

mě, nebo na úrovni skalního podloží v tomto místě /60, 72/. V Evropě se nejčasteji

používá stupnice MSK-64 /Medveděv-Sponnheuer-Kárník/, v SSSR s ní prakticky shodná

12, bálová stupnice, v Americe stupnice MM /modifikovaná Mercalliho/ atd. Stávají-

cí ČSN 730036 "Seizmická zatížení staveb" používá starší stupnici MCS /Mercalli-

Cancani-Sieberg/. Přitom objektivní charakteristickou velikostí účinku zemětřesení

je veličina magnitudo /M/, kterou zavedl Richter. Dle jeho původní definice magni-

tudo se rovná dekadickému logaritmu maximální amplitudy seizmické výchylky v tisíci-

nách mm zaznamenané standardním seizmografem ve vzdálenosti 100 km od epicentra ze-

mětřesení. Pro jiné vzdálenosti se zavádějí příslušné korekce. Moderní definice

magnitudo je však složitější. Pro silná a mimořádně silná zemětřesení 6 ( M ^ 9.

Další zajímavé základní poznatky ze seizmologie lze vyhledat zejména v populární

učebnici /15/, která byla nedávno vydána též v ruském překladu.

Referenční zrychlení je pouze informativní údaj, vhodný maximálně pro stanove-

ní náhradního statického seizmického zatížení pro obyčejné stavby /viz ČSN 730036/.

U zodpovědných staveb, jako jsou JE, potřebujeme pro stanovení jejich odezvy soubor

analogových nebo synteticky zpracovaných akcelerogramů, event, seizmogramů, a sice

8



Tab. 1 Orientační porovnáni makroseizmických stupnic intenzity zemětřesení

Max.
zrychlení

I/O g

E

MCS
MM

XII

^1 XI

0,1 g M X

S3 ix

^ J VIII

0,01 g ľ ! V I 1

^™| VI

^ J v

^\ Iv

0,O01g

^ ^ III

^ ^ II

0,0001g 1
1 1

I

MSK

XI

X

IX

VIII

VII

VI

v

Citlivost lidí

panika

útěk lidí z domů

probuzení spících

ojediněle cítí
osoby mimo domy

cítí osoby ve
vyšších patrech

cítí osoby v klidu
ve výškových domech

nepdcitují

Poškození staveb

katastrofální
poškození

porušení mostů
a komunikací

destrukce 50%
objektů

destrukce 25%
objektů

opadávání omítky,
trhliny

pád krytiny,
trhliny

nepravděpodobné

pro obě základní úrovně zemětřesení zvlášt v trojosé soustavě umístěné v patě vyše-

třovaného objektu elektrárny. Potíž je v tom, že tyto veličiny nelze předem deter-

ministicky určit, takže se užívají někdy poměrně komplikované postupy. Tyto postupy

jsou založeny na statistickém zpracování nebo prostém porovnání výsledků a záznamů

z dřívějších zemětřesení v lokalitě, jejím okolí, nebo i jinde, přičemž v tomto po-

sledním velmi častém případě se pochopitelně porovnávají též všechny ostatní důle-

žité podmínky a okolnosti, zejména geologická stavba území.

Seizmické projektování JE je složitým komplexem vzájemně navazujících problémů,

které lze řešit jen za předpokladu správného a inženýrsky uvážlivého respektování

dynamické interakce mezi zemním podložím, stavbou, technologickým zařízením a systé-

my JE, která se typickým způsobem projevuje právě při zemětřesení. Seizmickým účin-

kem zemětřesení se společně rozkmitá zemní podloží, stavba i technologie, nicméně

vyšetřit dynamicky zcela exaktně odezvu celého tohoto komplexu je nemožné. Proto se

postupuje iterativně. V první etapě se musí stanovit seizmické buzení v patě objek-

tů JE, a sice v šíři dostatečné pro následnou analýzu stavby. Znamená to odvodit ne-

bo jinak generovat věrohodný soubor akcelerogramů či spekter odezvy na základ vč.
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Tab. 2 Richterova stupnice, vyjadřující velikost zemětřesení

M •
magnitude) Popis

2,5 - 3,O

4,5

5,0

6,0

6,5

6,8

7,0

7,2

7,3

7,5

8,3

8,6

8,9

nejmenší zemětřesení zachytitelné na přístrojích

lze pocítit blízko epicentra, každý rok zaznamenáno 100 OOO ta-

kových zemětřesení

blízko epicentra mohou být menší škody

odpovídá přibližně energii první atomové bomby

v omezené oblasti může způsobit značné škody, každý rok je jich

zaznamenáno přibližně 100, zemětřesení ve Skopje v Jugoslávii 196

zemětřesení ve Friuli v Itálii 1976

zemětřesení v San Fernando v Kalifornii 1971

nad touto hranicí již velká zemětřesení

velké zemětřesení v Rumunsku 1977

zemětřesení v Ašchabádu v SSSR 1948

zemětřesení v Niigatě v Japonsku 1964 a v Guatemale 1975

velké zemětřesení v San Francisku 1906

energie přibližně třímiiiónkrát větší než měl výbuch první ato-

mové bomby, takové zemětřesení se vyskytuje asi jednou za 30 let

lisabonské zemětřesení 1755

vyřešení interakce objektů JE se zemním podložím. Při zemětřesení je vzájemná inter-

akce mezi zeminou jako nosným členem a stavbou velmi podstatná, je-li stavba roz-

měrná, tuhá a masivní /např. reaktorovna JE/. Při vyšetřování této interakce se

•tavba modeluje zjednodušeně jako určité tuhé Si poddajné těleso na poddajném zem-

ním podloží. Zde spolupracuje seizmolog, geolog, specialisté z oborů stavební dyna-

mika a mechanika zemin /I, 25, 44, 50, 77, 81, 83, 138, 139, 140/. Ve druhé etapě

se musí uskutečnit dynamická analýza stavebních konstrukcí JE, jejichž kmitání je

buzeno ličinkem zemětřesení. Zde již je třeba stavbu modelovat podrobněji, počet

stupňů volnosti bývá zpravidla větší- než 10 . Je značným problémem, jak do této

analýzy zahrnout pravděpodobné nepřesnosti v seizmickém buzení a rozptyly v dynamic-

kých vlastnostech stavebních konstrukcí /proměnlivá hmotnost,rozdílné tuhosti a tlu-

mící vlastnosti, resp. jejich neurčitost/, dále různé nelinearityjapod., které se

zákonitě promítají do výsledků a tedy i do výsledných spekter odezvy či akcelero-

gramů v přípojných místech technologického zařízení. Ukazuje se, že dnes je čistě

10



deterministická analýza v tomto smyslu nedostačující, a proto se již objevují různé

pravděpodobnostní studie dynamické odezvy konstrukcí a následně i zařízení JE /50,

68/. Další otázkou je,jak modelovat pro potřeby dynamické analýzy stavebních konstrukcí

technologii uvnitř nich. V praxi se nejčastěji postupuje tak, že technologické zaří-

zení a systémy se modelují nanejvýš jako přídavné hmoty. Takový postup je korektní,

jestliže připojená soustava je sama o sobě dynamicky naladěna do frekvencí řádově

vyšších, než jsou frekvence vlastního kmitání stavební konstrukce, nebo bez ohledu

na naladění, jestliže hmotnost připojené technologie je malá až zanedbatelná v porov-

nání s hmotností stavební konstrukce v místě připojení. Pak spolukmitající technolo-

gické zařízení nemůže svým pohybem podstatně ovlivnit odezvu stavební konstrukce. Je

ale otázkou, zda tento postup je vždy a ve všech případech správný /110/. V této

druhé etapě musí tedy specialista z oboru stavební dynamiky spolupracovat nejen

s projektantem stavby, ale též s projektanty zařízení a systémů JE. Výsledky, tj.

odezvy stavebních konstrukcí JE ve zvolených posuzovaných místech a též v místech

připojení technologie, se použijí jednak pro posouzení samotných stavebních konstruk-

cí, avšak též pro následné hodnocení seizmické odolnosti technologického zařízení

JE a pro návrh antiseizmických opatření ve stavbě i v technologii, které jsou před-

mětem třetí etapy.

V dynamické analýze technologického zařízení JE máme často co činit se sousta-

vami, které jsou odlišně buzeny v několika různých podporách současně /např. někte-

ré potrubní trasy/ a je otázkou, do jaké míry jsou tato buzení, tj. odezvy stavby

v různých místech, věrohodná /I, 5, 50, 54, 68, 77/. Některé zařízení je naplněno

kapalinou /nádrže, reaktor, parogenerátor, potrubí chladicí vody, kondenzátor atd./

a v této souvislosti narážíme na problém hydrodyn&jnického spolupůsobení kapaliny

při nestacionárním kmitání zařízení /6, 13, 39, 40, 46, 47, 83, 93, 103, 104, 105,

107, 123/. Ve zvláštních podmínkách se nacházejí při seizmických účincích rotační

stroje /čerpadla, turbosoustrojí/. V případě, kdy nejsou chráněny odpovídající pro-

tiotřesovou vibroizolací, je nutné počítat s možností vzniku v nich značných gyro-

skopických sil /7, 8, 33/. Konečně ve všech stavebních i technologických systémech

se vyskytují nelinearity různého druhu, které určitým způsobem mohou mít vliv na

chování vyšetřovaného systému při zemětřesení /29, 132/. Samostatnou kapitolu před-

stavuje testování technologického zařízení a systémů JE na vibrostendech nebo přímo

na stavbě /48,51, 52, 57, 58, 59, 62, 64, 96/. Zde je zřejmě největším problémem na-

modelovat pro experiment všechny tyto provozní nebo havarijní podmínky, pro něž se

ověřuje nebo hodnotí seizmická odolnost zařízení či systému /59/.

Naše filozofie navrhování seizmicky odolných JE vychází z principu, že techno-

logická zařízení, systémy i stavební konstrukce JE mohou být z většiny standardní-

mi, prakticky bez ohledu na seizmickou aktivitu lokality, avšak v projektech nutno

navrhnout příslušná antiseizmická opatření a u vytypovaných technologických zaříze-

ní a systémů provést hodnocení nebo ověření jejich seizmické odolnosti. Je to správ-

né, nebot v lokalitách JE na území ČSSR lze počítat jen s nevelkou seizmickou akti-

vitou /60/. Z druhé strany jistá seizmická odolnost konstrukcí, zařízení a systémů

JE je pro všechny JE na území ČSSR žádoucí z hlediska jiných mimořádných účinků

/75/, které se navenek projevují podobně jako zemětřesení /pád letadla, externí

výbuch, havárie uvnitř JE/ náhlými rázy a vibracemi, a mnohdy dosud nejsou z různých

důvodů uvažovány v limitních případech pro projektování.

Poznamenejme ještě, že pro správné zhodnocení vlivu zemětřesení na konstrukce

a zařízení JE má velký význam studium zkušeností z JE, které byly zemětřesením za-

saženy. Tak např. Arménská JE s bloky WER-440 MW je umístěna v oblasti s MVZ 9°
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Obr. 1 Mapa maximálních očekávaných intenzit zemětřesení v ČSSR, verze 1980

/autoři Kárnik, Schenková, Geofyzikální ťistav ČSAV Praha /60/ /

dle MSK - 64. Po dobu jejího provozu bylo zaznamenáno již několik zemětřesení s in-

tenzitou do 6°. Zkušenosti jsou stručně popsány v /41/. Při velkém rumunském země-

třesení v roce 1977 byla zasažena též JE Kozloduj v Bulharsku. Situace v ní je popsá-

na v několika pracích bulharských autorů ve sborníku ze semináře MHS Interatomener-

go v Dubrovníku, konaného v roce 1981, a též v /76/. Nedávno byla zemětřesením za-

sažena též jugoslávská JE Krško. Zajímavé jsou zprávy o nutných opatřeních vč. od-

stavení JE při těchto událostech a též některé studie chování personálu.

Obr. 2 Principiální schéma postupu při seizmickém projektování JE



OBECNÉ ZÁSADY PRO HODNOCENÍ
SEIZMICKÉ ODOLNOSTI
TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ
JADERNÝCH ELEKTRÁREN

3.1 HLAVNÍ DEFINICE, PODKLADY, NORMY A PŘEDPISY

Seizmickou odolností technologického zařízení a všech systémů JE rozumíme je-

jich schopnost zachovat celistvost, hermetičnost, stabilitu a spolehlivou funkční

způsobilost při seizmických účincích i po jejich odeznění. Tuto schopnost nutno ve

smyslu /137/ prokázat a doložit předepsaným způsobem v proj*ektové i jiné průvod-

ní dokumentaci JE.

. Hodnocení seizmické odolnosti technologického zařízení a systémů se tradičně

provádí buäto výpočtem, nebo experimentálním ověřením, případně kombinováním obou

způsobů. Výpočet použijeme v těch případech, kdy posuzované zařízení či systém lze

jednoduše modelovat ekvivalentní mechanickou soustavou a kdy navíc mechanické namá-

hání, stabilita tvaru a přetvoření /výchylky, rychlosti nebo zrychlení/ jsou spo-

lehlivým měřítkem jeho provozní spolehlivosti. Příkladem mohou být potrubní trasy,

některé rotační stroje, nádrže apod. Není-li tomu tak, posuzuje se zařízení nebo

systém experimentálně, pokud ovšem to dovolí jeho hmotnost a rozměry. Příkladem je

zde elektrický spínač a podobné zařízení. V mnoha případech bývá užitečné výsledky

výpočetního hodnocení ověřit experimentem. V jiných případech je sice žádoucí ově-

řit provozní spolehlivost experimentálně, aváak dané zařízení je pro experimen-

tální vybavení příliš veliké. Tato rozměrná složitá zařízení se zkoušejí po částech

a účinky interakcí mezi jednotlivými částmi zařízení se vyhodnocují výpočetním způ-

sobem. V takových případech se dbá, aby modelující mechanická soustava byla náleži-

tě schopna ověřit odolnost zařízení. Jako příklad lze zde uvést dieselgenerátorový

agregát. Krátce řečeno, experimentální ověření seizmické odolnosti technologického

zařízení a systémů JE se užívá, jestliže kritické parametry jsou funkční povahy ane-

bo jestliže zařízení nelze s dostatečnou přesností modelovat mechanickou soustavou.

Výpočtová metoda se používá, jsou-li kritické parametry konstrukční povahy a je-li

možné zařízení či systém jednoduše mechanicky modelovat. Kombinovaný způsob hodno-

cení se užívá tehdy, když je zařízení příliš rozměrné, aby se mohlo celé zkoušet,

jestliže toto zařízení neobsahuje mnoho kritických součásti, nebo je-li zařízení

již instalováno a nelze je jako celek demontovat.

V ČSSR není zatím k dispozici žádná státní norma nebo jiný předpis pro navrho-

vání JE v seizmických oblastech, a tedy i pro hodnocení seizmické odolnosti jejich

technologického zařízení a systémů. V SSSR zatím platí dočasná norma /136/ 1/ a na

ni navazující předpisy /88, 89, 108/. Podobná situace je i v jiných zemích

RVHP. V západních zemích jsou nejvíce rozpracované předpisy a normy v USA, v Japon-

sku a též v některých západoevropských zemích /50, 53, 111, 145/. V poslední řadě

1/ Přesněji, dočasná platnost normy /136/ již vypršela, avšak nová norma se

v SSSR teprve projednává a schvaluje.
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se i v oblasti seizmické odolnosti JE pozitivně uplatňují doporučení a vzorové

předpisy IAEA /Mezinárodní agentura pro atomovou energii se sídlem ve Vídni/

/63, 145/.

V rámci MHS Interatomenergo zemí RVHP se připravuje předpis "Normy pevnostních

výpočtů zařízení a potrubních systémů jaderných elektráren. Kontrolní výpočet. Výpo-

čet seizmické odolnosti" /32/. Nás pochopitelně zajímají normy a předpisy SSSR

a RVHP, protože, jak je všeobecně známo, výstavba JE v ČSSR se uskutečňuje výhradně

na základě těsné spolupráce se SSSR a též s ostatními zeměmi RVHP dle příslušných

mnohostranných i dvoustranných mezivládních dohod.

V /32/ je stejně jako v /136/ uvažováno
2

- projektové zemětřesení /PZ/ s četností výskytu jednou za 10 let/
4

- maximální výpočtové zemětřesení /MVZ/ s četností výskytu jednou za 10 let.

Výchozí údaje pro hodnocení seizmické odolnosti technologického zařízení a systémů

ÍE j sou

a/ seizmické účinky při PZ a MVZ ve tvaru akcelerogramů a spekter odezvy,

transformované stavbou do všech míst připojení technologického zařízení

a systémů a zadané v těchto místech ve třech navzájem kolmých směrech /ver-

tikálním a dvou horizontálních/ současně,

b/ veškerá spolupůsobící namáhání /zatížení/ v normálních provozních podmín-

kách /NPP/ a v nutných případech i při narušení normálních provozních pod-

mínek /NNPP/ a při havarijních situacích /HS/,

c/ doplňující údaje nutné pro provedení hodnocení seizmické odolnosti.

Poznamenejme, že pod pojmem akcelerogram se zde i v dalším rozumí časový zá-

znam absolutního zrychlení vibrací při zemětřesení pro jeden směr /směrovou složku/,

získaný zapisovačem časového průběhu zrychlení. Spektrum odezvy představuje diagram

absolutní hodnoty maximální odezvy jednoduchého lineárního tlumeného oscilátoru

/soustava s jedním stupněm volnosti/ nejčastěji ve zrychlení, avšak někdy i v rych-

lostech či výchylkách, v daném směru na seizmický účinek zemětřesení, a sice v zá-

vislosti na naladění a míře útlumu oscilátoru.

Seizmické hledisko není zdaleka jediným a rozhodujícím při výběru lokality JE.

Vhodných lokalit pro stavbu JE není v ČSSR mnoho. Proto, a též z jiných důvodů, se

staví JE zejména na Slovensku v lokalitách, které zdaleka nelze označit 2a seizmic-

ky klidné /Jaslovské Bohunice, Mochovce/. Nicméně v začátcích výstavby JE v ČSSR

bylo toto hledisko pravděpodobně podceněno. První československou JE v tzv. částeč-

ném antiseizmickém provedení bude JE v Mochovcích /JEMO -4x 440 MW - WER/. Jejím

generálním projektantem je leningradský LOTEP, československým generálním projek-

tantem JEMO je Energoprojekt Praha, generálním dodavatelem technologické části je

k.p. ŠKODA Plzeň. Kontraktem č. 85-011/06600 z 30. 10. 1981 je předepsáno pro JEMO

hodnocení seizmické odolnosti pouze pro technologické zařízení a systémy 1. katego-

rie odolnosti, tj. zařízení a systémy, které zajišťují bezpečné odstavení reaktoru,

odvod zbytkového tepla z reaktoru a zabraňují nekontrolovatelnému úniku radioakti-

vity do okolí. Proto hovoříme v případě JEMO o částečném antiseizmickém provedení.

Ve smyslu téhož kontraktu se veškerá hodnocení a návrhy antiseizmických opatření

V konečném znění normy Interatomenergo /32/ je použita důsledně anglická notace
/DE - design earthgnake, MDE - maximum design earthgnake, NOC - normal operating
conditions/.
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pro JEMO zásadně provádějí dle sovětské dočasné normy /136/ a na ni navazujících
dalších sovětských předpisů /88, 89, 108/. V současné době /květen 1983/ jsou již
k dispozici potřebné akcelerogramy a spektra odezvy, sloužící jako hlavní podklad
pro hodnocení seizmické odolnosti technologického zařízení a systémů 1. kategorie
odolnosti, které je umístěno v hlavním výrobním bloku a v budově pomocných provozů.
Tyto akcelerogramy a spektra odezvy reprezentují dynamickou odezvu na jednotlivých
podlažích výrobního bloku, resp. budovy pomocných provozů JEMO na seizmické buzení

O.A

0,2

0,0

a Cm/šľJ

0,2

0,0

i Cm/s*3

Primární akce,lerogramy,přeJepsane pro lokalitu JEMO
představuji záznamy zrychleni'zemského povrchu při
rumunském zemřtřésenf 4.3. 1,1, které' byly získány
v jugoslávském Niši a přiznaný platnými pro JEMO.
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Obr. 3. Ukázka akcelerogramů a spekter odezvy JEMO

(úroveň MVZ)

a Cm/ÍD

i ľ je logaritmicky1

dekremenr útlumu

f CHz]
A - primární' akcelerogram v horizontál nim směru , B -primárnr akceterogram ve vertikálním smŠru,
C - zobecnřné spektrum odezvy při horizontálním kmitám' hlavního výrobního bloku na kďtř > 20 m

v patě příslušného objektu primárními akcelerogramy, předepsanými pro lokalitu

JEMO /obr. 3/. Jedná se o zápisy zrychlení zemského povrchu při známém rumunském ze-

mětřesení /76/ dne 4. 3. 1977, které byly zaznamenány v jugoslávském Niši a přizná-

ny platnými i pro lokalitu JEMO na základě porovnání okrajových podmínek a z důvodu

nedostatku údajů přímo z lokality JEMO.

3.2 DYNAMICKÁ" INTERAKCE TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ A SYSTÉMU JE S NOSNOU STAVEBNÍ

KONSTRUKCÍ

Nyní učiníme několik zásadních poznámek k dynamické interakci technologického

zařízení a systému JE s nosnou stavební konstrukcí. Touto nosnou stavební konstruk-

cí je nejčastěji strop příslušného podlaží nebo základ. Z hlediska mechaniky jde

o vyšetřovaný a podpěrný systém dle obr. 4. Tedy podpěrný systém je nosná stavební

konstrukce a vyšetřovaným systémem rozumíme technologické zařízení, které může být

pevně spojeno s podkladní nosnou stavební konstrukcí, nebo může být s ní spojeno

pomocí vloženého poddajného systému /např. podpěrná plošina, nosný rám nebo skříň,

pružná podlaha, vibroizolace atd./, který vždy považujeme za součást vyšetřovaného

systému.
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Označíme f první frekvenci vlastního kmitání vyšetřovaného systému, stanove-

nou za předpokladu, že tento systém je ve všech dložných místech na podpěrném systé-

mu pevně podepřen, a f první frekvenci vlastního kmitání podpěrného systému, sta-

novenou za předpokladu, že vyšetřovaný systém jp. pevně připojen jen jako přídavná

hmota. Pak můžeme přibližně i za předpokladu zhrubs rovnoměrného rozdělení vlast-

ních frekvencí obou popsaných systémů rozlišit tři případy:

Případ "a" znamená, že vyšetřovaný systém je prakticky pevně připojen k podpěr-

nému systému, sám o sobě je dostatečně tuhý a může být modelován jako pevně připoje-

ná hmota k modelu podpěrného systému /stavby/. Jeho dynamické spolupůsobení se pro-

jevuje v odezvě podpěrného systému jen touto hmotou. Seizmická odolnost takového

technologického zařízení nebo systémů se hodnotí bezprostředně podle akcelerogramů

či spekter odezvy stanovených v místě uložení. Přitom prozatímní norma /136/ vyslo-

veně připouští v případech, kdy ±v > 20 Hz, počítat odezvu jen dle spekter odezvy.

Případ "b" znamená, že vyšetřovaný systém je poddajný a je podepřen velmi tuhým

podpěrným systémem, takže může být dynamicky modelován a zkoušen odděleně s tuhými

podporami v místě úložných bodů na podpěrném systému. Vazby mezi oběma systémy jsou

součástí vyšetřovaného systému. Seizmická odolnost takového technologického zaříze-

ní a systémů JE se určí stejně jako v předešlém případě.

V případě "cH je nutné zabývat se dynamickou interakcí obou systémů, něhot

přenos seizmického buzení přes podpěrný systém do vyšetřovaného systému může být

vzhledem k dynamickým vlastnostem vyšetřovaného systému nezanedbatelně modifikován.

Mohou nastat dva případy. V prvním je celková hmotnost vyšetřovaného systému zaned-

batelná v porovnání s hmotností podpěrného systému. Pak lze opět vyšetřovat oba

systémy odděleně, přičemž seizmická odolnost technologického zařízení a systémů JE

modelovaných vyšetřovaným systémem se hodnotí dle akcelerogramů a spekter odezvy



stanovených v místě uložení. V druhém případě při srovnatelných hmotnostech nutno

oba systémy modelovat, vyšetřovat i zkoušet dohromady.

Naštěstí při hodnocení seizmické odolnosti technologického zařízení a systémů JE

většinou lze oba systémy oddělit. Spolukmitající technologické zařízení nemůže

svým pohybem podstatně ovlivnit odezvu stavební konstrukce buďto z důvodu naladění,

nebo zanedbatelné hmotnosti. Pak základním vstupem pro hodnocení technologie jsou

akcelerogramy a spektra odezvy v místech uložení, stanovená dynamickým výpočtem

stavby, přičemž technologie je v tomto výpočtu zjednodušeně modelována nanejvýš

jako přídavná hmota. Nicméně podle uvedených kritérií lze jednoduše zhodnotit vzá-

jemnou dynamickou interakcí technologie a stavby, resp. zdůvodnit její zanedbání.
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VÝPOČTOVÉ HODNOCENÍ SEIZMICKÉ
ODOLNOSTI TECHNOLOGICKÉHO
ZAŘÍZENÍ

4.1 ZÄKLADNÍ ÚVAHA A TVORBA VÝPOČTOVÉHO MODELU

Rozhodneme-li se hodnotit seizmickou odolnost některého technologického zaří-

zení či systému výpočetním způsobem, je nezbytné uskutečnit následující operace:

- vytvořit výpočtový model, představující ekvivalentní mechanickou soustavu,

která je schopná ověřit odolnost zařízení,

- zvolit výpočtovou metodu, vybrat počítačový program a provést dynamickou

analýzu soustavy pro dané seizmické buzení,

- vyšetřit další spolupůsobící namáhání /zatížení/,

- vyhodnotit výsledky celé analýzy z hlediska pevnosti, hermetičnosti, stabi-

lity, provozní spolehlivosti nebo mezních konstrukčních parametrů zařízení

nebo systému.

Jako výpočtový model volíme dynamickou soustavu s konečným nebo nekonečným

počtem stupňů volnosti, která zobrazuje hlavní dynamické vlastnosti vyšetřovaného

technologického zařízení nebo systému včetně jeho vazeb na nosnou stavební konstruk-

ci. Model musí mít dostatek stupňů volnosti, aby mohl co nejlépe simulovat skutečné

dynamické chování zařízení. Zpravidla se technologické zařízení a systémy JE mohou

nahradit rovinnými či prostorovými modely nosníkového typu s diskrétními hmotami

v uzlech event, se spojitě rozloženou hmotou. Zařízení mající rovinu symetrie mož-

no nahradit souborem rovinných výpočtových modelů nosníkového typu, jejichž zobecně-

né souřadnice se nacházejí v rovině symetrie. Speciálním případem rovinného výpoč-

tového modelu nosníkového typu je tzv.řetězový model, jehož zobecněné souřadnice

mají společný směr, jsou téhož typu /posuv či natočení/, přičemž všechny pružné

vazby mohou být nahrazeny tuhostně ekvivalentními prvky. Některá zařízení nutno mo-

delovat rovinnými či prostorovými konečnými prvky nejrůznějšího druhu /např. tlako-

vé nádoby, větší nádrže, potrubí, tenkostenné systémy apod./. Ukázky výpočtových

modelů jsou uvedeny na obr. 5 - 9 .

K obecným zásadám pro tvorbu výpočtových modelů technologického zařízení a

systémů JE nutno dodat, že výpočtový model musí být vytvořen s ohledem na většinou

neúplná vstupní data o seizmickém buzení. Obecně v prostoru je třeba v každé podpo-

ře, ve které se přenášejí seizmické iíčinky do vyšetřovaného zařízení či systému,

zadat šest synchronních akcelerogramů nebo šest spekter odezvy /tři posuvy a tři

rotace/. Zpravidla ale'máme k dispozici dva nebo tři posuvy a tomu je třeba přizpů-

sobit dynamický model vyšetřovaného zatíženi nebo systému.
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Obr. 5 Ukázka rovinných i prostorových diskrétních výpočtových modelů

Obr. 6 Diskrétní model horizontálního výměníku tepla



Obr. 7 Model dieselagrcgátu pro výpočet metodou konečných prvků

Obr. 8 Ukázka diskrétního výpočtového modelu potrubní trasy

/pouřity potrubní konečné prvky/



Obr. 9 Příklad diskrétního výpočtového modelu potrubní armatury a uzavíracího

ventilu

Návrh výpočtového modelu zpravidla začíná určením uzlů, což jsou místa reduko-

vaných setrvačných sil a momentů. Uzly výpočtového modelu se doporučuje zejména vo-

lit v místech koncentrace setrvačných sil a momentů, v místech největší poddajnosti

a v místech, jejichž pohyb ovlivňuje vzájemné interakce /místa rozvětvení, připoje-

ní amortizátorů a jiných podpor atd./. V každém uzlu se zvolí počet stupňů volnosti,

tj. počet nezávislých zobecněných souřadnic, čímž se jednoznačně definuje orientace

systému v prostoru. Pochopitelně, že každé zobecněné souřadnici /v prostorovém uzlu

může být zadáno nejvýše 6 stupňů volnosti/ odpovídá příslušná hmotnost nebo hmotný

moment setrvačnosti. Vzhledem k nízkofrekvenčnímu charakteru seizmického buzení do-

poručuje se navrhovat výpočtové modely tak, aby nejvyšší vlastní frekvence systému

nebyla větší než 120 Hz.

Výpočet přibližných hodnot prvků matice hmotnosti nosníkového výpočtového mode-

lu, příslušejících zobecněným souřadnicím posuvů, se zpravidla provádí na základě

předpokladu, že hmotnost tyče je rovnoměrně rozdělena po délce mezi sousedními

uzly. Při tomto se v každém uzlu výpočtového modelu soustřeauje jeho vlastní hmot-

nost a polovina hmotnosti každého nosníku připojeného k uvažovanému uzlu.

Některé části technologického zařízení JE jsou ponořeny do kapaliny, která při

kmitání s nimi dynamicky spolupůsobí. Jestliže se tato interakce nepočítá přesněji,

lze ji přibližně vyjádřit nezávisle na zvoleném výpočtovém modelu a diskretizaci

zvětšením vlastní hmotnosti dle vzorce

m - m Q + ím k, /4.1/

kde m Q je vlastní hmotnost ponořené části zařízení, m^ - hmotnost vytlačované ka-

paliny a £ - součinitel dle tab. 3 /32, 89/.

Zvláštní pozornost si zasluhuje hydrodynamické spolupůsobení kapaliny v nádr-

žích. Některé potřebné poznatky, konkrétní doporučení i výpočetní algoritmy lze vy-

hledat v příslušné odborné literatuře /6« 13, 39, 40, 46,47, 83, 93, 103, 104, 105,

107, 123/ a též v 7. kapitole.

U zařízení nebo jejich částí, které lze považovat za dokonale tuhá tělesa, se

uzly, do nichž se redukují hmotnosti nebo hmotné momenty setrvačnosti, ztotožní

s těžišti. Hmotné momenty setrvačnosti tuhého tělesa, které příslušejí zobecněným



Tab. 3 Součinitel f pro přibližné vyjádření dynamické interakce kapaliny s tělesem ponořeným



Tab. 3 Pokračování



úhlovým souřadnicím, se stanovují vůči osám setrvačnosti, které procházejí jeho tě-

žištěm. Poddajnosti /tuhosti/ dynamické soustavy se stanovují na základě rozboru

pracovních režimů zařízení. Některé praktické vzorce pro určení tuhostí strojních

částí a spojů, které jsou typické pro zařízení JE, lze najít zejména v /32, 89/.

Při výpočetním hodnocení seizmické odolnosti technologického zařízení a systémů JE

ve většině případů vystačíme s předpokladem linearity soustavy. Nicméně v některých

případech je nezbytné uvážit již při tvorbě výpočtového modelu možné konstrukční ne-

linearity /vůle, dorazy, tlumiče apod./ a nelinearity fyzikální /pružnoplastické

stavy v konstrukci/. Potrubní systémy jsou tvořeny soustavou těles spojených potrub-

ními komponentami. Jsou to zejména armatury, čerpadla atd., která můžeme považovat

vesměs za tuhá tělesa. Při konstruování dynamického modelu potrubní trasy je závaž-

nou okolností to, že většina těles má svá těžiště položena mimo střednici potrubí.

Tím pochopitelně i středy a centrální osy pružnosti bodů umístění těchto těles na

potrubí se s centrálními osami setrvačnosti těles neztotožňují a je tedy třeba chá-

pat systém při obecném pohybu jako gyroskopickou soustavu. K tomu přistupují vlivy

gyroúčinků od rotujících hmot /např. u čerpadel/ nelinearity a Coriolisovy síly od

proudícího média v potrubí, které představují závažné problémy z hlediska mechaniky

i matematiky. Přitom je třeba vážit, zda vynucené kmitání lze považovat za malé

z hlediska linearizace. Další podrobnosti o tvorbě dynamických modelů pro potrubní

trasy a zejména o vlivu výše uvedených okolností lze vyhledat v literatuře /26, 49,

54, 65, 68, 100, 103, 104, 105, 112, 130, 134, 135/ a též v 7. kapitole.

Výpočetní odezvu na seizmické buzení se doporučuje stanovit s ohledem na disi-

paci, která je způsobena zejména

- vnitřním útlumem v konstrukci zařízení /hlavně vnitřní materiálové tření/,

- ztrátami ve spolukmitajícím prostředí /např. v náplni nádrží/,

- ztrátami v přídavných tlumičích, pohlcovačích a amortizátorech kmitání,

event, v třecích podporách ve vazbách apod.

Tab. 4 Doporučené hodnoty součinitelů vnitřního útlumu v procentech kritického

útlumu /89/

Druh konstrukce

Zařízení a potrubní systémy s max.

vnějším průměrem > 100 mm

Zařízení a potrubní systémy s max.

vnějiím průměrem ^ 100 mm

Kovové

konstrukce

svarové spoje

šroubové spoje

Součinitel útlumu v %
kritického útlumu

PZ

0,02

0,01

0,02

0,04

MVZ

0,03

0,02

0,03

0,07

Doporučené hodnoty součinitelů vnitřního útlumu pro některé vybrané konstrukce

a zařízení jsou uvedeny v tab. 4 /89/. Ostatní druhy disipace se do výpočtu zavádě-

jí explicitní nebo implicitně známými postupy dynamiky konstrukcí /23, 37, 79, 1O2,

112, 114, 131, 132/.
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4.2 VÝPOČTOVÉ METODY A POČÍTAČOVÉ PROGRAMST

Metoda výpočtu musí být schopna spolehlivě uskutečnit požadovanou analýzu a mu-

sí být efektivní i z výpočtového hlediska. V případě počítačového programu je důle-

žité, aby umožňoval spolehlivé provedení potřebných výpočtů s rozumnými nároky na vý-

početní čas a kapacitu počítače. Zásadně se dynamická analýza výpočtového modelu pro

dané seizmické buzení provádí buäto přibližnou metodou spekter odezvy, nebo metodami

řešení pohybové rovnice /přímá numerická integrace, řešení v uzavřeném tvaru pomocí

operační analýzy, modálni analýza/. Volba výpočtové metody se provede v souhlase

s tab. 5. Dle prozatímní sovětské normy /136/ technologické zařízení a systémy

první kategorie odolnosti vč. jejich podpěrných konstrukcí je nutno počítat podle

spekter odezvy i s uvažováním akcelerogramů. Přitom se připouští zařízení s vlastní

frekvencí > 20 Hz počítat pouze podle spekter odezvy. V případech, kdy jsou v místech

uložení potrubí odlišná spektra odezvy, provede se výpočet podle maximálního spektra

odezvy. Zařízení druhé kategorie odolnosti včetně podpěrných konstrukcí se připouš-

tí v /136/ počítat pouze dle spekter odezvy.

Tab. 5 Volba počítačové metody ve vztahu k vstupním údajům

Charakteristika
výpočtového modelu

Linearita
soustavy

nelineární

lineární

Nejnižší
vlastní
frekvence

-

<20 Hz

>20 Hz

Výpočtová metoda

přímá numerická
integrace pohybové
rovnice

metody řešení
pohybové rovnice,
resp. metoda
spekter odezvy

metoda spekter
odezvy

Vstupní tídaje
o seizmickém buzení

akcelerogramy

akcelerogramy,
resp. spektra
odezvy

spektra odezvy

V následující kapitole jsou uvedeny základní vztahy jednotlivých metod pro vý-

počet dynamické odezvy soustav s konečným počtem stupňů volnosti. Tab. 6 podává

přehled programů, které jsou vhodné pro vyšetřování dynamické odezvy konstrukcí

a zařízení JE a jsou nebo v nejbližší době budou k dispozici v k.p. ŠKODA. Program

JD23 pokrývá tyto problémové oblasti dynamiky lineárních diskrétních soustav:

- vlastní kmitání lineárních konzervativních soustav,

- vynucené kmitání diskrétních soustav s různým útlumem při harmonickém, pe-

riodickém i obecně nestacionárním buzení rozvojem podle tvarů vlastního

kmitání /modálni analýzou/, Fourierovou integrální transformací a přímou

numerickou integrací /Newmarkova a Wilsonova metoda/,

- matice frekvenčních charakteristik a impulsní odezvy, spektrální odezva li-

neární diskrétní soustavy,

- odezva lineární diskrétní soustavy na náhodné stacionární buzení.

Základem všech užitých algoritmů v programu JD23 jsou teoretické vztahy, odvo-

zené v /79/ a uvedené též v 5.-kapitole. Program CAL 78 je určen pro statické i dy-
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Tab. 6 přehled programů vhodných pro vyšetřování dynamické odezvy konstrukcí, zařízeni a systémů JE v k.p. ŠKODA

„,,„, Program. Počítač, Nároky Přídavná Rozšíření na „.„v . „, .
N á z e v jazyk oper. systém na pamět zařízení jiné počítače Stručný popis

JD23 FORTRAN ODRA 13O5 70 K slov DS" vstup SM-4 Program pro řešení základních úloh
IV GEORGE III /24 bitových/ prac. disk M-4O3O dynamiky lineárních diskrétních

tiskárna EC-1055 soustav /vlastní a vynucené kmitá-
ní, frekvenční charakteristiky,
impulsní odezva, náhodné kmitání/

JD14 -"- -"- 3O K slov DS vstup SM-4 Odezva lineární diskrétní soustavy
/24 bitových/ tiskárna s konečným počtem stupňů volnosti

n ^ 3O na libovolná v čase proměnné
deterministicky zadané buzení
Runge-Kuttovou metodou přímé inte-
grace maticové pohybové rovnice
/tlumení přímo úměrné rychlosti
pohybu/

JD16 -"- -"- 10 K slov -"- -"- Dynamická odezva nelineární sousta-
/24 bitových/ vy s jedním stupněm volnosti /ne-

lineární tuhost i dtlum/ na libo-
volné v čase proměnné buzení
Runge-Kuttovou metodou

JD33 -"- -"- 30 K slov DS vstup SM-4 Seizmické zatížení budov a kon-
/24 bitových/ prac. disk M-4O3O strukcí modelovaných diskrétní

tiskárna soustavou s počtem stupňů volnosti
n ^ 50

JD 50 -M- -"- -"- D Š vstup SM-4 Vliv chyb v matici hmot na přesnost
tiskárna vlastních frekvencí lineární

diskrétní soustavy

JD40 -H- -"- -••- -»- -•'- Vlastní frekvence rovinného rámu
s tuhými styčníky bez výpočtu tvarů
/pruty s rovnoměrně rozdělenou
hmotností/



Tab. 6 Pokračování

Název

CAL78

SAP IV

Systém
MA

TRANS

SVK2

Program,
jazyk

FORTRAN
IV

AOS

FORTRAN
IV

Počítač,
oper. systém

CDC-64OO

CDC-64OO
ICL-4-72
IBM 36O/37O
JSEP-EC

minikalku-
látor TI-59

M-4O3O/1
OS-systém

Nároky
na parnět

min. 140
K byte

min. 256
K byte

rozdělení
paměti
159.10

*/100 K byte

/v 70 K byte

Přídavné
zařízení

Dš vstup
prac.disk
tiskárna

Dš vstup
prac.disky
tiskárna
kreslící za'
řízení atd.

magnetické
štítky

Dš vstup
prac.disk
tiskárna

Dš vstup
tiskárna

Etozšíření na
iné počítače

M-4030
EC-1055

M-4030
EC-1O55

ÚVZtf ŠKODA
dle verze
SUSAP

Stručný popis

Jednoduchý program pro statické
a dynamické vyšetřování konstrukcí
metodou konečných prvků, autor
prof. Wilson, University of
California,Berkeley

Univerzální program pro statické
a dynamické vyšetřování konstrukcí
metodou konečných prvků, autoři
prof. Wilson a prof. Bathe,Uni-
versity of California, Berkeley

Systém jednoduchých programů pro
řešení vlastního a vynuceného kmi-
tání lineárních diskrétních sou-
stav s počtem stupňů volnosti
n 4 10

Odezva libovolné diskrétní soustavy
na zadané seizmické buzení metodou
jednokrokové přímé integrace pohy-
bových rovnic

Řešení zobecněného problému vlast-
ních čísel a vektorů pro reálné
symetrické matice



namické vyšetřování konstrukcí metodou konečných prvků, přičemž jeho dynamická část

obsahuje modálni analýzu, výpočet spektrální odezvy diskretis>ované konstrukce; vy-

nucené kmitání rozvojem podle tvarů vlastního kmitání, dále Pourierovou integrální

transformací a přímou integrací pohybové maticové rovnice Newmarkovou či Wilsonovou

metodou. V současné době je tento program v ZVE k.p. ŠKODA adaptován na počítač

M-4O3O. Zavedení univerzálního programu SAP IV /10/ do k.p. škoda'provedl ÚVZÚ"

ŠKODA na základě verze Stí SAP /Stavební ústav ČVUT Praha/. Jedná se o rozsáhlý

program pro statickou a dynamickou analýzu konstrukcí s velkou knihovnou konečných

prvků. Výhodou tohoto programu je především jeho poměrná jednoduchost vzhledem

k rozsahu konstrukcí, které je možné řešit. Verze SÚ SAP je doplněna o možnost

grafického výstupu. Uživatel si může vykreslit jednak tvar vyšetřované konstrukce,

při statickém výpočtu deformovaný tvar a při dynamickém výpočtu tvary vlastního

kmitání. Kreslící program pracuje nezávisle na programu SAP IV.

Pro praktické výpočty lze dále použít podsystém ICES-STRUDL II, který je

k dispozici v STÍ Praha a dovoluje řešit dynamické \ilohy bua pomocí rozvoje podle

tvarů vlastního kmitání, nebo přímou integrací. Kromě toho se přirozeně může prová-

dět analýza vlastního kmitání, spektrální odezvy atd. Knihovna prvků v podsystému

ICES-STRUDL II je bohatá a velkou výhodou je, že podsystém byl sestaven pro počítače IBM 360,

takže převod na počítače JSEP není obtížný. V ZES k.p. ŠKODA /ing. L.Pečínka, CSc./

je k dispozici další dynamický program TRANS, v němž se může počítat odezva libo-

volné lineární diskrétní soustavy s konečným počtem stupňů volnosti na seizmické

nestacionární buzení jednokrokovou integrační metodou /16/. Program je zapsán v ja-

zyku FORTRAN IV a využíván na počítači M-4O3O. V SVÚSS Běchovice /ing. J. Vobor-

ský, CSc./ jsou pro výpočet seizmických účinků na potrubí odladěny programy VLHO

a SEOD /134, 135/, podobný program existuje též v VtJ Sigma /ing. B. Rejent, CSc./

/105/.

4.3 SPOLUPŮSOBÍCÍ NAMÁHANÍ, VYHODNOCENÍ VÍSLEDKU ANALÍZY

Při výpočtovém hodnocení seizmické odolnosti technologického zařízení a sys-

témů JE je samozřejmě nutné vedle dynamických účinků zemětřesení uvažovat i další

namáhání vznikající při normálních provozních podmínkách /NPP/, při jejich naruše-

ní /NNPP/ a event, i při havarijních situacích /HS/. Příslušné kombinace namáhání

/zatížení/ pro MVZ, PZ, resp. SSE a OBE, jsou předepsány v jednotlivých národních

či institucionálních normách a před' isech /32, 50, 8S, 136, 145, 146/ spolu s dovo-

lenými napětími. Tyto normy a předpisy vycházejí s pravděpodobnostních rozborů sou-

časného výskytu jednotlivých namáhání /zatížení/ a z filozofie pevnostního navrho-

vání strojních částí vesměs dle dovolených napětí /88, 146/.

Normálními provodními podmínkami se rozuir.í provozní stavy, předpokládané

v provozních předpisech. Narušení normálních provozních podmínek je libovolná od-

chylka od předpokládaných provozních stavů, které je spojena s poruchou libovolného

regulačního systému, potrobf uvnitř náSoby, zpětného neuzavření pojistného ventilu

atd., přičemž provoz technologického zařízení může pokračovat až do likvidace vznik-

lé odchylky, aniž by přitom došlo k překročoní mezních přípustných dávek vnějšího

i vnitřního ozáření pracovníků JE i okolního obyvatelstva, stanovených podle plat-

ných norem radiační bezpečnosti. Havanjn ~x podmiY.kcimi se rozumí takové narušení

normálních provozních podmínek, které je spon e no s j.-orus-?nim zařízení a systémů JE

s následky, jež vyžadují zajištění zdraví lidí uvnitř x v ně JE. Příslušné rozbory

stavů a podmínek provádí a určuje generální projektant v bezpečnostní zprávě

a projektu JE.
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Výpočtové posouzení seizmické odolnosti technologického zařízení a systémů JE

je dle norem /32, 89, 136/ v podstatě pevnostním posouzením. Provádí se podle dovo-

lených napětí, dovoleného počtu zátěžných cyklů a dovolených posuvů, resp. výchylek.

Namáhání /zatížení/ vyvolaná současným působením seizmického buzení ve třech základ-

ních směrech se řeší v dynamické analýze výpočtového modelu na základě akcelerogramů

či spekter odezvy, přičemž je-li výpočtový model lineární, lze využít principu su-

perpozice účinků. Naopak, je-li vyšetřovaný výpočtový model nelineární, principu

superpozice nelze užít a nutno příslušné kombinace namáhání /zatížení/ vyšetřovat

dohromady.

Přípustné posuvy, resp. výchylky technologického zařízení a systémů JE se urču-

jí v závislosti na provozních podmínkách /volba vůle, nedovolené úkosy, nedovolené

rázy, porušení herraetičnosti spojů atd./.

Platnost sovětské dočasné normy /136/ již vypršela, avšak nová sovětská norma

tohoto druhu se teprve připravuje a schvaluje. Současně se chystá vydání normy MHS

Interatomenergo /32/, která je nedílnou součástí většího komplexu podobných norem.

Po svém konečném schválení bude zřejmě základním dokumentem pro výpočtové hodnocení

seizmické odolnosti technologického zařízení a potrubních systémů v zemích RVHP,

jmenovitě komponent namáhaných vnitřním nebo vnějším přetlakem. Je proto účelné

vysvětlit zásady této normy a některé její odlišnosti od /136/.

Norma /32/ vychází z odlišné kategorizace posuzovaného technologického zaříze-

ní a potrubí podle vyžadované seizmické odolnosti. Do skupiny A patří takové kompo-

nenty, jejichž porušení má za následek znemožnění havarijního zalévání aktivní zó-

ny. Patří sem tlaková nádoba reaktoru a potrubní systémy pro havarijní zalévání..

Do skupiny B patří takové komponenty, jejichž porušení má za následek havarijní

zalévání aktivní zóny. Sem patří zejména potrubí primárního okruhu, hlavní cirku-

lační čerpadla, parogenerátory atd. Do skupiny C patří všechny ostatní komponenty,

jejichž výpadek či porušení znamenají zásah systému ochrany a řízení reaktoru. Patří

sem takové události jako např. prasknutí hlavního parního kolektoru, výpadek turbo-

soustrojí apod.

Zařízení a potrubí skupiny A a B se dle /32/ počítají jak na současně působící

namáhání při NPP + MVZ, tak i na namáhání při NPP + PZ. Zařízení a potrubí skupiny

C se musí počítat dle /32/ jen na současně působící namáhání při NPP + PZ. Jiné kom-

binace s NNPP a HS musí být dle /32/ jednotlivě předepsány a vyspecifikovány. Vý-

počtové posouzení seizmické odolnosti se v normě /32/ provádí podle dovolených napě-

tí, dovoleného počtu zátěžných cyklů /limitou je celkové porušení/ a dovolených po-

suvů resp. výchylek. V tab. 7 jsou uvedena.dovolená napětí pro základní materiál

spolu s předepsanými kombinacemi namáhání a klasifikovanými kategoriemi napětí. Další

podobné tabulky pro spojovací prvky a materiál jsou uvedeny v normě /32/.

Při výpočtu zařízení a potrubí na odolnost proti únavě se celkové porušení

stanoví v závislosti na seizmických zatíženích, která se mohou vyskytnout za celko-

vou dobu služby zařízení, tj. musí se respektovat všechna očekávaná zemětřesení

s intenzitou větší než 4° dle MSK-64 až do PZ včetně. V tomto případě množinu vstup-

ních údajů musí tvořit akcelerogramy v připevňovacích bodech zařízení a potrubí

všech očekávaných zemětřesení. Vzhledem k tomu, že takováto metodika je prakticky

nerealizovatelná, připouští se provést výpočet celkového porušení s použitím maxi-

mální amplitudy napětí při PZ + NPP. Počet cyklů nutno odhadnout. Norma /89/ pro

tento případ předepisuje počet cyklů rovný 10 za jedno PZ a počet PZ je min. jednou

za 8 let provozu JE.
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Tab. 7 Kombinace namáhání, klasifikované kategorie napětí a dovolená napětí pro

základní materiál technologického zařízení a potrubí při výpočtovém

hodnocení jejich seizmické odolnosti /32/

Skupina

A + B

C

- Kombinace
namáhání

NPP+MVZ

NPP+PZ

NPP+PZ

Klasifikovaná
kategorie napětí

íe?s) i
((Sfs) 2

(ds) i

(eis) 2

(és) i

Dovolené
napětí

1.4 [Cfl
i,8[g)j

1,2^]
• i,6[GÍ]

1,.9[GQ

(tfs) 1

íél

- redukovaná napětí od mechanických a seizmických zatížení, určená ze

složek základních membránových napětí,

- redukovaná napětí od mechanických a seizmických zatížení, určená ze

složek membránových a základních ohybových napětí,

- nominální dovolené napětí.

Podrobnosti o klasifikovaných kategoriích napětí a rovněž o výpočtu celkového

porušení lze vyhledat v dalších navazujících normách pro pevnostní výpočet zařízení

a potrubí JE, které v rámci norem MHS Interatomenergo tvoří integrovaný komplex.

Závěrem poznamenejme, že v mnohých případech výsledkem dynamického výpočtu ne-

jsou přímo vnitřní síly a napětí, resp. jejich amplitudové hodnoty, avšak pouze

výchylky, rychlosti a zrychlení ve směru jednotlivých zobecněných souřadnic. V těch-

to případech se nevyhneme dodatečnému statickému vyšetření na tzv. náhradní static-

ké síly, jejichž účinek je v daném okamžiku ekvivalentní dynamickému účinku seizmic-

kého buzení a jím vyvolaných setrvačných sil. Velikost náhradních statických sil se

jednoduše určí zpravidla přímo v příslušném programu vynásobením odpovídajících

hmotností a vypočtených zrychlení. Analýza vnitřních sil nebo napětí je řádově jed-

nodušší, jestliže pracujeme pouze s maximálními hodnotami odezvy soustavy /metoda

spekter odezvy - viz 5. kapitola/ a ne přímo s časovými průběhy jednotlivých složek

odezvy, které se u komplikovaných soustav dají vyhodnocovat snad jen automaticky

počítačem. Toto je velmi důležité zvážit již při volbě výpočtové metody a počítačo-

vého programu.
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EXPERIMENTÁLNÍ HODNOCENÍ
SEIZMICKÉ ODOLNOSTI
TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ

6.1 VŠEOBECNÉ ÚDAJE O ZPŮSOBECH A PODMÍNKÄCH EXPERIMENTÁLNÍHO HODNOCENÍ SEIZMICKÉ

ODOLNOSTI TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ A SYSTÉMO JE

Problematika experimentálního hodnocení seizmické odolnosti technologického

zařízení a systémů JE není v prozatímní sovětské normě /136/, ani v navazujících

předpisech prakticky vůbec zohledněna. Z druhé strany je jasné, že výpočetním způ-

sobem nelze hodnotit seizmickou odolnost ve všech případech a za všech podmínek.

Týká se to hlavně elektrozařízení JE, pro které se v SSSR užívají dvě metody expe-

rimentálního hodnocení seizmické odolnosti /64, 96/. Prozatímní norma /136/ uvádí

pouze, že elektropřístroje, které doplňují vybavení panelů 1. kategorie odolnosti,

musí zachovat normální funkční způsobilost při vibracích o intenzitě 3 g ve frek-

venčním rozsahu od 0,5 do 50 Hz po dobu 20 s. Dále dle /136/ konstrukce panelů sys-

témů první kategorie odolnosti musí vyhovovat zrychlení působícím v místě instalace

elektrických přístrojů do hodnoty 3 g. Podstatně více zkušeností s experimentálním

ověřováním seizmické odolnosti technologického zařízení a systémů JE bylo nashro-

mážděno v některých západních zemích s vyspělou jadernou energetikou a značnou

seizmickou aktivitou /USA, Japonsko/ /18, 50, 52, 58, 59, 62, 118, 145/. Pro

elektrozařízení JE existují v USA dva základní předpisy /53, 111/, které představu-

jí návody, jak experimentálně ověřovat jeho seizmickou odolnost.

Hodnotí-li se seizmická odolnost některého technologického zařízení či systé-

mu JE experimentálně, je třeba pečlivě zvážit následující hlavní postupové kroky

/50, 59/:

- výběr zkušebního kusu a volba metody experimentálního ověřování,

- parametry vstupních kmitů,generování seizmického buzení v podmínkách expe-

rimentu,

- podmínky a provedení experimentu, upevnění zkušebního kusu,

- vyhodnocení výsledků experimentálního ověření z hlediska funkční způsobilo-

sti zařízení nebo jeho konstrukčních omezení. '

Často se dodává ne jedno zařízení, nýbrž celá skupina zařízení téhož konstruk-

čního provedení. V tomto případě lze ověření podrobit kterýkoliv kus, je-li spoleh-

livě zajištěna identita konstrukčního provedení. Někdy se může jednat o zařízení

konstrukčně obdobné, nebo různé velikosti a stejného konstrukčního provedení.

I v tomto případě je možné podrobit experimentálnímu ověření jen jeden kus zaříze-

ní za předpokladu, že lze dokázat, že vybraný zkušební kus představuje nejnejpříz-

nivější případ. Pokud tomu tak není, zkouší se několik kusů zařízení.
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V podstatě existují tři druhy zkoušek /50, 59/:

a/ zkoušky odolnosti,

b/ zkoušky do porušení nebo jiné ztráty spolehlivé funkční způsobilosti,

c/ druhové zkoušky.

Zkoušky odolnosti se provádějí u zařízení a systémů JE speciální konstrukce,

které jsou určeny pouze pro jednorázové užití.Zkoušky do porušení nebo jiné ztráty

spolehlivé konstrukční způsobilosti se používají tehdy, když zkušební kus předsta-

vuje zařízení nebo systém standardního provedení, který slouží v mnoha aplikacích.

Druhové zkoušky se provádějí pouze u zařízení a systémů standardního provedení

při velkém počtu aplikací. Při zkouškách odolnosti se zkušební kus zkouší z hle-

diska požadavků doporučených pro dané specifické provedení. Nijak se nezkoumají meze

porušení nebo jiné ztráty spolehlivé funkční způsobilosti. Tyto meze naopak jsou

cílem zkoušek do porušení či jiné ztráty spolehlivé funkční způsobilosti. Tyto zkouš-

ky jsou určeny k tomu, aby se v dostatečném předstihu ověřilo, jak zařízení vyhoví

potenciálním budoucím požadavkům. Provádějí je výrobci, kteří zamýšlejí dodávat

zařízení do několika JE. Zkoušky do porušení nebo jiné ztráty spolehlivé funkční

způsobilosti mohou být podstatně náročnější než zkoušky odolnosti. V některých pří-

padech, jak bude dále ukázáno, se funkční způsobilost nejlépe stanoví ověřením

reakce na harmonické buzení s proměnnou frekvencí. Druhové zkoušky se provádějí

za nejnepříznivějších podmínek, stanovených pro určitou skupinu zařízení či systé-

mů JE. Tyto nejnepříznivější podmínky lze pokládat za krajní mez všech požadavků.

Při zkouškách odolnosti se především musí dbát na dodržení shody mezi vypočte-

nou či jinak stanovenou odezvou v místě uložení ověřovaného zařízení a simulovaným

tvarem buzení zkušebního kusu. V podmínkách experimentu na vibrostendech a vibrač-

ních stolech lze obecně seizmické buzení simulovat následujícími způsoby /119/:

a/ stacionárním sinusovým kmitáním,

b/ tlumeným záchvěvovým nebo jinak proměnným sinusovým kmitáním,

c/ náhodným kmitáním, které je buzeno náhodnými rázy,

d/ náhodným kmitáním, které implicitně simuluje zadané časové průběhy zrych-

lení, rychlostí či výchylek,

e/ explicitní simulací časového průběhu zrychlení, rychlosti nebo výchylek.

Při jakýchkoliv vibračních pohybech, které se při zkoušce odolnosti uplatňují,

je žádoucí, aby spektrum odezvy při zkoušce, odvozené z rozboru simulovaného pohy-

bu během zkoušky, obalovalo zadané spektrum odezvy v místě uložení ověřovaného

zařízení. Jakékoliv sinusové kmitání s jedinou frekvencí nemusí vhodně vybuzovat

rozličné tvary kmitání zkušebního kusu,a proto je někdy žádoucí použít vibrační po-

hyb s vícenásobnou frekvencí. V USA je to nejčastější způsob simulace seizmického

buzení při experimentálním ověřování odolnosti technologického zařízení a systémů

JE na vibrostendech a vibračních stolech /53, 59/. používají se jak deterministicky,

tak i náhodně superponované sinusové kmity. Hodně záleží' na charakteru spektra ode-

zvy v místě uložení ověřovaného zařízení, které může být širokopásmové, úzkopásmo-

vé či širokopásmové s dzkým maximem /obr. 12/.

Seizmické buzení působí současně a nahodile v prostoru ve všech směrech. Proto

při experimentálním hodnocení seizmické odolnosti by měly vstupní kmity působit

současně a nezávisle podél a okolo tří os x, y a z. V praxi je seizmické buzení

jak stavby JE, tak následovně i jejího technologického zařízení a systémů, zadáno
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zpravidla akcelerogramy či spektry odezvy jen lineárního zrychlení, tzn. ve dvou

horizontálních a ve vertikálním směru /v případě JEMO jen v rozhodujícím horizon-

tálním a vertikálním směru/. Z druhé strany, zkušební zařízení schopná vybudit ne-

závislé trojosé vstupní kmity jsou zatím i ve světě dosti výjimečná. NejČastěji se

vyskytují vibrační stoly se simulátory buzení, které jsou schopné vybudit nezávislé

vstupní kmity jen v jednom nebo ve dvou směrech /119/.

Obr. 13 Šest nezávislých složek současně působícího seizmického buzení

na zkušebním zařízení



Zkoušky s buzením pouze v jednom směru se používají tehdy, jsou-li navrženy

tak, aby konzervativně obrážely seizmické tícinky v místě, kde je zařízení připevně-

no, nebo je-li možné dokázat, že zkušební kus reaguje nezávisle v každém ze tří

navzájem kolmých směrů a v místě upevnění bezpečně odolává seizmickým účinkům.

V USA je zpravidla minimálním požadavkem zkouška s buzením ve dvou směrech, a si-

ce podél hlavní horizontální a vertikální osy /53, 59/. Požaduje-li se, aby při

zkoušce bylo buzení v obou směrech nezávislé, což znamenám mít k dispozici nezá-

vislé simulátory. Není-li tomu tak a je-li seizmické buzení v obou směrech simulo-

váno sinusovým kmitáním, požaduje norma /53/ provedení čtyř po sobě následujících

zkoušek. Při první jsou vstupní kmity ve fázi, při druhé je jedna fáze o. 180° posu-

nuta, při třetí se zkušební kus horizontálně pootočí o 90° a vstupní kmity jsou

ve fázi a konečně při čtvrté, při téže orientaci zkušebního kusu jako při třetí

zkoušce, jsou fáze vstupních kmitů o 180° posunuty.

Způsob, kterým je zařízení upevněno, ovlivňuje jeho dynamickou odezvu. Proto

se při upevňování zkušebního kusu musí věrohodně napodobit podmínky upevnění jako

ve skutečné JE. Zkoušky životnosti z hledisek působení teploty, tlaku, vlhkosti,

radioaktivity atd. se obvykle provádějí ještě před vibračními zkouškami. Je zřejmé,

že nemůže dojít k přesnému napodobení projektem a normami předepsaných podmínek

spolehlivosti, probíhájí-li vibrační zkoušky odděleně od zkoušek při jiných dru-

zích namáhání /zatížení/ bez ohledu na možnost současného výskytu jednotlivých na-

máhání /zatížení/ při NPP, NNPP či HS. K ostatním' zkušebním podmínkám, které za-

sluhují pozornost, patří způsob upevnění prvků či součástí, které lze zkoušet sou-

časně s nosnou konstrukcí, např. se skříní ďlektrozařízení. Dbá se na správné upev-

nění těchto součástek. V případě, že se nezamýšlí zkoušet tyto součástky současně

s nosnou konstrukcí, instaluje se do ní adekvátní mrtvé zatížení, nebo se zde sou-

'částky ponechají v normálním provozním uspořádání.

Po správném upevnění zkušebního kusu, namontování všech součástek a dílů a po

připojení monitorovacích čidel začíná vlastní zkouška. Zkušební kus je většinou ve

svých normálních provozních podmínkách, někdy v podmínkách jejich narušení, event,

v havarijních podmínkách podle druhu zkoušky a jak je předepsáno v projektu. Prove-

de se nezbytný počet zkoušek simulací vibračních pohybů v různých směrech. Zkoušky

se někdy opakují, jak to vyžadují projektové podmínky. V USA se vibrační namáhání

odpovídající OBE aplikuje pětkrát a odpovídající SSE jednou /53, 59/. V průběhu

zkoušky se komplexně ověřuje funkční způsobilost zařízení či systému JE, tj.

všechny známé parametry funkční způsobilosti, jež je třeba sledovat z hlediska

spolehlivosti zařízení nebo systému ve vztahu k požadované nebo zajištované bezpeč-

nosti dle projektu a příslušných předpisů. Tyto parametry se kontrolují během zkouš-

ky i po ní. Kromě toho se přezkoumávají výsledky zkoušky v tom smyslu, zda nejsou

překročeny některé normalizované meze např. mohutnosti kmitání relé v elektrických

přístrojích apod.

Hodnotí-li se seizmická odolnost technologického zařízení výpočtem, berou se

v Úvahu i další spolupůsobící namáhání. Avšak v případě hodnocení pomocí zkoušky

se velmi často zejména tepelná a tlaková spolupůsobící namáhání opomíjejí. Je prav-

da, že v řadě případů nejsou tato namáhání tak podstatná. V těchto případech nemá

jejich zanedbání na hodnocení závažný vliv. Nicméně nutno v každém jednotlivém

případě tuto skutečnost pečlivě zvážit. Platí zásada, že zkoušky seizmické odolno-

sti zařízení se mají provádět na zkušebních kusech v podmínkách, pro něž se seizmic-

ká odolnost zjiStuje, tj. v normálních provozních podmínkách, při jejich narušení

a event, i v havarijních podmínkách, na základě pravděpodobnostního rozboru součas-

ného výskytu jednotlivých namáhání a jejich možných kombinací.
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Mohou-li některá důležitá namáhání působit současně se zemětřesením a pravdě-

podobnost současného výskytu těchto namáhání v kombinaci se zemětřesením je nezaned-

batelná, je třeba brát tato namáhání v úvahu jak v projektovém a konstrukčním řeše-

ní, tak i při experimentálním hodnocení odolnosti, které by jinak bylo bezúčelné.

Patří sem např. elektrické zatížení, mechanické namáhání, účinky teploty, tlaku

atd., jež mohou ovlivnit funkční způsobilost zařízení při zemětřesení a po jeho

odeznění.

6.2 HODNOCENÍ SEIZMICKÉ ODOLNOSTI ELEKTROZAŘfZENÍ JE

Zvláštní pozornost si zasluhuje hodnocení seizmické odolnosti elektrozařízení

JE /18, 53, 62, 64, 96, 111/. Hodnocení seizmické odolnosti elektrozařízení se v zá-

sadě provádí dvěma způsoby. V obou se jedná o experimentální ověření seizmické

odolnosti při MVZ /SSE/, avšak ve druhém způsobu lze experiment v určité části na-

hradit výpočtem.•

V prvním způsobu se každý jednotlivý kus elektrozařízení, který je vybrán

jako zkušební, experimentálně ověřuje vč. své nosné konstrukce a veškerého pří-

slušenství dle výše uvedených rámcových zásad na vibrostendu nebo vibračním stole

s hydraulickými válci, které simulují určitým způsobem seizmické buzení, zadané

ve formě akcelerogramů nebo spekter odezvy v místě kotvení zařízení současně ve

dvou nebo lépe ve třech navzájem kolmých základních směrech. Pokud takové zkušební

zařízení se simulátory buzení, které byly schopné vybudit nezávislé vstupní kmity

ve dvou či třech směrech, není k dispozici, lze připustit zkoušky s buzením pouze

v jednom směru, avšak budto je třeba dokázat, že zkušební kus reaguje nezávisle

v každém ze dvou resp. tří navzájem kolmých směrů a v místě upevnění bezpečně odo-

.lává seizmickým účinkům, nebo nutno zkoušky navrhnout tak, aby při buzení v jednom

směru konzervativně obrážely seizmické účinky v místě, kde je elektrozařízení při-

pevněno do stavby. Během zkoušky musí být veškeré elektropřístroje a systémy zku-

šebního kusu elektrozařízení připojeny ke všem elektrickým obvodům, simulujícím

pracovní nebo havarijní režimy zařízení. V průběhu zkoušky i po ní se sleduje

funkční spolehlivost zařízení, tj. všechny známé parametry funkční způsobilosti,

jež je třeba sledovat z hlediska spolehlivosti elektrozařízení ve vztahu k požado-

vané nebo zajišťované bezpečnosti dle projektu a příslušných předpisů. Dojde-li

přitom k jakémukoliv selhání spolehlivé funkční způsobilosti, at již z důvodu po-

ruchy přímo funkční nebo mechanické,je třeba zkoušku přerušit a učinit příslušná

antiseizmická opatření /v daném případě u elektrozařízení nejčastěji vyztužení

nosné konstrukce/. Pak se zkouška opakuje, zkušební kus má být uchycen při zkouš-

ce identicky jako do stavební konstrukce. V případě, že ověřované elektrozařízení

je uloženo na nosné stavební konstrukci prostřednictvím nedokonale tuhého-mezičlán-

ku /např. pružná podlaha, pružný rám apod./, je třeba v podmínkách experimentu to-

to pružné uložení věrohodně namodelovat nebo imitovat, neboE odezva zařízení na

seizmické buzení je velmi citlivá právě na tuhost uložení /50, 53, 59, 96/. Podob-

ně i ostatní podmínky, např. teplota, tlak, elektrické zařízení atd., by měly být

během zkoušky alespoň přibližně shodné s podmínkami ve skutečnosti.

Ve druhém způsobu se odděleně od nosné konstrukce elektrozařízení ověřuje

odolnost spínačů, relé a jiných citlivých elektropřístrojů, které v každém jednot-

livém elektrozařízení zajištují jeho vlastní funkční způsobilost. Tyto elektro-

přístroje se ověřují pomocí jednoduchých vibračních zkoušek. Musí být proto během

nich připojeny k elektrickým obvodům, simulujícím pracovní nebo havarijní režimy

elektropřístrojů. Vibrační zkoušky se provádějí na vibrostendech nebo vibračních
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stolech, vybavených hydraulickými válci či vibrátory, které mohou vybudit v jednom

směru harmonické kmitání ve frekvenčním rozsahu 0,5 - 50 Hz s krokem 1 - 2 Hz,

přičemž amplituda zrychlení se na každém kroku plynule zvyšuje až do hodnoty, při

níž je zaznamenáno libovolné selhání spolehlivé funkční způsobilosti ověřovaného

elektropřístroje. Důvodem k takovému selhání mohou být přímo funkční nebo mecha-

nické poruchy, které u elektropřístrojů zpravidla zmizí hned po odstranění nebo

snížení kritických vibrací bez následků. Nicméně mohou nastat případy, kdy poruchy

trvají i po odstranění vibrací, takže nezbývá nic jiného, než elektropřístroj opra-

vit, znovu seřídit, event, nahradit jiným-zkušebním kusem stejného druhu a prove-

dení. Proto je nutné spolehlivou funkční způsobilost sledovat komplexně a v čase

během zkoušky i po ní nepřetržitě. Vibrační zkoušku na dané frekvenci lze přerušit

a přejít k následujícímu kroku, je-li úspěšně dosaženo amplitudy zrychlení 3g.

Přechod z jednoho frekvenčního kroku k druhému lze uskutečnit po minimální odstavce

elektropřístroje asi 1 min. Zkušební kus - elektropřístroj - musí být při zkoušce

uchycen identicky jako na skutečné nosné kontrukci zařízení. Zkouškami se ověřuje

spolehlivá funkční způsobilost při vibracích nezávisle působících ve třech navzá-

jem kolmých směrech, takže získáme tímto způsobem celkem tři grafy funkční způsobi-

losti každého elektropřístroje, resp. vybraného zkušebního kusu. Z nich pak lze

odečíst nejmenší amplitudu zrychlení, při němž je zachována spolehlivá funkční

způsobilost v celém frekvenčním rozsahu od 0,5 do 50 Hz. Tato hodnota musí být

větší než maximální amplituda zrychlení v místě uchycení elektropřístroje na nosné

konstrukci zařízení. Získáme ji z odezvy resp. odezev v příslušném místě a směru na

nosné konstrukci zařízení, které je seizmicky buzeno v místě svého uložení /kotve-

ní/ do stavby ve dvou nebo ve třech navzájem kolmých základních směrech. Tyto ode-

zvy lze stanovit třemi postupy:

- výpočtem dle zásad uvedených ve 4. kapitole,

- zkouškou elektrozařízení bez přístrojů, příp. jen s jejich hmotnou imitací,

- kombinací výpočtu a zkoušky.

Cílem těchto postupů je určit potřebné odezvy na zadané seizmické buzení

a přitom se pochopitelně kontroluje seizmická odolnost vlastní nosné konstrukce

zařízení. Zvláštní pozornost je třeba opět věnovat podmínkám upevnění elektrozaří-

zení jako celku na stavební konstrukci. V případě, že elektrozařízení je uloženo

prostřednictvím nedokonale tuhého mezičlánku, je třeba ve výpočtu i v podmínkách

experimentu pružnost uložení věrohodně namodelovat nebo imitovat. Kombinace výpoč-

tu a zkoušky užívají v SSSR /96/ při vyšetřování odezev již instalovaného elektroza-

řízení. Tento postup vyžaduje ovšem speciální mobilní zařízení pro vybuzení okamži-

tého rázu do nosné konstrukce instalovaného elektrozařízení a zařízení pro registra-

ci impulsní odezvy. Pomocí této zaznamenané impulsní odezvy se pak matematicky vy-

jádří hledaná odezva na dané seizmické buzení. Jak je vidět, v tomto případě se

podmínky upevnění a vlastně veškeré dynamické vlastnosti elektrozařízení implemen-

tují přímo dle skutečnosti. Nicméně u již nainstalovaného elektrozařízení je poně-

kud omezen výběr vhodných antiseizmických opatření pro případ, že zařízení nevyho-

vuje. Poznamenejme, že výše uvedený druhý způsob experimentálního hodnocení seiz-

mické odolnosti elektrozařízení, jehož schéma je uvedeno na obr. 14, je založen

na podmínce linearity systému. Nosné konstrukce elektrozařízení, která se používa-

jí pro JE v SSSR i v jiných zemích, většinou tuto podmínku splňují ve frekvenčním

pásmu od 0,5 do 50 Hz při amplitudovém zrychlení až 1,0 g /59, 64/. Tento druhý

způsob je v každém případě podstatně méně náročný na experimentální techniku, je

64



Obr. 14 Schéma hodnoceni seizmické odolnosti elektrozařizení

ovšem současně též méně přesný, a možnosti jeho použiti jsou podmínkou linearity

systému jistým způsobem omezené. Hodnocení seizmické odolnosti elektropřístrojů

porovnáním nejmenší amplitudy zrychlením, při němž je zachována spolehlivá funkční

způsobilost elektropřístroje v celém frekvenčním rozsahu, a maximální amplitudy

zrychlení v místě uchycení elektropřístroje na nosné konstrukci zařízení, je dosti

konzervativní. Avšak vzhledem k nepřesnostem tohoto způsobu hodnocení je takový

konzervativní přístup zřejmě na místě.

V případě JEMO a za situace, kdy v ČSSR pro zkoušky seizmické odolnosti roz-

měrných a těžkých kusů dosud prakticky není k dispozici vyhovující speciální

seizmický stend /119/, bude třeba hodnotit odolnost elektrozařizení především zde

uvedeným druhým způsobem, přičemž odezvy nosných konstrukci zařízení se vesměs

budou muset určovat pouze výpočtem, zatímco funkční způsobilost elektropřístrojů

vibračními zkouškami, jejichž nároky na experimentální techniku jsou nesrovnatel-

ně menší.

V každém případě je třeba před zkouškami seizmické odolnosti libovolného za-

řízení vypracovat jejich projekt.



7.1 VÝPOČET DYNAMICKÉ ODEZVY KONTINUA NA SEIZMICKÉ BUZENÍ S APLIKACÍ NA VYNUCENÉ

KMITANÍ TYČE

Mějme libovolné kontinuum s jednou společnou podporou, v níž působí seizmické

zrychlení a/t/. Předpokládejme dále, že všechny tvary kmitání tohoto kontinua lze

v daném prostoru jednoznačně vyjádřit funkcí posuvů u/x,t/ , které jsou vztaženy

k referenční soustavě, v níž je zadáno seizmické buzení ve stejném směru jako posu-

vy /obr. 15/.



kde ^ D značí hranici v oblasti D, v níž je kontinuum uvažováno, 3 ~ v obecném

případě prostorový diferenciální operátor.

Provedme nyní formální řsžení rovnice /7.1/. Její obecný integrál, tj. řešení

příslušné homogenní rovnice, vyhledáme pomocí rozvoje podle ortonormovaných tvarů

vlastního kmitání Ýi/*/> *3' v e tvaru



Rovnice /7.10/ je rovnicí vlastního kmitání lineárního harmonického oscilátoru

s viskózním tlumením. Její řešení má obvyklý tvar

přičemž (i- 1,2,... oo )

77.13/

Hledané obecné řešení tedy je

•o

/7.14/

Analogicky budeme postupovat i při výpočtu partikulárního řešení u /x,t/. Položíme

nejprve oo

a po dosazení tohoto výrazu do rovnice /7.1/ dostaneme se zřetelem k zavedeným poj-

mům zobecněné tuhosti, hmotnosti a tlumení rovnici

tó^ yf(t) = - PCÍ a(t),

kde

77.17/

Řešení rovnice /7.16/ mažeme zapsat ve tvaru konvolutomího součinu

<tt r -Si W j(t-V)

»i o /7.18/

takže
OO \ Ý

*»t) = - 2^^i ^(x) f • ̂  o i " \
i=l w i 0 /7.19/

Součtem obecného a partikulárního řešení získáme úplné řešení rovnice /7.1/. Hodno-

ty integračních konstant- C ^ a C 2 i stanovíme z počátečních podmínek. Předpokládá-

me-li s dostatečnou předností, že v čase t • 0 platí podmínky

u°/x/ - 0, ů°/x/ - 0,

bude • O pro i * 1,2... OO

a tedy také oo

Z
a(ť)
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která představuje hledaný tvar odezvy. Analyzujeme-li rovnici /7.2O/ resp. /7.21/,

vidíme, že jádro problému spočívá ve stanovení tvarů vlastního kmitání fj/*/

a dále ve výpočtu konvolutorního integrálu, v němž seizmické zrychlení a/t/ je za-

dáno formou akcelerogramu buď tabelárně, graficky Si přímo ve vnější paměti počí-

- tače. Podstata řešení je tedy v numerickém výpočtu konvolutorního integrálu.

Řešení rovnice /7.16/ je možno provést ještě pomocí dvojité Fourierovy

integrální transformace /24/. Pak bude

Pro numerické výpočty fl.22/ byl vypracován program LICHOB /24/. Zde uvedené

vztahy jsou v /66/ aplikovány na vynucené kmitání tyče, přičemž tato tyč může

představovat např. palivový článek reaktoru. V tomto případě jsou funkce tvarů

vlastního kmitání V^/x/ dobře známé /37, 114, 117/. V /66/ jsou odvozeny výrazy

vyjadřující střední kvadratickou hodnotu výchylky tyče, přičemž je vnější buzení

uvažováno též jako náhodný proces.



7.2 SEIZMICKÁ" ODEZVA NÁDRŽÍ OBSAHUJÍCÍCH KAPALINU

Je známo, že problematikou vlastních kmitů kapaliny v ideálně tuhé kruhové

válcové nádrži se zabýval již Poisson v roce 1828. Řešení nedokončil, protože v té

době teorie Besselových funkcí nebyla ještě dostatečně rozpracována, takže až o hod-

ně později Lamb vyřešil systém základních diferenciálních rovnic a formulaci pří-

slušných okrajových podmínek.

Aplikaci těchto jevů na horizontální seizmické buzení rozpracoval jako první

Housner /47/, který předpokládal, že nádrž je dokonale tuhá a kapalina nevazká

a nestlačitelná. Uvečme nejprve základní myšlenku Housnerova tzv. inženýrského

přístupu k problematice:

Je-li celková hmota kapaliny v nádrži M t Q t urychlena v horizontálním směru,

pak její jistá část Mj se chová jako hmota, která je pevně spojena s obklopující

stěnou nádrže. Housner uvažoval nádrž tuhou, takže pohyb kapaliny Mj je v tomto

případě synchronní s pohybem podloží nádrže. Protože ale přímým důsledkem seizmic-

kého buzení je i kmitavý pohyb volné hladiny kapaliny, existuje též tzv. konvektiv-

ní hmota kapaliny Mj^, která je se stěnou nádrže spojena pružně a má autonomní níz-

kofrekvenční charakter. Výsledný hydrodynamický tlak, který je důsledkem vodorovné-

ho seizmického buzení, je složen z tlaku vyvolaného impulsní hmotou ÍAT a konvektiv-

ní hmotou M„.

Pro praktické výpočty odvodil Housner vzorce, které jsou ve formě prostých

sekvenčních algoritmů uvedeny v tab. 11. Označení všech veličin viz obr. 16. Tento

způsob výpočtu je velmi jednoduchý a používá se hlavně při předběžném výpočtu ná-

drží, protože vystačíme při jeho realizaci s obyčejnou kalkulačkou.

Obr. 16 Označení základních veličin pro Housnerovu metodu výpočtu nádrži

/ a 2© x je maximální hodnota zrychlení a /t/, nebo-li asymptotická

hodnota maximálního zrychlení z příslušného spektra odezvy pro

f-* oo - tuhá nádrž/



Pozn. 1/ L - půdorysni rozměr ve aměru seizmického bušení
2/ A,- maximální posur hmoty Mr, pro apočttné se stanoví

pomocí řnámich rrtahú tř spektra odesry
3/ Vypočet momentů se provede analogicky jako u impulsní

hmoty

Tab. 11 algoritmy Housnerovy metody výpočtu nádrží



Další vývoj, zejména pak výzkumy pomoci modelové techniky a též některé havá-

rie, které se vyskytly např. při zemětřesení v San Fernando v USA /1971/ ukázaly

/39, 40, 92, 147, 150/, že hydrodynamické tlaky v případě pružné stěny nádrže mohou

být podstatně vyšší než udává Housnerova metoda, vycházející z předpokladu ideálně

tuhé nádrže. Pro běžnou výpočtářskou praxi lze na základě současného stavu poznání

v tomto oboru doporučit vztahy a vzorce uvedené v následující části kapitoly.

7.3 ODEZVA SVISLÉ VÁLCOVÉ TENKOSTENNÉ NÁDRŽE NAPLNĚNÉ KAPALINOU NA HORIZONTÁLNÍ

SEIZMICKÉ BUZENÍ V JEJÍ ZÁKLADNĚ

V souladu s /4O, 83/ uvažujme kruhovou válcovou nádrž s tenkou stěnou dle

obr. 17, která je naplněna nestlačitelnou a nevazkou kapalinou.

Obr. 17 Kruhová válcová tenkostenná nádrž naplněná kapalinou - základní

geometrické vztahy



Nejprve budeme vyšetřovat její dynamickou odezvu na účinek spolukmitaj£c£

impulsní části kapaliny. V tomto případě je pohybovou rovnicí kapaliny Laplaceova

rovnice, která ve válcových souřadnicích má tvar

v 2f- o. /7.24/

s okrajovými podmínkami

fit.
r'ÔG

11
e-o

Ox

3?
x-0

o,

o.

- Ý(x,6,t) - - W(x,e,t)co» 9,
r-R

o .
x«H

77.25/

/7.26/

11.21/

/7.28/

Poslední podmínka znamená, že v tomto případě je pohyb kapaliny ve směru x při

xxH zanedbán. V rovnici /7.24/ je T rychlostní potenciál kapaliny, označení

v podmínkách /7.25/ - /7.28/ viz obr. 17,_ f> je měrná hmotnost kapaliny.

Dynamická odezva stěny nádrže v absolutních posuvech má tvar

w(x,e,t) - w(x,e,t) + w o(t), /7.29/

kde w/x,S,t/ je relativní dynamická odezva stěny nádrže a w Q/t/ je posuv společné

podpory /obr. 17/, pro který platí, že

w o ( t ) « a ( t ) . /I.30/

kde a/t/ je zadaný akcelerogram horizontálního seizmického buzení. S ohledem na

/7.29/

Y(x,6,t) - y(x,e,t) + w <t) coa ©,

přičemž

y(x,G,t) • w(x,S,t) ooa 6

/7.31/

77.32/

Neznámou funkci relativních radiálních horizontálních posuvu stěny nádrže

y/x,S,t/ vyjádříme pomocí rozvoje podle tvarů vlastního kmitání válcových kruhových

skořepin /37, 117, 131/

(x,©,t) v •9

m6
77.33/

kde X /x/ jsou tzv. nosníkové funkce a y a m/t/ - normální funkce. V našem případěsrn'
s ohledem na charakter -buzení mají rozhodující význam jen tzv. nosníkové tvary
kmitu, pro něž m " l . Pak

y(x,6,ty - u(x,t) cos 6 - co« 6 J_ \ X«CX) ̂ s (*) • /7 34/
•-T
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Tzv. skořepinové tvary kmitů, pro které m ̂  2, nemohou být v ideální kruhové
válcové nádrži daným typem buzení vybuzeny. Avšak reálné nádrže mají vždy určité
imperfekce a některé novější studie /39, 150/ potvrzují určitý význam těchto tvarů.
Nicméně v současné době tento jev není dostatečně prozkoumán a všeobecně se přijímá,
že skořepinové tvary kmitů lze v praktických výpočtech zanedbat.

Řešení rovnice 7.24 s okrajovými podmínkami /7.25/ - /7.28/ má tvar

2 I i ( ^ _
r ) ^ x H ^

\ T*( * \ H J H /7«35/

Odsud pak pro příslušný tlak kapaliny v nádrži budeme mít vzorec

Pl(r,0,x,t) - -P057-

H J Lt * 'Z S C 0 8 -̂ — I *(?.©.t) cos

V rovnicích /7.35/ a /7.36/ je I^/x/ modifikovaná Besselova funkce prvního druhu,
l£/x/ - její derivace a

/ 7.37/

Můžeme tedy přibližně předpokládat, že válcová kruhová skořepina dle obr. 17
se při seizmickém buzení deformuje v pružné oblasti podle nosníkové teorie, při-
čemž tvary jejího kmitání mohou být jak konzolové ohybové, tak i konzolové smykové.
Příslušné pohybové rovnice mají tvar

d4 « f /)#» f
/7.38/

7>X2 A /fct2 V ' °J * /7.39/

Zde El resp. kGA je ohybová resp. smyková tuhost válcové skořepinové konzole,
a/t/ - časový průběh zrychlení podpory, p - měrná hmotnost stěny nádrže
a A - její průřezová plocha. Veličiny P a A uvažujeme konstantní v čase i po výš--
ce, w Q je posuv společné podpory, který je pouze funkcí času. Funkce mv/x,u/ před-
stavuje spolukmitající hmotu kapaliny v nádrži, vztaženou na jednotku její délky
/výšky/ a tedy korespondující s hmotou P A. Dle /4O/ přibližně platí, že

f
^ h A T ^ ? , T i T /7.4O/

H
kde u/x/ je funkce posuvů stěny nádrže po výšce. Dle stejného vzorce se určí
i hmota tr^/XtV^. K rovnicím /7.38/ a /7.39/ patří nulové počáteční podmínky. Je-
jich řešení zapíšeme ve tvaru

8-1 /7.41/
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kde Xg/x/ jsou nosníkové funkce příslušné ohybovému resp. smykovému kmitání konzo-

ly. S ohledem na ortogonalitu tvarů vlastního kmitání, tj. funkcí X /x/, dostáváme

pro normální funkce místo pohybové rovnice /7.38/ resp. /7.39/ soustavu nezávislých

diferenciálních rovnic druhého řádu opět s nulovými počátečními podmínkami

ý . l t ) • 2£ 8 *> 8 ý a ( t ) • ^ y s ( t ) m-fiu a ( t ) , / a - 1 , 2 , . . . / . /7 .42/

V rovnicích /7.42/ je na rozdíl od /7.38/ resp. /7.39/ doplněn proporcionální lítium

pomocí součinitele poměrného iítlumu £ s , příslušného jednotlivým tvarům vlastního

kmitání. Dále v /7.42/

,2
> A 1 8 1/2

/7.43/

1 8 + jm^x.XjxJl
O

je s-tá kruhová frekvence vlastního kmitání naplněné nádrže,

k «
fAyX8(xJdx.

77.44/

je váhový součinitel, přičemž

/7.45/
O

a Ai o s Je s-tá kruhová frekvence vlastního kmitání prázdné nádrže. Poznamenejme,

že v rozvoji /T.41/ pracujeme s nosníkovými funkcemi X /x/f tj. tvary vlastního

kmitání prázdné nádrže. Postup je tedy založen na předpokladu, že tvary vlastního

kmitání naplněné i prázdné nádrže zůstávají přibližně stejné a účinkem spolukmita-

jící hmoty kapaliny v nádrži se pouze změní příslušné frekvence jejího vlastního

netlumeného kmitání.

V praktických úlohách je často užitečné vyřešit vlastní netluznené kmitání

prázdné nádrže metodou konečných prvků, např. programem SAP IV /VOf, v dalším řeše-

ní pak ponechat jen rozhodující nosníkové tvary a jejich pomocí přes spolukmitají-

cí hmotu kapaliny v nádrži odvodit příslušnou odezvu naplněné nádrže. Přímé určení

odezvy pomocí programů tohoto druhu v daném případě zpravidla není možné, pokud

ovšem konečnými prvky hemodelujeme i kapalinu, nebofc odezva závisí na spolukmitají-

cí hmotě kapaliny a ta na tvaru kmitání nádrže. Tento postup je do jisté míry '

exaktnější než prostá nosníková náhrada nádrže, zejména u nízkých nádrží, a je vý-

hodný hlavně tehdy, když statiku nádrže a též její napjatost a přetvoření při

amplitudových hodnotách vnitřního tlaku kapaliny řešíme v kontextu stejným progra-

mem.
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Pro ocelové nádrže naplněné úplně nebo téměř úplně kapalinou volíme poměrný

dtlum hodnotou 3 - 5 % kritického dtlumu /40/. To ovšem platí jen při vyšetřování

odezvy na účinek spolukmitající impulsní 'hmoty'kapaliny. Tímto je problém faktic-

ky vyřešen, jestliže máme k dispozici akcelerogram a /t/. Řešení diferenciálních rov-

nic /7.42/ je dostatečně známé /23, 29, 30, 37, 79, 114, 131/ a je uvedeno též

v 5. kapitole.

často ovšem musíme použít přibližnou metodu spekter odezvy, tzn., že v řešení

se místo akcelerogramu a/t/ uplatní tzv. maximální spektrální zrychlení a^ a x, které

odečteme jako supremum funkce a m a x/f/ v intervalu [/l -£/fgí /l+£/fs] , kde

f • ůOL/2Tť , /sm 1,2,.../, z přísluáného spektra horizontálního zrychlení pro hod-

notu poměrného útlumu reprezentovanou součinitelem L.. Uvedení postup respektuje

pravděpodobné odchylky vypočtených frekvencí vlastního kmitání od skutečných v dů-

sledku výpočtových a jiných nepřesností. Tyto odchylky vyjadřuje součinitel S #

který volíme v rozmezí O,l - 0,2. Zadané spektrum odezvy je souborem maximálních

odezev ve zrychlení /v daném případě se uvažuje jen horizontální zrychlení v jednom

směru - nádrž je rotačně symetrická/ soustavy s jedním stupněm volnosti na očekáva-

né seizmické buzení a z druhé strany uvažovaný tvar vlastního kmitání koresponduje

taktéž se soustavou s jedním stupněm volnosti, takže nutně

a»ax
/7.46/

Výsledné vzorce pro maxima odezvy stěny nádrže v radiálních absolutních posu-

vech, rychlostech a zrychleních mají pak tvar

YnBX - cos 9 -i > ľ,* A «n«//.v2 T /,\l2 11/2

8 * 1

}* ) ] 2 } 1 / 2

/7.47/

Dále pomocí /7.36/ a /7.47/ vyjádříme maximální tlak kapaliny na stěnu nádrže
co

T

/7.48/

a tentýž tlak na dno nádrže

p;aX(r,e,O). f o cos S •

HH
Setrvačný dčinek samotné stěny nádrže bude

00

v ««i

1/2 /7.5O/
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takže maximální tlak na stěnu nádrže vS. setrvačného účinku stěny je

{
co

2-.fersas AaWL"WAs/ -T-JJ f • /7.51/
8=1 J

Výslednici tohoto tlaku, která působí vodorovně ve směru seizmického účinku 6-0

vyjádříme ve tvaru

o
a podobně zapíšeme i výsledný maximální ohybový moment, který působí na válcovou

nádrž ve svislé rovině 6"0 a ve výšce x

*° H

í V1 ľ maxf H

*I t o ť j Zjl^sjäa a8 I C
^ 8-1 r ^

HJ
li T

Zpravidla tento ohybový moment potřebujeme nejvíce pro x-0, tedy
^^ Hľ
8-1 ^

P A í1 >n2) 1/2
+ -Í— X.(z) z dz I . /7.54/

0 **
Odvodíme ještě maximální klopný moment, který je způsoben hydrodynamickým

tlakem kapaliny na dno nádrže^. Budeme mít

> » \ X (x)co8i— dx }
fň \2 T^Ai R. O B H J J1-0 Aj I* ( ) n

H X í ^ c c ^ d x ! 2 ! 1 7 2

\2 T'/A± R, O * H J J /7-55/

Výsledný maximální klopný moment, který působí ve svislé rovině 9-0 na nádrž

jako celek vč. jejího dna a je důsledkem impulsního účinku kapaliny v nádrži, bude

/7.56/

Tento moment použijeme při výpočtu uložení nádrževč. posudku její stability jako

celku proti překlopení. Moment M^*%O4./Q/ slouží pro vyšetřování pevnosti stěny

v místě jejího vetknutí do dna, event, pro dimenzování kotvení do základu či jiné

podpěrné konstrukce.

Přejdeme k vyšetřování dynamické odezvy na pohyb volné hladiny kapaliny v nádr-

ži. Frekvence tohoto kmitání je, jak bude dále ukázáno, vždy značně nižší než

frekvence vlastního kmitání naplněné nádrže. Proto při určování odezvy na kmitavý
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pohyb volné hladiny lze uvažovat nádrž přibližně jako dokonale tuhou. Pohybovou rov-

nicí je opět Laplaceova rovnice /7.24/, avšak vedle okrajových podmínek /7.25/

a /7.26/ řešení musí vyhovovat též podmínkám

tr
r,R w . •• /•»(*>- •(*)/• n.sir

V tomto případě řešení rovnice /7.24/ s okrajovými podmínkami /7.25/, /7.26/,

/7.57/ a /7.58/ má tvar
•o

?(r,©,x,t) . R coe 9 ^ i Ji("V) coeh^x) y (t) - w/t)r COB »,
1.1 ' . _->.•„-.. /7.59/

kde kromě již zavedených označení J,/x/ je Besselova funkce prvního druhu. Vlnové

číslo se určí z podmínky

- 0 • /7.6O/

Z tabulek kořenů Besselových funkcí a jejich derivací vychází

JĈ R • 1,841 } 3C2R * 5,332 » 5f3R • 8,536 atd.

Dále pak pro tlak kapaliny v nádrži budeme mít vzorec

• •p coa« R Zj^l Ji&± r) coshíSĈ x) yWt)- r • (t) V . /7.61/
*• i-1 *

Rychlostní potenciál /7.59/ musí vyhovovat okrajové podmínce /7.58/. Využijeme-li

ortogonality Besselových funkcí /83/, dostaneme pro hledané normální funkce

yi/t/ po nezbytných úpravách soustavu nezávislých diferenciálních rovnic druhého

řádu ve tvaru

/7.62/

k níž patří ještě nulové počáteční podmínky. V /7.62/

/7.63/

je i-tá kruhová frekvence kmitů volné hladiny kapaliny v nádrži

2
fti- i

I > 1 /7.64/

je váhový součinitel. V /7.63/, stejně jako v /7.58/, g je gravitační zrychlení.

Poznamenejme, Se při vyšetřování dynamické odezvy na pohyb volné hladiny kapaliny

v nádrži lze dle výsledků experimentů popsaných v /40/ uvažovat jen poměrně malý

útlum hodnotou asi jen 0,5% kritického útlumu. Vzhledem k tomu, že pro všechna
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x tgh/x/ ̂  1, je ze vzorce /7.63/ zřejmé, že kruhová frekvence kmitů volné hladiny

je v reálných nádržích skutečně nízká /O,5 - 10 Hz/, takže předpoklad dokonale tuhé

nádrže je namístě. Známe-li akcelerogram a/t/, je tímto problém dynamické odezvy

na pohyb volné hladiny kapaliny v kruhové válcové nádrži prakticky vyřešen.- Pokud

se týká metod řešení diferenciálních rovnic /7.62/, platí totéž, co již bylo uvede-

no ohledně rovnic /7.42/.

V některých případech jsme nuceni použít metodu spekter odezvy. Platí, že

"max o max max „ a .max/,. 2 /4 , o .
1 rM A *f Ĵ í < / u J % /x* >|£f m / /7 fie/

kde a™ax je maximální spektrální zrychlení, které, jak již bylo uvedeno, odečte-

me jako supremum funkce a m a x/f/ v intervaluj/l-£/ f^ /l+£/f J , kde f ± = 6^/2^ ,

/i" 1,2,.../, z příslušného spektra horizontálního zrychlení pro hodnotu poměrného

útlumu reprezentovanou součinitelem £..

Maximální tlak kapaliny na stěnu nádrže bude

f ̂ ~*r / -i 2 j 1/2

I 4 * ' J /7.66/

a tentýž tlak na dno nádrže

* eo» e< / . I C L B . «T-* JJX,*) I > . /7.67/

Dále zcela analogicky jako v předchozí části vyjádříme výslednici maximálního

tlaku na stěnu nádrže, která působí ve směru seizmického účinku 8"O,

ř« _..
/7.68/

a výsledný maximální ohybový moment, který působí v důsledku pohybu volné hladiny

kapaliny v nádrži na její stěnu ve svislé rovině ®"0 a ve výšce x

oo _nax

/7.69/

1/2H- x) sinb^H) - cosh^H) +

Tento ohybový moment potřebujeme nejvíce pro x"0, tedy
.max

H sinh^H) - coshC^ H) + iJJ | . /7.7O/

Maximální klopný moment, způsobený hydrodynamickým tlakem kapaliny na dno nádrže

pmax / r,e fo/ bude
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Výsledný maximální klopný moment, který působí ve svislé rovině 8*0 na nádrž jako

celek a je důsledkem pohybu volné hladiny, bude analogicky jako /7.56/

Jednotlivé, výslednice a momenty jsou i pro tento případ uveden na obr. 17.

Amplituda výchylky pohybu volné hladiny ve směru x je

A „max .
 2R í

Již z Housnerových vzorců v tab. 11 je zřejmé, že u vysokých nádrží převažuje

impulsní hmota Mj a tedy i impulsní odezva. U nízkých nádrží, zejména jestliže

H/R <O,5, naopak je rozhodující konvektivní hmota a tedy i odezva na pohyb volné

hladiny, přičemž amplitudy tohoto pohybu mohou být značné.

Výsledná odezva kruhové válcové nádrže naplněné kapalinou na horizontální

seizmické buzení je superpozicí obou zmíněných odezev v čase. Vzhledem k tomu, že

nejnižší rozhodující frekvence vlastního kmitání naplněné nádrže leží zpravidla

v oblasti dominantních frekvencí seizmického buzení, je impulsní odezva na účinek

spolukmitající části kapaliny a stěny nádrže v zásadě synchronní s akcelerogramem

a v případě tuhé nádrže s ním identická. Odezva na pohyb volné hladiny je díky

velmi nízké frekvenci tohoto kmitání zpravidla značně zpožděná a její maxima se

vyskytují někdy až v závěrečných fázích zemětřesení, většinou již po odeznění ma-

xim první odezvy.

Superpozici obou odezev v čase ovšem nelze provést v případě užití metody spek-

ter odezvy. Tato metoda neobsahuje vůbec fázovou informaci a tudíž pro stanovení

pravděpodobné maximální hodnoty součtové funkce ze známých maxim jednotlivých čle-

nů nutno použít určitý přibližný vzorec, nejlépe odmocninu ze součtu čtverců

/40, 83, 93, 147/. Pak např.

1/2
/7.74/

L r

nebo

1/2 .

/7.75/

Analogické vzorce platí i pro maxima obou hydrodynamických tlaků, resp. pro jim

jednotlivě odpovídající vnitřní «íly, napětí a přetvoření.

Nyní uveäme několik poznámek k problému boulení stěny kruhové válcové nádrže

při horizontálním seizmickém buzení v její základně. V našem případě může dojít

k dosti typickému lokálnímu porušení vyboulenlm stěny v místě největších svislých

tlakových napětí, která vznikají střídavě na dvou protilehlých stranách S « O

a 6 •If těsně nad vetknutím stěny do dna /obr. 18/Poruchy, tohoto druhu mají vždy

charakteristický tvar bikonvexní čočky. Problém je studován v práci /87/, v níž

jsou učiněny zajímavé závěry z několika realizovaných experimentů na modelech

svislých kruhových válcových nádrží naplněných vodou. Autoři vysvětlují mechaniku

vzniku a rozvoje takových poruch, zdůrazňují primární vliv geometrických i fyzikál-

ních imperfekcí a upozorňují, že při tomto vyboulení stěny vznikají současně

v místě poruchy velká lokální přídavná tahová napětí. Pro kritické tlakové napětí

ve stěně nádrže je doporučen empirický vzorec
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kde E je modul pružnosti, t - tloušťka stěny a R - poloměr válcové kruhové nádrže.

Tento vzorec respektuje jistým způsobem vliv imperfekcí.

Obr. 18 Typické lokální vybouleni stěny svislé válcové nádrže při horizontálním

seizmickém buzení v její základně

Určením výsledné dynamické odezvy, tj. v našem případě nejčastěji maxim obou

hydrodynamických tlaků uvnitř nádrže, výpočet samozřejmě nekončí. Následuje static-

ké vyšetření nádrže na tyto amplitudové hodnoty tlaků a též na ostatní spolupůso-

bící statické nebo kvazistatické ííčinky a vlivy /vlastní tíha, teplotní změny,

sníh, vítr, síly od potrubí apod./. Toto lze provést v některých případech i zjed-

nodušeně na bázi konzolového nosníkového modelu nádrže, avšak častěji se užívá

metoda konečných prvků, pomocí které lze vystihnout různé lokální anomálie a ruši-

vé vlivy. Jak již bylo uvedeno, osvědčil se k tomuto dčelu zejména program SAP IV.

Pevnostní posouzení se provádí podle příslušných norem a předpisů pro navrho-

vání a posuzování konstrukcí tohoto druhu. Tak např. nádrže s předepsanou první

kategorií seizmické odolnosti pro JEMO nutno pevnostně posoudit dle kritérií sta-

novených v normě /136/, která je pro tento případ platná. Příklad výpočtu nádrže

demineralizované vody pro JEMO podle této metodiky je uveden v /83/. Na obr. 19

jsou vykresleny v perspektivě amplitudové průběhy přetvoření nádrže při působení

hydrodynamických tlaků Pj^ot a PK^*' k t e r é b v l y vypočteny programem SAP IV.

Další podrobnosti o seizmických výpočtech nádrží různého tvaru a konstrukč-

ního uspořádání lze vyhledat v literatuře /6, 13, 29, 123, 147/.

7.4 VÍPOCTY POTRUBNÍCH SYSTÉMO PŘI SEIZMICKÉM ZATÍŽENÍ

Jednou z nejdůležitějších částí JE, podléhajících podrobnému dynamickému vyset-,

řování, jsou potrubní systémy. Každý potrubní systém JE je tvořen soustavou těles,

která jsou spojena vlastním potrubím. Vzhledem k charakteru seizmického buzení lze

tato tělesa, což jsou armatury, čerpadla, parogenerátory apod., považovat při vý-

počtu odezvy celého systému za tuhá, zatímco vlastní potrubí představuje vždy

poddajné spojovací články. Na obr. 20 je znázorněna smyčka primárního okruhu JE

s bloky WER-440.



A B

Obr. 19 Přetvoření nádrže demineralizované vody pro JEMO při působeni

hydrodynamických tlaků

A _ pmax. /max. deformace stěny O,O39 m/
I tot

B _ p

m a x - /max. deformace stěny 0,012 re/ .
K



Výrobci komponent technologického zařízení JE a zvláště armatur, čerpadel

a parogenerátorů, nemluvě již o reaktoru, musí respektovat seizmické účinky zpra-

vidla v obecně zadané úrovni, tj. komponenta musí být použitelná v kterékoliv loka-

litě se seizmicitou rovnou nejvýše této úrovni, a to bez ohledu na její umístění

ve stavební konstrukci, protože výběr těchto komponent podle jejich pracovního

umístění se zpravidla neprovádí. Poněkud jinak je tomu s vlastním potrubím, které

lze různě zabezpečit speciálními prostředky jako jsou omezovače, pohlcovače, amor-

tizátory a tlumiče jejich kmitání. Podrobnosti o jejich konstrukci jsou uvedeny

v 8. kapitole. Cílem dynamických výpočtů je určit odezvu potrubního systému nejen

z hlediska vzniklé napjatosti, ale i z hlediska relativních posuvů vzhledem k okol-

ním konstrukcím a stavbě. Přitom nutno rozmístit a nadimenzovat zmíněné speciální

prostředky tak, aby bylo zabráněno silovému poškození potrubního systému při země-

třesení, zajištěna jeho hermetičnost a současně zabezpečena jeho spolehlivá funkce

i po odeznění zemětřesení.

Při konstruování dynamického modelu potrubního systému je závažnou okolností

to, že většina těles má svá těžiště položena mimo střednici potrubí /viz obr. 20/.

Tím pochopitelně i středy a centrální osy pružnosti bodů umístění těchto těles na

potrubí se neztotožňují s centrálními osami setrvačnosti těles a je tedy třeba

chápat systém při obecném pohybu jako gyroskopickou soustavu. Tyto okolnosti si

vynucují vícekomponentní řešení, respektující nejen translační pohyby, ale i rotace.

Konstrukce modelu prostorového potrubního systému musí respektovat i zmíněné

vlastnosti těles. K tomu přistupují vlivy gyroúčinků rotujících hmot např. v čer-

padlech, nelineární konstrukční a fyzikální vazby, vznik Coriolisových sil od prou-

dícího média v potrubí, které všechny představují nemálo závažných problémů pro

obecný matematicko-mechanický model systému. Přitom je třeba vážit, zda vynucené

kmitání lze považovat za malé pro podmínky linearizace. Každý ze zde zmíněných vli-

vů představuje etapu v dané problematice, na jejíž vyřešení se dodnes intenzivně



pracuje ve světě /3, 5, 26, 68, 85, 1OO, 1O1, 103, 112, 130/ i u nás /49, 104, 105,

106, 134, 135/. O rozsahu a náročnosti problematiky v praxi si lze učinit předsta-

vu z práce /I/, která představuje kompletní výpočtovou zprávu o seizmických prověr-

kách konstrukcí a zařízení jednoho zkušebního reaktoru v USA a její velká část je

věnována právě potrubním systémům.

Prvním rozhodujícím předpokladem pro úspěšné numerické řešení problému je li-

nearizace pohybové rovnice, kdy vyloučíme vliv gyroúčinků a různých nelinearit.

Takovéto zjednodušení umožňuje pak aplikovat rozsáhlý teoretický i výpočtový apa-

rát dynamiky lineárních diskrétních soustav, který je popsán v 5. kapitole. Lineari-

zovaná pohybová rovnice diskrétní soustavy modelující vyšetřovaný potrubní systém

má obvyklý tvar

M {5} + KW} * H W - W • /7.77Z
kde v obecném případě soustavy s několika odlišně buzenými podporami

. / 7.78/

Zde [MJ , [cj a (KJ jsou matice koeficientů setrvačnosti, matice součinitelů

dtlumu a matice kvazipružných koeficientů, [q\ - vektor zobecněných souřadnic,

a /t/ - vektor seizmického buzení ve směru jednotlivých stupňů volnosti podpor

a m J - matice, pro níž platí vztah

/7.79/

kde [K_] je matice, která vyjadřuje tuhostní vazbu mezi silami a event, momenty

přiloženými ve směru zobecněných souřadnic {q} a výchylkami ve směru jednotlivých

stupňů volnosti podpor.

Zvláštním případem, který se i při výpočtech potrubí často vyskytuje, je sou-

stava umístěná na jedné společné podpoře, která může mít obecně až šest stupňů vol-

nosti. V praxi je seizmické buzení nejčastěji zadáno pouze akcelerogramy lineární-

ho zrychlení, takže potom

"COP P ^ los S. . oos &z,

cos fr - cos « _ cos 6 .

COS 6 ^ COS © y n r-OB
/7.8O/

-yn

kde 8 x i, © ., 8 2 i jsou směrové dhly mezi i-tou zobecněnou souřadnicí a třemi smě-

ry lineárního zrychlení společné podpory /viz obr. 10/.

Sestavování matic £MJ , (cj , [KJ pro potrubní systémy má své zvláštnosti,

které jsou dostatečně podrobně popsány v literatuře /3, 5, 105, 108, 135/. Potrubí

a jeho části, tj. kolena, přechody, odbočky apod., považujeme za pružné členy,

které se nejčastěji modelují tzv. potrubními konečnými prvky. Program SAP IV /10/

disponuje přímým a zakřiveným potrubním prvkem. Pro modelování tuhých těles je vý-

hodné užití tzv. tuhých konečných prvků. Jejich aplikace v tzv. hybridní metodě

konečných prvků, která pracuje vedle nich též s konvenčními poddajnými konečnými

prvky, byla rozpracována v pracích /81, 82/. Zvláštním problémem výpočtu potrubí

je určení ohybové tuhosti zakřivených částí potrubí s ohledem na poloměr zakřivení

a na omezenost rozvoje deformací v zakřivené části potrubí. Podrobná ustanovení

tohoto druhu jsou obsažena např. v sovětském předpisu /108/, kde se ovšem pracuje

s poddajnostmi. Vnitřní iStlum v samotné kontrukci potrubního systému se zpravidla
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zavádí do výpočtu jako Rayleighův lítium, zatímco výrazný neproporcionální lítium bý-

vá nejčastěji zde způsoben ztrátami pohybové energie v přídavných tlumičích nebo

amortizátorech, pomocí nichž se chrání potrubní systémy před seizmickými dčinky,

aniž by přitom byla omezena jejich dilatační schopnost. Speciální kapitolou je dy-

namika vnitřních částí armatur /107/, parogenerátorů, čerpadel a podobných kompo-

nent s vnitřními vestavbami či rotujícími částmi /7, 8, 19, 33, 48, 55, 142/. Tyto

otázky jsou velmi speciální a obsáhlé, takže není možné se jimi v rámci této publi-

kace zabývat.

Na obr-. 21 je uveden jako příklad dynamický výpočtový model jedné smyčky pri-

márního okruhu JEMO, na obr. 22 pak některé vybrané tvary jejího vlastního kmitání,

tak jak byly vypočteny programem SAP IV.

HCČ(nníOt)

-0
y

*C

zajišfovoné uzly: 6 (ifl , 19, 23 , 24 , 35,
(viskózni tlumiče příp. amortizatory )

Obr. 21 Dynamický výpočtový model jedné smyčky primárního okruhu JEMO /WER-440/
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Obr. 22 Vybrané tvary vlastního kmitání jedné smyčky primárního okruhu JEMO

/případ seizmicky nezajištěné smyčky/

7.5 DYNAMICKÉ MODELY REAKTORU WER A TURBOSOUSTROJf SE ZÄKLADEM

Jedním z důsledků havárií vnitřních částí reaktorů typu PWR první generace

byla stavba smyček pro výzkum dynamických vlastností exponovaných komponent, na-

cházejících se v proudu chladivá, a tam, kde to bylo možné, i výzkum na díle.

Prvním úspěšným experimentem bylo měření na JE Stade v NSR, kde výsledky poskytly

projektantům cennou informaci o vzájemném relativním pohybu mezi tlakovou nádobou

reaktoru a nosným válcem. Nedlouho poté byl vytvořen odpovídající matematický mo-

del pro kmitání reaktoru ve vodorovném směru na bázi dvojitého fyzikálního kyvad-

la /obr. 23/, který relativní pohyb mezi tlakovou nádobu reaktoru a nosným válcem

kvantifikoval a bylo experimentálně dokázáno, že jej lze nalézt ve frekvenčním



spektru tlakových pulsací a v neutronových šumech /144/. Pro kmitání ve svislém

směru se používá model se čtyřmi stupni volnosti dle obr. 24 /92/.

fa^TTWJ

•vir

1 -tlaková nádoba
2 - nosný válec + dno nosného

válce • palivo + plast" bloku
ochranných trub

m 3

k 3 m,- tlaková
1 nádoba

rru- nosný válec
* • dno

nrw- kos aktivní
zóny + palivo

m,- blok ochranných
4 trub

Obr. 23 Matematický model vodorovného Obr. 24

kmitání reaktoru, na bázi dvoji-

tého fyzikálního kyvadla

Model reaktoru pro svislé

kmitání

Důležitým kritickým místem turbosoustrojí je jeho axiální ložisko. V seizmicky

aktivních lokalitách je nutné zkontrolovat výpočtem přídavné namáhání axiálního lo-

žiska od horizontálního seizmického zrychlení ve směru podélné osy turbosoustrojí.

Přitom se současně ověřuje amplituda axiálního posuvu rotorů s ohledem na vůle

v břitech labyrintových ucpávek a v krajním případě i s ohledem na vůli mezi rotorem

a statorem v jednotlivých dílech turbosoustrojí. Na obr. 25 je uveden schematicky

znázorněný dynamický model turbosoustrojí se základem pro vyšetřování odezvy této

soustavy na horizontální seizmické buzení ve směru osy soustrojí.

/hfc hřfdel
/-1K6

k 2

—CE—'

horní základová deska + TG

kondensátor

rW-' l<3

H2

-E"

spodní základová deska

k^- tuhost spodní ,
desky na zemním
podloží

k2- tuhost sloupů,
event, systému ,
pružného uloženi

k3- tuhost pružných
pqdpor konden -
satoru

k,- tuhost hrdla
kondensátoru

-***•—ř

Obr. 25

TT**TT k e - tuhost axiálního
ložiska

ke- tuhost olej.
0 filmu

Dynamický model turbosoustrojí a jeho základu pro vyšetřování odezvy

na horizontální seizmické buzení v axiálním směru
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8

ANTISEIZMICKÁ OPATŘENÍ A PŘEHLED
PRAKTICKÝCH KONSTRUKČNÍCH
PROSTŘEDKŮ PRO OMEZENÍ
SEIZMICKÝCH ÚČINKŮ
NA TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ
A SYSTÉMY JE

8.1 OBECNÉ ZÁSADY

Pokud se výpočtem nebo experimentálním ověřením ukáže, že sei2mická odolnost

kontrolovaného technologického zařízení a systémů JE je nedostatečná, nutno učinit

v projektu nebo přímo v konstrukci potřebná seizmická opatření a jejich účinnost

ověřit opakovaným výpočtem nebo experimentem. Celková klasifikace opatření, jež

jsou vhodná pro JE, je uvedena v tab. 12. K tomu je nutno poznamenat, že ochrana

JE antiseizmickou izolací v základech objektů je sice univerzálním řešením problé-

mu v celé šíři, nebot chráněná stavba i její zařízení a všechny systémy uvnitř

zůstávají standardními. Je však i velmi nákladná a pravděpodobně se hodí hlavně pro

oblasti s velkou seizmickou aktivitou. V případě československých JE se uplatní

spíše kombinace ostatních způsobů, tj. konvenční lípravy ve stavbě a konvenční

i nekonvenční opatření a prostředky pro technologické zařízení a systémy. Dále bu-

de ukázáno, že jednotlivá opatření a prostředky jsou pro určitá zařízení a systémy

JE do jisté míry zaměnitelná a nahraditelná. Tak např. u potrubních tras potřebuje-

me amortizátory a tlumiče, aby se zvýšila tuhost trasy při rychlém seizmickém účin-

ku, aniž by se snížila její dilatační schopnost. Avšak zejména v našich podmínkách

nevelké seizmické aktivity lokalit lze nahradit drahé amortizátory lacinějšími ale

objemnějšími viskózními tlumiči a jejich počet minimalizovat či optimalizovat. Do-

sáhne se toho vhodným prekomponovaním trasy podpor, závěrů i amortizátorů, čímž

se odezva na seizmické buzení může výrazně upravit.

8.2 ANTISEIZMICKÄ OPATŘENÍ VE STAVBĚ

Tradiční antiseizmická opatření ve stavbě vedou zpravidla na zpevnění jejího

podzákladí, vyztužení a zesílení nosných a event, i nenosných konstrukcí. Smyslem

je bučlto zvýšit tuhost stavby tak, aby všechny frekvence jejího vlastního kmitání

byly dostatečně vysoko nad dominantními frekvencemi seizmického buzení /výše než

15 - 20 Hz/, nebo zvětšit její absorbční schopnost, což znamená, že se zvýší ztráty

pohybové energie a výsledná odezva je menší. Tato problematika spadá do oblasti

stavebního inženýrství a je jí věnována příslušná odborná literatura /např. 30/.

Zde se zmíníme spíše jen pro zajímavost o tzv. antiseizmické izolaci budov

a staveb, která bývá umístěna v jejich základech nebo v prvním podlaží a může být

použita i pro JE. Je to sice opět hlavně stavební problematika, která však je zce-

la nová, u nás málo známá a dosud prakticky nepoužívaná. Dnes ve světě však existu-

je celá řada systémů antiseizmické izolace budov a staveb. Jejich dosti podrobný
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Tab. 12 Klasifikace antiseizmických opatřeni pro JE

Antiseizmická

opatření ve stavbě

Konvenční úpravy ve stavbě /zpevnění

podzákladí, vyztužení a zesílení stavby/

-

Antiseizmická izolace

v základech objektu

Antiseizmická opatření pro

technologické zařízení

a systémy

Konvenční típravy v konstrukci

zařízení a systémů

Použití přídavných amortizátorů,

tlumičů a pohlcovačů kmitání

Antiseizmická izolace zařízení

a systémů v místě uložení

kritický přehled je uveden v /128/. Hlavní myšlenkou všech těchto systémů je vytvo-

řit v základech nebo event, i v přízemí budov a staveb spolehlivý ochranný filtr,

který by zabránil šíření seizmického buzení do budovy či stavby jako celku. Tento

filtr může být pružný nebo pružnoplastický, s různými tlumicími, absorbčními a ome-

zujícími prvky. Musí být dynamicky naladěn pod oblast dominantních frekvencí seiz-

mického buzení, tj. prakticky pod 1 Hz. Některé systémy takto fungují v prostoru

jen v určitých směrech, zatímco v ostatních směrech jsou tuhé.

Podle konstrukčního řešení antiseizmické izolace budov a staveb se zpravidla

rozlišují tyto hlavní systémy:

- s tzv. měkkým přízemním podlažím,

- s pryžovými izolačními bloky, které mohou být ještě doplněny tlumiči, omezo-

vači a pohlcovači kmitání /obr. 26/ /27, 28, 115, 129, 153/,

- s izolačními bloky z armovaného neoprénu, které opět mohou být doplněny

tlumiči, omezovači a pohlcovači kmitání /obr. 27/ /90, 97/,

- se speciálními válcovými, kulovými a jinými kyvnými podporami, které se

zpravidla doplňují omezovači a tlumiči nebo pohlcovači /148/,

- s pružinovými izolátory s viskózními tlumiči /obr. 28/ /38,125,126,127,123/.
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Obr. 26 Příklady pryžových izolačních bloků pro antiseizmickou ochranu budov

a staveb



Obr. 27 Antiseizmická izolace pro objekty JE v provedení francouzské firmy

SPIE BATIGNOLLES

/I - reaktorovna a budova pomocných provozů, 2 - horní pružně uložená

stavba, 3 - kluzné desky /ocel + bronz/, 4 - neoprénový vrstvený blok,

5 - betonová patka/

Realizace: blbky PWR 900 MW a 1 300 MW ve Francii /např. JE CRUAS

4 x 900 MW, JE PELLRIN 4 x 1 300 MW, investor Electriciťé

de Fr,ance/

JE KOEBERG 1 a 2 /2 x 900 MW Jižní Afrika/

JE KARUN 2 x 900 MW Irán - výstavba zastavena.

Systémy s tzv. měkkým přízemním podlažím jsou poměrně staré, avšak nejsou

zcela bezpečné, hlavně při silných zemětřeseních. Pro JE se nepoužívají. Antiseiz-

mických izolací s pryžovými bloky existuje celá řada vč. návrhů na jejich užití

pro JE /115, 129/. Ve Francii se dosti rozšířilo užití antiseizmické izolace pro

celé JE na bázi izolačních bloků z armovaného neoprénu, doplněného kluznými deska-

mi /90, 97/. Nicméně všechny tyto systémy mají jeden společný nedostatek, a sice

neizolují objekt proti vertikální složce seizmického buzení, která je nezanedbatel-

ná. Tohoto nedostatku je prosto zřejmě dnes nejprogresivnější řešení západoněmecké

firmy GERB /38, 125, 126, 127, 128/, které je založeno na užití pružinových izolá-

torů velké nosnosti a viskózních tlumičů. Pružinové izolátory s vinutými ocelovými

pružinami a viskózni tlumiče mají řádově srovnatelné tuhostní i tlumicí vlastnosti

ve všech třech základních směrech /38/. To je mimořádně důležité též s ohledem na



Obr. 28 Antiseizmická izolace pro objekty JE dle návrhu západoněmecké firmy

GERB - koncepce řešení /pružinové bloky jsou vytvořeny z ocelových

vinutých pružin a mohou mít zabudovaný viskózni tlumič, systém funguje

ve všech,směrech, nosnost bloku až 3,5 MN, vlastní frekvence při jmeno-

vité nosnosti činí svisle 1,4 Hz, vodorovně 0,45 Hz/

potřebu izolovat objekty JE nejen proti zemětřesení, ale též proti jiným vnějším

dynamickým mimořádným účinkům /např. externí výbuch, pád letadla apod./ V tab.13

je podáno kvalitativní srovnání uvedených systémů antiseizmické izolace budov

a staveb, převzaté z /128/.

Dlužno ještě poznamenat, že v Československu byly v minulých asi 5 letech

prof. ing. Jeřábkem, DrSc. vynalezeny mimořádně zajímavé tzv. frikční izolátory

s řízeným smykovým třením, které mohou velmi Účinně tlumit rázy seizmického cha-

rakteru /56/. Zatím se používají jen v základech strojů s rázovými účinky. Budou-

li autorem dopracovány tak, aby působily ve všech třech směrech, vznikne bezpochy-

by nový systém antiseizmické ochrany budov, staveb a přlp. i zařízení, strojů

a systému uvnitř nich.



Tab. 13 Porovnání vybraných systémů antiseizmické izolace budov a staveb

dle /128/

/+ znamená ano, je; - znamená ne, není/

Požadavky

1. Izolační funkce

- ve dvou horizontálním
směrech

- ve vertikálním směru

- rotačně okolo horizon-
tálních os

- rotačně okolo vertikální
osy

2. Tlumení

- ve dvou horizontálních
směrech

- ve vertikálním směru

- rotačně okolo horizon-
tálních os

. - rotačně okolo vertikální
osy

3. Dosažitelné % kritického
útlumu

- horizontálně

- vertikálně

4. Může systém fungovat
bez pohlcovaču a omezo-
vačů?

5. Vrátí se systém sám do
výchozí polohy po odeznění
zemětřesení?

6. Je znovu použitelný ihned
po zemětřesení bez zásahu?

7. Je tlumicí zařízení použitelné
ihned po zemětřesení bez zásahu?

8. Je systém citlivý na seizmické
vlnění?

9. Je to jednoduchý systém?
/analýza, montáž, servis/

10. Je snadné izolátory vyměnit?

11. Je systém citlivý na teplot-
ní změny?

12. Je systém citlivý na imperfekce?

Kulové nebo
kyvné pod-
pory + tlumi-
č e x /

+

-

-

+

?

-

-

?

—

-

+

+

_

+

-

-

-

+

Neoprénové
izolátory
+ kluzné
desky

+

-

-

+

+

-

-

+

7

2

-

•
+

+

-

-

-

-

+

Pružinové
izolátory
+ viskózni
tlumiče

+

+

+

+

+

+

+

+

20

25

+

+

+

+

+

j .

+

+/-

-

1/ Konkrétní japonský systém.
2/ V originálu /128/ se porovnává ještě tzv. plovoucí systém. 93



8.3 KONVENČNÍ ÚPRAVY V KONSTRUKCI TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ A SYSTÉMO JE

Tyto tradiční íípravy představují vždy určité zásahy do konstrukce, spojené

se strukturálními změnami, nejčastěji změnou vlastní tuhosti, vyztužením či roze-

přením, nebo změnou kotvení apod. S tím pochopitelně souvisejí určité konstrukční

těžkosti a zpravidla i nárůst hmotnosti a ceny zařízení nebo systému. Avšak v mno-

ha případech je toto řešení efektivní, jednoduché, nebo jedině možné. Jako první

příklad uveäme elektrozařízení, jež některé v souladu s přijatou kategorizací musí

bezchybně fungovat v čase i po odeznění MVZ a veškeré jeho elektrické a mechanické

parametry musí zůstat zachovány. Antiseizmická opatření, která se používají v tom-

to případě, jsou zpravidla následujícího druhu /18, 36, 51, 64, 67, 96, 152/:

a/ především se zesilují i jinak vyztužují nosné skříně a podobné konstrukce,

na nichž nebo y nichž je vlastní elektrozařízení /přístroje/ umístěno,

b/ citlivé přístroje se pokud možno nahradí přístroji -odolnějšími,

c/ v některých případech se provede vzájemné rozepření nosných skříní

a konstrukcí, event, i přemístění elektrozařízení do míst, kde odezva

stavby je příznivější.

Mimořádnou pozornost je třeba věnovat zakotvení elektrozařízení do stavebních

konstrukcí a též kabelovým trasám. V zásadě platí, že požadavky na zakotvení musí

i vzhledem k seizmickým účinkům udat projektant zařízení. Kabelové lávky na JE

v seizmické oblasti mohou být svařované i montované, ověřují se výpočtem a zpra-

vidla je třeba v antiseizmickém provedení zmenšit vzdálenost jejich podpor. Tím na-

růstá hmotnost kabelových lávek. Kabely se přichytí k lávce ve vzdálenosti 1,5 až

max. 3 m, jednou příchytkou lze upevnit i více kabelů najednou.

Kabely musí být v prvním místě před i za průchodkou přichyceny k téže stěně.

V důsledku seizmicity není třeba zvětšovat průřez kabelů.

Některé praktické rady, které se týkají hodnocení seizmické odolnosti výmění-

ků tepla, jsou uvedeny v literatuře /19, 55/. Prakticky vešk'erá antiseizmická opa-

tření jsou zde spjata se zásahem do konstrukce, nejčastěji se jedná o vyztužení

některých částí. Choulostivé jsou zejména vnitřní vestavby a místa, kde se napoju-

jí potrubí. Mimořádnou pozornost je nutno věnovat podporám, patkám a stabilitě

výměníku jako celku, zejména je-li vertikální, což je především problém kotvení,

které s ohledem na teplotní dilatace bývá komplikované. Zajímavá antiseizmická

opatření pro pomocné mechanické systémy a též ventilační systémy spolu se způsoby

hodnocení jejich seizmické odolnosti jsou uvedeny v literatuře /69, 118/.

Pokud se týká mostových jeřábů, prověřuje se jejich seizmická odolnost vesměs

jen výpočtem /34, 70/. Pozornost si vyžaduje zejména uložení jeřábových kol na ko-

leji a na jeřábové dráze. Tyto detaily musí být navrženy tak, aby samy o sobě za-

jišřovaly úplnou provozuschopnost jeřábu i po odeznění zemětřesení. Pro zajištění

spolehlivého chodu horizontálních čerpadel je třeba především zkontrolovat přídavná

namáhání axiálního ložiska a spojek při zemětřesení. Používá se výpočtové hodnoce-

ní, soustava se modeluje zjednodušeně několika stupni volnosti. U vertikálních

čerpadel mohou být významné gyrotíčinky rotujících hmot /7,48/. Pružně uložené sou-

stavy, které při zemětřesení dle výsledků výpočtového hodnocení mohou být nadměrně

rozkmitávány /je-li soustava naladěna do rezonance s dominantními frekvencemi seiz-

mického buzení/, se snadno ochrání různými mezními dorazy, které nebrání normální

funkci vibroizolace. Velmi efektivní je též použití zvýšeného počtu viskózních

tlumičů /25, 38, 43, 74, 84, 102, 125, 126, 127, 128/.
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8.4 POUŽITÍ PŘÍDAVNÝCH AMORTIZÄTORO, TLUMICO A POHLCOVAČ0 KMITÁNÍ

Nejprve si definujme pojmy uvedené v názvu. Amortizátorem nazýváme zařízení,

které prakticky nebrání pomalému přetvoření, nejčastěji teplotní dilataci, avšak

intenzivně blokuje rychlé dynamické výchylky tak, že vytváří prakticky pevnou vaz-

bu ve směru svého působení. Amortizátor lze zařadit hlavně jako přídavnou vazbu

mezi dynamickou soustavu a její podpěrnou bázi, ale též do samotné dynamické sou-

stavy. Podobně funguje a zařazuje se též tlumič, což je přídavné zařízení, které

určitým způsobem reaguje proti dynamické výchylce. U viskózních tlumičů je tato

reakce přibližně přímo úměrná rychlosti pohybu. Pohybová energie se utlumí ve vis-

kózni kapalině. Pohlcovačem kmitání nazýváme zařízení, které se připojuje k původ-

ní dynamické soustavě a určitým způsobem, např. svým vlastním pohybem, odčerpá

část její pohybové energie. Pohlcovač kmitání není vázán na podpěrnou bázi. Pro

úplnost definujme si ještě tzv. omezovač kmitání, což je zařízení, které brání

volnému pohybu soustavy, jestliže její výchylka v určitém místě překročí danou

mez. Schematicky jsou všechna tato přídavná zařízení a způsoby jejich zařazení do

dynamických soustav uvedeny na obr. 29. Smysl jejich užití spočívá v tom, že mohou

příznivě ovlivnit dynamické chování vyšetřovaných soustav a jejich odezvu na seiz-

mické buzení.

amortizátor
viskózni'
tlumič
pohlcovač
kmitáni'

omezovač
kmitám'

Obr. 29 Přídavná zařízeni pro omezení kmitání v diskrétní soustavě

Amortizátory se používají pro antiseizmickou ochranu především technologic-

kých systémů primárního okruhu JE, tzn. primárního potrubí, jeho armatur, reaktoru,

parogenerátoru, hlavních cirkulačních čerpadel atd. Lze je použít i pro jiné kom-

ponenty JE vč. sekundárního okruhu, a sice všude tam, kde je třeba ochránit zaříze-

ní a systémy přidáním dodatečných podpor /tím se zvýší vlastní frekvence soustavy

a dostaneme se nad dominantní frekvence seizmického buzení/. Tyto přídavné podpory

ovšem nesmí bránit pomalému přetvoření, zejména teplotním dilatacím, avšak inten-

zivně blokují rychlé dynamické výchylky. Amortizátory nacházejí uplatnění i u kon-

venčních elektráren, které se budují v seizmických oblastech, a sice pro kotle,

parovody apod. Všude tam zajištují splnění pevnostních kritérií, neboť vytvořením

dodatečných pevných podpor jen pro rychlý seizmický účinek se podstatně sníží pří-

růstky jím způsobeného namáhání. V tomto smyslu amortizátory zajištují spolehli-

vost zařízení. Kromš energetiky mají amortizátory ze stejných důvodů uplatnění

i např. v petrochemii a vůbec všude tam, kde je nutné ochránit technologické za-

řízení před rychlým seizmickým účinkem bez omezení pomalých teplotních dilatací.
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82

Amortizátory představují poměrně komplikované zařízení s vysokými nároky na

kvalitu provedení. Starší jsou hydraulické amortizátory, které se dnes již přestá-

vají používat. Hydraulický systém /obr. 30/ je tvořen pístem, válcem a nejdůležitěj-

ším členem - přepouštěcím mechanismem, který musí reagovat buä na zrychlení, nebo

na rychlou změnu tlaku. Tento systém přepouštění je předmětem patentové ochrany. Ná-

roky na technologii výroby jsou značné, především u přepouštěcího mechanismu. Vyso-

ké nároky jsou kladeny pochopitelně i na těsnění. Součástí hydraulického amortizáto-

ru je nádrž kapaliny a elektronická čidla pro sledování polohy pístu a pro kontrolu

množství pracovní kapaliny.

Životnost kapaliny a těsnění v hydraulických amortizátorech je zaručována vý-

robci asi 5 let, pak musí následovat výměna a nové přezkoušení jednotky. Hydraulické

amortizátory i po zablokování připouštějí určité zbytkové přetvoření /asi 5 mm/,

což může mít negativní důsledky na exponovaně namáhané části chráněného zařízení.

Proto k vytvoření dostatečné tuhosti přídavných podpor musí být použity jednotky

s větší nosností, než je stanovená reakce v daném místě. Další nepříznivou skuteč-

ností je citlivost hydraulických amortizátorů na teplotní změny.

Obr. 30 Schema hydraulického amortizátorů /I - přepouštěcí zpětný ventil,

2 - píst, 3 - nádrž pracovní kapaliny, 4 - pracovní silový válec/

Mnohem jednodušší jsou mechanické amortizátory. Jsou tvořeny pohybovým šrou-

bem s maticí a brzdným ústrojím /obr. 31/. Lineární pohyb se převede šroubovým

systémem na pohyb rotační, avšak jestliže tento pohyb je náhlý, dojde k intenzivní-

mu jeho brždění. Princip brzdy je různý, může se jednato pohyb excentru, vysunutí

kuliček, ztrátu vůle v závitech,sevření pružinou nebo vyběhnutí kolíku apod. Právě

tento princip j-e předmětem patentové ochrany výrobců /38, 99, 106/.

Obr. 31 Principiální schema mechanického amortizátorů /I - převáděcí matice,

2 - pohybový šroub, 3 - brzdící mechanismus/
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Výrobní náročnost mechanických amortiz"átorů je přibližně shodná s náročností

hydraulických amortizátorů, mnohdy je menší. Odpadá nutnost revize, kontroly a údrž-

by a tedy i omezení životnosti. Někteří výrobci doporučují občasnou kontrolu správ-

nosti chodu. Mechanické amortizátory po zabrždění vytvářejí skutečně tuhé podpory,

nebot zde pracujeme pouze s deformacemi oceii a s minimálními vůlemi. Mechanické

amortizátory jsou inertní vůči teplotním změnám.

Rozmisťování amortizátorů se uskutečňuje na základě dynamické analýzy zařízení

a jeho pevnostní kontroly. Platí jednoduchá zásada, že čím je výpočet přesnější

a fundovanější, tím menší počet amortizátorů je možno použít. Ve světě existuje ně-

kolik význačných firem, které se zabývaly výrobou hydraulických amortizátorů a bě-

hem posledních asi 10 let přešly na výrobu a dodávky mechanických. Ke špičkovým vý-

robcům patří firma Pacific Scientific /USA/, jejíž mechanické amortizátory jsou nej-

jednodušší a vyrábějí se pro nosnosti až do 11 MN. Ostatní firmy /NHK Spring"

a Sanwa-Tekki v Japonsku, Lisega-NSR, Norton-Francie/ vyrábějí amortizátory, které

jsou vždy určitou napodobeninou původní americké myšlenky, jejíž patentová ochrana

je různě obcházena /obr. 32 a 33/. V posledních létech se výrobou zabývají i jiné

firmy /Barry Wright/ a někteří výrobci jaderně energetických zařízení /Westinghou-

se, Siemens, CEA aj./.

Viskózni tlumiče fungují a zařazují se do systému technologického zařízení JE

a event, i konvenčních elektráren či jiných staveb a celků podobně jako amortizáto-

ry a slouží v tomto případě prakticky stejnému účelu, tj. vytvářejí v případě rych-

lého seizmického pohybu aktivní podpory, v nichž se část pohybové energie ztratí

díky viskóznímu tření v kapalině. Reakce viskózního tlumiče je teoreticky přímo

úměrná rychlosti pohybu, tzn., že pomalé teplotní dilatace jsou možné. Z hlediska

dynamické analýzy poznamenejme, že takto zavedené viskózni tlumiče představují vý-

razně neproporcionální a nemalý útlum v soustavě, kterou je tedy třeba vyšetřovat

s ohledem na uvedené skutečnosti.

Viskózni tlumič je tvořen válcem a pístem a je naplněn viskózni kapalinou

/obr. 34/. Je účinný ve všech třech základních směrech současně. Kapalina musí vy-

kazovat provozní stálost i při zvýšené teplotě /někdy až do 250 °C/ a při působení

radiace. Nejširší sortiment těchto tlumičů je dnes nabízen západoněmeckou firmou

GERB /obr. 35/ /38/.

V některých případech z dispozičních a jiných důvodů musí být viskózni tlumiče

na potrubních trasách a v systémech antiseizmické ochrany jiného podobného zařízení

doplněny mechanickými amortizátory a pochopitelně vždy se používají společně s kla-

sickými pružinovými závěsy a jinými podporami. Pro československé JE je použití

přídavných viskózních tlumičů s event, minimalizovaným poetem mechanických amorti-

zátorů pravděpodobně nejvíce vhodný způsob individuální antiseizmické ochrany tech-

nologického zařízení primárního okruhu a některých dalších částí JE a je též dopo-

ručen pro JE Mochovce /124/f která bude první československou JE v částečném

anti se izmickém provedení.

Poznamenejme ještě, že ani amortizátory, ani viskózni tlumiče se v ČSSR zatím

nevyrábějí. V ZVE k.p. SKODA byl ve spolupráci s SVÚSS Běchovice vyvinut viskózni

tlumič pro potřebu ochrany pružně uložených základů pro velká parní turbosoustrojí

/74, 84/, který po dopracování bude možné použít i v systémech antiseizmické ochra-

ny zařízení a konstrukcí JE. Na obr. 36 jsou schematicky znázorněny základní typy

pohlcovačů kmitání, které event, lze použít pro antiseizrničkou ochranu konstrukcí

a zařízení /29, 71, 114, 117, 133/. Jejich efektivnost při náhodném a nestacionárním
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Obr. 32 Ukázka mechanických amortizátorů firmy Pacific Scientific /USA/



o • Si^^j ** * 11 V^^ľ^TpBľ;

Obr. 33 Rez mechanickým amortizátorem firmy NHK Spring /I - sférická podpora,

2 - nosný válec, 3 - pohybový šroub, 4 - převodová matice, 5 - ložisko,

6 - třecí disk, 7 - pružný kotouč, 8 - disková brzda, 9 - kuličky,

10 - setrvačník/

a) b)

Obr. 34 Viskózni tlumič /a - principiální schema, b - příklad uložení potrubí/

Obr. 35 Ukázka viskózniho tlumiče firmy GERB /NSR/
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Obr. 36 Základni typy pohlcovačů kmitáni

/I - dynamický s viskózním tlumičem, 2 - skupina dynamických pohlcovačů,

3 - vnitřní dynamický pohlcovač, 4 - rázový pohlcovač, 5 - antivibrátor,

6 - magnetický pohlcovač, 7 - dynamický se suchým třením, 8 - setrvační-

kový/

seizmickém buzení není zpravidla vysoká, maxima výchylek se podaří jejich připojením

k původní soustavě snížit cca o 30 - 50 % /29/. Proto se používají jen tam, kde ji-

né způsoby omezení seizmických účinků selhávají, nebo nemohou být aplikovány. Ve

stavebnictví jsou to např. štíhlé věže, antény apod. Dynamický pohlcovač s viskóz-

ním tlumičem je zpravidla velmi efektivní pro omezení amplitud harmonického či pe-

riodického kmitání se stabilní frekvencí, event, v případě náhodného kmitání, jehož

frekvenční' spektrum je úzkopásmové. Proto se někdy pro omezení Účinků zemětřesení

používají hlavně ve stavebnictví dynamické pohlcovače ve větším počtu a různě nala-

děné na dominantní frekvence účinku.

8.5 ANTISEIZMICKÄ IZOLACE ZAŘÍZENÍ A SYSTÉMO V MÍSTĚ ULOŽENÍ

Stejně jako u antiseizmické izolace budov a staveb i zde hlavní myšlenkou

je vytvořit v místě uložení nebo těsně pod ním spolehlivý ochranný filtr, který

zabraňuje šíření seizmických vibrací do izolovaného zařízení či systému. Tento

filtr může být pružný, pružnoplastický, s různými tlumícími, absorpčními a omezu-

jícími prvky. Správně by měl být naladěn pod oblast dominantních frekvencí seizmic-

kého buzení.

Zvláštní kapitolou jsou pružme uložené základy pro turboaoustrojí na pružino-

vých izolátorech chvění. Jedná se o speciální a velmi náročné konstrukce /25, 74,

84, 98/, které představují poslední vývojový stupeň základů tohoto druhu. V seismic-
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kých oblastech je důležité vybavit pružinové izolátory dostatečným počtem viskóz-

ních tlumičů, protože zejména z tuhostních důvodů bývá nutné vibroizolaci pod zá-

kladovým stolem naladit přibližně na 2,5 - 5 Hz /svisle i vodorovně/, aby přitom

se podařilo ve všech stavech zajistit vyrovnané uspořádání soustrojí v přísných to-

lerancích, tj. právě do oblasti dominantních frekvencí zemětřesení. Některé detaily

tohoto progresivního způsobu ukládání velkých turbosoustrojí jsou uvedeny na obr.

37-41. Poznamenejme, že ne vždy se podaří vytvořit vibroizolaci, která by současně

působila jako aktivní izolace proti strojem buzenému zpravidla vysokofrekvenčnímu

kmitání a též jako pasivní izolace proti seizmickým účinkům /109, 117/. Supernízké

naladění pod 1 Hz znamená zpravidla, že izolovaný objekt musí být sám o sobě velmi

tuhý, aby mohl správně plnit svoji funkci. To není vždy jednoduché.

310 * 660

550-974

360 T 770

Obr. 37 Ukázka výrobků firmy GERB pro vibroizolaci i antiseizmické uložení

/I - pružinové izolátory o nosnosti 5OO - 1 78O kN, 2 - kombinované

prvky se zabudovaným tlumičem o nosnosti až 560 kN/
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Obr. 38 Viskózni tlumiče firmy GERB /I - typ V2 - V5, 2 - zabudovaný pod zákla-

dem stroje/



Obr. 39 Návrh pružně uloženého základu pro jaderná turbosougtroji 1 OOP MW

s československými izolátory a tlumiči



Obr. 41 Detaily pružinových izolátorů GERB pro základ turbosoustrojí 900 MW

na JE CHINON ve Francii
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