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P ř e d m l u v a

Sborník "Bezpečnost a provozní spolehlivost reaktoru W E R - seizmické zatíže-

ní" obsahuje 21 původních referátů v pořadí již čtvrtého semináře, věnovaného tomu-

to tématu, který uspořádala ve dnech 17 a 18. října 1984 ZP CSVTS závodu Energetic-

ké strojírenství, ŠKODA k.p. Plzeň a Čs. společnost pro mechaniku při ČSAV, poboč-

ka Plzeň, v hotelu Javor v Železné Rudě.

Předem nutno říci, že jestliže předchozí tři ročníky konané v letech 1978, 1980

a 1982 lze považovat spíše za informativní, tato akce měla za dkol

- formou vyžádaných souhrnných referátů poskytnout ucelený obraz o provedených pra-

cích a dalších záměrech v základní i aplikované geofyzice, v stavební a strojní

technologii, včetně elektrozařízení z hlediska potřeb projektantů i výrobců a po-

žadavků státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení;

- následným jednáním v paralelně probíhající stavební a strojní sekci informovat

o posledních teoretických výsledcích včetně navazujících experimentů}

- v závěrečném společném plenárním zasedání prezentovat prvé výsledky v nově vznika-

jícím oboru, kterým je interakce kapaliny s nádržemi.

Je zřejmé, že se jedná o dosti široké spektrum problémů. Prvému tématu je věno-

váno úvodních šest referátů. Hlavní těžiště spořívá ovšem v jednání v sekcích /re-

feráty sedm až šestnáct/, kde převážnou většinu problematiky tvoří dynamika reakto-

ru a potrubních systémů. Pozornost si zaslouží i výsledky měření provedených "in

situ" v Dukovanech. Závěrečných pět referátů je věnováno kmitání kapaliny v nádr-

žích.

Vzhledem k tomu, že problematika seizmické odolnosti jaderných zařízení není

v ČSSR soustředěna do jednoho dkolu státního plánu rozvoje vědy a techniky, lze si

po pozorném přečtení tohoto sborníku vytvořit představu o možnostech jednotlivých

pracovišt a jejich budoucích záměrech. Za případné připomínky z řad specialistů

i pracovníků řídicí sféry jsou autoři příspěvků, pořádající organizace i oba edi-

toři předem vděčni.

Ing. L. Pečínka, CSc.

Ing. 0. Hampala



DYNAMICKÉ PARAMETRY SEIZMICKÝCH
VLN A SEIZMICKÉ OHROŽENÍ LOKALITY
JADERNÝCH ELEKTRÁREN

RNDr. V. Schenk, CSc, RNDr. Z. Schenková, CSc.

Geofyzikální ústav ČSA V, Praha

1. ÚVOD

K vyjádření seizmického ohrožení stavebních konstrukcí rozměrově i konstrukč-

ně komplikovaných ještě donedávna postačilo stanovit pravděpodobné maximální Účin-

ky zemětřesení ve stupních makroseizmické intenzity, které mohou nastat na dané lo-

kalitě během periody 100 let /tzv. projektové zemětřesení/ a 10 000 let /tzv. ma-

ximální výpočtové zemětřesení/. K uvedeným hodnotám potom stavební projektanti při-

řadili hodnoty zrychlení seizmického kmitání částic půdy, orientačně udávané auto-

ry makroseizmických stupnic, a s nimi počítali seizmickou odolnost konstrukcí. Nyní

však pro výpočty antiseizmické odolnosti těchto staveb včetně jaderně-energetic-

kých zařízení musí být vzaty v úvahu ještě soubory akcelerogramů odpovídající

projektovému a maximálně výpočtovému zemětřesení /viz. např. doporučení MAAE či

sovětskou normu VSN-78/.

Na semináři o "Bezpečnosti a provozní spolehlivosti reaktoru W E R se zřetelem

na seizmické zatížení" konaném v roce 1980 jsme přednesli souhrnný přehled výpočtu

seizmického ohrožení seizmostatistickou metodou, včetně užitého algoritmu, a v ro-

ce 1982 jsme se soustředili na seizmogeologická a seizmotektonická kriteria uplat-

ňující se při určování seizmického ohrožení lokality a na stanovení velikosti pohy-

bu půdních částic. Předmětem této práce je dát přehled současných znalostí o dynami-

ce seizmického záznamu v epicentrální zóně zemětřesení z hlediska jejich využití

při výběru analogických akcelerogramů. Metoda předložená v této práci umožňuje sta-

tisticky analyzovat amplitudy seizmického záznamu v časové oblasti.

2. ANALOGICKÉ AKCELEROGRAMY

Hledání analogického akcelerogramů, který by co nejlépe odpovídal daným pod-

mínkám a charakterizoval předpokládané Účinky na vyšetřované lokalitě, je založeno

na znalostech ohniskových parametrů předpokládaných zemětřesení, geologické stavby

oblasti, místních seizmologických podmínek lokality a na vlastních záznamech inten-

zivních seizmických vln. Je nutno určit maximální výchylku pohybu půdy na lokalitě,

ocenit pravděpodobné periody kmitání hlavní vlnové skupiny, odhadnout dobu trvání

kmitání seizmické vlny a znát doplňující dynamické parametry seizmických vln.

Výběr akcelerogramů se provádí na základě výše uvedených znalostí ze stávají-

cí světové databanky akcelerogramů silných pohybů půdy namířených v rozdílných

seizmoaktivních oblastech světa. Zmíněná databanka je průběžně doplňována o nová

záznamy.

Hodnotíme-li stav naměřených akcelerogramů, ukazuje se, ze v databance je má-

lo záznamů intenzivních seizmických vln naměřených v ohniskové oblasti /tj. cca

do 20 km od epicentra/ a že je velký nedostatek záznamů intenzivních seizmických



vln registrovaných jednak od velkých zemětřesení /M > 7/ způsobujících katastrofál-

ní účinky a jednak od malých zemětřesení /M < 5/. Mezery v datech způsobují, že da-

tabanka neobsahuje dostatečné množství záznamů použitelných v oblastech se střední

a nízkou zemětřesnou aktivitou. Nedostatek záznamů pro malá a velká magnituda též

znemožňuje definovat závislost některých dynamických parametrů seizmických vln na

velikosti zemětřesení.

Území Československa patří k oblastem s nízkou úrovní zemětřesné aktivity a do-

sud nebyl na jeho území naměřen jediný akcelerogram. Tato skutečnost má za násle-

dek, že určování analogických akcelerogramů je dosud nejčastějším přístupem apliko-

vaným u nás ve výpočtech zemětřesného inženýrství. Je však nutno zdůraznit, že

přímo naměřené záznamy silných pohybů půdy představují nejvěrohodnější údaje pro

projekci antiseizmických staveb. V oblastech snížení seizmické aktivity, kde prav-

děpodobnost výskytu silných zemětřesení je malá, přímá měření akcelerogramů silných

pohybů půdy v předprojektové části průzkumu nejsou nadějná. Nicméně vybudování sí-

tě akcelerografů a následující dlouhodobá systematická pozorování mohou vést k úspě-

chu i v těchto oblastech. Například ve Švýcarsku byl po desetiletém pozorování

5.9.1984 naměřen první akcelerogram ve vzdálenosti 20 km od epicentra zemětřesení

s magnitudem fL " 4,0.

3. MAXIMÁLNÍ ZRYCHLENÍ POHYBU POPY V ZÁVISLOSTI NA OHNISKOVÝCH PARAMETRECH

Jednoduchou obecnou závislost mezi maximálními hodnotami zrychlení A, magni-

tudem M a vzdáleností od ohniska R jsme se snažili nalézt dvojím způsobem, a to

bud z přímo naměřených hodnot pohybu půdy nebo zobecněním známých empirických zá-

vislostí A (M, R).

Ke stanovení závislosti přímo měřených maximálních hodnot zrychlení části

půdy na M a R jsme shromážili více než tři a půl tisíce těchto hodnot. Analyzovány

byly údaje odpovídající vzdálenostem od 2 do 600 km a magnitudovým třídám 2.5 -

3.5, 3.5 - 4.5, ..., 5.5 - 6.5. Obrázek 1 presentuje závislost hodnot maximálních

zrychlení na vzdálenosti od ohniska pro magnitudovou třídu 4.5 - 5.5. Výslednou

závislost lze psát ve tvaru

log A g t- = 0,37 M - 1,57 log R + 2,35 . /!/

Z obrázku 1 vyplývá, že rozptyl měřených hodnot maximálních zrychlení A vzhledem

ke střední hodnotě těchto zrychlení A . může docílit až jeden řád.

Druhý způsob nalezení zobecněné závislosti A (M,R) byl založen na statistické

analýze známých empirických vztahů typu X = X(M,R) nebo X = (M,R,H), kde X je vý-

chylka kmitání /zrychlení A, rychlost V, posunutí D/ a H hloubka ohniska. Hodnoty

pohybu pudy pro určitou vzdálenost a magnitude značně kolísají, z čehož vyplývá

i velký rozptyl pozorovaných dat. Mnoho těchto analýz je založeno na pozorováních

uskutečněných v Kalifornii, kde se nalézá jedna z nejstarších a nejhustších sítí

akcelerografů na světě. Rozptyl hodnot může být způsoben i malou reprezentativností

maximálních výchylek: extrémní výchylka na záznamu často nereprezentuje daný vlno-

vý obraz, neboř může vzniknout náhodnou superposicí několika vln v daném místě.

Představu, jak se 115Í empirické vztahy mezi zrychlením pohybu části A, mag-

nitudem zemětřesení M a vzdáleností od ohniska R, získáme z tabulky 1. Tabulka

uvádí koeficienty a. závislosti maximálních zrychlení pohybu částic

log A /cm s" / = a x + a 2 M + a, log (K + a^). /2/



Tabulka 1

Autor

1. Esteva, Rosenblueth /1963/

2. Milne, Davenport /1969/

3. Esteva /197O/

4. Mickey /1971/

5. Denham /1971/

6. Donovan /1973/

7. Esteva, Villaverde /1974/

0. McGuire /1974/

9a. Faccioli /1977/ - skalní horniny

9b. Paccioli /1977/ - aluvium

10. Barbreau et al. /1977/

al

3,31

2,79

3,09

1,33

2,79

3,L2

3,75

2,67

3,29

2,28

1,35

a2

0,34

0,23
0,35
0,47
0,20

0,25

0,35
0,28
0,14

0,07

0,63

a3

-2,0

-2,0

-2,0
-1,4

-1,1
-1,5

-2,0
-1.3

-1,1

-0,3

-2,5

a4

-
-

25
-
-

25

40
25
25

25
-

Průběh hodnot maximálních zrychlení A odpovídajících závislostem z tabulky 1 na

magnitudu M pro vzdálenost R = 50 km je znázorněn na obrázku 2. Statistická analý-

za těchto vztahů vedla k nalezení zobecněné závislosti ve tvaru

log A = 0,336 M - 0,728 log R + 0,969 . /3/

Srovnáním vztahů /I/ a /3/ dospějeme k závěru, že zrychlení udávané vztahem /I/

v blízké zóně /R < 50 km/ jsou několikanásobně vyšší než zrychlení získaná ze vzta-

hu /3/. I když vztah /I/ platí přibližně pro vzdálenost od 10 do 200 km, projevil

se zde známý nesouhlas mezi přímo naměřenými hodnotami zrychlení posledních let

a hodnotami zrychlení zaregistrovanými před 15 - 20 lety. Nově získané hodnoty

zrychlení jsou 4 až Skrát vyšší. Uvedená disproporce je nejspíše způsobena tím, že

současné měřicí aparatury umožňují zápis ostrých špičkových výchylek kmitání v ši-

rokém frekvenčním pásmu s vysokou dynamickou schopností.

K eliminování špičkových výchylek, které nereprezentují celý vlnový obraz

seizmického kmitání, se v poslední době zavádí tzv. efektivní hodnoty zrychlení

kmitání půdy, o čemž pojednává další část této práce.

Složitější situace nastává při aplikaci výše uvedených empirických vztahů pro

oblasti nižší seizmické aktivity. Dosud nebyl explicitně dokázán zákon podobnosti

mezi dynamickými parametry slabých a silných zemětřesení či mezi zvýšeným a sníže-

ným režimem uvolňování seizmické energie. Ve frekvenční oblasti předložil Aki

/1967, 1972/ jednoduchý model pro zemětřesení různých energetických úrovní, který

však v časové oblasti z hlediska korelací maximálních hodnot pohybu zemského po-

vrchu lze těífco uplatnit.

Tato skutečnost nás vede k závěru, že v budoucnu bude nezbytné zavést do vzta-

hů popisujících závislosti zrychlení pohybu zemského povrchu na M a R další dyna-

mický parametr - periodu seizmického vlnění. Věříme, že takto získané závislosti

by lépe odpovídal/ naměřeným maximálním hodnotám zrychlení pohybu zemského povrchu

a pomohly by nalézt i vzájemnou relaci mezi závislostmi určovanými z dříve realizo-

vaných měření a závislostmi získanými zpracováním měření posledních let.



4. MAXIMÁLNÍ ZRYCHLENÍ POHYBU POPY V ZÁVISLOSTI NA MAKROSEIZMICKÉ INTENZITĚ

Pro stanovení približných převodních vztahů mezi makroseizmickou intenzitou I

a zrychlením jsme statisticky analyzovali závislosti - I IM,H) a AtM,P.) a obdrželi

výsledný vztah mezi I a maximálním zrychlením A ve tvaru

log A = 0,194 I + (o,622 + ^ ^ g ) , / 4 /

jehož grafické znázornění je na obrázku 3.

Obdobné srovnání, jako jsme uskutečnili mezi A(M,R) a přímo naměřenými hodno-

tami A /viz odst. 3./, provedl Sebalin /1975/ mezi zrychlením pohybu zemského po-

vrchu a makroseizmickou intenzitou. Výsledky této analýzy ukázaly pro každou třídu

intenzit rozptyl hodnot A dosahující dvou řádů. Například pro I • 6° MSK se uvádí

maximální rozptyl od 4 do 300 cm s . Uvážíme-li, že pro M = 5 bude I - 7° - 8°MSK,

pak makroseizmické dčinky 1 = 6 ° můžeme očekávat v epicentrálních vzdálenostech

15 - 25 km /viz obr. 1/, jimž pak odpovídá zrychlení několika cm s až několika

set cm s . Porovnáme-li tyto údaje s hodnotami zrychlení na obrázku 1, obdržíme

naprostý souhlas. Obdobně pro M = 4 bude I = 6° - 7° MSK, pak makroseizmické účin-

ky I » 6° nalezneme ve vzdálenostech do 15 km od epicentra a zrychlení dosahuje
~2 -2

rozsahu od několika cm s až po stovky cm s

Závěrem je nutné zdůraznit, že převodní vztah /4/ dává pouze hrubý odhad a ne-

uvažuje vliv lokálních seizmogeologických podmínek vyšetřovaného místa. Přesto zna-

lost takovýchto odhadů je nezbytná v prvých fázích určování seizmického ohrožení

dané lokality.

5. OCENĚNÍ PERIODY KMITÁNÍ HLAVNÍ VLNOVÉ SKUPINY

Nejjednodušším způsobem určení periody kmitání je její přímý odečet ze zázna-

mu. Pokud je hlavní vlnová skupina dobře vyvinuta, je tento odečet snadný. K obtí-

žím dochází při vzájemné interferenci vln v blízké zóně. Objektivněji lze získat

převládající periodu kmitání ze spektrální analýzy, která se však stává problema-

tickou v případě existence více maxim.

Experimentální závislost mezi převládající periodou seizmických vlnení T,

magnitudem zemětřesení M a vzdáleností od ohniska R bývá v literatuře nejčastěji

vyjádřena vztahem

log T = bxM + b 2 log R - b . /5/

Převodní vztahy T(M,R) jsou publikovány pro seizmicky aktivní oblasti jako je

Střední Asie, Kalifornie a Japonsko. Zahrnují zemětřesení s magnitudem

M = 3.5 - 6.5 a-epicentrální vzdáleností R od několika kilometrů do sta i více

kilometrů.

Obecně lze ukázat, že

a/ koeficient b., nabývající řádově hodnot od 0 do 0.6, je relativně nižší pro

velká zemětřesení či blízké epicentrální vzdálenosti,

b/ koeficient b^ se stává nenulovým pro větší epicentrální vzdálenosti, jeho hod-

nota se pohybuje mezi 0.15 až O.25» vzdálenost, od které se tento koeficient

začíná uplatňovat, silně závisí na M /např. pro M s 4 je to několik kilometrů,

pro M i 7 - 8 již stovky kilometrů/, 1
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c/ hodnota koeficientu b, se nejčastěji nachází v rozmezí od 1.0 do 2.5, přičemž

nizáí hodnota koeficientu b, odpovídá větším zemětřesením či blízkym epicentrál-

ním vzdálenostem.

Je to cpét zřejmé, že závislosti T (M,R) nelze mechanicky aplikovat bez ohle-

áu na geologickou situaci oblasti či seizrr.ogenní podmínky zemětřesných zón, pro

něž byla stanovena. Pro účely výboru analogických akcelerogramů zhodnotíme všechny

závislosti T(M,R) odpovídající seizmogeologickým podmínkám blízkým podmínkám zkou-

mané lokality a vymezíme rozsah možných převládajících period.

6. ODHAD DOBY TRV/iNÍ KMITÁNÍ SEIZMICKÉ VLNY

Stanovení časového Useku, v němž můžeme identifikovat seizmické kmitání, není

jednoduchou interpretační záležitostí. Doba trvání seizmického signálu závisí na

frekvenci vlny, na amplitudové Úrovni, pro níž je určována, a na velikosti země-

třesení; někdy lze pozorovat i vliv vzdálenosti od ohniska.

V zemětřesném inženýrství je tato hodnota definována dvěma kriterii. Vyšetřo-

vané vlnění musí být ve frekvenčním rozsahu vyšším než 1 Hz a musí být měřeno na

úrovni 0.05 g, tj. cca 50 cm s , popř. 0.1 g. Tento stavebně-inženýrský přístup

je ze seizmologického hlediska jednostranný, neboř právě pro silnější zemětřesení

se vlnění přesouvá do vyšších period. Uvedené tvrzení potvrzuje i skutečnost,známá

z měření zrychlení pohybu půdy běžnými akcelerometry registrujícími v krátkoperio-

dickém pásmu, že délka trvání seizmických vlnění pro úroveň 0.05 g je více méně

neměnná pro M S> 7,5 a pro úroveň 0,1 g již do M > 7,0.

Kromě tohoto způsobu stanovení doby trvání seizmického vlnění lze určovat ty-

to doby nejen v absolutních úrovních zrychlení vyjádřených ve zlomcích "g", ale

i ve zvolených úrovních maximální výchylky /např. 0,3 A či 0,7 A /.

rnčijt niax

Experimentálně zjištěných závislostí lze v literatuře nalézt poměrně málo

a navíc se jejich samotný charakter dosti mění. Existuje následující vyjádření

log

log

log

kde T s

Ts
Ts
Ts
Ts
Ts
Ts
Ts

= cxM + c 2

= c 3 exp (c4M) +

= Cgi + c ? log A

= c 9 tan (M-c 1 0) -

= =12 M + =13

= c 1 4M + c 1 5 log

C 5R

+ =8

' =11

R + C

= C 1 7 M + =18 A + =19 '

je doba trvání seizmického k

a A zrychlení pohybu půdy.
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Pokud sezimogeologické podmínky oblasti umožňují aplikaci vztahů /6/, doba

kmitání je dalším parametrem, který může úžeji specifikovat výběr analogických

akcelerogramů.
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7. ŠTATISTICKÍ ANALÝZA AMPLITUD ZÁZNAMU SEIZMICKÉ VLNY V ČASOVĚ .OBLASTI

Výběr analogických akcelerogramů zařazených v databance záznamů intenzivních

seizmických vln naměřených v epicentrálních oblastech zemětřesení pomůže ztížit je-

jich analýza v časové i frekvenční oblasti. Protože analýza záznamů ve frekvenční

oblasti je všeobecně známa a rozšířena /výpočet amplitudových a fázových spekter

různých typů/, budeme se v další části našeho příspěvku zabývat pouze statistickou

analýzou seizmického záznamu v časové oblasti.

Akcelerogramy testujeme pomocí četnostního grafu amplitud seizmického záznamu,

který dovoluje stanovit

a/ maximální výchylku pohybu půdy stanovenou statisticky,

b/ efektivní výchylky pohybu půdy v závislosti na procentovém zastoupení

amplitud ve vlně,

c/ celkovou dobu trvání seizmického signálu,

d/ efektivní doby trvání seizmického signálu v závislosti na efektivní Úrovni

amplitud,

e/ celkovou hodnotu druhé odmocniny aritmetického průměru /root-mean-square/

amplitud záznamu.

Hodnoty efektivních výchylek pohybu půdy, vyjádřených ve zrychlení, umožňují

provést i odhad pravděpodobných makroseizmických účinků odpovídajících danému akce-

lerogramů a jejich korelaci s hodnotami projektového a maximálně výpočtového země-

třesení.

Za předpokladu, že máme k dispozici digitalizovaný zápis silných pohybů půdy,

tj. řadu amplitud A odečtených v pravidelných intervalech At po celou dobu zápi-

su f, můžeme stanovit amplitudo-frekvenční závislosti seizmického signálu. Nejdří-

ve nalezneme maximální amplitudu záznamu, vytvoříme amplitudové třídy a určíme

počty N výskytu amplitud v těchto třídách, četnostní graf amplitud /obr. 4/ pak

aproximuje prostým exponenciálním rozdělením

log N - a - bA. /!/

Testy ukazují, že počet amplitudových tříd by neměl klesnout pod 30 či 40 tříd.

Amplitudy seizmického šumu se projevují v nejnižších třídách rozdělení zvýše-

ním počtu výskytu amplitud. Je pochopitelné, že čím menší je poměr doby trvání

seizmického signálu T_ k celkové době registrace T, tím více se projeví vliv šumu.

Kritérium eliminace šumu vyplývá z poměru maximální amplitudy signálu A k ampli-

tudě seizmického äumu A R a určuje počet K L nejnižších tříd, které by neměly být

brány v Úvahu při aproximaci. Lze psát

K. = (A., / A ) K , /8/
li n IflaX

kde K je počet všech amplitudových tříd. Obdobně eliminujeme i nejvyšší amplitudo-

vé třídy, nebot v důsledku exponenciálního rozdělení vykazují tyto hodnoty log N

značný rozptyl. Experimentálně bylo zjištěno, že

K o * K - n K L , /9/

kde Kg je nejvyiií amplitudová třída, kterou lze ještě zahrnout do aproximace hod-

nota log N exponenciálním rozdělením /7/, koeficient n t 3 - 3,5 platí pro normál-

ní rozděleni amplitud a n ž 2 pro kumulativní rozdělení amplitud.
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K rutinnímu počítácovému zpracování záznamů lze doporučit následující kritéria

K L = riĵK a Kv - (1 - n 2) K, /10/

kde n. =0,1 - 0,15 pro obě rozdělení amplitud a n, = 0,25 - 0,35 pro normální

rozdelení a n^ = 0,2 - 0,25 pro kumulativní rozdělení amplitud.

Zavedením těchto kritérií získáme střední část amplitudo-frekvenčního rozděle-

ní, která reprezentuje seizmický záznam; odpovídající hodnoty log N a A pak apro-

ximujeme exponenciální závislostí /!/.

S. MAXIMÁLNÍ VÝCHYLKA POHYBU PŮDY STANOVENA STATISTICKOU ANALÝZOU ZÁZNAMU

Mějme normální amplitudově-četnostní rozdělení, potom pro četnost výskytu
amplitud rovnou N = 1 můžeme určit nejpravděpodobnější maximální amplitudu zázna-
mu A . . . Tato amplitudová úroveň odpovídá jedinému výskytu amplitudy v signálu

max ̂ s) *
s pravděpodobností

P = (1 - 1/Ng) 100 , /li/

kde N„ je předpokládaný počet všech amplitud signálu, /přičemž log N_ je roven koe-

ficientu a kumulativního amplitudo-četnostního rozdělení/. Potom platí, že

A m a x ( s ) = a / b - M

Porovnáme-li závislost pozorovaných maximálních amplitud zrychlení A na epi-

centrální vzdálenosti /obr. 5/ s obdobnou závislostí pro statisticky určené maxi-

mální amplitudy A , , /obr. 6/, zřetelně vidíme, že rozptyl hodnot A , , je
Jilci X (i S J mdX ISJ

o 30 až 40 % nižší než rozptyl hodnot A . Lze proto předpokládat, že hodnoty
Am=^ i<?\ nejsou tolik ovlivňovány lokálními seizmogeologickymi podmínkami v místě
Hici X \ S j

registrace záznamu, jako je tomu v případě přímo určených maximálních hodnot A
iričix

Ze vzájemného porovnání hodnot A a A , . vyplývá /obr. 7/, že pro větši-
max max ^ s j

nu případů platí A > A , ..ť ť ť max max (s)
9. EFEKTIVNÍ VÝCHYLKY POHYBU PŮDY

V poslední době se začíná přikládat ve vlnovém zápisu větši význam efektivním

hodnotám kmitání než ojediněle se vyskytnuvším maximálním hodnotám, neboř se ukazu-

jeme extrémní hodnota je často závislá na místních seizmogeologických podmínkách

lokality, které mohou způsobit superponování jednotlivých vlnových skupin mezi se-

bou. Je známo, že jedna či více izolovaných extrémních hodnot nemá vliv na výsledné

makroseizmické účinky seizmického vlnění.

Pod pojmem efektivní amplituda rozumíme takovou amplitudovou líroveň, která za-

hrnuje požadovaný počet amplitud seizmického záznamu na základě jejich výskytu

v procentech P [%] . K nalezení efektivních hodnot amplitud A .. využijeme znalosti

kumulativního amplitudově-frekvenčního rozdělení amplitud seizmického signálu.

Pro A . j , odpovídající vírovni výskytu P [ %] v signálu platí

/13/
Aeff = [a - log [N S (1 - P/1OO)]] /b.

Porovnáme-li námi určené efektivní hodnoty s efektivními hodnotami definovaný-

mi pomocí Housnerovy spektrální intenzity s 5% poměrem tlumení, ukazuje se, že pro

P s 95% dostáváme více méně srovnatelné hodnoty zrychlení. Pro vertikální složky

pohybu a při P t 90% lze nalézt obdobnou shodu pro horizontální složky pohybu.
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Závislost A f f na magnitudu zemětřesení M a na epicentrální vzdálenosti R /km/

byla stanovena na základě analýzy akcelerogramů odpovídajících magnitudovému rozsa-

hu od 5,5 do 7,2 a rozsahu vzdáleností od 7 do 135 km. Efektivní hodnoty A ,, byly

hledány za následujících předpokladů:

a/ počet amplitudových tříd K 1 2O, 30, ..., 70;

b/ P = 99,5, 98, 95 a 90 %s

c/ z důvodu eliminace šumu byly aproximovány kumulativním amplitudo-frekvenčním

rozdělením jen amplitudové třídy, které splňovaly nerovnost

log (£N c / 2ľN c + x) > CUT, /14/

kde C N je počet amplitud v c-té a vyšší amplitudové třídě a parametr CUT = 0,05,

0,1, 0,2 a 0,4.

Rozptyl hodnot A g f f (R) pro jednotlivé kombinace parametrů K,CUT a P byl do-

plňkovým kritériem výběru optimální kombinace uvedených parametrů. K * 40 a CUT =

0,2 se zdají být vyhovujícími hodnotami. Na obr. 8 jsou závislosti A

e f f ( R ) Pro

uvedenou kombinaci K a CUT pro Styři různé tírovně P [%]; prázdné symboly odpovída-

jí vertikální složce, plné horizontální složce.

Vzhledem k malým rozdílům zemětřesných magnitud závislost A e f f na magnitudu M

nemohla být spolehlivě oceněna. Byla stanovena pouze závislost A „ na epicentrální

vzdálenosti R ve tvaru

log A f , fcm.s~2J - q - k log R /km/ , /15/

kde pro horizontální složku je

q = O,O7 P - 3,36 a k • 0,02 P - 0,52 /16a/

a pro vertikální složku

q = 0,07 P - 3,44 a k = 0,02 P - 0,89. /16b/

Vztah mezi maximální výchylkou pohybu A a hodnotou makroseizmické intenzi-

ty Ig, zjištěné v místě registrace tohoto pohybu, vykazuje rozptyl dosahující až

dvou řádů. Tuto skutečnost lze vysvětlit rozdíly v místních seizmogeologických pod-

mínkách studovaných lokalit. Protože jsme měli k dispozici u cca 25 analyzovaných

akcelerograjnů i pozorované makroseizmické intenzity I g, pokusili jsme se nalézt

pro parametry CUT • 0,2, K = 40 a P = 99,5, 98, 95 a 90 % závislost efektivních

amplitud A e £ f na Ig.

Obr. 9a a 9b ukazují tyto závislosti pro horizontální a vertikální složky

zrychlení; prázdné body odpovídají pozorovaným hodnotám, plné jsou hodnoty zprůmě-

rováné. Ovi čárkované linie označují pás možných hodnot zrychlení doporučený auto-

ry makroseizmické stupnice HSK pro jednotlivé stupně intenzit I g. Z obr. 9a plyne,

že hodnoty A - f horizontální složky odpovídající makroseizmickým účinkům stupnice HSX

vyhovuji úrovni p * 90% a obdobné z obr. 9b, že hodnoty A f t f f vertikální složky

úrovni P * 95%. Tato skutečnost souhlasí se známým jevem, že zrychlení v horizon-

tálni aloice jsou ve většině případů větií než zrychlení ve vertikální složce.

Je zřejmé, že výše uvedené vztahy popisující závislost A # f f na R a i g je nut-

ná ověřit na větším souboru záznamů, nicméně lze očekávat jejich iirií uplatnění

v inženýrsko-seizmologické praxi.



iO. CELKOVÁ DOBA TRVÁNÍ SEIZMICKĚHO SIGNÁLU

Charakter amplitudo-frekvenčního rozdělení umožňuje určit dobu trvání signálu.

Z exponenciálního rozdělení /7/, kterým jsme aproximovali část kumulativního ampli-

tudo-f rekvenčního rozdělení, vyplývá, že celkový počet amplitud N odpovídající

seizmickému signálu je

| a " b U A / 2 )
10

kde ^ A ]e šírka amplitudové třídy. Fotom pro dobu trvání T platí, že

T S = (::s - i) A t

Studujeme-li charakter změn hodnot T na epicentraIní vzdálnosti R /obr. 10/,
S

nalezneme mezi nimi přímou závislost: čím větší je vzdálenost, tím delší je celková

doba trvání signálu T . Tato skutečnost je zcela pochopitelná, uvědomíme-li si, že

celý signál je sumací všech vhodných skupin vln P, S i povrchových vln, které pro

svoji rozdílnou rychlost se s rostoucí vzdáleností od ohniska musí zákonitě od se-

be více a více oddělovat, tj. doba signálu se musí prodlužovat. Uvedená závislost

může být přibližně popsána vztahy pro R * 30 km
log T = 1,05 + 0,59 /19a/

a pro R > 30 km

log T, = 1,19 log R - (0,71 + 0,61). /19b/

Závislost mezi celkovou dobou signálu T a hodnotami A , > je na obr. 11:
o max ̂ s)

čím větší je T_, tím menší je A / \. Můžeme psát, že
b max\s)

log T s = (.3,19 + 0,36) - (1,05 + 0,04) log A m a x ( s j - /20/

I v tomto případě závislost /20/ souhlasí s charakterem T_ na R: čím větší

vzdálenosti R, tím jsou meiiší hodnoty A , , a hodnoty T„ se stávají většími. Zdá
IUclX \S } D

se tedy, že útlum amplitud A , . se vzdáleností je více závislý na rozdělování

seizmické energie mezi jednotlivé vlnové skupiny než na vlastním útlumu energie

v důsledku fyzikálně-mechanických vlastností geologických prostředí.

11. EFEKTIVNÍ DOBY TRVÁNÍ SIGNÁLU

Obdobně lze stanovit i efektivní doby trvání seizmického kmitání, jehož vý-

chylky jsou větší či rovny zadané efektivní amplitudě A „. Potom platí, že

N e f f =1 10 a" b Aeff/

eff * eff ' A

Změny hodnot T g f f byly analyzovány ve vztahu k hodnotám A

m a x / S \ pro následu-

jící úrovně A e f f = 5, 10, 2O, 40, 65, 100 a 200 cm s~2; je-li A .. - 0 cm s"2,

přechází hodnota T g f f do hodnoty T g. Schematický průběh závislosti T f f na A . .

je na obr. 12. Porovnáme-li obr. 11 a 12 vidíme, že popsaný charakter závislosti
TS n a Araax(s) s e P ° s t u P n ě m ě n í /Pro A g f f « 5 cm s"

2/ na charakter opačný /pro

A e f f = 1O cm s" /, který se s rostoucí hodnotou A e f f stává výraznější. Uvedená změ-

na vyplývá přímo z amplítudo-četnostního rozdělení signálu: čím vyiší j* hodnota
Amax(s)' t í m v ě t a í J e počet efektivních amplitud určité úrovně a tím i delší doba
T e f f
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12. HODNOTA "DRUHÉ ODMOCNINY ARITMETICKÉHO PROMĚRU" RMS AMPLITUDY SIGNÁLU

V poslední době je zaváděna nová veličina zvaná hodnota druhé odmocniny arit-

metického průměru RMS /root-mean-square/ amplitudy signálu definovaná výrazem

RMS = | = I A" (t) dt /23/

kde hodnoty T. a T_ jsou integrační časové meze mezi amplitudami signálu Alt), kte-

rých je využito při výpočtu hodnot RMS.

Vidíme, že RMS amplitudy jsou proměnné v čase přes celý seizmický signál,

z čehož vyplývá, že normální amplitudo-frekvenční rozdělení seizmického signálu

nám dovoluje určit celkovou RMS amplitudu signálu ve tvaru

1/2

/24/

- i -

A i =

í a I
1 lo

( 2 1

) " b

" 1)

n u n

K/2 A

1\
m

m

A i N i

BJ-I

kde HL = I l O 0 D i J /24a/

/24b/

Horní limita m sumy je definována následujícími podmínkami:

pro log tli i. 0 platí, Se 1 « i í n

log K. < 0 platí, že m < i s£ K .

Závislost těchto RMS hodnot na epicentrální vzdálenosti /obr. 13/ může být

zhruba vyjádřena vztahem

log RMS = (2,936 + 0,382) - log R . /25/

Rozdělení těchto celkových /totálních/ RMS amplitud na vzdálenosti R je podobné

rozdělení maximálních amplitud A

m a x ( s ) určených statisticky /obr. 6/.

Porovnáme-li hodnoty RMS a A

m a x ( s ) mezi sebou /obr. 14/, získáme výraznou

korelaci ve tvaru

log RMS = l,O48 log A m , . - O,668 /26

Zdá se, že celková RMS amplituda by se mohla stát též jedním z důležitých dynamic-

kých parametrů seizmických pohybů půdy.

13. ZAVER

V předloženém sdělení jsou soustředěny informace o dynamických parametrech

seizmických vln v blízké zóně zemětřesení a jejich závislosti na velikosti zemětře-

sení a vzdálenosti od jeho epicentra. Kromě vztahů udávajících jejich souvislosti

• makroselzmlckou intenzitou jsou zevrubně popsány i další parametry získané stati-

stickým spracovaním digitalizovaných záznamů seizmických vln. Ukazuje se, že komplex-

ní znalost směn viech těchto parametru na velikosti zemětřesení a vzdálenosti od je-

ho ohniska unoiní objektivnější výběr analogických akcelerogramů pro projektové

• maximální výpočtová zemětřesení.
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SOUČASNÝ STAV GEOLOGICKÝCH
A GEOFYZIKÁLNÍCH PRACÍ
NA VYBRANÝCH LOKALITÁCH
JE V ČSSR

RNDr. K. Cidlinský, CSc.,

Geofyzika , n. p., Brno

RNDr. P. Šimůnek, CSc.

Energoprojekt, Praha

V referátu se chceme soustředit na in formaci o rozvoji geologických a geofyzi-

kálních prací na lokalitách JE za období od poslední konference v Železné Rudě v ro-

ce 1982. Současný celospolečenský zájem o zajištění rozvoje čs. energetiky výstav-

bou JE a jaderných výtopen na území ČSSR vyvolává nutnost urychlení průzkumu na růz-

ných lokalitách. Práce jsou vedeny metodami inženýrské geologie a užité geofyziky

s aplikací některých seizmologických postupů při studiu seizmické aktivity širšího

okolí budoucích staveništ JE.

Geologickými metodami byly v minulých letech zkoumány v různém stupni průzkumu

lokality následujících jaderně energetických zařízení:

- Ve fázi plánovací přípravy jsou to JE Severní Slovensko, staveniště v Žilinské,

Turčanské a Liptovské kotlině, JEOT /jaderná elektrárna s odběrem tepla/ v oblasti

Bratislavy, JE Rimavská Sobota a JE Muzla.

- Ve fázi výběru staveniště JE Střední Čechy - Mníšek. Byly dokončeny geologické prů-

zkv.mné práce pro výběr staveniště JE Mochovce III, JE Východní Čechy - staveniště

Opatovice a Holice a JE Východní Slovensko - staveniště Zehňa a Kecerovce.

- Pokračují geologické průzkumné práce na staveništi JE Severní Morava - Blahutovice.

Mimo program výběru staveniš€ byly dokončeny průzkumu pro sovětský technický pro-

jekt JE Temelín a vydáno závěrečné stanovisko EGP Praha jako řídicího a koordinač-

ního pracoviště pro tyto práce v ČSSR. Probíhají doplňující průzkumy pro JE Duko-

vany, JE Jaslovské Bohunice a JE Mochovce.

Prováděné geologicko-průzkurr.né práce pro jaderně energetická zařízení a stavby

je doprovázející zasahuji téměř do všech oborů geologického průzkumu.

První fází je základní geologický průzkum zájmové oblasti /kruh o poloměru

100 km/, v jejímž rámci jsou zpracovávány geologické, tektonické, geomorfologické

mapy a řezy, mapy kvartérních pokryvů, ložisek nerostných surovin apod., v měřítkách

1:200 000, 1:500 000. Dále jsou vypracovány podklady jak je uvedeno výše, spolu 8 ma-

pami inženýrsko-geologickými a hydrogeologickými lokality /území o poloměru 15 - 20

km/ v měřítkách 1:50 000, 1:25 000.
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Na vlastních staveništích /čtverec o straně 3 km/ jsou prováděny rozsáhlé son-

dážní práce až do hloubek několika set metrů. Opěrná sondáž je prováděna v síti nebo

profilech do hloubek 50 - 100 m. Sí£ průzkumných vrtů se zahuštuje z původní délky

strany 200 m až na 25 m v pokročilých etapách průzkumu a v prostoru rozhodujících

objektů. Spolu s vrtnou sondáží jsou prováděny rozsáhlé laboratorní i polní zkoušky

k určení základních popisných i fyzikálních vlastností na staveništi přítomných ze-

min a hornin.

Ke zjišťování hydrogeologických charakteristik stavenišť je vždy prováděn hydro-

geologický průzkum. V hlavní míře je zaměřen na prvý, případně druhý obzor podzemních

vod. V nebývalé velkém rozsahu je hydrogeologický průzkum prováděn na staveništi

JE Severní Morava - Blahutovice.

Na staveništích JE Mochovce a JE Kecerovce byly také provedeny rozsáhlé polní

zatěžovací zkoušky pilot a prvků podzemních stěn. Na staveništích JE Mochovce a JE

Temelín pak velkopokusy s těžbou skalních materiálů a zhutňovací pokusy.

V stavenišE, kde je teoretická možnost získání přírodních stavebních hmot /štěr-

kopísků a drceného kameniva do betonu/, je prováděn i ložiskový průzkum k ověření

kvality a zásob těchto materiálů. V současnosti probíhají tyto práce na lokalitách

JE Východní Čechy a Východní Slovensko.

Mimo potřebu vlastního projektování stavebních objektů, je velká část geologic-

kých průzkumů určena pro zpracování závěrů inženýrsko-seizmologického hodnocení vhod-

nosti staveniště.

Ke komplexnímu řešení otázek geologicko-seizmologického průzkumu pro potřeby plá-

nování a projektování JE je nezbytné v co nejširší míře uplatnit geofyzikální prů-

zkumné metody.

Uplatnění geofyziky při průzkumu lokalit JE je velmi rozsáhlé. Na lokalitě JE

Blahutovice je od roku 1982 řešena problematika detailního seizmického rajónování

/DSR/. Účelem tohoto měření je zjištění mikrootřesů a určení jejich ohnisek v okolí

budoucího staveniště JE. Při tomto měření jsou prioritně vyhledávány signály od míst-

ních velmi slabých zdrojů, které jsou vázány na aktivní zlomy v okolí staveniště.

S ohledem na velmi nízkou intenzitu těchto signálů je třeba optimalizovat Úroveň šu-

mu pro zajištění nejlepšího poměru signál/šum. Sum vzniká dopravní a průmyslovou čin-

ností, ale též i působením větru, vodních toků a jinými způsoby. Při projektování

sítě DSR pro lokalitu Blahutovice bylo uvažováno zřízení 5 stanovišť, osazených tří-

složkovými geofony. S ohledem na předpokládanou seizmogeologickou stavby byla zvole-

na konfigurace jednoho středního stanoviště v blízkosti budoucího staveniště a čtyř

dalších stanovíšE, umístěných přibližně ve vrcholech čtverce o úhlopříčce 3O km. Na

stanovištích byla provedena měření šumu a byly vybrány body s jeho nejnižší střední

intenzitou. Při měřeních šumu byly zjištěny jeho variace v závislosti na meteorolo-

gických a jiných podmínkách. Na stanovištích byla provedena instalace aparatury, kte-

rá je schematicky na obr. 1. Nejprve byly použity vertikální refrakční geofony SV5

o vlastni frekvenci 4,5 Hz, které byly zapuštěny do 30 m vrtu a zality bentonitovou

kaií. Po pozdijší dodivce geofonů japonské firmy 0Y0 s vlastní frekvencí 2,5 Hz byla

provedena instalace třísložkových systémů do 6 m pažených vrtů. V místě budoucí JE

byl vertikální geofon zapuštěn do dříve vyhloubeného vrtu do hloubky 400 m. Toto ulo-

žení významní zlepšilo poměr signálu k šumu. Seizmický signál je veden přes zesilo-

vač do kódovače, který zajišťuje vzorkování a převod do PCM kódu t na spouštěcím za-

řízeni je v Sekacím režimu vyhodnocován poměr energie krátkého a dlouhého časového

okna. Komplet na stanovišti je doplněn přijímačem časového signálu DCF. Kódovaný sig-
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nál je vysílán do místa společné registrace /obr. 2/, kde je radiově přijat, dekódo-

ván v mirkoprocesorové jednotce. Výstupní signál je zapisován v číslicové formě na

magnetofon v přetržitém provozu na buben ve spojité registraci.

Použitá aparatura umožňuje registraci seizmických dat, které jsou vázány na růz-

né zdroje. Nejintenzivr.ější jsou záznamy z blízkých loraů, kde jsou prováděny komoro-

vé a clonové odpaly. Jsou rovněž registrována zamětřesení, jejichž příklad je na

obr. 3. Mikrootřesy, jejichž příklad je uveden na obr. 4, jsou od předchozích jevů

značně odlišné, jak trváním, tak i frekvenčním rozsahem. V současné době je -registro-

váno několik takových otřesů za den, které budou po dodání zpracovatelské centrály

v příštím roce zpracovány s použitím standardních metodik. Předpokládaným výsledkem

bude získání několika užitečných a vyhodnotitelných signálů v týdnu.

Pro zjištění podrobné geologické stavby okolí lokality jsou prováděny další

geofyzikální práce obvyklými průzkumnými metodami. Kromě geoelektriky a gravimetrie

je to především reflexně-seizmický průzkum, realizovaný s použitím nedestruktivního

2droje VIBROSEIS. Na obr, 5 je uveden seizmický řez, který zobrazuje geologickou

stavbu sz. od plánované lokality JE. Tektonické omezení neogénní pánve je na řezu

zcela zřejmé; nově byly získány údaje o geologické stavbě báze spodního karbonu /kul-

mu/ v okolí lokality.

Detailní seizmické rajónování je rovněž zajištováno na dalších lokalitách plá-

novaných JE. Pro elektrárnu Východní Čechy je zkoumána hronovsko-poříčanská porucha

jako nejbližší známý aktivní zlom. Jeho aktivita se potvrdila jak historickými údaji z tě-

žební činnosti v žacléřsko-svatoňovické pánvi, tak i zemětřesením z května letošní-

ho roku, o němž byly publikovány makroseizmické údaje. Seizmická stanice na tomto

zlomu byla navržena pro studium aktivity známého tektonického objektu, jehož průběh

byl vymapován jinými geofyzikálními, zj. geoelektrickými měřeními. Sít DSR pro JE

Východní Čechy o 4 stanovištích je připravována k uvedení do poloprovozu do konce

letošního roku.

Další sít DSR je připravována v okolí lokality JE Kecerovce na východním Sloven-

sku. V okolí této lokality byly prokázány v historické době makroseizmické účinky,

vyvolané hlubinným zlomem styku vnitřních a vnějších Karpat s hornádským a hlubinným

zlomem Slánských vrchů. Ha této lokalitě byla v letošním roce provedena měření šumu

na 2O stanovištích v širším okolí lokality. Výsledky měření jsou v současné době

zpracovávány a s vlastní přípravou sítě DSR se uvažuje od roku 1985.

Na dalších lokalitách JE je aplikována též metodika seizmického mikrorajonování

/SM/ pro zjištění lokálních změn intenzity zemětřesení vlivem detailní geologické

a hydrogeologické situace. Práce metodou SM byla provedena na všech uvažovaných loka-

litách v jednotlivých předprojekčních etapách. Neméně důležitá je komplexní aplikace

geofyzikálních metod na všech lokalitách JE v ČSSR. Tak byla např. provedena geoelek-

trická a refrakčně-seizmická měření na lokalitách JE Kecerovce, Hochovce, Opatovice

a JE f lnišek pod Brdy. Byly též aplikovány některé speciální postupy, jakým je např.

seizmické namáhání hlavního výrobního bloku JE Dukovany pomocí zdroje VIBROSEIS. Po-

drobněji bude o této problematice referováno v příspěvku V. Davida et al. na této

konferenci.

ZAVER

Kvalita i rozcah prováděných geologických, geofyzikálních a seizmologických

průzkumů pro potřeby plánovací přípravy, projektování 1 výstavby JE v CSSR je v sou-

ladu se současnými normami i předpisy ČSSR, SSSR i bezpečnostními návody MAAE. Ter-
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minově odpovídá provádění těchto prací potřebám čs. národního hospodářství a plnění

státního cílového programu vlády ČSSR č. 01 - Rozvoj jaderně energetického komplexu.

Všechny do tohoto průzkumného úkolu zapojené projektové i výzkumné organizace

prokázaly schopnost plnit odborně i termínově vysoce náročné úkoly.

Okr. 1 •paraturaiho vybavení »t»novilt» pro DSR lokality JI Blahutorict
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SYNTETICKÉ SEIZMICKÉ POSUVY
A PERSPEKTIVY ICH VYUŽÍVANIA

Ing. E. Juhásová, CSc.

Ústav stavebníctva a architektúry SA V, Bratislava

1. UVOD

Časový priebeh seizmického zatažovacieho pohybu, najlepšie vo všetkých troch

priestorových zložkách, sa stáva čoraz viac nevyhnutnou súčastou hodnotenia seiz-

mickej odolnosti dôležitých priemyselných stavieb a strojných zariadení. Generova-

nie syntetických seizmických pohybov, konfrontácia ich vlastností s vlastnosťami

prírodných seizmických otrasov a skvalitňovanie metodík generovania prispievajú

k širšiemu uplatňovaniu umelých seizmických pohybov pri výpočtovom ale aj expe-

rimentálnom stanovení seizmickej odolnosti konštrukcii. V súčasnosti sa ukazuje

najúčelnejším použitie variantu generovania syntetických seizmických pohybov cez

model zdrojového mechanizmu v kombinácii s modelom šírenia vín. Pre úpravu získa-

ných umelých seizmických pohybov je vhodné použitie modifikácie seizmickej rychlo-

sti a seizmickej výchylky tak, aby neboli narušené základné spektrálne charakteri-

stiky pôvodného a upraveného seizmického pohybu.

Při použití metódy zdrojového mechanizmu a teórie šírenia vín sa vychádza

z predpokladu, že sú k dispozicii údaje o povrchových vlnách Rayleighových a Love-

ho pre sledované územie, pričom ich účinok sa považuje za dominantný a účinok obje-

mových vín len za doplnkový. Výsledkom procesu generovania je časový priebeh zrých-

lenia na povrchu zemskej kôry, teda ide o zatažovací účinok na stavebnú konštrukciu,

pričom sa predpokladá přípustnost individuálnej separátnej analýzy konštrukcie

a pôdneho podložia /I, 2/.

V prípade, ked je potrebné previesE kombinovanú analýzu dynamickej interakcie

pôdneho podložia a konštrukcie,je primerané vychádzaE z nagenerovaného priebehu

pohybu skalného podložia na rozhraní skalného masivu a sedimentárnych vrstiev.

Prenos seizmického pohybu vrstevnatým podložím až na povrch najvyššej vrstvy sa

teoreticky analyzuje viacerými postupmi pri uvažovaní viac-menej zjednodušených

predpokladov fyzikálnych modelov /3, 4 /.

2. ROZBOR VLASTNOSTÍ SYNTETICKÝCH AKCELEROGRAMOV

Výsledkom numerického procesu generovania je časový priebeh seizmického zrých-

lenia x(t), alebo z(t), zadaný vektorom diskrétnych hodnot zrýchlenia pre časový

krok A t. Podrobné údaje o postupe generovania a o vlastnostiach umelých akcelero-

grámov pri rôznom zadaní Fourierovho spektra sú uvedené v /2/, /S/. Z ich analýzy

vyplynula doležitosC správneho vystihnutia frekvenčného rozdelenia syntetického

seizmického účinku v čase, ako aj dĺžky trvania účinku, uvažovanej pri výpočte

seizmickej odozvy konštrukcie.

Vfiimnime si, aké syntetické akcelerogramy získame, keď sa zameriame na genero-

vanie seizmických účinkov napr. pre lokalitu JE Mochovce, za predpokladu zjednodu-
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šených priebehov disperzných kriviek. Z makroseizmických údajov, ktoré sú k dispo-

zícii, vieme, že najbližšie epicentra historických otrasov sa nachádzajú vo vzdia-

lenosti 30-50 km od miesta budúcej JE, seizmický stupeň podlá stupnice MCS sa pred-

pokladá 1=6-7. Podlá zhodnotenia doterajšieho prejavu lokality sa stanovil ako

podkladový seizmický stupeň 1*6, čo pre seizmický výpočet objektov a zariadení

predstavuje požiadavku výpočtu pre I"7. Objekty jadrovej elektrárne Mochovce budú

stá€ na rastiej andezitovej hornine, tedy pre syntetický akcelerogram použijeme ako

vstupnú informáciu údaj - skalné podložie.

Pre seizmické modelovanie použijeme alternativy

JMI

JM2

JM3

JM4

1-7 ,

1-7 ,

1-8 ,

1 = 8 ,

E

E

E

E

= 10

= 30
s 10

= 30

km ,

km ,

km ,

km ,

smer

smer

smer

smer

H

H

H

H V .

Časové priebehy takto nagenerovaných akcelerogramov sií vykreslené na obrázku

1. K nim prislúchajúce spektrá seizmickej odozvy budeme rieši€ pre zlomok tlmenia

D = 0,01 ,

D = 0,03 ,

D » O,O5.

Velkost" najdôležitejších odozvových veličín pri pôsobení zatažovacích synte-

tických priebehov je zosumarizovaná v tabuíke 1. Symbolom E je označená vzdiale-

nosť od epicentra, H je označenie pre horizontálny smer, V zas označenie pre ven-

tikálny smer.
3. f ITlaX

označuje globálny extrém spektra zrýchlenia seizmickej odozvy

v sledovanom frekvenčnom intervale pri útlme D, f. označuje frekvenciu, pri ktorej

tento extrém vzniká, t. zas čas vzniku extrémnej hodnoty

časovom intervale.

Tabulka 1

a t IudX
v analyzovanom

Označenie

akcelerogramu

JM1-H
1=7
E=10 km

JM2-H
1=7
E=30 km

JM2-V
1*7
E=30 km

JM3-H
I"8
E*10 km

JM4-H
I"8
E*30 km

JM4-V
I"8
E*30 km

xmax

ms

0,981

0,682

•

1,356

1,174

5max Tlmenie

ms" 2 D

0,01

0,03

0,05

0,01

O,O3

0,05

0,280 0,01

O,O3

0,05

0,01

0,03

0,05

0,01

0,03

0,05

0,615 0,01

0,03

0.05

a, max

ms- 2

4,82

3,99

3,33

3,45

2,57

2,34

2,29

1,62

1,25

8,23

5,60

4,43

7,13

5,48

4,60

3,50

2,45

1.96

fi

Hz

4,25

4,25

4,25

5,25

4,00

4,25

6,75

6,75

6,75

4,50

4,50

4,50

5,25

5,25

5,25

4,50

5,25

5.25

fci

s

4,62

4,62

4,62

10,20

8,66

8,66

9,86

9,36

9,86

4,50

4,50

4,50

10,20

10,10

10,10

17,19

10,40

10.40



Podlá makroseizmických údajov možno najpravdepodobnejšie očakáva£ prejav seiz-
mického účinku typu záznamov JM2-H, JM2-V. K nim patriace spektrá seizmickej odo-
zvy, vypočítané pre výchylku, rychlost a zrýchlenie sú vykreslené na obrázkoch
2, 3.

K tomu, aby sa získalo maximálne množstvo informácií o charaktere prenosu
seizmického účinku geologickým prostredím a o vlastnostiach pohybu povrchu podlo-
žia, je účelné zúžitkova£ aj údaje o mikrochvení pôdy a o účinkoch technických trha-
cích prác na kmitanie podložia a konštrukcii. Uvedieme si v tejto súvislosti nie-
ktoré poznatky, ktoré boli získané pri meraní a vyhodnocovaní seizmických účinkov
od trhacích prác na stavbe JE Mochovce /6/. Tieto poznatky sú dôležité tým, že
okrem klasického zhodnotenia nameraných záznamov kmitania sa uskutočnil aj výpo-
čet spektier seizmickej odozvy pre frekvenčnú oblas€ 1-100 Hz s krokom frekvencie
A f = 1 Hz. Časový krok vzorkovania bol volený At = 0,001 s. Typické spektrá seiz-
mickej odozvy rýchlosti pre vzdialenejšie merané body sú na obrázku 4. Z ich prie-
behov je dôležitá najmä tá skutočnošt, že okrem vysokofrekvenčných špičiek, vše-
obecne charakteristických pre účinky odstrelov, je možné pozorovat zosilnenie
extrémnych amplitúd spektier seizmickej odozvy pri frekveniách okolo 7-8-11 Hz.
Porovnanie spektier odozvy zrýchlenia pre syntetické akcelerogramy JM2-H, JM2-V
a pre účinky odstrelov je uvedené na obrázku 5, pričom všetky spektrá boli vypočí-
tané pre tlmenie D=0,05. Možno konstatovat, že v oblasti do 1O Hz, kde sa kumulujú
extrémy odozvy pri prírodnej seizmicite a pri syntetických akcelerogramoch, dá sa
pozorova€ podobnos£ v situovaní špičiek extrémov a tedy oblas€ frekvenčných zlo-
žiek okolo 8 Hz je v syntetických priebehoch dostatočne podchytená.

Všimnime si teraz dáležitos£ správneho frekvenčno-amplitúdového rozdelenia za-
tažovacích seizmických pohybov z hladiska odozvy konštrukčného systému na účinok
seizmicity. Obecný seizmický účinok determinovaného charakteru pôsobí na konštruč-
ný systém, zložený zo stavebnej a strojnej časti. V závislosti na pomere hmotnosti
stavebnej a strojnej časti a ich tuhostno-konštrukčných parametroch je buä potreb-
né v dynamickom výpočte zohladnit ich dynamickú interakciu, alebo sa připúšta se-
parátne dynamické riešenie týchto dvoch konštrukčných podsystémov. Pri uvažovaní
separátneho riešenia platí pre zrýchlenie pôsobiace na strojné zariadenia

^(t) • ii(t) + U.(t) , n /

kde x(t) je seizmické zrýchlenie v horizontálnom smere,

ii^t) je relatívne zrýchlenie stavebnej konštrukcie na i-tom podlaží. Pre
seizmickú odozvu jednohmotového modelu strojného zariadená je potom

ms Us(t) + ks ús(t) • C s us(t) = - m s §.(t) , /2/

a

?$(t) « Š.(t) • u$(t) « x(t) • Ui.(t) + u$(t) . / 3 /

Podobný zápis môžeme urobit pre kmitanie vo zvislom smere z , kedy je

5,(0 • z(t) + ti^t) , / 4 /

pre jednohmotovú odozvu strojného zariadenia vo zvislom smere je

% W.(t) + k.z *.<*> * C,z ",<*> " - ", Š > ) , ,5/

5,(t) - S^t) • «$(t) - z(t) + «f(t) • *»t(t) . /e/
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Predpokladajme, že poznáme vlastné frekvencie stavebnej konštrukcie a nech je

f, = 5 Hz a jej útlm D=0,05. Jej odozva na syntetický akcelerogram JM2-H je zázně-

jového charakteru, s extrémami podlá obrázku 2. Druhotné spektrum seizmickej odo-

zvy strojného zariadenia je porovnaná s prvotným spektrom stavebnej konštrukcie

na obrázku 2, kde možno vidiet, že zmena extrému odozvy výchylky sa lokalizuje len

okolo vrcholu pri frekvencii 5 Hz, ale vo vzdialenejšich frekvenčných pásmach do-

chádza k zbližovaniu až splynutiu priebehov oboch porovnávaných spektier. Tým sa

potvrdzuje téza, že tzv. nezosilnené frekvenčné zložky primárneho seizmického pohy-

bu pôdneho podložia sa skrytou formou prenášajú stavebnou konátrukciou a r.ioiu sa

eventuálne sekundárne prejavit na odozve strojného zariadenia.

Pri aplikácii dvojnásobného spektrálneho prenosu, ked sa rieši seizmická odo-

zva stavebnej a strojnej časti konštrukcie separátne, je tiež doleiiti, aby vypo-

čítané vlastné frekvencie systému sa maximálne približovali k ich reálnym hodnotám

a tým aby sa sekundárne spektrá seizmickej odozvy stali obrazom reálneho chovania

konštrukcie. S mierou vystihnutia dynamického pôsobenia pôvodného systému zákonite

súvisí aj konečné dynamické pôsobenie upravených systémov, po pridaní pružinových

izolátorov a viskóznych tlmičov. Preto sa celosvetové pripisuje velký význam reali-

zácii meraní kmitania objektov a zariadení jadrových elektrární a. prevereniu ich

reálnej seizmickej odolnosti na základe ich skutočných dynamických charakteristik.

3. ZAVER

Čoraz častejšie sa celosvetové stretávame s použitím umelých seizmických ak-

celerogramov ako zatažovacieho účinku pri návrhu konštrukcii vysokej dôležitosti,

akými sú napr. jadrové elektrárne. Okrem generovania pohybov cez superpoziciu si-

nusových vín navrhuje sa tiež generovanie cez rázové vlny a úprava fázových rozde-

lení pri generovaní, aby sa spektrálne charakteristiky generovaných priebehov

maximálne približovali k charakteristikám skutočných priebehov /&/. Pri hodnotení

doterajších našich skúseností s generovaním a analýzou vlastností umelých akcele-

rogramov možno povedat, že celkove vzhfad získaných priebehov si zachováva podob-

nost s charakteristickými záznamami prírodnej seizmicity. Možno v nich pozorovat

zmenu frekvencii v čase, aj výskyt nižších frekvencií ku koncu časového priebehu.

Dá sa očakávať, že najmä v oblasti podkladových údajov pre stanovenie Fourierovho

spektra a pre trvanie účinku bude dochádzat k rozvetvovaniu alternativ riešení,

takže výsledky simulačných procesov stále lepšie budú odpovedat realite.
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SOUČASNÝ STAV VÝPOČTŮ SEIZMICKÉ
ODOLNOSTI H VB JE MOCHOVCE
A JE TEMELÍN

Ing. M. David, CSc.

Energoprojekt Praha

1. flVQD

Před cca 4 lety byla i v Československu přijata zásada zpřísněného posuzová-

ní seizmických vlivů na jaderné elektrárny. Od této doby se pro nejdůležitější

technologické zařízení i stavební objekty jaderných elektráren požaduje daleko

přesnější posouzení vlivu seizmických účinků než pro objekty a zařízení v ostatní

průmyslové nebo občanské výstavbě. Tento požadavek je zcela oprávněný, nebot sou-

visí 's otázkami jaderné bezpečnosti a je rovněž i v souladu s prací ve výstavbě

jaderných elektráren na celém světě.

Seizmicky odolnou, podle nových kritérií, má být jaderná elektrárna Mochovce

s reaktory WER-440. Tato elektrárna měla být původně opakováním dřívější elek-

trárny Dukovany. Pro zajištění požadované jaderné bezpečnosti byl proto operativně

navržen projektový mezistupeň nazvaný "Dopracování JE Dukovany na seizmicky odol-

nou JE". V této projektové fázi měla být provedena všechna seizmická posouzení

a navržena příslušná opatření k zajištění seizmické odolnosti.

Tato činnost byla zčásti zajištěna objednávkou v SSSR, zčásti byla řešena

v Energoprojektu Praha. Posouzení seizmické odolnosti jaderných elektráren podle

zpřísněných kriterií představoval velmi složitý komplexní problém, který nebyl do

té doby v ČSSR dosud řešen. Jednalo se především o dvě oblasti problémů, a to

- vypracování, eventuálně převzetí, metodiky posuzování jaderných elektráren v seiz-

mických oblastech,

- rozpracování metod a výpočetních programů pro výpočty dynamické odezvy stavebních

konstrukcí a technologických zařízení na buzení podkladovým akcelerogramem.

Reiení uvedených problémů v termínech diktovaných postupem projekce a výstav-

by JE Mochovce •• zdilo být nemožné, ale, díky zájmu nepočetného kolektivu v Ener-

goprojektu, se podařilo za souběhu řešení formou úkolu RVT 1 konkrétních výpočtů

termín uvedeného projektového mezistupni pro JE Mochovce splnit.

V dalším uvedeme současnou praxi se zřetelem na posuzování seizmické odolnosti

HVB Mochovce a HVB Temelín.
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2. ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ JADERNÝCH ELEKTRÁREN V SEIZMICKÝCH OBLASTECH V ČSSR

2.1 ŕlormy a metodika posuzování JE na seizmické účinky

Pro výpočet stavebních konstrukcí v seizmických oblastech platí v ČSSR
ČSN 73 0036, podle které lze seizmické účinky nahradit působením náhradních static-
kých sil. I když tato metodika se prakticky užívá pro posuzování stavebních objektů
jaderných elektráren v celé řadě zemí, nelze ČSN 73 0036 použít pro výpočty jader-
ných elektráren, a to z následujících důvodů:
- ČSN 73 0036 nepostihuje rozdílný význam jednotlivých objektů jaderné elektrárny

z hlediska zásad jaderné bezpečnosti.
- Výpočet metodou náhradních statických sil neposkytuje podklad pro dynamický vý-
počet technologického zařízení, umístěného v daných objektech.

Z uvedených důvodů byla pro projektování jaderných elektráren v seizmických
oblastech v ČSSR převzata sovětská metodika daná předpisem VSN-14-78, vydaným Mi-
nisterstvem energetiky a elektrifikace SSSR s návazností na sovětskou normu
SNip II-7-81 "Strojitélstvo v sejsmičeskich rajonach". Citovaná Směrnice VSN-15-78
měla prozatímní charakter a je v současné době nahrazována sovětskou normou: Normy
projektování seizmicky odolných jaderných elektráren.

Ve smyslu těchto předpisů je nutno posoudit na seizmické účinky jak stavební
konstrukce, tak i technologické zařízení a potrubí, přičemž se vychází ze seizmic-
kého zadání dané lokality.

Seizmický posudek jaderné elektrárny je výsledkem činnosti odborníků celé řa-
dy profesí.

V současných výpočtech se většinou výpočet systému "podloží-stavba-technolo-
gie" provádí v několika oddělených krocích, kdy výsledky předcházejícího kroku vý-
počtu jsou podkladem pro výpočet dalšího kroku. Za tohoto předpokladu, při kterém
se v obvyklých případech dosahuje dostatečné přesnosti, lze seizmické posouzení
jaderné elektrárny rozdělit do následujících činností:

a/ Geologický a inženýrsko-seizmologický průzkum

Výsledkem geologického a inženýrsko- seizmologického průzkumu je zadání pro
další seizmické výpočty, tj.

- intenzita projektového a maximálního výpočtového zemětřesení /PZ; MVZ/,

- akcelerogramy a spektra odezvy pro PZ a MVZ v základové spáře.

b/ Rozdělení zařízení a stavebních objektů do kategorií seizmické odolnosti

Stavební konstrukce a zařízení se dělí podle stupně své důležitosti z hledis-
ka jaderné bezpečnosti do kategorií seizmické odolnosti.

Do první kateqorie jsou zařazeny budovy a zařízení, jejichž vyřazení z funkce
až do úrovně MVZ může způsobit únik radioaktivních látek nad povolenou mez.

Do druhé kategorie seizmické odolnosti patří budovy a zařízení, jejichž naru-
šení až do intenzity PZ může způsobit překročení limitujících ročních dávek ozáření
zaměstnanců elektrárny a obyvatelstva.

Ostatní zařízení a budovy jsou zařazeny do třetí kategorie seizmické odolnosti.

c/ Seizmické výpočty stavebních konstrukcí

Cílem seizmických výpočtů stavebních konstrukcí je:

- Dimenzování, respektive posouzení konstrukcí na seizmické účinky. V těchiu výpoč-
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tech se postupuje metodou náhradních statických sil obdobně jako v CSN 7 3 00 36.

- Stanovení podkladů pro seizmický výpočet technologických zařízení a potrubí. Ty-

to podklady je nutno určit výpočtem dynamické odezvy na podkladový akcelerogram

ve formě podlažních akcelerogramů a spekter odezvy.

d/ Seizmický výpočet technologických zařízení a potrubí

Seizmický výpočet technologických potrubí a zařízení se provádí na podlažní

spektra odezvy stanovené výpočtem pro všechna místa spojené technologie a stavební

konstrukce.

2.2 Metody dynamických výpočtů

Podle přijaté metodiky seizmických výpočtů bylo nutno připravit programové

zabezpečení pro následující výpočty stavebních konstrukcí:

- výpočty tvarů a frekvencí vlastního kmitání,

- výpočet náhradních seizmických sil,

- výpočet dynamické odezvy konstrukcí na buzení podkladovým akcelerogramem,

- výpočet spekter odezvy z akcelerogramů.

V návaznosti na řešení stavebních konstrukcí byl dále připraven i výpočet

potrubních systémů na zatížení spektrem odezvy.

Pro výše uvedené výpočty se v Energoprojektu Praha používá metoda konečných

prvků. Při konkrétních výpočtech byl využit programový systém ICES.

Stanovení vlastních frekvencí a vlastních tvarů kmitání

Při stanovení vlastních frekvencí a vlastních tvarů kmitání se vychází ze

základní rovnice kmitání systému konečných prvků. Při obvyklém označení proměnných

tato rovnice zní:

Mx + Kx = 0 . /I/

Při řešení výše uvedené rovnice byla použita Housholderova metoda tridiagonalizace,

která převádí řešenou matici na tridiagonální tvar. Vlastní číslo a vlastní vekto-

ry jsou řešeny iterací.

Ve výpočtech vlastních frekvencí a vlastních tvarů kmitání je velmi důležitá

volba výpočtového modelu. Přílišné zjednodušení velkých konstrukčních komplexů,ja-

ko je na příklad hlavní výrobní blok JE Mochovce, zvyšuje pracnost návrhu výpočto-

vého modelu a zcela nepodstatně zkracuje dobu výpočtu na samočinném počítači. Pří-

lišné zjednodušení konstrukce při návrhu výpočtového modelu vede krom toho k vel-

kým nepřesnostem ve výpočtech. Některé příklady volby různých výpočtových modelů

budou uvedeny v další části.

Výpočet náhradních statických sil

Při výpočtu náhradních seizmických statických sil pro jaderné elektrárny se

v ČSSR postupuje podle sovětské normy SNiP II-7-81 a podle připravované sovětské

normy: Normy projektování seizmicky odolných jaderných elektráren. Výpočet musí

být prováděn prostoroví.

Složka náhradní statické síly ve směru j , působící v bodě k výpočtového

modelu pfl i - tém tvaru vlastního kmitání, se vypočte z rovnice:

Sikj * Kl K2 Qk A Kf & ?*% • / 2 /



Součinitel K. se pro objekty jaderných elektráren stanoví podle rovnice

K X = Ke Kb , ni

kde K =1,25 pro objekty 1. kategorie seizmické odolnosti,

K =0,50 pro objekty 2. kategorie seizmické odolnosti,

Kfa = 2^
IMVZ~IPZ~ ' i 1 pro objekty 1. kategorie seizmické odolnosti,

K. = 1 pro objekty 2. kategorie seizmické odolnosti.

Součinitel K, zohledňuje konstrukční uspořádání vyšetřované konstrukce. Pro

objekty jaderných elektráren se uvažují upřesněné hodnoty uvedené v citované normě

SNiP II-7-81.

Součinitel tvaru kmitám' %ií[ se vypočítá z rovnice

£ £ fy— '
kde ifc u , . projekce výchylky k- táho bodu při i- tém tvaru kmitání do směru

iK]

j /j=l,2,3/,

u,. .uQ líhly mezi směrem vektoru u Q seizmického působení a směry posunů
uikj'

Qĵ  normová tíha k- tého hmotného bodu.

Součinitelé A, Ky , /3. se určí podle SNiP II-7-81. Při stanovení součinitele

A se vychází z intenzity projektového zemětřesení.

Maximální hodnota uvažované vnitřní síly X max od všech tvarů kmitání se vy-

počte ze vzorce

kde X . jsou vnitřní síly odpovídající i-tému tvaru kmitání.

Výpočet dynamické odezvy na buzení podkladovým akcelerogramem

Pro řešení dynamické odezvy na buzení podkladovým akcelerogramem byla v Ener-

goprojektu použita rovněž metoda konečných prvků. Byl uvažován v5tlum. Výpočty byly

prováděny za předpokladu pružného působení konstrukce.

V Energoprojektu byly sledovány dvě metody řešení pohybových rovnic:

- řešení soustavy rovnic podle vlastních tvarů kmitání,

- řešení přímou numerickou integrací po krátkých časových intervalech.

Konkrétní výpočty byly provedeny první metodou, nebot tato metoda poskytuje

jak výsledky dynamické odezvy tak i vlastní tvary kmitání a vlastní frekvence,

které jsou podkladem pro stanovení náhradních statických sil.

Výsledkem výpočtů jsou podlažní odezvy ve zrychleních, rychlostech a posunech

a časové průběhy vnitřních sil. Z vypočtených podlažních akcelerogrami byla dále

vypočtena podlažní spektra odezvy. Spektrum odezvy je grafické nebo numerické vy-

jádření závislosti maxima zrychlení soustavy s jedním stupněm volnosti na její

vlastní frekvenci a iítlumu pří buzení příslušným akcelerogramem. Tato podlažní spek-

tra odezvy jsou zadáním pro seizmické posouzení technologických zařízení, umístě-

ných na příslušném podlaží.
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3. SEIZMICKĚ VÝPOČTY JE MOCHOVCE

Seizmické výpočty hlavního výrobního bloku byly prováděny v SSSR a současně

v Energoprojektu Praha. V EGP jsme se především zabývali porovnáním výpočtů podle

různých výpočtových modelů a též porovnáním vypočtených výsledků s měřením na sku-

tečné konstrukci.

Ve výpočtech EGP byl uvažován plošný výpočtový model č. 1 /fobr. 1/, dále vý-

počtový model č. 2 ve tvaru dvou spojených prutů /obr. 2/ a model č. 3 ve tvaru

jednoduchého prutu /obr. 3/. Pro srovnání uvádíme další výpočtový model, označený

jako model č. 4 /obr. 4/. Poslední model byl navržen s výrazným zjednodušením kon-

strukce ve tvaru jednoho prutu s diskrétními hmotami, ve kterých je soustředěna

hmotnost vždy několika podlaží na různých výškových úrovních.

Výsledky výpočtů jsou uvedeny v tabulce 1. Porovnání vlastních frekvencí jed-

notlivých výpočtových modelů je v tab. 1 provedeno se zřetelem k odpovídajícím si

vlastním tvarům kmitání. Z výsledků je zřejmé, že oba prutové modely č. 3 a č. 4

poskytují velmi nepřesné výsledky. To platí zejména o modelu č. 4 se silně reduko-

vaným počtem diskrétních hmot. Kromě toho, pro výpočet náhradních statických sil

a podlažních spekter odezvy by bylo nutno u těchto modelů zavádět další zjednodu-

šující předpoklady, které by nepřesnost výpočtů ještě zvětšily.

Výsledky výpočtu modelu č. 1 a č. 2 naopak dobře souhlasí, i když model č. 2

nemůže postihnout všechny tvary kmitání modelu č. 1. Charakter vlastních tvarů obou

modelů dobře odpovídá. Jako příklad jsou uvedeny tvary kmitání modelu č. 1 a č. 2

při frekvenci 9,81 Hz a 10,39 Hz /obr. 5/.

Výsledky výpočtu modelu 1. a modelu č. 2 souhlasí dobře i s výsledky měření

na skutečné konstrukci. 0 těchto měřeních a porovnání měřených a vypočtených hodnot

je pojednáno ve zvláštním příspěvku Ing. VI. Holuba.

Z výpočtů dynamické odezvy na buzení podkladovým akcelerogramem uvádíme výpoč-

ty čerpací stanice technické chladicí vody důležitých spotřebičů JE Mochovce. Tato

konstrukce je zařazena do 1. kategorie seizmické odolnosti. Jako podkladový akce-

lerogram byla uvažována část záznamu zemětřesení v Rumunsku. Záznam byl pořízen

v jugoslávské Niši /obr. 6/.

Výpočtový model a dynamická odezva ve formě podlažních akcelerogramů a podlaž-

ních spekter odezvy je na obr. 7, 8.

4. SEIZMICKČ VÝPOČTY JE TEMELÍN

Metodika výpočtů i návrhových kritérií se pro seizmické posouzení JE Temelín

v podstatě nemění. Pouze se upřesňuje rozdělení jednotlivých konstrukcí a zařízení

do tříd seizmické odolnosti.

JE Temelín je teprve ve fázi projektového úkolu, ale již v této fázi jsou

v Energoprojektu připravovány seizmické výpočty nejdůležitějších konstrukcí, přede-

vším hlavního výrobního bloku. Nová konstrukční koncepce hlavního výrobního bloku

•i vyžaduje studium různých výpočtových modelů.

V Energoprojektu byly zatím provedeny dynamické výpočty ochranné obálky

WER-1OOO. Uvažuje se model podle obr. 9. Tyto výpočty však mají jen ověřovací cha-

rakter, nebol ve skutečnosti je obálka součástí komplexního konstrukčního celku

/obr. 10/. Proto se připravuje i výpočet prostorového modelu dle obr. 11.



5. ZÁVĚR

Za posledních několik let se podařilo v Energoprojektu Praha získat velmi roz-

sáhlé zkušenosti v oblasti provádění seizmických výpočtů stavebních konstrukcí

i zařízení jaderných elektráren. Byly získány podklady pro správnou volbu výpočto-

vých modelů a byla získána bohatá praxe při provádění numerických výpočtů i těch

nejsložitějších konstrukcí.

Přes tyto skutečnosti je nutno konstatovat, že další zdokonalování v tomto

oboru bude nutné. Zejména bude nutno stanovit zobecněná podlažní spektra jednotli-

vých objektů jaderných elektráren pro návrh typových technologických zařízení,

seizmicky odolných pro celou ČSSR. Je třeba dále konstatovat, že všechny tyto prá-

ce jsou a budou stále velmi časově i finančně náročné s velkou potřebou výkonných

samočinných počítačů.

Převzetím sovětských předpisů a norem se nám rychle a na světové Úrovni poda-

řilo nahradit chybějící československé normy v tomto oboru. Na druhé straně se

ukazují problémy v návaznosti sovětských předpisů a československých norem a prob-

lémy z hlediska závaznosti sovětských předpisů a norem pro širokou základnu česko-

slovenských dodavatelů. Z těchto důvodů bude nutno vypracovat v této oblasti vlast-

ní, národní normy, podobně jak je tomu v NDR.

Zatímco seizmické projektování hlavních stavebních konstrukcí a technologic-

kých zařízení jaderných elektráren je v podstatě zvládnuto, zbývá dořešit zásady

i metody seizmických prověrek konstrukčních částí, detailů atd., které by svým me-

chanickým porušením mohly ohrozit důležitá zařízení jaderné elektrárny. Jedná se

o opláštění budov, rámy speciálních dveří a uzávěrů atd. V mnoha případech se to

neobejde bez dynamických zkoušek na seizmických stendech.
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PRUTOVÉ VÝPOČTOVÉ MODELY

H L A V N Í H O VÝROBNÍHO BLOKU JE 440 MW
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ZKRÁCENÉ PODKLADOVÉ AXCELEXO6XA/1Y Aŕ/á
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VÝPOČTOVÝ MODEL KONTEJNMENTU JE 1000 MW
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PROBLEMATIKA SEIZMICKÉ ODOLNOSTI
KOMPONENT PRIMÁRNÍHO OKRUHU

Ing. L. Pečínka, CSc.

k. p. Škoda ZES, Plzeň

VYMEZENÍ PROBLEMATIKY

Seizmická událost v lokalitě jaderné elektrárny může z hlediska funkce pri-

márního okruhu /PO/ způsobit tyto poruchy

- rozrušení celistvosti tlakové nádoby

- havárii s kompenzovatelným či nekompenzovatelným Unikem chladivá /tj. malou,

střední či velkou LOCA/

- některé očekávané přechodové procesy /se změnou reaktivity, v důsledku chybné

funkce komponent apod./ se zásahem či bez zásahu havarijní ochrany

- poškození pokrytí palivových článků s následným iSnikem štěpných produktů do

chladivá.

Odolnost komponent a celého PO vůči všem těmto jevům se prokazuje formou kon-

trolních výpočtů, které se provádí

- ve stadiu projektu či při vypracování průvodní pevnostní dokumentace /PPD/

- při zpracování Předběžné resp. Předprovozní bezpečnostní zprávy /PBZ resp. PpBZ/.

V projektové dokumentaci je obvykle pozornost zaměřena na:

- primární potrubí

- hlavní uzavírací armatury

- autonomní potrubí okruhu hlavního cirkulačního čerpadla,

zatímco v průvodní pevnostní dokumentaci, která je součástí dodávky jednotlivých

uzlů reaktoru a odesílá se spolu s výrobkem se prokazuje odolnost

- tlakových trubek horního bloku z hlediska porušení celistvosti

- uložení TN vůči změní montážní polohy

- vnitřních části reaktoru vůči plastickým deformacím

- některých dalších dodávkových uzlu, které jsou sice důležité z hlediska jaderné

bezpečnosti, ale nemá cenu se jimi zabývat z hlediska cílů tohoto příspěvku.

V PpBZ jsou pak využity všechny předchozí výpočty a navíc rozšířeny na pasiv-

ní a aktivní bezpečnostní systémy PO a chování aktivní zóny.

V dalším je pozornost zaměřena na rozsah PPD a PpBZ.
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1. KONTROLNÍ VÝPOČET REAKTORU V RÁMCI PPD

1.1 Uloženi TN na základu

Na obr. 1 je schematicky znázorněno antiseizmické uložení TN reaktoru typu

V 213-Č včetně působících sil a momentů. Rozlišujeme zde tzv. operu, kterou tvoří

nalisovaný kroužek na tělese TN, příslušný protikus na základu a mezikusy. Fixace

TN vůči vertikálnímu posuvu a úhlovému natočení je provedena na opěrném rámu,viz

obr. 2. Pro výpočet působících sil a momentů je zadán etážový akcelerogram s kro-
_2

kern At = 10 s a etážové spektrum odezvy. Reaktor s vnitřními částmi se modeluje

bud jako nosník s koncentrovanými hmotami, viz obr. 3, nebo schématem dle /I/, kte-

ré pro další bylo přijato jako hlavní.

Po stanovení neznámých Q -a Q „ , Q „ , M „ , M „ se provede kontrola kotve-
y y z x z

ní, což jak plyne z obr. 3 jsou elementární výpočty na ohyb, tlak apod. Složitější

je výpočet opery, která se modeluje prutovou soustavou, viz obr. 4.

Z hlediska zadání vstupních údajů lze za hlavní problém označit stanovení

poddajnosti opěrného rámu. Kromě výpočtového postupu se ukazuje jako účelné provést

konfrontaci s modelem /2/.

1.2 Korní blok

Na základě výpočtů provedených dle /I/ se kontrolují ohybová namáhání tyčí

traverzy a tlakových trubek stojáků ARK. Problémem je stanovení tuhosti vazeb.

1.3 Vnitřní části

Vnitřní části reaktoru jsou:

- nosný válec /NV/

- dno nosného válce /DNV/

- koš aktivní zóny /KAZ/

- blok ochranných trub /BOT/

- vložená tyč kazety ARK

- elementy uložení vnitřních části,

přičemž v prvních čtyřech případech se vesměs jedná o tenkostenné válcové skořepi-

ny. Kontrola se provádí na horizontální i vertikální účinky a je demonstrována

na příkladu NV, viz obr. 5 a 6. Zatížení od horizontálních sil je patrné z obr. 5,

složky F ^ ° Q a F^ Q by měly být stanoveny z teorie zcela zaplněných nádrží dle /3/.

NV je modelován jaRo nosník s okrajovou podmínkou podpora-podpora.

Síla od vertikální složky zrychlení se stanoví dle vztahu

přičemž pro F H Q platí totéž co v předchozím. Pevnostní kontrola se provede pro

přírubu NV, viz obr. 6.

Obdobně se postupuje i v případě dalších komponent. Je zřejmé, že výpočty pří-

rub lze formulovat jako kontaktní úlohu a použít MKE, jak bylo dokladováno v /A/.

59



2. VÝPOČTY PRIMÁRNÍHO OKRUHU PROVÄDŽNČ PRO POTŘEBY PpBZ

PpBZ je mimo jiné právní dokument, který předkládá stavebník Státnímu dozoru

nad jadernou bezpečností ČSKAE spolu s žádostí o kolaudaci JE. Zpracovatelem PpBZ

je na základě objednávky GDt, což v našem případě je k.p. VE ŠKODA. Otázky seizmi-

city jsou řešeny v podkapitole 4.8 "Havárie v důsledku vnějších vlivů", oddíl

4.8.7 "Vliv zemětřesení na stavby a zařízení JE". Obsahem jsou zejména výpočty

- reaktoru v rozsahu uvedeném v předchozí kapitole rozšířené navíc o chování pali-

vových článků /viz /5// a kazety ARK

- potrubního systému PO

- pasivních a aktivních bezpečnostních systémů PO,

tj.

. hydroakumulátoru

. VT a NT havarijního dochlazování

. kompenzátoru objemu

- parogenerátoru

- HCČ

- hlavní uzavírací armatury.

Pro potřeby JE Mochovce musí být ještě počítány

- nádrže na nečistý kondenzát

- vzduchotechnika

- barbotážní systém

- turbína, speciálně axiální ložisko /kontrola specifického tlaku vyvolaného ho-

rizontální složkou zrychlení/.

Uvedený rozsah prací lze klasifikovat jako nezbytné minimum, které musí obsa-

hovat PpBZ pro jadernou elektrárnu postavenou v lokalitě s vyšším stupněm seizmic-

kého ohrožení.

Autorův názor ovšem je, že v takovémto případě je nutno provést rozšíření vý-

počtů o pravděpodobnostní analýzy, tj. o:

- stromy události všech poruch definovaných v lívodu tohoto článku včetně návazné-

ho rozboru šíření aktivit v PO, v hermetickém prostoru a mimo prostor jaderné

elektrárny

- ocenění nejistot, kterými je zatížen výpočet seizmické odolnosti primárního po-

trubí a potrubních tras pasivních i aktivních bezpečnostních systémů PO.

Pokud se-týče prvé skupiny, možno konstatovat, že pro všechny typy LOCA havá-

rií /velkou, střední i malou/ se šíření aktivit analyzuje v podkapitole 4.4 "Ha-

várie v důsledku porušení těsnosti primárního okruhu a jeho pomocných systémů",

oddíly

4.4.6.4 - Popis metodik a výpočtových programů pro šíření aktivit v PO v prosto-

rech elektrárny,

4.4.6.5 - Popis programů pro Síření aktivit mimo prostor jaderné elektrárny,

4.4.7.6 - Analaýza poměru v hermetickém prostoru po havárii s velkým dnikem chla-
divá,

4.4.8.6 - Analýza iíření aktivit v primárním okruhu a v hermetickém prostoru.

60



ve smyslu předchozího neřešenou havárií je porušení celistvosti tlakové nádo-

by, což ve svých důsledcích znamená zabývat se tavením zóny s následným šířením

aktivit a dále pak bude nutno vytypovat reprezentativní případy očekávaných pře-

chodových procesů. Jako "nejvážnější kandidáty" lze označit neřízené vysouvání sku-

piny regulačních tyčí a vystřelení řídicí kazety, což se řeší v podkapitole 4.3

"Havárie se změnou reaktivity". Požadované stromy událostí nebyly dosud sestrojeny

a nutno konstatovat, že představují velký objem prací.

Zabývejme se nyní oceněním vlivu nejistot, jimiž je zatížen výpočet seizmické

odezvy vpředu citovaných potrubních tras. Jako nejvýhodnější se zde ukazuje použi-

tí tzv. "metody aproximace odezvy" /v originále Response Surface Methodology, po-

drobněji viz /6//. Z historického hlediska tento postup byl poprvé použit v biolo-

gii /7/, poté v chemii /8/ a v současné době je aplikován i v jaderné energetice.

Jeho základní myšlenka vychází ze známého faktu, že problémy vyskytující se v úlo-

hách jaderné bezpečnosti jsou zadány charakteristickými vstupními proměnnýi.ii

x - { JC«, xt ,..., x* ] e X ,

které tvoří prostor X a jistým algoritmem C

jsou transformovány do výstupů

y s

které tvoří prostor ľ . Vztah

y * C*
je realizován výpočetními programy, které z hlediska stupně poznání zkoumaného

jevu se klasifikují jako "konzervativní" či "best estimate", ale v každém případě

představují značné nároky na výpočtový čas zejména v případě parametrických studií,

které zahrnují předpokládanou variabilitu vstupních proměnných.

V případě, že algoritmus C je neznámý /nebo jsou v něm velké nepřesnosti//

výstupy y se nahrazují histogramem f(y), jehož sestrojení je opětně spojeno

s velkými nároky na strojový čas.

Princip RSM metody spočívá v tom, že aproximuje C jednoduchým funkčním

vztahem, obvykle polynomickou závislostí. Pokud se týče zavedené terminologie,

pak výstupy ^ se nazývají "odezvou" /response/ a zvolená funkční závislost: nahra-

zující "aproximací odezvy" /v originále response surface/. Vstupní proměnné x jako

"ošetření" /treatment/, které je ekvivalentní výpočtu. Určité množství "ošetření"

pak tvoří tzv. experiment. Lze konstatovat, že používané názvosloví je ovlivněno

zmíněnou aplikací v biologii.

Aplikujeme-li tyto principy r.a výpočet primárního potrubí resp. potrubí pa-

sivních či aktivních systémů, pak jako faktory mohou být vybrány tyto proměnné

- modul pružnosti E
E

- modul ve smyku G =
2 ( 1

- Poissonova konstanta ť

- měrná hmotnost f

- typ podlaží

- součinitel Útlumu S
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- úroveň zemětřesení P v % MVZ /v originále tzv. percentile/

- maximální hodnota zrychlení MVZ

- úhel eC , který bere na zřetel polohu potrubí vůči směru šíření zemětřesení,

přičemž je zřejmé, že v důsledku závislosti G ( E , P ) počet nezávislých je osm.

Lze dokázat /6/, že počet faktorů, které mají být v tomto případě analyzová-

ny, je čtyři až šest a musí být vybrány tak, aby reprezentovaly

- potrubí

- zemětřesení

- prostorovou závislost mezi zemětřesením a potrubím

- bezpečnost.

Provedeme-li detailní analýzu, pak

- potrubí je charakterizováno proměnnými E, G, ť , P , j , přičemž reprezentativ-

ním faktorem je útlum J —

- zemětřesení je reprezentováno maximálním zrychlením a

- prostorová závislost mezi zemětřesením a potrubím je dána úhlem <C £ (o°j 90°^ ,

což je dáno požadavkem normy, dle níž šíření v horizontální rovině je ve dvou

směrech navzájem kolmých, ale ve skutečnosti probíhá pod úhlem aC

- bezpečnost je reprezentována úrovní zemětřesení P v % MVZ, jelikož pravdivost

spekter odezvy /zejména etážových/ je vždy diskutabilní.

Postup řešení seizmické odezvy je tedy následující:

- některým z rutinních programů /např. SEOD, viz /9// se určí vlastní frekvence

potrubí

- ze zadaných spekter odezvy se stanoví maximální hodnoty zrychlení pro jednotlivé

tvary kmitu

- určí se rozsah faktorů j , a, A , P

- aplikuje se metodika RMS a stanoví histogram napětí včetně superpozice se sta-

tikou.

Je zřejmé, že prvé dva roky jsou v souladu se standardním výpočtem seizmické

odezvy, třetí a čtvrtý krok jsou specifikou RSM.

ZÁVĚR

Konkrétní aplikace uvedených postupů budou použity v. případě JE Mochovce

a JE Temelín resp. při doplňujících výpočtech JE VI, V2 a JEDU, pokud budou poža-

dovány Státním dozorem nad jadernou bezpečností CSKAE. Minimální rozsah je jasný

z předchozího textu. Aplikace pravděpodobnostních přístupů bude reálně možná, dle

autorova mínění, poprvé v PpBZ JE MO, a to pouze stromy událostí. Vývoj RSM metody

lze odhadnout cca na 3 roky, což Časově odpovídá termínům PpBZ pro JE Temelín.
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PROBLEMATIKA SEIZMICKÉ ODOLNOSTI
ELEKTROZAŘÍZENf

Ing. R. Masopust, C Sc.

Výstavba elektráren Škoda, k. p. Praha,
pracoviště Plzeň - Bolevec

1. OVOD

Seizmickou odolností elektrozařízení a všech elektrosystémů jaderné elektrár-

ny /JE/ rozumíme jejich schopnost zachovat především spolehlivou funkční způsobi-

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

/21/ prokázat a doložit předepsaným způsobem v projektové a jiné průvodní dokumenta-

ci JE. Týká se to především zařízení a systémů 1. kategorie seizmické odolnosti,

které zajišřují bezpečné odstavení reaktoru, odvod zbytkového tepla z reaktoru

a zabraňují nekontrolovanému Uniku radioaktivity do okolí /13/.

Seizmická odolnost elektrozařízení JE je těsně spjata s obecnější problemati-

kou experimentálního hodnocení seizmické odolnosti technologického ,zařízení a sys-

témů JE /5,9,13/. Hodnotí-li se seizmická odolnost některého technologického zaříze-

ní či systému JE experimentálně, je třeba pečlivě zvážit následující hlavní postupo-

vé kroky:

- volba metody experimentálního ověřování, výběr zkušebního kusu,

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

- podmínky a provedení experimentu, upevnění zkušebního kusu,

- vyhodnocení výsledků experimentálního ověření z hlediska funkční způsobilosti

zařízení nebo jeho konstrukčních omezení, návrh antiseizmických opatření.

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

ního provedení. V tomto případě lze ověření podrobit kterýkoliv kus, je-li spolehli-

vě zajištěna identita konstrukčního provedení. Někdy se může jednat o zařízení kon-

strukčně obdobné, nebo různé velikosti a stejného konstrukčního provedení. I v tom-

to případě je možné podrobit experimentálnímu ověření jen jeden kus zařízení za

předpokladu, že lze dokázat, že vybraný zkušební kus představuje nejnepříznivější

případ. Identitu konstrukčního provedení lze snadno ve výrobní dokumentaci přede-

psat, avšak zkušenosti ukazují, že vliv v podstatě náhodných výrobních a zejména

montážních nepřesností bývá značný. Proto v této souvislosti vystupuje do popředí

otázka výrobní a montážní kontroly a kontrolních testů již smontovaného zařízení

přímo na JE /li/.

V podstatě existují tři druhy zkoušek /9,13/:

- zkoušky odolnosti,

- zkoušky do porušení nebo jiné ztráty spolehlivé fuikčnl způsobilosti,

- druhové zkoušky.

Zkoušky odolnosti se provádějí u zařízení a systémů JE, určených vesměs jen

pro jednorázové užiti, nebo v případě zvláštních požadavků. Zkoušky do porušení ne-

bo jiné ztráty spolehlivé funkci způsobilosti se používají tehdy, když zkušební kus
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představuje zařízení nebo systém standardního provedení, který má sloužit v mnoha

různých aplikacích. Druhové zkoušky se provádějí pouze u zařízení a systémů stan-

dardního provedení používaného ve velkém počtu aplikací. Při zkouškách odolnosti

se zkušební kus zkouší z hlediska požadavků daných pro konkrétní jednorázové použi-

tí. Nijak se nezkoumají meze porušení nebo jiné ztráty spolehlivé funkcí způsobi-

losti. Tyto meze naopak jsou cílem zkoušek do porušení či jiné ztráty spolehlivé

funkční způsobilosti. Takové zkoušky jsou určeny k tomu, aby se v dostatečném před-

stihu ověřilo, jak zařízení vyhoví všem potenciálním budoucím požadavkům. Provádě-

jí je ti výrobci, kteří zamýšlejí dodávat svá zařízení na několik JE. Zkoušky do

porušení nebo jiné ztráty spolehlivé funkční způsobilosti bývají zpravidla nároč-

nější než zkoušky odolnosti. Druhové zkoušky se provádějí za nejnepříznivějších

podmínek, stanovených pro určitou skupinu zařízení nebo systémů JE. Tyto nejnepří-

znivější podmínky lze pokládat za krajní mez jakýchkoliv požadavků.

Zkušenosti s hodnocením seizmické odolnosti elektrozařízení JE v ČSSR jsou

zatím jen velmi malé a neexistuje ani žádná norma či jiný předpis v tomto oboru.

Jiná situace je v zemích s vyspělou jadernou energetikou a se značnou seizmickou

aktivitou /USA, SSSR a další/. Vybrané zahraniční normy a předpisy, které se týka-

jí této problematiky, jsou shrnuty v tab. 1.

Tab. 1 Vybrané zahraniční normy a předpisy pro hodnocení seizmické odolnosti

elektrozařízení JE

Stát,
instituce

USA 1/

SSSR

IEC 2/

Kanada

NSR

Název /vydavatel/

1. IEEE Standart 344-1975 "Recommenden Practices
for Seizmic Qualification of Class IE Equipment
for Nuclear Power Generating Stations" /The
Institute of Electrical and Electronics Engineers,
Inc./

2. NRC Regulatory Guide 1.100 "Seizmic Qualification
of Electric Equipment for Nuclear Revision 1 Power
Plants" /U.S.Nuclear Regulatory Commission/

Vremennyje trebovanija k režimam ekvivalentných
mechaničeskich ispytanij i k urovnjam nagruzok
dlja rasčeta na pročnost elektrotechničeskcgo
oborudovanija atomnych energetičeskich ustanovok
dlja sejsmičeskich rajónov OAG.130.003
/Minelektrotechprom SSSR/

Basic Environmental Testing Procedures. Guide
for Equipment Seismic Testing Procedures
/International Electrotechnical Commission,
Technical Committee No. 5O, Sub-Committee 50A/

CSA N 289 "Seismic Qualification of CANDU
Nuclear Power Plants"
- N 289.3 Design Procedures
- N 289.4 Testing Procedures
/Canadian Standarts Association -
Technical Committee on Seismic Design/

KTA 2201 "Auslengung von Kernkraftwerken
gegen seismische Einwirkungen", Tell 4
"Auslengung der elektrische und mechanische
Anlagen" "Sicherheitstechnische Regel des
Kerntechnischer Ausschuss - KTA/

Rok
vydání

1975

1977

1980

1982

1977

v tisku

Pozn.: 1/ V USA existuje též předpis IEEE Standart 501-1978 pro hodnocení seizmic-
ké odolnosti spínačů, který ovšem autor nemá k dispozici.

2/ V rámci MHS Interatomenergo a IAEA /Mezinárodní agentura pro aton.uvou
energii ve Vídni/ se obdobné vzorové předpisy teprve připravují.
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2. VŽEOBECNÉ ÚDAJE O HODNOCENÍ SEIZMICKÉ ODOLNOSTI ELEKTROZAŘÍZENÍ JE

Pojem elektrozařízení JE je velmi široký. Zahrnuje nejrůznější elektrické

pohony a jiné elektrické točivé stroje, generátory elektrického proudu, transfor-

mátory, elektrické a elektronické měřicí, kontrolní, regulační, automatizační

a jiné systémy, množství elektrotechnických a elektronických přístrojů, které tvo-

ří příslušenství jiného technologického zařízení a komponent, související silno-

proudé a slaboproudé rozvodné sítě apod. Hodnocení seizmické odolnosti tohoto za-

řízení se provádí nejčastěji experimentálně, v některých případech výpočtově, čas-

to též kombinováním obou způsobů /I,5-7,9,10,13/. Výpočet použijeme v těch přípa-

dech, kdy posuzované zařízení či systém lze jednoduše modelovat ekvivalentní me-

chanickou soustavou a kdy navíc mechanické namáhání, stabilita tvaru a přetvoření

/výchylky, rychlosti nebo zrychlení/ jsou spolehlivým měřítkem jeho provozní spo-

lehlivosti. Příkladem mohou být elektrické pohony, generátory elektrického proudu,

kabelové trasy, vývody elektrické energie z generátoru a z JE apod. Na obr. 1 je

znázorněn model vertikálního elektrického stroje pro výpočet metodou konečných

prvků.

Experimentální ověření seizmické odolnosti se používá tehdy, jestliže kritic-

ké parametry jsou funkční povahy nebo jestliže zařízení nelze s dostatečnou přes-

ností modelovat mechanickou soustavou. Příkladem zde jsou nejrůznější relé, spí-

nače, automaty a další elektrické a elektronické přístroje, které se obyčejně mon-

tují na určitých nosných konstrukcích, což jsou různé panely, rozváděčové skříně

atd. V mnoha případech bývá užitečné výsledky výpočtového hodnocení ověřit experi-

mentem. V jiných případech je sice žádoucí ověřit provozní spolehlivost experi-

mentálně, avšak zařízení je pro dané experimentální vybavení přiliš veliké. Tato

rozměrná složitá zařízení se pak zkoušejí po částech a iíčinky interakcí mezi jed-

notlivými částmi nebo mezi elektropřístroji a jejich nosnou konstrukcí se vyšetřu-

jí výpočtově /7-ll,13,16/. Jako příklad lze zde uvést velké rozvěděče, těžko trans-

formátory, velké dieselagregáty, některé další elektropohony apod. Kombinovaný

způsob hodnocení se užívá tehdy, když je zařízení příliš rozměrné, aby se n.ohlo

celé zkoušet, jestliže toto zařízení neobsahuje příliš mnoho kritických součástí

nebo je-li již zařízení instalováno a nelze je jako celek demontovat /li,16/.

Zaměříme se dále hlavně na experimentální a kombinovaný způsob hodnocení seiz-

mické odolnosti elektrozařízení JE. Výpočtový způsob je předmětem dnes již obrov-

ského množství vědecko-výzkumných prací. Příslušné metody jsou přehledně uvedeny

a komentovány v /13/. V této souvislosti je třeba nejprve vysvětlit některé základ-

ní běžně užívané pojmy.

Nejprve si definujme často používané pojmy akcelerogram, spektrum odezvy

a zrychlení při nulové periodě /v angl. literatuře ZPA - zero-periodacceleration/.

V souladu s obr. 2 akcelerogramem zde i v dalším rozumíme časový záznam absolutní-

ho zrychlení vibrací při zemětřesení v určitém místě a pro jeden směr /směrovou

složku/, získaný zapisovačem časového průběhu zrychlení. Spektrum odezvy předsta-

vuje diagram absolutní hodnoty maximální odezvy jednoduchého lineárního tlumeného

oscilátoru /soustava s jedním stupněm volnosti/ nejčastěji ve zrychlení, avšak ně-

kdy i v rychlostech či výchylkách, v určitém místě a směru na seizmický ličinek zeme-

trasení, a sic* v závislosti na naladění a míře tStlumu oscilátoru. Pro užití spek-

ter odezvy při hodne-ení seizmické odolnosti konstrukcí azařízení JE musíme tedy

znát frekvence jejich vlastního kmitání a velikost iítlumu kmitání, která se zpra-

vidla zadává v příslušných normách a předpisech /např. v /7// v procentech kritic-
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kého útlumu a pro jednoduché konstrukce a zařízení, kmitající v nejnižších tvarech

vlastního kmitání, může být určena též experimentálně. Zrychlením při nulové pe-

riodě rozumíme asymptotickou hodnotu spektra odezvy ve zrychlení při frekvencích

více jak 33 Hz, tj. maximální hodnotu zrychlení v daném místě a směru. Prahová

hodnota 33 Hz znamená, že ve vztahu k spektrálnímu složení zemětřesení je oscilá-

tor prakticky dokonale tuhý a nezáleží tedy ani na míře jeho útlumu.

V podmínkách experimentu na vibračních stolech nebo vibrostendech lze obecně

seizmické buzení simulovat následujícími způsoby /7-9,13/:

- spojitým sinusovým kmitáním s jednou nebo více frekvencemi /obr. 3/

- tlumeným, záchvěvovým nebo jinak proměnným sinusovým kmitáním /obr. 4,5,6/,

- náhodným kmitáním, které je vybuzeno náhodnými rázy,

- náhodným kmitáním, které implicitně simuluje zadané časové průběhy zrychle-

ní, rychlostí či výchylek,

- explicitní simulací časového průběhu zrychlení, rychlosti nebo výchylek.

Při jakýchkoliv vibračních pohybech, které se uplatňují při zkouškách odolno-

sti, je nutné, aby spektrum odezvy při zkoušce /TRS - test response spectrum/, od-

vozené z rozboru simulovaného pohybu během zkoušky, obalovalo stanovené či požado-

vané spektrum odezvy /RRS - required response spectrum/, které se určuje dle přes-

ně stanovených pravidel v příslušných normách a předpisech /viz tab. 1/ na základě

rozboru akcelerogramů nebo zadaných tzv. počátečních spekter odezvy /IRS - initial

response spectrum/ v místě uložení ověřovaného zařízení. Velmi často tato počáteč-

ní spektra odezvy vycházejí ze stavební konstrukce JE a pak v této souvislosti ho-

voříme o tzv. podlažních akcelerogramech a podlažních spektrech odezvy /floor

accelerogram, FRS - floor response spectrum/. Jednotlivá zde definovaná spektra

odezvy jsou znázorněna na obr. 7. Jakékoliv sinusové kmitání s jedinou konstantní

frekvencí nemusí vhodně vybuzovat rozličné tvary kmitání zkušebního kusu, takže

mnohdy se používá vibrační pohyb ve tvaru sinusového kmitání s více frekvencemi či

s proměnnou frekvencí. Používají se jak deterministicky, tak i náhodně superpono-

vané sinusové kmity. Hodně záleží na charakteru počátečního a požadovaného spektra

odezvy. Tato mohou být širokopásmová, úzkopásmová či širokopásmová s úzkým maximem

/obr. 8/. V příslušných normách a předpisech pro hodnocení seizmické odolnosti

elektrozařízení JE jsou pak specifikována pravidla pro výběr druhu a kvantifikaci

vibračního pohybu při zkoušce, tak aby odvozené spektrum odezvy při zkoušce mělo

ve vztahu k zadanému požadovanému spektru odezvy vyžadované vlastnosti /6-9,15,18,

20/.

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

Proto při experimentálním hodnocení seizmické odolnosti by měly vstupní kmity půso-

bit současně a nezávisle podél a okolo tří os x, y a z /obr. 9/. V praxi je seiz-

mické buzení jak stavby JE, tak následovně i technologického zařízení a systémů,

zadáno zpravidla pomocí akcelerogramů či spekter odezvy jen lineárního zrychlení,

tzn. ve dvou horizontálních a ve vertikálním směru. Z druhé strany, zkušební vib-

rační stoly, schopné vybudit nezávislé trojosé vstupní kmity jsou zatím ve světě

dosti výjimečné. Nejčastěji se vyskytují vibrační stoly se simulátory buzení, kte-

ré jsou schopné vybudit vstupní kmity jen v jednom směru, nebo závislé či nezávis-

lé vstupní kmity ve dvou směrech /obr. 10-13/.

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

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

no, nebo je-li možné dokázat, že zkoušené zařízení reaguje nezávisle v k.i?clf5m ze



tří navzájem kolmých směrů a v místě upevnění bezpečné odolává seizmickým účinkům.

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

podél hlavní horizontální a vertikální osy /!/. Požaduje se, aby při zkoušce byly

kmity ve vertikálním a horizontálním směru nezávislé, což znamená mít k dispo7ici

nezávislé simulátory. Není-li tomu tak, požaduje norma /7/ čtyři po sobe následují-

cí zkoušky. Při první jsou vstupní kmity ve fázi, při druhé je jedna fáze o 180 °

posunuta, při třetí se zařízení horizontálně pootočí o 90 ° a vstupní k-iity jsou

Ve fázi a konečně při čtvrté jsou za téže orientace zkušebního kusu jako při třetí

zkoušce fáze vstupních kmitů posunuty o 180 °.

Způsob, kterým je zařízení upevněno, ovlivňuje podstatně jeho dynamickou ode-

zvu /9/11/. Proto se při upevňování zkušebního kusu na vibračním stole musí věro-

hodně napodobit podmínky upevnění ve skutečnosti. Zkoušky životnosti z hledisek pů-

sobení 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, probíhají-li vibrační zkoušky oddě-

leně od zkoušek při jiných druzích namáhání bez ohledu na možnost současného vý-

skytu jednotlivých namáhání při normálních provozních podmínkách, při jejich naru-

šení a též při havarijních situacích. Hodnotí-li se seizmická odolnost zařízení vý-

počtem, berou se v úvahu i další spolupůsobící namáhání. Avšak v případě hodnocení

pomocí zkoušky, se velmi často zejména tepelná a silová namáhání opomíjejí. Je prav-

da, že v řadě případů nejsou tato namáhání u elektrozařízení tak podstatná. V těch-

to případech nemá jejich zanedbání na hodnocení závažný vliv. Nicméně nutno v kaž-

dém jednotlivém případě možnost současného výskytu jednotlivých namáhání posoudit

na základě pravděpodobnostního rozboru četnosti výskytu. V našem případě se jedná

o elektrické zatížení, mechanické namáhání, ííčinky teploty, tlaku apod., jež mohou

v některých případech dosti podstatně ovlivnit spolehlivou funkční způsobilost

elektrozařízení během zemětřesení a po jeho odeznění.

Po správném upevnění zkušebního kusu se namontují všechny součástky a díly,

připojí se monitorovací čidla a provede se zapojení veškerých elektropřístrojů

k příslušným elektrickým obvodům, simulujícím pracovní nebo havarijní režimy zaří-

zeni. V průběhu zkoušky i po ní se sleduje funkční spolehlivost zařízení, tj.

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

spolehlivosti elektrozařízení ve vztahu k požadované nebo zajišEované bezpečnosti

dle projektu a príslušných bezpečnostních předpisů. Délka trvání každé jednotlivé

vibrační zkoušky je předepsána v předpisech /6-8,2O/. V zásadě by měla odpovídat

délce tzv. silné části zemětřesení /strong part of earthquake/, což je část akce-

lerogramu, během níž špičkové hodnoty zrychlení přesahují v absolutní hodnotě hra-

nici 25 % maximálního špičkového zrychlení daného záznamu /obr. 2/. Obyčejně to

bývá 5 * 15 s. Dále ovšem se zavádí celá řada dalších požadavků na délku trvání

vibrační zkoušky v případech, kdy není užita explicitní simulace časového průběhu

zrychleni, rychlostí nebo výchylek. Konkrétně tzn., že délka vibrační zkoušky závi-

sí též na tvaru, charakteru a některých parametrech vstupních kmitů při zkoušce.

Zkoušky se někdy opakují, jak to vyžadují projektové podmínky. V USA se vibrač-

ní zkoušky odpovídající OBE /operating basis earthquake - základní provozní země-

třesení JE, v sovětské terminologii odpovídá přibližně PZ - projektové zemětřesení

• četností výskytu za 10 let/ aplikují alespoň pětkrát, tedy předpokládá se,že ta-

kové zemětřesení muže v extrémním případě zasáhnout JE nejvýše pětkrát. Zkoušky

odpovídající SSE /safe shutdown earthquake - zemětřesení bezpečného odstavení
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JE, v sovětské terminologii odpovídá přibližně MVZ - maximální výpočtové s četno-

stí výskytu jednou za 10 let/ se v USA a všeobecně i jinde aplikují pochopitelně

pouze jednou, protože takové v podstatě hypotetické zemětřesení může JE zasáhnout

nejvýše jednou za dobu její životnosti.

3. NĚKTERĚ ZVLÁŠTNOSTI HODNOCENÍ SEIZMICKÉ" ODOLNOSTI ELEKTROZAftfZENÍ JE DLE PŘED-

PIS 0 PLATNÝCH V ZÁPADNÍCH ZEMÍCH

Asi nejznámnějším předpisem v této oblasti je standart IEEE 344-1975 /!/.

Pojednává o elektrozařízení třídy IE, která obsahuje veškeré elektrozařízení a sys-

témy, jež jsou důležité z hlediska bezpečného odstavení reaktoru, odvodu zbytkové-

ho tepla z reaktoru a zabránění nekontrolovanému úniku radioaktivitiy do okolí.

Rozlišuje se výpočtový, experimentální a kombinovaný způsob hodnocení seizmické

odolnosti elektrozařízení JE. Pro experimentální hodnocení standart IEEE 344-1975

rozeznává zkoušky odolnosti /proof testing/ a zkoušky do porušení nebo jiné ztráty

spolehlivé funkční způsobilosti /fragility testing/. Předepisuje se, aby simulova-

ný tvar kmitů při zkoušce seizmické odolnosti

a/ vytvářel spektrum odezvy, které předepsaným způsobem obaluje stanovené či

požadované spektrum odezvy anebo jeho příslušnou uplatňující se část za použití

jednoduché nebo vícenásobné frekvence tak, aby byla zaručen přiměřený, avšak ne

příliš mírný pohyb vibračního stolu,

b/ měl vrcholovou amplitudu větší než zrychlení při nulové periodě s výjimkou

oblasti nízkých frekvencí, kde požadované spektrum odezvy ubývá a zůstává pod hod-

notou zrychlení při nulové periodě,

c/ nezahrnoval frekvence nad asymptotou zrychlení při nulové periodě,

d/ měl předepsanou dobu trvání.

Některé podrobnosti o způsobu, jakým musí spektrum odezvy při zkoušce obalo-

vat stanovené či požadované spektrum odezvy nebo jeho příslušnou uplatňující se

část, jsou uvedeny na obr. 14 a 15. Standart IEEE 344-1975 doporučuje volit pro

elektrozařízení Utlum v hodnotě 3 % kritického iítlumu, nejsou-li k dispozici přes-

nější údaje ze zkoušek. Dále jsou v /7/ uvedeny podmínky pro užití jednotlivých

doporučených vstupních kmitů, tj. pro spojité sinusové kmity, sinusové takty, si-

nusové sweepy, tlumené sinusové kmity, a sice při jednofrekvenčních i vícefrekvenč-

ních zkouškách. Vícefrekvenční vstupní kmity jsou nutné, jestliže požadované

spektrum odezvy je širokopásmové /obr. 8/. Standart IEEE 344-1975 též uvádí pod-

mínky pro užití náhodných vstupních kmitů při experimentálním hodnocení seizmické

odolnosti zařízení JE a zejména jejich zajímavou kombinaci se sinusovými takty

/obr. 15/.

Další americký předpis /15/ v podstatě jen upravuje podmínky užití standartu

IEEE z hlediska Komise pro atomovou energii USA.

V Kanadě se užívají individuální sinusové zkoušky, tj. zkoušky, pří nichž a*

postupně po krocích mění frekvence sinusového buzení. Velmi konzervativně JTV-W"-

ky pro vyhodnocení takovýchto zkoušek, kdy tedy není současné vybuzeno celé požado-

vané spektrum vstupních kmitů, jsou uvedeny na obr. 16. V podstatě podlažní spek-

trum odezvy se násobí třemi a dostáváme vyžadovanou obálku špičkových hodnot zrych-

lení při jednotlivých sinusových zkouškách /6/.
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4. HODNOCENÍ SEIZMICKÉ ODOLNOSTI ELEKTROZAŘfZENÍ JE V SSSR

V Sovětském svazu je problematice hodnocení seizmické odolnosti elektrozaŕí-

zení JE věnována zvláště v poslední době velká pozornost /10,11,16,20/. Rozsáhlé

prověrky tohoto druhu se prováděly pro Arménskou JE, pro JE Kozloduj v Bulharsku

a v poslední době pro Rovenskou a Jihoukrajinskou JE. přitom tamní zkušenosti jsou

pro nás cenné minimálně ze dvou důvodů:

- výstavba JE v ČSSR je orientována výhradně na sovětskou koncepci s reaktory typu

WER-440 a VVER-1000, projektování i výstavba se uskutečňují v těsné spolupráci

se sovětskou stranou, většinou na sjednocené normativní bázi,

- stejně jako v SSSR, tak dokonce v mnohem větším merítku u nás je limitujícím fak-

torem nedostatek potřebné experimentální techniky, t}, především vibračních sto-

lů se simulátory seizmického buzení, měřicí a vyhodnocovací aparatury atd., do-

vozy z KS jsou omezené.

V SSSR mají k dispozici několik typů jednoduchých vibračních stolů se sínoso-

vým pohybem pouze v jednom horizontálním resp. vertikálním směru. Nejčastéji se po-

užívá typ VP-ZK-100 o nosnosti 500 kN, s frekvenčním rozsahem 1 až 50 Hz a maximál-

ním zrychlením asi 1,5 g. Dále je k dispozici menší vibrostend VEDS-400 s frekvenč-

ním rozsahem 2 až 50 Hz a některé další starší typy. V současné době se elektroza-

řízení JE v SSSR ověřuje budto výpočtově, nebo nejčastěji experimentálně, přičemž

se rozlišují v podstatě dva způsoby experimentálního hodnocení.

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

ko zkušební, experimentálně ověřuje vč. své nosné konstrukce a příslušenství na vi-

bračním stole VP-ZK-100 s hydraulickým pohonem. Veškeré podmínky pro provedení ta-

kové zkoušky jsou předepsány v dočasných požadavích /20/. Jde především o režimy

a intenzitu simulujících harmonických kmitů ve dvou horizontálních a jednom verti-

kálním směru. Na obr. 17 je uvedeno zobecněné Fourierovo frekvenční spektrum hori-

zontálního seizmického zrychlení, které dle /20/ platí univerzálně pro všechny JE

v oblastech 9 zemětřesení dle stupnice MSK-64, a sice pro úroveň podlaží +40 m

nad terénem. Uvádějí se dvě možnosti simulace tohoto spektra pomocí harmonických

kmitů se spojitě nebo odstupňované proměnnou frekvencí po 1 resp. 2 Hz v rozsahu

0 t 50 Hz. Předepisuje se též rychlost změny frekvence cca 2 Hz/min a celková doba

trvání zkoušky v jednom směru min 25 min. Pro oblasti s nižší intenzitou zemětře-

sení a pro nižší úrovně nad terénem jsou v /20/ uvedeny zmenšovací součinitele.

Lze aplikovat harmonické kmity výjimečně až od 5 Hz, jestliže nižší frekvence buze-

ní jsou na daném experimentálním zařízení nedosažitelné, avšak v tomto případě nut-

no výpočtem nebo experimentálně prokázat, že tvary vlastního kmitání ověřovaného

zařízení, které jsou významné z hlediska seizmického buzení a ověřované funkční

způsobilosti, leží frekvenčně výše. Pro srovnání je na obr. 18 uvedeno zobecněné

spektrum odezvy v horizontálním zrychlení, které je v /20/ předepsáno též pro JE

v oblastech s maximálním výpočtovým nebo projektovým zemětřesením nejvýše 9° MSK-64,

a sice pro podlaží na vírovni +40 m. Toto spektrum platí pro logaritmický dekrement

iStlumu rovný 0,1, což je hodnota vhodná pro většinu elektrozařízení JE, a zmenšuje

se pro nižSí intenzitu zemětřesení a pro nižší úrovne podlaží stejným způsobem ja-

ko spektrum na obr. 18 /20/.

Během zkouřky mají být veškeré elektropřístroje a systémy zkušebního kusu při-

pojeny k elektrickým obvodům, simulujícím pracovní nebo havarijní režimy zařízení

/20/. V průběhu zkouiky i po ní se sleduje funkční spolehlivost, tj. všechny známé
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parametry funkční způsobilosti, jež je třeba sledovat z hlediska spolehlivosti

elektrozařízení ve vztahu k požadované nebo zajištované bezpečnosti /20/. Dojde-li

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

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

ní. Ve většině případů se jedná o vyztužení nosné konstrukce, čímž se zvětší její

tuhost a dojde k přeladění do příznivější oblasti spektra odezvy. Podle názoru

sovětských specialistů /16/ je tento praktický postup téměř vždy méně nákladný než

např. přemístění zařízení do míst, kde je seizmické buzení nižší, nebo náhrada

citlivých přístrojů odolnějšími. Po takových úpravách se zkouška opakuje. Zkušební

kus má být uchycen při zkoušce identicky jako ve skutečnosti na JE. V případě, že

ověřované elektrozařizení je uloženo do stavby prostřednictvím nedokonale tuhého

mezičlánku /např. pružná podlaha, pružný rám apod./, je třeba v podmínkách experi-

mentu toto pružné uložení věrohodně namodelovat nebo imitovat. Odezva různých roz-

vaděčů a panelů, resp. jejich nosných ocelových konstrukcí, na seizmické buzení

bývá velmi citlivá na tuhost uložení /li/. Podobně i ostatní podmínky, např. teplo-

ta, tlak, elektrické zatížení atd. by měly být během zkoušky alespoň přibližně

shodné s podmínkami ve skutečnosti.

Druhý způsob hodnocení seizmické odolnosti elektrozařízení JE se v SSSR obje-

vil hned na začátku těchto prací, kdy bylo zřejmé, že limitujícím faktorem je ne-

dostatek potřebné experimentální techniky a že je velmi nepraktické převážet roz-

měrné kusy zařízení do zkušebny a zpět /lo/. Tehdy byl navržen první smíšený způsob

hodnocení seizmické odolnosti elektrozařízení JE /10/. Jeho schema je uvedeno na

obr. 19. Zde se odděleně od nosné konstrukce zařízeni ověřuje odolnost spínačů, re-

lé, automatů a jiných citlivých elektropřístrojů, které v každém jednotlivém elek-

trozařízení zajištují jeho funkční způsobilost. Tyto elektropřístroje se ověřují

pomocí jednoduchých vibračních zkoušek, které lze kvalifikovat jako zkoušky do po-

rušení nebo jiné ztráty spolehlivé funkční způsobilosti. Tyto zkoušky se v SSSR

provádějí na vibrostendech VEDS-400, které mohou vybudit v jednom směru harmonické

kmitání ve frekvenčním rozsahu 2 až 50 Hz s krokem 1 resp. 2 Hz, přičemž amplituda

zrychlení se na každém kroku postupně zvyšuje až do hodnoty, při níž je zaznamená-

no libovolné první selhání spolehlivé funkční způsobilosti. Důvodem k takovému se-

lhání mohou být funkční poruchy, které u elektropřístrojů zpravidla zmizí hned po

odstranění nebo snížení kritických vibrací. Nicméně mohou nastat i případy, kdy po-

ruchy jsou trvalého rázu, takže nezbývá nic jiného, než přístroj či součástku podle

povahy poruchy bud znovu seřídit, opravit, event, pro další zkoušky nahradit jiným

zkušebním kusem stejného druhu a provedení. Proto je nutné spolehlivou funkční způ-

sobilost sledovat komplexně a v čase během zkoušky i po ní nepřetržitě. Elektro-

přístroj musí být při zkoušce uchycen identicky jako na skutečné nosné konstrukci

zařízení. Zkouškami se ověřuje spolehlivá funkční způsobilost ve třech navzájem

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

sti přístroje. Z nich pak lze odečíst nejmenší amplitudu zrychlení, při níž je za-

chována spolehlivá funkční způsobilost v celém frekvenčním rozsahu do 50 Hz. Tato

hodnota musí být větší než maximální amplituda zrychlení v místě uchycení přístro-

je na nosné konstrukci zařízení /obr. 19/. Získáme ji z odezvy resp. odezev v pří-

slušném místě a směru na nosné konstrukci zařízení, které je seizmicky buzeno v mís-

tě svého kotvení do stavby ve třecha navzájem kolmých směrech. Tyto odezvy lze sta-

novit výpočtem, zkouškou nosné konstrukce zařízení s nezapojenými přístroji, příp.

jen s jejich hmotnou imitací, a kombinací výpočtu se zkouíkou přímo na stavbě.
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Cílem těchto postupů je určit potřebné odezvy na zadané seizmické buzení

a přitom se pochopitelně prověřuje též seizmická odolnost samotné nosné kontrukce

zařízení, event.efektivnost navržených Uprav /vyztužení, rozepření, úpravy v kot-

vení atd./. Zvláštní pozornost se musí věnovat podmínkám upevnění elektrozařízer.í

jako celku ve stavební konstrukci. V případě, že zařízení je uloženo prostředni-

ctvím nedokonale tuhého mezičlánku, je třeba ve výpočtu i v podmínkách experimentu

na stendu nebo vibračním stole pružnost uložení věrohodně namodelovat nebo imito-

vat. Ukazuje se, že toto je velký problém. Tuhost v uložení elektrozařízení ve

stavbě bývá ve skutečnosti odlišná případ od případu a spolu s dalšími individuál-

ními odchylkami ve spojích, v kvalitě montážních prací apod. způsobuje zcela roz-

dílné dynamické vlastnosti o elektrozařízení stejného typu. Tato skutečnost byla

v SSSR potvrzena množstvím měření přímo na JE /li,16/. Přitom objevené rozdíly ve

vlastním kmitání stejných panelů a skříní mohou být až 60 r 70 % /li/. To pochopi-

telně znamená, že odezvy na identické seizmické buzení jsou pak zcela odlišné. Zde

mohou rozdíly v maximálních hodnotách zrychlení např. v místech upevnění přístrojů

dosahovat až 100 i více % /li/. Proto dle poslední sovětské praxe se veškeré elek-

trozařízení 1. kategorie seizmické odolnosti prověřuje druhým způsobem, tj. odděle-

ně přístroje pomocí vibračních zkoušek a zkouškou odezvy nosné konstrukce přímo

na JE na již instalovaném zařízení s nezapojenými přístroji. Tento postup vyžaduje

ovšem speciální mobilní zařízení pro vybuzení rázu do nosné konstrukce instalované-

ho zařízení /obr. 20/ a přístrojové vybavení pro registraci impulsní odezvy ve

všech místech, kde jsou upevněny elektropřístroje. Pomocí této za-znamenané impulsní

odezvy, resp. na ráz v různých směrech se pak matematicky /např. pomocí Laplaceovy

transformace /16// vyjádří hledané odezvy na seizmické buzení. Jak je vidět,

v tomto případě se podmínky upevnění a vlastně veškeré dynamické vlastnosti elek-

trozařízení implementují přímo dle skutečnosti. Nicméně u již instalovaného zaří-

zení je poněkud omezen výběr vhodných opatření pro případ, že zařízení nevyhoví.

Pokud v tomto druhém způsobu použijeme pro vyjádření odezvy nosné konstrukce

výpočet, jsme v běžné praxi omezeni podmínkou linearity systému. Hodnocení seizmic-

ké odolnosti elektropřístrojů porovnáním nejmenší amplitudy zrychlení, při němž

je zachována spolehlivá funkční způsobilost v celém frekvenčním rozsahu, s maxi-

mální amplitudou zrychlení v místě uchycení na nosné konstrukci /obr. 19/ je dosti

konzervativní. Avšak vzhledem k nepřesnostem postupu je takovýto konzervatismus

zřejmě na místě.

V případě JE Mochovce, která jako první v ČSSR je navrhována v tzv. částečném

seizmickém provedení, a za situace, kdy dosud není k dispozici vhodné experimentál-

ní zařízení hlavně pro těžké a rozměrné kusy, je třeba hodnotit odolnost elektro-

zařízení většinou zde uvedeným druhým způsobem, tj. výpočtem odezvy nosné konstruk-

ce a jednoduchými vibračními zkouškami funkční způsobilost přístrojů. Experimen-

tální hodnocení celých kusů elektrozařízení najednou bude zatím spíše výjimečné

a poslouží hlavně pro srovnání výsledků.

5. PRAKTICKÁ KONSTRUKČNÍ OPATRENÍ PRO OMEZENÍ SEIZMICKÝCH ÚClHKO NA ELEKTROZAftf-

ZENÍ JE

Pokud se při hodnocení seizmické odolnosti elektrozařízení a systémů JE uká-

že, že odolnost je nedostatečná, nutno učinit v projektu a v konstrukci potřebná

antlseizmická opatření a jejich Účinnost ověřit opakovaným výpočtem nebo experimen-

tem. Celková klasifikace opatření pro omezení seizmických účinků na konstrukce,



zařízení a systémy JE je uvedena v /13/. Pokud pomineme antiseizmická opatření

ve stavbě a zejména antiseizmickou izolaci v základech objektů, která je sice ná-

kladným, avšak univerzálním řešením problému v celé šíři, zbývají nám pro elektro-

zařízení JE prakticky jen dvě hlavní možnosti:

- konvenční úpravy v konstrukci zařízení a systémů,

- antiseizmická izolace zařízení a systémů v místě uložení.

Konvenční úpravy v konstrukci znamenají většinou změnu tuhosti, rozepření,

vyztužení, zesílení kotvení a jiné strukturální změny, které nesou sebou určité

konstrukční potíže a zpravidla i růst hmotnosti a ceny zařízení. Avšak v mnoha

případech je toto řešení efektivní, jednoduché, nebo jedině možné. Uvedme možné

konvenční úpravy v případě elektrozařízení JE:

a/ především se zesilují i jinak vyztužují nosné skříně a podobné konstrukce,

na nichž nebo v nichž jsou umístěny citlivé elektrické a elektronické přístroje,

b/ někdy lze citlivé přístroje nahradit přístroji odolnějšími, v jiných pří-

padech se přemístí elektrozařízení do míst, kde je odezva stavby příznivější,

c/ v mnoha případech je nutné zesílit zakotvení elektrozařízení do staveb-

ních a jiných podpěrných konstrukcí, někdy se provádí rozepření nosných skříní

a panelů navzájem a do stavby.

Mnohé z uvedených úprav mají za cíl odsunout nejnižší frekvence vlastního

kmitání zařízení mimo oblast dominantních frekvencí seizmického buzení v místě

uložení zařízení. Kabelové lávky na JE v seizmické oblasti mohou být svařované

i montované, ověřují se výpočtem /12.13/ a zpravidla je třeba v antiseizmickém

provedení zmenšit vzdálenost jejich podpor. Tím narůstá hmotnost kabelových lávek.

Podpory kabelových lávek musí být řádně zakotveny do stavby a toto zakotvení se

rovněž ověřuje výpočtem. Kabely se přichytí k lávce ve vzdálenosti ~ 1,5 m, jed-

nou příchytkou lze upevnit i více kabelů. Kabely musí být na prvním místě před

a za průchodkou přichyceny přes lávku k téže stěně. V důsledku seizmicity není

třeba zvětšovat průřez kabelů.

Pokud se týká vývodů elektrického proudu z generátoru, jsou samotné vývody

i jejich podpěrná konstrukce dimenzovány na podstatně větší zcela mimořádný účinek

zkratu. Pravděpodobnost současného výskytu zkratu v generátoru a zemětřesení je

vzhledem k zatřídění vývodů určitě ne v první kategorii seizmické odolnosti zaned-

batelná. Různé akumulátory a transformátory musí být zajištěny hlavně proti ztrá-

tě stability /překlopení, samovolné rozjetí a pád ze stanoviště apod./. U trans-

formátorů mohou být dále choulostivé některé části uvnitř a nadstavba. Problém se

zpravidla řeší výpočtem.

Antiseizmická izolace zařízení v místě uložení přichází v úvahu hlavně pro

různé elektrické točivé stroje, např. dieselagregáty, turbosoustrojí apod. Hlavní

myšlenkou je zde vytvořit v místě uložení nebo tésně pod ním spolehlivý ochranný

filtr, který zabraňuje šíření seizmických vibrací do izolovaného zařízení či systé-

mu. Tento filtr musí být správně naladěn pod oblast dominantních frekvenci seizmic-

kého bujení. Často plní současně též funkci vibroizolacní.
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Obr. 2. Ukázka akcelerogramu a spekter odezvy
se základními definicemi

lefinovoný neoo předepsoný^i Definovaný neoo předepsaný
1 počel cyklů s maximal ví 1

amolitudou •amplitudou

Obr. 3. Spojité sinusové buzení
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Obr. 4* Tlumené sínusové buzení
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Obr. 5. Sínusové takty a pěti zatěžovacíml cykly

Přikladl

(sinusový sweep)

a Q - amplituda, fQ - počáteční
frekvence, fx - konečná frek-
vence, T - celková doba buzení

Obr. 6. Sinusové buzení a proměnnou frekvencí
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a- podlažní spektrum odezvy (floor response spectrum - FRS)
b- požadovaní spektrum odezvy (required response spectrum - RRS)
e- spektrum odezvy při zkoušce ( tes t response spectrum - TRS)

Obr. 7. Definice jednotlivých spekter odezvy (A - případ s jednou
dominantní špičkou, B - se dvěma špičkami)
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Obr* 8. Různí tvary spekter odezvy ( širokopásmové,
úzkopasmové, širokopásmové s úzkým

maximem)
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Obr. 9. Šest nezávislých složek současně
působícího seizmického buzení na
zkušebním zařízení

Obr. 10. Pohled do jedné z nejmodernějších
zkušeben vibrační a seizmické
odolnosti v TADOTSU Engineering
Laboratory v Japonsku
(v popředí je zrejmý velký vibrační
etúl)
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Obr. 11. NSkteré parametry vibračního stolu v TADOTSU Engineering Laboratory
(hmotnoBt stolu 420 Mg, 7 horizontálních hydraulických válců
- maz eíla jednoho válce 4,5 MN, zdvih + 200 mm, 12 vertikálních
hydraulických válců - max síla jednoho válce 3,0 MN, zdvih + 100 mm.
užitné zatížení stolu 3,25 BOT) ~
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Obr. 12, Přiklad malého t««tovacího atolu % USA
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Obr. 13. Jednoduchý princip uspořádání testovacího stolu
se závislými vstupními kmity ve dvou směrech
(používá se často v západních zemích pro zkoušky
seizmické odolnosti elektrozařízení)

Spojité sinusové buzení
se čtyřmi vzájemně posunutými
frekvencemi

Vyžadované spektrum
odezvy

bálky

Frekvence

Obr. 14. Spektrum odezvy při skouice, kteří Je vytvořeno
současným spojitým sinusovým bušením ae čtyřmi
vzájemné posunutými frekvencemi
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Ob r. 15. Spektrum odezvy při zkoušce, které je vytvořeno
naložením dvou spekter odezvy na sinusový takt
s různými frekvencemi na náhodné spektrum
(častá praxe v USA)

Spektrum odezvy při
individuální sinusové
zkoušce (2xSRS)
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Obr. 16. Typická sptktra odeivy při individuálních
aínuaových skouikách dla kanadaka" praxa /6/
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Obr. 17. Zobecněné Fourierovo frekvenční spektrum
horizontálního seizmického zrychlení pro
9° MSK-64 8 iíroveň podlaží +40 m /20/

o [m/s ]
90 *

8 12 16 20 24 28 32 36 f [ H z |

Obr. 18. Zobecnené spektrum odezvy v horizontálním
zrychlení pro 9° MSK-64 a tfroven +40 m /20/
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Obr. 19. Smíšený způsob hodnocení seizmické odolnosť
elektrozařlzení dle prexe v SSSR /10/

Obr. 20. Uobilní zařízení pro vybuzeni rázu do testovaného
Již nainstalovaného zařízení /16/
( 1 - testované zařízení, resp. jeho nosná
konstrukce, 2 - dvoučlankový mechanismus,
3 - opera, 4 - objímka, 5 - pohon)
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SOUČASNÝ STAV A PERSPEKTIVY
ROZVOJE VÝPOČETNÍCH METOD
INŽENÝRSKÉ SEIZMOLOGIE V EGP PRAHA

RNDr. V. Barták

Energoprojekt Praha

1. ÚVOD

Energoprojekt je generálním projektantem jaderně energetických děl v ČSSR

a součástí tohoto Úkolu je i výběr vhodných stavebních lokalit. Proto bylo v Ener-

goprojektu relativně nedávno zřízeno koordinační a řídicí pracoviště pro výběr lo-

kalit jaderných elektráren. Vzhledem k tomu, že dosud postačovala pro projekční

praxi pouze rámcová kritéria seizmického ohrožení daná ČSN 7 3 00 36, bylo třeba vy-

pracovat za pomoci výzkumných institi'^í specifické metodiky, zejména v oblasti in-

ženýrské seizmologie. Metody inženýrské seizmologie lze rozdělit do několika skupin.

V tomto příspěvku se budeme zabývat pouze výpočetními metodami, pomineme i seizmo-

statistické metody, jejichž přehled lze najít např. v /12/.

S ohledem na relativně nízkou seizmickou aktivitu v ČSSR nelze očekávat, že

přímo naměřené charakteristiky zemětřesení poskytnou kompletní podklady pro návrh

seizmicky zabezpečených stavebních a technologických konstrukcí. Tyto charakteri-

stiky - zejména dynamické /konkrétně akcelerogramy/, je proto nutné získat jinou

cestou. Zmíníme se o třech metodách:

metodě analogických akcelerogramů, deterministické metodě výpočtu syntetických

akcelerogramů a stochastické metodě konstrukce syntetizujících akcelerogramů.

2. METODA ANALOGICKÝCH AKCELEROGRAMO

Metoda analogických akcelerogramů spočívá v přejímání vhodných akcelerogramů

z databanky podle požadovaných kritérií /max. zrychlení, epicentrální vzdálenost,

obdobná geologická stavba, mechani-mus ohniska atd./. Energoprojekt vlastní data-

banku světových akcelerogramů. Součástí databanky však není žádný "adresář", který

by umožňoval rychlý výběr akcelerogramů podle zadaných kritérií.

V současné době probíhá zpracování souboru italských zemětřesení z oblasti

Friuli. Je výhodné, že existují poměrně dobře zpracované informace o tomto země-

třesení /IV, k dispozici jsou též údaje o geologické stavbě severní Itálie.

3. MODIFIKACE AKCELEROGRAMO LOKÄLNÍMI GEOLOGICKÝMI PODMÍNKAMI

Analogické akcelerogramy, určené pro výpočty dynamického namáháni je třeba

za určitých podmínek modifikovat lokálními geologickými podmínkami v místě stave-

niště fll.

V případě, že geologická stavba v okolí místa, kde byl akcelerogram registro-

ván, se výrazně neliší od geologické stavby lokality, pro kterou je předepsán jako

projektový, lze tento akcelerogram přejímat bez modifikace.
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V případě, že akcelerogram byl registrován na skalním podloží, které je fy-

zikálními parametry obdobné skalnímu podloží v okolí stavební lokality, provádí

se modifikace pouze s ohledem na svrchní geologickou stavbu nad tímto skalním pod-

ložím.

Je-li geologická stavba v místě registrace výrazně odlišná od podmínek na sta-

vební lokalitě, je třeba z akcelerogramu nejdříve odfiltrovat vliv lokální geolo-

gické stavby v místě registrace. Následně je potom takto získaný akcelerogram modi-

fikován geologickými podmínkami v místě uvažovaného staveniště.

V této úloze hraje klíčovou roli přenosová funkce prostředí. Přenosovou funkcí

prostředí rozumíme schopnost prostředí zesilovat či zeslabovat seizmické vlny

v závislosti na jejich frekvenci. Předpokládejme, že lze geologickou stavbu prostře-

dí aproximovat systémem planparalelních homogenních vrstev na homogenním polopro-

storu. Uvažujeme, že na souvrství dopadá z poloprostoru kolmo rovinná harmonická

vlna, jejíž amplituda A o(f)=l je nezávislá na frekvenci f. Amplituda H(f) této

vlny na povrchu prostředí se nazývá přenosová funkce prostředí. Přenosová funkce

prostředí vykazuje řadu lokálních maxim a minim, frekvence odpovídající maximům

se nazývají rezonanční frekvence.

V praxi se místo komplexní přenosové funkce H(f) pracuje pouze s jejím modu-

lem |H(fH=A(f), který se nazývá frekvenční /seizmická/odezva prostředí.

Takto definovaná seismická odezva závisí pouze na parametrech prostředí, ni-

koliv na charakteru dopadající vlny. Dopadne-li pak na souvrství 'reálná vlna

o spektru A ( f ) / 1, bude její amplituda na frekvenci f zesílena A(f)krát. Z toho

je zřejmý i význam rezonančních frekvencí.

Výpočty přenosové funkce prostředí lze provádět pomocí programu MICRO /3/, je-

hož autorem je doc.RNDr.V.Červený, DrSc. Prostředí je aproximováno systémem homo-

genních elastických a izotropních planparalelních vrstev na poloprostoru. Jednotli-

vé vrstvy jsou popsány mocností, rychlostmi šíření P a S vln, hustotou a absorpční-

mi parametry. Údaje o mocnostech, hustotách a rychlostech šíření seizmických vln

lze v případě lokalit uvažovaných pro výstavbu jaderně energetických děl získat

ze závěrů geologického průzkumu a seizmického mikrorajonování. Údaje o absorpčních

parametrech jsou přejímány z publikací. Poznamenejme, že testovací výpočty proká-

zaly značnou závislost přenosové funkce prostředí na mocnostech a rychlostech šíře-

ní seizmických vln. Podstatně menší je závislost na hodnotách hustot.

Prakticky pak znamená modifikace akcelerogramu komplexní dělení /v případě

odfiltrování vlivu lokální geologie/ či komplexní násobení /modifikace lokální

geologií/ spektra akcelerogramu přenosovou funkcí prostředí pro dané hodnoty frek-

vencí.

4. VÝPOČTY SYNTETICKÝCH SEIZMOGRAMO

Tyto metody /A/ hrály zpočátku významnou roli ve strukturní seizmologii, v po-

slední době »e víak stále více prosazují i v metodách inženýrské seizmologie. Zá-

kladem těchto metod je využití zákonů šíření seizmických vln geologickým prostředím

při možném uvážení mechanismu zdroje seizmických vln. Je třeba zdůraznit, že vždy

získáme pouze přibližné výsledky, a£ již z hlediska použité metody, aproximace

zdroje seizmických vln či geologického prostředí nebo z hlediska numerického zpra-

cování. V daliím uvedeme přehled u nás nejdostupnějších výpočetních metod. Jedná

se o metodu reflektivlty, konečných diferencí a vysokofrekvenčních aproximací.
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4.1 Metoda reflektivity

Metoda reflektivity je založena na maticovém formalizmu popisujícím šíření

vln /7/. Geologické prostředí je simulováno systémem homogenních planparalelních

vrstev, přičemž každá vrstva je popsána maticí, ve které figurují fyzikální para-

metry vrstvy /mocnost, hustoty, rychlosti šíření seizmických vln/, trigonometric-

ké funkce, frekvence, případně absorpce. Generátor seizmických vln je reprezento-

ván libovolným multipólovým zdrojem. V okolí zdroje je generované pole rozloženo

na jednotlivé rovinné vlny, které jsou po průchodu určenou trasou v oblasti zdroje

opět složeny v kompletní vlnové pole. Výpočet, který je prováděn ve frekvenční ob-

lasti, užívá metodu rychlé Fourierovy transformace. Jeden z výpočetních postupů

vypracovali západoněmečtí seizmologové K.Fuchs a G.Muller /8/. Výpočetní program

se jmenuje REFLECTIVITY.

Nevýhodou těchto metod jsou značné nároky na výpočetní čas. Výhodou je výpo-

čet vlnového pole.

4.2 Metoda konečných diferencí

Metoda konečných diferencí je výhodně použitelná v případě, kdy model pro-

středí je rozměrově řádově srovnatelný s převládající vlnovou délkou časové funkce

zdroje. Tato metoda se proto užívá převážně v problémech seizmického mikrorajono-

vání a při studiu závislosti v zemětřesném ohnisku či povrchových vln. Dostupný

výpočetní systém tvoří programy LATER a ANELAS /14/, autor RNDr. J. Zahradník, CSc.

4.3 Vysokofrekvenční aproximace

Z asymptotických vysokofrekvenčních metod jsou nejrozšířenější paprskové me-

tody. V posledních letech se rozšířily ve srovnání s paprskovým přístupem obecnější

metody, které odstraňují některá omezení klasických paprskových metod. Zde se zmí-

níme o metodě gaussovských svazků /5/. Gaussovské svazky jsou fyzikální realitou

a představují řešení elastodynamické rovnice v okolí paprsků podélných a příčných

vln. Amplitudy svazku nabývají maxima v centrálním paprsku a ubývají exponenciálně

s kvadrátem vzdálenosti od tohoto paprsku. V ortogonálním souřadném systému vázaném

na paprsek je chování gaussovských svazků popsáno diferenciální rovnicí parabolic-

kého typu. šířka a křivost vlnoplochy gaussovských svazku se mění v důsledku difú-

ze, odrazů a lomů na rozhraních. Výhodou gaussovsKých svazků je jejich regulérnost

na kaustikách, svazek proniká i do zón stínu, za překážky atd. Pomocí gaussovských

svazků lze počítat kompletní vlnové pole buzené směrovými zdroji. Praktický postup

výpočtu je následující: vlnové pole je v okolí zdroje rozloženo na diskrétní sou-

bor gaussovských svazků. Každý svazek je pak počítán podél příslušného paprsku ře-

šením parabolické rovnice. Výsledné pole je dáno opět superpozicí svazků procháze-

jících okolím bodu registrace. Další výhodou gaussovských svazků je jejich menií

citlivost k aproximaci prostředí ve srovnání s paprskovými metodami.

Univerzální program pro výpočet syntetických akcelerogramů s možností využití

gaussovských svazků, uvážení různých typů zdroje seizmických vln a lokálních geo-

logických podmínek se jmenuje SEIS 83 /6/, auLoři doc.RNDr.V.Červený, DrSc.

a RNDr.I.Pšenčík, CSc.
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5. KONSTRUKCE ZOBECNĚNÝCH AKCELEROGRAMO

Soubory analogických akcelerogramů, případně rozšířené syntetickými akcelero-

gramy či akcelerogramy přímo registrovanými na dané lokalitě, mohou být zobecněny

statistickými metodami. Jako perspektivní se jeví metoda autoregresní reprezentace

a simulace akcelerogramů /9,1O/. Akcelerogram je modelován autoregresním procesem

2. řádu. Okamžité autoregresní výkonové spektrum poskytuje informaci o amplitudovém

a frekvenčním složení záznamu v libovolném časovém intervalu. Nestacionarita akce-

lerogramů vyvolává nutnost jejich dělení na úseky - segmenty - pro které je podmín-

ka stacionarity /nutná pro použití metod autoregresní analýzy/ lépe splněna. Pro

každý segment je počítán parametr určující varianci inovace a dvojice autoregres-

ních koeficientu, které fyzikálně vyjadřují šířku či ostrost spektra a frekvenci

spektrálního maxima. Parametr určující varianci inovace silně závisí na epicentrál-

ní vzdálenosti a soubor akcelerogramů je proto nutno uspořádat do tříd podle epi-

centrální vzdálenosti.

Po výběru zmíněných parametrů pro všechny akcelerogramy z daného souboru je

nutno akcelerogramy z každé třídy epicentrálních vzdáleností synchronizovat podle

Č6?u nasazení některé vlnové skupiny. Potom lze počítat průměrné .hodnoty a stan-

dardní odchylky autoregresních parametrů v každém časovém segmentu. Zpětným přecho-

dem do časové oblasti tak lze získat zobecněné - syntetizující akcelerogramy, kte-

ré reprezentují charakteristiky původního souboru akcelerogramů.

Výchozí program pro autoregresní analýzu souboru akcelerogramů se nazývá

AR 2 /li/, autor RNDr. Z. Martinec, CSc.

6. ZŽVĚR

' Hlavní význam při stanovování projektových akcelerogramů bude mít v nejbliž-

ších letech výběr analogických akcelerogramů ze světové databanky. Lze však před-

pokládat doplňování souboru těchto akcelerogramů akcelerogramy syntetickými, kte-

ré by obrážely zejména vliv geologického prostředí a mechanismus zdroje a předsta-

vovaly především možr.d průběhy zrychlení vyvolané vzdálenějšími zemětřeseními. Ná-

sledným krokem bude zobecnění souboru akcelerogramů - vytvoření modelových akcele-

rogramů - např. výše zmíněnými metodami autoregresní analýzy. Závěrečné práce před-

stavují výpočty spektrálních charakteristik akcelerogramů. Standardním výstupem

jsou akcelerogramy, Fourierova amplitudová spektra, spektra odezvy v absolutním

zrychlení, přenosové funkce prostředí v grafické a tabelované formě. Na přání uži-

vatele těchto výstupů lze realizovat jejich záznam na magnetickou pásku v požadova-

ném tvaru.

Uvedené procedury zachycují současné možnosti a představují nejbližší perspek-

tivu v oblasti získávání a zpracování projektových akcelerogramů pracoviště inže-

nýrské ••izmologie v Energoprojektu Praha. Tyto metody budou postupní rozpracovány

a modifikovány v souladu s novými teoretickými poznatky a požadavky technické

praxe.
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MATEMATICKÝ MODEL PRO VÝPOČET
SEIZMICKÉ ODEZVY REAKTORU TYPU
TYPU V 2 1 3 - Č

Doc. Ing. VI. Zeman, CSc.

Vysoká škola strojní a elektrotechnická, Plzeň

Východiskem pro teoretické řešení seizmické odezvy reaktoru WER-440 je jeho

matematický model. V souladu s prohlubujícími se poznatky o jeho uzlech a komponen-

tách je účelné jej formulovat v maticovém tvaru

odděleně pro horizontální a vertikální složky pohybů /I/. Matice Mo , K o odpoví-

dají konzervativním modelům bez vlivu interakce s chladivém. Matice M a K vy-

jadřuji přibližně vliv potrubního systému, diskretizovaného do míst jeho připojení

k tlakové nádobě. Vliv interakce s chladivém je v /!/ vyjádřen maticí přídavných

zobecněných hmotností A M a spolu s vnitřním tlmením maticí tlumení B1 . pokud

nejsou k dispozici experimentální údaje - vlastní frekvence, vlastní vektory

a poměrné vitlumy subsystémů /komponent/ reaktoru obklopených chladivém - matici

přídavných zobecněných hmotností & M vypočítáme na základě známých vzorců o sní-

žení hodnot vlastních frekvencí kontinuí jednoduchého tvaru při kmitáni v kapalině

oprof.i kmitání ve vakuu. Matici tlumení &f pak vyjádříme přibližně jako propor-

cionální vzhledem k M o a Kg při odhadu koeficientů proporcionality.

Seizmické buzení v(l) je vyjádřeno zrychlením ú (t) posuvu stavební kon-

strukce ve stykové rovině s tlakovou nádobou v příslušném horizontálním nebo verti-

kálním směru. Pokud první složka vektoru zobecněných souřadnic <f (t) v /I/ vyjad-

řuje relativní posuv tlakové nádoby k stavební konstrukci ve směru seizmického bu-

zení, vektor •» v (1) je první sloupec matice hmotnosti Mo .

Z uvedené metodiky sestavení úplného matematického modelu reaktoru pro seiz-

mickou analýzu vyplývá důležitost správné stavby konzervativního modelu

který do značné míry determinuje vyjádření ostatních shora uvedených vlivů. Výcho-

diskem je představa o rozložení hmotnosti, charakteru vazeb a posouzení nejnižších

vlastních frekvencí komponent /kontinuí/ vzhledem k frekvenčnímu spektru seizmické-

ho buzení. Na základě modálni analýzy komponent, hlavní komponenty - tlaková nádo-

bal, ia.ch.ta 2 s koiem aktivní zóny, dno iachty 1, víko tlakové nádoby 4, blok ochran-

ných trub /BOT/, traverza a mříž nosné konstrukce horního bloku jsou uvažovány jako

tuhá tělesa. Ostatní Části reaktoru - kazety /K/ palivových článků se svazky pali-

vových prutů /PP/, ochranné trouby /OT/ regulačních kazet, regulační kazety s tyče-

mi /UK/, tlakové trouby /TT/ s pohony regulačních kazet a tyče nosné konstrukce

s horní mříií /TM/ jsou diskretiiovány do hmotných bodů /obr. 1/. Přitom se předpo-

kládá kmitáni viech elementů téhož typu se stejnými relativními výchylkami vzhledem

k místu připojeni k přlsluiné komponentě reaktoru.
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Dále se omezíme na matematický mojel horizontálních kmitů, které jsou z hle-

diska seizmicity nebezpečnější. Ve snaze o systémový přístup k tvorbě matematické-

ho modelu, vektor zobecněných souřadnic vyjádříme v blokovém tvaru

K > ÍK > í BOT) *TPP ' ̂  RK > TTT > t TM J > /3/

kde význam indexů u subvektorů jednotlivých subsystémů /komponent/ je zřejmý z ta-

bulky 1. Prvky subvektorů vyjadřují relativní výchylky /deformace/.

Pořadí
r(s)

1

2

3

4

5

6

7

Index

A

K

BOT

PP

RK

TT

TM

Zobecněné
souřadnice

X-tBOT > x í BOT

NPP.^SPP^IPP

X-)RK lXaBK"ixSRK

x f lT^ x »TT i X %TT

NTM^ÍTMÍ'STN

Subsystém /komponenta/

tlaková nádoba s víkem a nedeformovaným
horním blokem + šachta se dnem a nedefor-
movanou vnitřní vestavbou

kazety uložené na dvou podpěrách v koši
aktivní zóny

blok ochranných trub pružně vázaný s ví-
kem a s vetknutými ochrannými troubami
do koše aktivní zóny

svazky palivových prutů uložené na dvou
podpěrách v kazetách

regulační kazety s tyčemi, zavěšené
k tlakovým troubám

tlakové trouby s pohony regulačních
kazet vetknuté do víka a pružně podepře-
né v místě horní mříže

nosná konstrukce /traverza, tyče. mříže/
vetknutá do víka a pružně podepřená
v místě traverzy a horní mříže

Tab. 1

Rozdělení vektoru zobecněných souřadnic podle /3/ odpovídá vyjádření matic hmot-
nosti a tuhosti v blokovém tvaru

MA
y

•VBOT
J

M M T

M V K
M K

0

MI,PP

0
0
0

MA,BOT

0

MBOT
0

0
0
0

M ^ P P

M K I P P

0

MP P

0

0
0

0

0
0

MRK

0

0

0

0
MRK1TT

M T T _ J

0

M fcjM

0

0
0

0

0
M T M

/*/
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* A

0

0

0

0

0

. A,TM

0

K
0

0

0

0
0

0
0

^BOT

0

0

0
0

0

0

0

Kpp

0
0
0

0

0

0

0

^ w
0
0

0

0

0

0

0

^TT,TM

KA,TM

0

0

0

0

KTT,TM

Submatice " r a K|. na hlavní diagonále odpovídají subsystémům /komponentám/

při respektování okrajových podmínek a pružných vazeb s ostatními subsystémy, zpev-

něnými do rámu. Submatice mimo hlavní diagonálu vyjadřují vzájemnou interakci mezi

subsystémy /komponentami/. Submatice např. v r-tém blokovém řádku matic M„ a Ko

dostaneme z identit

d
dt (nfc) -H-*- M. Z i

6>r

postupně pro r,s = A, K, BOT, PP, RK, TT, TM, přičemž E k je kinetická a V poten-
ciální energie reaktoru.

Uvedená struktura matematického modelu umožňuje přibližně modelovat kmitání
komponent zanedbáním deformací řádově tužších subsystémů, operativně upravovat ma-
tematický model při konstrukčních úpravách i využívat dílčích experimentů pro
identifikaci.

Modálni vlastnosti reaktoru WER-440 bez vlivu interakce s chladivém, zobra-

zeného na obr. 1 determinují parametry:

- hmotnosti bodů diskretizovaných kontinuí K, BOT, PP, RK, TT, TM

- hmotnosti základního subsystému A /celková hmotnost reaktoru, statický mo-

ment reaktoru k rovině ? A , statické momenty šachty se dnem a s vnitřní

vestavbou k rovině f B , dna äachty k rovině fc , horního bloku k rovi-

ně % , momenty setrvačnosti reaktoru k ose oft, šachty se dnem a s vnitřní

vestavbou k ose o B, dna šachty k ose o c, horního bloku k ose o D

- tuhosti vazeb mezi komponentami základního subsystému A /posuvná tuhost

uložení tlakové nádoby a rotační tuhosti uložení tlakové nádoby, šachty

v tlakové nádobě, dna šachty v Šachtě, víka v tlakové nádobě/

- matice tuhosti kondenzovaných kontinuí K, BOT, PP.RK, TT, TM

- tuhosti diskrétních prvků /posuvná tuhost k T traverzy se stavební Šachtou,

rotační vazby BOT s víkem, posuvná tuho»t k T T T v vazby tlakových trub

s tyčemi/

- geometrické parametry /ÄB, ÄČ, ÄĎ, ÄE, vzdálenosti a± hmotných bodů di«kre-
tizovaných kontinuí K, BOT, PP,RK, TT, TM od roviny ?A , souřadnice ř^
hnotných bodů «va*ků palivových prutů a délka 1 palivových prutů/.

Hodnoty viech 92 prvků použité pro modálni analýzu reaktoru byly vypočítány

ve spolupráci s pracovníky ZES a ČVZŮ k.p. Skoda /2/ na základě výkresové dokumen-

tace stávajícího uspořádání. Modálni analýza reaktoru je numericky realizována pro-



gramem MAPOMR /modálni analýza podrobného modelu reaktoru/ v jazyce FORTRAN IV. Zei

souboru vstupních parametrů podle /4/, /5/ se sestaví matice hmotnosti M o a tu-

hosti Kc , Choleského dekompozicí matice hmotnosti M<> = LL a podle vzorce

A • L" M 0 L se vypočte systémová matice A /procedura REDUKCE/, zredukuje

se Householderovou metodou na třldiagonální matici /procedura TRED2/, QL algorit-

mem se vypočítají její vlastní čísla a vlastní vektory včetně transformace vlast-

ních vektorů na vlastní vektory x ̂  matice A /procedura TQL2/ a ty se trans-

formací *V ^ *- *v> převedou na vlastní vektory Vý, původní soustavy /2/. Pro

jednodušší zobrazení vlastních tvarů kmitů se vlastní vektory Vý> dále znormují

tak, aby největší prvky každého vlastního vektoru byly jednotkové. Transformačními

vztahy mezi absolutními výchylkami význačných bodů a zobecněnými souřadnicemi jsou

vypočítány absolutní výchylky v prostoru báze.

Vlastní frekvence a vlastní tvary kmitu,jež zasahují *o oblasti seizmického

buzení / í j •"= 150 rad. s /, jsou uvedeny pro hodnoty k„ = 0 /nepodepřená traver-

za/ a k-,, _„ = 10 Nm na obr. 2. Z rozboru příslušných vlastních tvarů kmitání
J. 1 t X X

vyplývá:
- nejpoddajnějšími subsystémy reaktoru jsou RK / v1 = 1 , 6,7/,

PP / •? = 2 , 4, 5, 8/ a horní blok s pohony regulačních kazet TT + TH

/ v = 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11/

- kmitání BOT se silně projevuje v 9. vlastním varu kmitu při frekvenci

91,8 radš"1 /14,6 Hz/

- kývavý pohyb tlakové nádoby vzhledem ke stavební konstrukci se projevuje

až při frekvencích nad 40 rad.s /6,4 Hz/ a je velmi silný v 8., 9.

a 12. rezonanci

- relativní natáčení šachty vzhledem k tlakové nádobě se projevuje při frek-

vencích nad 80 rad.s /13 Hz/ a je nejsilnější v 8., 10. a 1J. rezonanci

- horizontální posuv tlakové nádoby vzhledem ke stavební konstrukci je výraz-

nější až v 11. rezonanci při frekvenci 95,3 rad.s /15 Hz/.

Vlastní tvary kmitu horního bloku a regulačních kazet s tyčemi jsou s výjimkou

10. a 12. tvaru ve srovnání s vlastními tvary kmitu subsystému A kresleny na

obr. 2 v měřítku 1:10. V témže měřítku jsou kresleny i vlastní tvary kmitu svazků

palivových prutů a bloku ochranných trub ve shora uvedených rezonancích.

Jako jeden z prostředků zvýšení seizmické odolnosti horního bloku lze dopo-

ručit podepření traverzy v horizontálním směru a tuhé provázání mříže nosné kon-

strukce s tlakovými troubami. Podepření traverzy je v dynamickém modelu simulováno

pružinou o tuhosti k T > V tab.2 jsou uvedeny hodnoty nejnižších dvanácti vlastních

frekvencí v závislosti na tuhostech k T a k ™ T„.

Z rozboru vyplývá, že opřením traverzy v horizontálním směru pomocí tyčí

o víko stavební šachty se přesouvá původně 3. vlastní frekvence k podstatně vyiším

frekvencím /pro k T = 10
8 k & n * 104,4, pro k y - lo

9 k Ä a « 149,7 při
kTT TY = 1 C > 8 Nm"1/'' které z hlediska seizmicity jsou již méně nebezpečné.

Posouzení seizmické odolnosti reaktoru je možné na základě analýzy seizmické

odezvy. Z možných metod se ukazuje jako výhodná metoda spektrální odezvy /3,4/. Na-

hradíme-li spektrum odezvy rychlosti v souřadnicovém systému Sv,Sí lomenou Garou

/obr. 3/, analytické vyjádření pro frekvence v intervalu SI 6 <tjiK,UKti > je

S V U , D ) - ̂ (D; s; («) /e/
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lo9

108

lo9

kT

0

lo8

lo9

lo8

109
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kTT,TY

108

108
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109
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5,
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S

69

87

87

87

87

95

96

95

95

96

,04

,56

,56

,56

,56

10,

10,

10,

10,

10,

Ä

87,

89,

91,

90,

91,

)

10

11

10

10

10

g

56

07

78

71

79

í

19

39

39

40

40

S

91

91

93

91

94

,96

,90

,95

,01

,06

,79

,79

,76

,79

,01

a*
40,27

40,35

40,35

40,36

40,36

93,99

94,02

94,19

94,03

98,82

40,41

57,62

57,64

58,61

58,63

A„

95,27

104,4

149,7

108,2

149,7

a.
57,67

68,93

68,98

69,41

69,47

Ä Ä

149,7

149,7

174,1

149,7

174,1

Tab. 2 Vliv parametrů tuhosti v /Ňm~ J horního bloku na ií^j v /řad.s" J

kde k+H
1 vk (ft-

v?([>) je korekční funkce vlivu tlumení oproti nominální hodnotě poměrného útlu

mu D = D Q a a m a j [ je maximální seizmické zrychlení báze v dané lokalitě pro daný

směr. Hodnoty spektra odezvy S vk v bodech zlomu /pro S2. » UJK / lze pro poměr-

né útlumy D o = 0,005 ; 0,02 ; 0,05 ; 0,07 ; 0,1 odečíst z normovaných diagramů

předpisů komise USA pro atomovou energii /4,3/.

V případě samoadjungovaného matematického modelu /I/ s komutativní maticí .

tlumení dynamická odezva v zobecněných souřadnicích má pro poměrné útlumy

0 * Dj, < 1 tvar

m
kde Si j jsou vlastní frekvence a V* \_Výj je modálni matice konzervativní sou-

stavy přidružené k /I/, vyhovující vztahu

V TMV - E
Rozepsáním vektoru <f (+) po prvcích dostaneme

Vzhledem k tomu, že spektrum odezvy rychlosti je definováno výrazem

6v(£2,D)-max [ - ulft e
O,

za reprezentativní horní odhady seizmické odezvy v zobecněných souřadnicích <f j(i)
bereme výrazy

710/

too



která vyjadřují pravděpodobnou maximální aodnotu seizmické odezvy v příslušné sou-

řadnici. Horní odhady sil přenášených vazbami lze vypočítat z < ;̂ a z tuhostních

parametrů vazeb.

Výpočet seizmická odezvy je numericky realizován programem SEIZMO v jazyce

FORTRAN IV. Pro účely optimalizace parametrů metodou analýzy zadání a pro zefektiv-

nění výpočtu z hlediska výpočtového času je doplněn speciálním algoritmem /5/ pro

řešení neúplného problému vlastních veličin konzervativní soustavy pomocí redukova-

ného modelu. Program umožňuje:

- výběr subsystému r = A, K, BOT, PP, RK, TT, TM nebo výběr kombinace soused-

ních subsystémů do počtu m = 12 stupňů volnosti pro výpočet seizmické

odezvy

- výběr dominantních vlastních vektorů o počtu m rovném dimenzi subsystému

nebo kombinaci subsystémů /za dominantní vlastní vektory považujeme ty,

jež zasahují do frekvenčního spektra buzení a v nichž se výrazně projevují

výchylky subsystému/

- vypočítat matici tlumení subsystému r ve tvaru

B r • a M r + , . j K r i

kde °G , ÍJ jsou volitelné koeficienty proporcionálního tlumení

- respektovat korekční vliv tlumení ve spektru odezvy rychlosti korekční

funkcí ve tvaru

^(D) = 1 +_fDQ - p) kD

kde D_ a k jsou volitelné parametry

- provést alternativní výpočet pro různé hodnoty parametrů k T a k T T T V.

Oproti řešení seizmické odezvy na modelu /I/ jsou v programu SEIZMO zavede-

na tato zjednodušení

- matice M / A M , K / B o jsou nulové

- matice tlumení B^ je blokově diagonální o struktuře odpovídající roz-

dělení matic Mo,K ( a submatice tlumení B r , r = A, K, BOT, PP, RK, TT,

TM,vyhovují vztahu proporcionality.

Oproti řešení ve tvaru /10/ se zanedbává příspěvek nedominantních vlastních

vektorů a horní odhad seizmické odezvy je počítán ze vzorce

kde index d S \_ 1, 2, , n j označuje dominantní vlastní frekvence,

dominantní vlastní vektory a jim odpovídající poměrné útlumy. Poměrné útlumy D, se
vypočítají ze vzorce ,

d T

kde b d jsou diagonální prvky matice V p B p V r a Vp je modálni submatice

zkonstruovaná z prvků dominantních vlastních vektoru, jež odpovídají souřadnicím

subsystému r ve vektoru í, .

Program SETZMO byl testován na řešení seizmické odezvy horního bloku reakto-

ru WER 440. Seizmické buzení bylo vyjádřeno:

a/ spektrem odezvy rychlosti /obr. 3/, jehož body zlomu byly odečteny z normo-

vaných diagramů /i/ na základě předpisů komise USA pro atomovou energii pro nominál-

ní hodnotu poměrného útlumu D Q * 0,1 a pro —7jr~ "0,1
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b/ spektrem odezvy rychlosti /obr. 3/, jehož body zlomu byly vypočítány na
základě spektra odezvy zrychlení při zemětřesení v Niši /Jugoslávie/ 4.4.1977
pro D Q = 0,01 transformačním vztahem

V obou případech byla aplikována korekční funkce j(D) vlivu tlumení ve spektru
odezvy, v případě a/ pro k D - 7 a v případě b/ pro k Q - 5.

Nejdůležitější výstupy programy SEIZMO jsou shrnuty v tab. 3 až 5. Deformace
tlakových trub jsou vypočítány v místech diskretizace a nosné konstrukce v místech
vetknutí tyčí do mříže /x1TfJ/, horní mříže /x 2 T M/ a traverzy /x 3 T M/. Z analýzy
namáhání vyplynulo extrémní zatížení tyčí nosné konstrukce v místech vetknutí do
traverzy /ohybové momenty M T y < T v Nm a napětí 5~TY T v MPa/ a v místech vetknuti
tčí d ík t l k é ádb /tyčí do víka tlakové nádoby /ohybové momenty

v
napětí 6~ry v /.
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*2TT
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*1TT
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Tab. 3 Deformace tlakových trub v [mm]
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0
108

10*
108

109

kTT,Tr

108

108

108

109

109

NORMA USA
XVr.

3,41

4,81

4,21

4,51

3,91

X2;

2,70
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2,12

x3:...

10,37
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0,241
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X2:

3,44

1,83

X 3 -

14,34

0.2C7

Tab. 4 Deformace nosné konstrukce v [tím]
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T9Ď.5 OhyDové momenty v [NraJ a nap5tl v |_MPaJ

nosné konstrukce

obr.l. Oynanický model reaktoru WER 440
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va amiraeh x.y

-AA- proílny

103



A

n «M

íl

LP

104



i

I

105



?
Ji
o

106



PŘÍSPĚVEK K FYZIKÁLNÍMU MODELOVÁNÍ
SEIZMICKÉ ODEZVY REAKTORU V 213 - Č

Ing. VI. Pětrovský, CSc, Ing. J. Brynich, CSc.

k. p. Škoda - ÚVZÚ, Plzeň

Spolehlivé stanovení dynamické odezvy jaderného reaktoru na seizmické buzení

je pro zajištění provozní bezpečnosti a spolehlivosti jaderné elektrárny závažným

úkolem^ proto byl navržen a vyroben ke studiu tohoto problému zmenšený fyzikální

model reaktoru WER-440 z organického skla v měřítku 1:12. Výsledky získané na mo-

delu by mohly účelně doplnit teoretické řešení, prováděné na VšSE v Plzni /viz

referát doc. Zemana/.

V /I/ je popsán původní návrh modelu a jsou zde uvedena provedená jeho zjed-

nodušení. Od té doby došlo k určitým změnám a dopracování původního návrhu a k jeho

realizaci, včetně elastického uložení.

Jak je v /I/ uvedeno, subsystémy, které lze pokládat při seizmickém buzení

za dostatečně tuhé /jako kritérium přijato: prvá frekvence samotného subsysté-

mu > 20 Hz/, byly nahrazeny tuhou hmotou s přibližně odpovídající polohou těžiště.

Tak byl původně modelován i blok ochranných trub. Protože jeho prvá vlastní frek-

vence leží v okolí 20 Hz, tj. meze, od které provádíme náhradu elastickými modely

subsystémů, byl u nového návrhu blok ochranných trub modelován jako elastický sub-

systém s odpovídající prvou vlastní frekvencí ve vodorovném směru a proveden jako

ocelová deska nesená 5-ti pružnými sloupky. Aktivní zóna byla doplněna o obálku

tvořenou tenkou skořepinou.

Horní blok, který původně tvořily jen osazené tyče, modelující tlakové trub-

ky s regulačními mechanismy, byl doplněn vyztužující konstrukcí, tvořenou šesti

sloupy nesoucími 3 rošty a nahoře montážní traverzu, tato konstrukce váže všechny

tyče v jeden, jpodstatně tužší celek s vyšší vlastní frekvencí.

Hodnoty tuhostí uložení celého reaktoru v šachtě i tuhostí vzájemných vazeb

podsystémů jsou určujícími veličinami spektrálních a modálnich charakteristik reak-

toru i jeho dynamické odezvy. V /I/ jsou uvedeny výsledky výpočtu tuhosti zavěšení

šachty v tlakové nádobě, provedeného metodou konečného prvku jako rotačně symetric-

ký kontaktní problém. Stejnou metodou byla počítána tuhost spojení šachty se dnem

šachty. Tuhost uložení celého reaktoru na 24 radiálně uspořádaných krakorcích byla

stanovena na základě výpočtu deformací postupně od zatížení působících ve směrech

a kolem všech tří os opět metodou konečných prvků. Přitom bylyvpřijaty okrajové

podmínky: /i/ v místě zazdění do betonové šachty předpokládáme dokonale tuhé vetk-

nutí, /ii/ v místě styku s dosedaclm kroužkem reaktoru: a/ nepůsobí žádné momenty,

b/ rovina styku nemění směr /zůstává vodorovná/. Případ b/ dává vodorovné tuhosti

uložení jen asi o 5 % vyšší než případ a/. Svislá deformace od vlastni tíže v místě

styku s reaktorem je *Lc * 0,2 mm.
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Protože krakorce jsou uspořádány radiálně po celém obvodu, pak při posunutí

reaktoru v libovolném vodorovném směru se uplatňují složky příčných /ve směrech M /

i podélných /ve směrech J / deformací, které je nutno vektorově sečíst přes všech-

ny krakorce. Snadno odvodíme vztahy

Ún - ff • Jn n » 1,2,...24,

kde vektor posunutí je -tCtt, * í ^f, •Uŕ% , *"(, f('fi' f( ]
a vektor zobecněných sil fa - [efj , 4* • Í( t ̂j'^l/ ^(]T

a matice poddajností ď* = ľ^ijl 3e typu 6/6.
Pak výsledný vektor zobecněných sil uložení F = ]_ Qf,Q.y, Q.% ]

a posunutí reaktoru U ~ L x,y, 2 ]

jsou vázány vztahem F = J{ • U ,
ľt ,

kde K ~ L ̂-i-iI' ̂ —í'u En ' L'U, Je matice tuhosti uložení reaktoru typu 3/3 a <£n
je levá horní submatice 3/3 z f a T"*, je matice natočení 'H. -tého krakorce kolem

svislé osy reaktoru. Pro uložení /b/ dostaneme Kj^ = K 2 2

 = 12 ^ ^ j - j=- =
= C,98xlO4MNm~1. 'V^Sä'^á "W

Pro uložení /b/ dostaneme K.^ = K22 = 7,23x10 MNm" z případu /a/ tak, že c£i *</z2 ,

kde ďn ' ÍTH - JI*

Výpočet deformace Ofj /svislé posunutí/ byl ověřován měřením na modelu

krakorce v měřítku 1:1. Maximální odchylka naměřené svislé deformace od vypočtené

byla cca 2O i.

Pružné uložení se na modelu realizovalo na základě naznačeného výpočtu pomo-

cí 6ti radiálně uspořádaných duralových nosníčků /obr. 4/ spojujících nosný krou-

žek, na němž spočívá model s ocelovým rámem,na nějž je zaváděno kinematické buzení.

Nosníčky je možné snadno vyměňovat a tím měnit tuhost uložení.

Podstatnou úpravou původně navrženého modelu je možnost modelování antiseiz-
mických Uprav, které byly navrženy sovětským projektantem. Tyto lípravy sestávají
v podstatě z opěrek, omezujících relativní pohyby jednotlivých komponent reaktoru
v místech, kde lze očekávat jejich velké hodnoty. Opery je možno rozdělit do dvou
skupin: /i/ vnější, které omezují pohyb vnějších částí reaktoru vzhledem k betonové
Šachtě, kterou u modelu bylo nutno realizovat tuhou trubkovou konstrukcí spojenou
s rozkmitávaným rámem /obr. 3/ a /ii/ vnitřní, které omezují vzájemné pohyby vnitř-
ních komponent.

Do prvé skupiny patří opera traverzy horního bloku a opera tlakové nádoby pod
dělící rovinou víka. Obě tyto opery zřejmě silně omezí rozkmitání tlakové nádoby
a trubek horního bloku s regulačními mechanismy. Druhou skupinu antiseizmických
opatření tvoří opery, omezující vzájemné pohyby mezi: blokem ochranných trub a šach-
tou reaktoru, mezi tlakovými trubkami a rošty horního bloku, košem aktivní zóny
a šachtou reaktoru, šachtou reaktoru a tlakovou nádobu v místě spojení se dnem
šachty. Všechny tyto opěrné elementy zvyšují tuhost soustavy a tudíž její vlastní
frekvence, které pak leží vesměs nad frekvenčním intervalem /O;20 Hz/ - s výjimkou
palivových kazet.

Všechny antlseizmické elementy jsou na modelu snadno odnímatelné, takže mode-
lu lze používat jak pro původní neseizmické, tak pro seizmické provedení reaktoru
/Mochovce/.

Na stanovení dynamických vlastností a odezev modelu reaktoru jako dynamické

soustavy s mnoha stupni volnosti je připraven experimentální rozsáhlý program. Při
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měření se využije v maxir.ální míře zařízení experimentální základny Ústředního vý-

zkunrého ústavu k.p. škoda Plzeň.

Kinematické buzení ve vodorovná rovině se bude realizovat zaváděním simulo-

vaného zernětřesného pohybu na odpruženy rám /obr. 2/ prostřednictvím pevně připoje-

niho elektro-hydraulickPho vibrátoru HYDROPULS řízeného počítačem SPC16. Orientač-

ní čislicové on-line zpracování vícekanálové soupravy signálů odezev modelu bude

prováděno na počítači GA44O. Použití tohoto počítače pro číslicové zpracování sig-

nálů má však své omezení jak z hlediska počtu současné vzorkovaných kanálA, tak i z hledis-

ka velikosti vzorkovací frekvence. Důležitá měření se budou proto nahrávat na mag-

netofon a číslicově vyhodnocovat na počítači S90. V současné době se ověřuje při-

pravené programové vybavení zajištující experimentální měření v dále naznačeném

rozsahu.

Model reaktoru bude pro měření vibrací v rovině symetrie osazen snímači vi-

brací: větší posuvné pohyby v důležitých místech budou v nízkofrekvenční oblasti

měřeny induktivními snímači dráhy. K identifikaci vlastních tvarů kmitu přísluš-

ných k vyšším vlastním frekvencím se využije akcelerometrů a tenzometrů. Umístění

snímačů je navrženo tak, že bude možné identifikovat vlastní tvary kmitu, frekvenč-

ní přenosy i odezvu na neperiodické" buzení všech důležitých komponent reaktoru. Si-

lově nebo kinematicky bude model reaktoru huzen řízeným pohybem pístu hydraulické-

ho válce.

Vlastní měření modelu reaktorj jako dynamické soustavy s více stupni volnosti

se bude skládat ze tří etap. V prvé etapě bude model kinematicky buzen impulsy

vhodné velikosti,tvaru i trvání. Z Fourierových diskrétních transformací neperio-

dických odezev v různých místech modelu a Fourierových diskrétních transformací

buzení budou zjišEovány průběhy komplexních frekvenčních charakteristik mezi místy

naměřených odezev a místem vstupu buzení. Analýzou průběhů zjištěných komplexních

frekvenčních charakteristik budou identifikovány jednotlivé rezonanční oblasti mo-

delu.

Ve druhé etapě měření bude cílem ve zjištěných frekvenčních oblastech vhod-

ným harmonickým buzením určit jednotlivé vlastní frekvence a příslušné tvary kmitu,

aby bylo možné provést srovnání s hodnotami vypočtenými. Pozornost bude věnována

i spektrálním a modálním parametrům důležitých komponent-subsoustav modelu reaktoru.

Ve třetí etapě bude měřena v různých místech modelu neperiodická odezva od

simulovaného zemětřesení podle zadaného akcelerogramu. Hlavní problém v této etapě

měření bude spočívat v simulaci zemětřesení. Průběh zadaného akcelerogramu /část

je na obr. 1 nahoře/ vyjadřuje velikost zrychlení odpruženého rámu. Z průběhu pe-

riodogramu zadaného akcelerogramu na obr. 2 nahoře je patrné, že výkon tohoto sig-

nálu je převážně soustředěn ve dvou frekvenčních intervalech. Předpokládá se, že

při simulaci zemětřesení pohyb pístu hydraulického válce bude nutné řídit drahou.

v takovém případě musí píst a tím i rám konat takový posuvný pohyb, že jeho zrych-

lení bude frekvenčně i amplitudově totožné s příslušně transformovaným /podle mode-

lové podobnosti/ zadaným zrychlením /I/.

Příprava dat pro simulaci zemětřesení je patrná z obr. 1. Na obr. 1 uprostřed

je časová řada vypočteného průběhu rychlosti a na obr. 1 dole časová řad* výchylek

posuvného pohybu příslušných k zadanému zrychlení. Integrace časových řad byla pro-

vedena pomocí diskrétní Fourierovy transformace zejména z toho důvodu, «by byly

v maximální míře zachovány spektrální vlastnosti časové řady zrychlení. P«riodogr«m

vypočtené časové řady rychlostí je na obr. 2 uprostřed a perlodogram časov* řady



výchylek je na obr. 2 dole. Vypočtená časová řada výchylek posuvného pohybu bude

uložena na disk počítače SPC16 a po příslušné transformaci amplitudové i frekvenč-

ní bude tvořit vstupní data pro generování posuvného pohybu odpruženého rázem.

Geometrická zjednodušení modelu /rovinná čela, vynechání potrubí a drobných

detailu,jak je uvedeno v /I//nebudou mít na dynamické odezvy citelného vlivu. Dyna-

mická zjednodušení některých vnitřních částír jako palivových kazet, bloku ochran-

ných trub i dna nosného válce budou mít větší vliv hlavně na tyto části a jen ve

frekvenčním okolí jejich vlastních frekvencí. Větší a zásadnější vliv bude asi mít

nedostatečné modelování vody v reaktoru /která je modelována jen reálnou a nikoliv

"přídavnou" tj. modálni hmotností/. Spočítali jsme, že u některých vlastních tvarů

voda snižuje vlastní frekvenci až na 1/2, zatímco u jiných tvarů ji prakticky ne-

mění /2/. Celkově odhadujeme věrnost namodelování jevů, které chceme studovat, tj.

dynamické odezvy reaktoru na vodorovné kinematické buzení ve frekvenčním rozsahu

do 20 Hz /na díle/, z hlediska současných možností fyzikálního modelování jako

průměrnou.

Velký vliv na velikost odezvy má pochopitelně velikost útlumu, který můžeme

těžko ovlivňovat, snad s výjimkou uložení tlakové nádoby. Zde je však možno provést

korekci výpočtem /budou-li známy skutečné modálni součinitelé útlumu/. Nepříjemná

je také proměnnost dynamického modulu pružnosti organického skla s frekvencí. Ne-

jistota je také v tuhosti uložení reaktoru. Jak bylo uvedeno, výpočet tuhosti kra-

korce byl proveden za předpokladu tuhého vetknutí v betonové šachtě, což vzhledem

k nízkému modulu pružnosti betonu nebude zdaleka odpovídat skutečnosti. V tomto smě-

ru by bylo třeba stanovení tuhosti uložení ještě dopracovat.

Model z organického skla, jeho pružné uložení, odpružený rám i stojan jsou

vyrobeny a jsou vidět na obr. 3 /celkový pohled/ a obr. 4 /detail pružného uložení/.

Domníváme se, že syntéza teoretického a experimentálního řešení pomocí modelu může

zvýšit spolehlivost a přesnost predikce odezvy reaktoru na seizmické buzení/ proto-

že hlavní zdroje chyb teoretického řešení /chyby vzniklé diskretizací matematického

modelu, idealizací okrajových a vazebních podmínek apod./ budou jiného druhu než

zmíněné nepřesnosti vzniklé při realizaci fyzikálního modelu, takže nedostatky

obou přístupu k řešení se mohou do značné míry vzájemně korigovat. Fyzikální model

může být zvláště vhodný pro přímé ověření účinnosti, příp. zdokonalení konstrukce

navržených antiseizmických prostředků.
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PŘÍČNÉ KMITÁNÍ NOSNÍKU S RÁZY
VYVOLANÉ SEIZMICKÝM BUZENÍM

Ing. Fr. Peterka, CSc.,

Ústav termomechaniky ČSA V, Praha

Ing. J. Vacík, CSc.

Ústav teorie informace a automatizace ČSA V, Praha

1. ÚVOD

Jedním z problémů seizmické odolnosti primárního okruhu jaderných elektráren

je příčné kmitání palivových článků s možností výskytu rázů. U reaktoru typu

V 213-Č se v důsledku seizmického buzení mohou rozkmitávat svazky prutů vzhledem

k šestihranné obálce a palivového článku jako celku vzhledem ke koši aktivní zóny

/I/. Z výpočtu prvních vlastních frekvencí uvedených částí reaktoru, které nahrazu-

jeme nosníky konstantního průřezu,vyplývá, že v prvém přiblížení lze považovat

šestihrannou obálku oproti svazku prutů, resp. koš aktivní zóny oproti palivovému

článku, za tuhou narážku. Při seizmickéii buzení se mohou vůle mezi kmitajícími nos-

níky a narážkami vymezit a nastane tak přídavné rázové zatížení nosníků, které

z hlediska spolehlivosti reaktoru nesmí překročit určitou hranici.

Cílem příspěvku je ukázat jednak postup, který využívá modelování příčných

kmitů nosníku s rázy pomocí hybridního výpočetního systému EAI PACER 600 a jednak

první výsledky vyhodnocování odezvy nosníku na seizmické buzení.

2. MATEMATICKÝ MODEL NOSNÍKU

Vzhledem k metodice modelování mechanických soustav s rázy vypracované

v ÚT-ČSAV /2/ a vzhledem k rozsahu hybridního výpočetního systému instalovaného

v ÚTIA-ČSAV byl spojitý nosník /obr. la/ nahrazen pětihmotovým mechanickým modelem

/obr. lb/.

Spojitě rozložená hmotnost nosníku byla soustředěna do stejných hmotných bodů

rozmístěných rovnoměrně podél nehmotného pružného prutu. Pohybové rovnice soustavy

těles lze vyjádřit v maticovém tvaru /3,4/

M y + Ky = F ( t ) , /I/

kde hmotnostní matice M a tuhostní matice K byly vypočítány podle vztahů

M - M (VT -V)- 4- M M , K= HSL) ( VS-" TV)"'
» n Ä \ k /2/

kde M * hmotnost nosníku,

V « /"Vj^... vk,... V g / je čtvercová modálni matice,

V k - sloupcové vektory vytvořené z výchylek /T.y^Xj^ prvých píti normova-

ných vlastních tvarů kmitů y^ /5/ /k • 1, ... 5/ v místech x^O.lj

0,3} 0,5; 0,7; 0,9)L náhradních těles,
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S - diagonální matice vytvořená z kvadrátů poměrných hodnot prvních pě-

ti vlastních frekvencí příčních kmitů nosníku,

fl •> - P r v n* vlastní frekvence příčných kmitů nosníku, závislá na okrajo-

vých podmínkách,

F(t) - sloupcový vektor vnějších příčných sil působících v místech x^.

Parametry náhradního modelu získané tímto způsobem zaručují frekvenční a ampli-

tudovou shodu odezvy modelu s odezvou spojitého nosníku v rozsahu prvních pěti

vlastních frekvencí.

S ohledem na modelování pohybu soustavy na analogovém počítači převedeme

rov. /I/ pomocí amplitudové transformace

kde y . • P ,„ L / 48 EJ - statický průhyb středu volně podepřeného nosníku způ-
S C IltäX

sobený silou F_ působící uprostřed nosníku,
rnflx

a časové transformace

T = 5 & l D t , / T - strojový čas/ , /i/

pro niž platí y „ d y / d t . ( d Y / d t J t ( d v d t } . y . ^ #

kde Si . = (f/L) VEO/jF - první vlastní frekvence příčných kmitů na

koncích volně podepřeného nosníku,

na tvar j y" + Ä ( ) Y m " M " F" f 1

kde I je jednotková matice,

A = Pí"1 K •
Při modelování pohybu s rázy vycházíme z elementání Newtonovy teorie přímého

centrického rázu, kdy mezi rychlostí Y* tělesa těsně před rázem a rychlostí i+

tělesa těsně po rázu platí vztah

| i

T + * " ' /6/

kde R je koeficient restituce /O S R <• 1/.

Bližäí pojednání o modelování pohybu soustavy na analogovém počítači je uve-

deno v /6/.

3. MODELOVANÍ SEIZMICKČHO BUZENÍ

Pro modelování přechodového děje zkoumané soustavy při zemětřesení byl k di-

spozici záznam zrychlení a(t) v časovém intervalu 0<t<6s /obr. 2a/ a jeho

vzorky bít^ snímané s frekvencí lOOHz. Vzorky byly zaznamenány do paměti počí-

tače a průběh

p (r) . F ^ --f (r/F/i,„)
n/

budicích sil působících v příčném směru na jednotlivá náhradní tělesa nosníku byl

získán poaocí obvodů, jejichž schema je nakresleno na obr. 3.
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Číslicově analogový (D/A,) převodník přivádí s frekvencí u}^ analogové vzorky

b(Tj) na vstup filtru vytvořeného integrátorem I a potenciometry P^ , P2. Vol-

bou časové konstanty integrátoru a hodnot potenciometru lze nastavit potřebné frek-

venční a amplitudové charakteristiky filtru.

Z rov. /4/, resp. /7/, vyplývá, že časovou transformací je modelovaný pohyb

551̂  násobně pomalejší oproti skutečnosti.

Při modelování však byly použity u všech integrátorů integrační konstanty

1000s a tím byl modelovaný pohyb lOOOkrát rychlejší, aniž by došlo ke změně

amplitudových transformací definovaných vztahy /3/, /4a/. Proto výsledný vztah me-

zi strojovým a reálným časem lze vyjádřit ve tvaru *̂" = 5SI- /1000.

Při modelování pohybu nosníku s rázy budeme uvažovat dva případy:

I. příčné kmitání svazku prutů s narážením o šestihrannou obálku, pro něž -íiL, =

10,11s"1 } r = 1,5 mm a

II. příčné kmitání palivového článku s narážením o koš aktivní zóny, pro něž

£l1 - 53,41s"1 ; r = 2 mm /I/.

V I., resp. II. případě trvá modelování seizmogramu pouze 0,3s, resp. l,6s,

oproti časovému intervalu 6s skutečného seizmogramu /srov. obr. 2b, 2a/.

4. VÝSLEDKY MODELOVANÍ POHYBU SOUSTAV

Označíme-li a m a x nejvyšší kladnou hodnotou zrychlení a(t) na obr. 2a, pak je-
mu odpovídající setrvačná síla F m a x> působící na jednotlivá tělesa, je určena
vztahem

F = a . M/5 . /9/
max max •"'-"• '*'

Z definice ygfc a SI. v rov. /3/ a /4a/ pak můžeme odvodit vztah pro výpočet
vztažné statické výchylky

Yst ' (iĽ'/ihO)- (O-**«/£lL) . ,ln/
' * \f ' flO/

Velikost poměrné statické vůle r mezi nosníkem a jednou narážkou je definována

vztahem

ř • r / y s t . /li/

Vzhledem k hodnotě a m a x * 1,128ms /obr. 2a/ působícího zrychlení, lze
z rov. /10/, /li/ vypočítat pro oba modelové případy statickou výchylku y g t

a poměrnou vůli ř :

I. y g t = 4,48 mm ; r « 0,335,

II. y g t = 0,1605 mm ; ř " 12,5. /12/

Ze seizmogramu na obr. 2a vyplývá, že obsahuje dominantní liniovou frekvenci

^ = 27,6s . Vzhledem k vlastním frekvencím Si uvažovaných nosníků bufl"

I. u) * 2,73fllp a II. <J =. 0,5 ftj . Tzn., že seizmické buzení spadá v prvém

případě do frekvenční oblasti mezi 1. a 2. vlastní frekvenci, nebot u volně pode-

přeného nosníku je posloupnost vlastních frekvencí SI . • íi , .k pro k a 1,2,...

a v druhém případě do frekvenční oblasti pod první vlastní frekvenci. Z toho dál*

vyplývá, že odezva soustavy na seizmické buzení bude obsahovat převážně první dva

tvary vlastních kmitů nosníku. V průběhu pohybu se však při výskytu rázů budou vy-

buzovat všechny vlastní tvary příčných kmitů nosníku.
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Časové průběhy výchylek y ,..., y,- náhradních těles nosníku pro I. případ

/svazek prutů - obálka/ jsou znázorněny na obr. 4 v časovém intervalu 0<t<2,5s.

Je z nich patrné, že soustava kmitá prvým tvarem kmitu, tzn. soufázně a nejdříve

narazí o obálku střed svazku prutů /y3/. Byly uvažovány pružné rázy s koeficientem

restituce R = 0,6. Vzhledem k malé vůli ř = 0,335 a relativně nízké frekvenci seiz-

mického buzení nevznikají u středního tělesa pouze jednotlivé rázy, ale serie po-

stupně slábnoucích rázů. S větší vzdáleností od středu nosníku vzniká rázů méně

/y2, y 4/ a v okolí podpor nosníku k rázům nedochází vůbec /y^yj/. Zvláště z průbě-

hů y , y 5 je patrné vybuzení vlastních tvarů kmitů s vyššími frekvencemi v okamži-

cích rázů. Uvedený charakter pohybu je ještě zvýrazněn v druhém případě /palivový

článek - koš aktivní zóny/, u něhož je poměrná frekvence seizmického buzení vzhle-

dem k vlastním frekvencím nosníku ještě nižší. Ukázka průběhu výchylky y 3 a rych-

losti ý, středu nosníku je na obr. 5. Série slábnoucích rázů jsou. početnejSÍ ve

srovnání s průběhem y, na obr. 4 a z průběhu ý 3 jsou patrné skoky rychlosti při

rázech a vysokofrekvenční složky v pohybu po rázech. Obr. 5 je pouze ilustrativní,

nebofc byl získán pro poměrnou vůli r = 0,5, která je 25krát menší než poměrná vi-

le odpovídající skutečnosti /ř = 12,5/, při níž rázy během přechodového děje vůbec

nevznikají.

Při modelování odezvy nosníku na seizmické buzení byly vyhodnoceny pro každé

náhradní těleso /i = 1, 2,...,5/ následující veličiny charakterizující pohyb s rá-

zy:

a/ celkový počet z^ rázů, které se vyskytly v průběhu přechodového děje,

b/ maximální absolutní hodnota /5ľ /__„ rychlosti tělesa před rázem a
x— max

c/ střední hodnota Y ľ absolutních hodnot předrázových rychlostí tělesa.

Výpočet skutečných rázových rychlostí ý_ z vyhodnocených hodnot Y.'_ je určen

vztahy /3/, /4a/ a vzhledem k /8/, /12/ bude platit pro případy

I . : ý_ = 0,226 Y'_ /ms"V'•
I I . ý_ = 0,043 Y'_ /ms"1/-

/13/

Aby byl zjištěn vliv vůle ř na uvedené charakteristiky pohybu s rázy, bylo

vyhodnocování provedeno v celém rozsahu vůle r , v němž při seizmickém buzení rázy

vznikaly. Rozsah vůle byl v případe I. : 0<ř <3 ; /O < r <13,5 mm/ a v případě II.:

0<ř <4,5 j /O < r <0,8 mm/. Výsledky jsou graficky znázorněny na obr. 6. Vyplývá

z nich zákonitost, kterou lze pro daný typ seizmického buzení vyjádřit následovně:

1/ Při velmi malých hodnotách vůle vzniká velké množství rázů malé intenzity, při-

čemž počet rázů podél nosníku klesá od středu k podporám.

2/ Při zvyšování vůle počet rázů klesá, jejich intenzita však vzrůstá a při určité

vůli /pro I. př. 1< ř <2 ; pro II. př. 2 <ř <3/ dosahuje extrému. Pro vyšší

hodnoty vůle ř pak výskyt rázů a jejich intenzita klesá a systém přechází do

oblasti pohybu bez rázů.

3/ Rázy s nejvyššími hodnotami předrázových rychlostí vznikají uprostřed nosníku

/i=3/ a dosahují pro I. př. hodnot ý3_ * 0,16ms" a pro II. př. hodnot

ý 3_ = 0,02ms"
1.

3. ZXVĚR

Z průzkumu vlastnostmi odezvy náhradního modelu nosníku mezi narážkami na

seizmické buzení vyplývá, že nejvyšší příčné výchylky palivového Slánku dosahují
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hodnot 0,8 mm. Tzn., že palivový článek při uvažované seizmické poruše a vůli

r = 2 ram nebude o koš aktivní zóny narážet. Uvnitř palivového článku však vzniknou

rázy mezi šestihrannou obálkou a svazkem prutů, kdy při vůli r = 1,5 mm nejčastě-

ji naráží střed svazku prutů. Během seizmické poruchy trvající 6s vznikne přibližně

150 rázů, při nichž maximální předrázová rychlost nosníku nepřesáhne hodnotu 6cm/s

a střední předrázová rychlost hodnotu 2cm/s.

Výsledky vyhodnocení veličin charakterizujících pohyb s rázy jsou vyjádřeny

graficky a lze je použít pro daný typ seizmického buzení i pro jiné úrovně inten-

zity zemětřesení.
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VÝPOČET SEIZMICKÉHO NAMÁHÁNÍ
PRIMÁRNÍHO OKRUHU JE DUKOVANY

Ing. J. Voborský, CSc.

Statni výzkumný ústav pro stavbu strojů, Praha - Běchovice

1. KOMPLEXNÍ SEIZMICKÁ ANALÝZA POTRUBNÍCH SYSTČMŮ

1.1 Soubor programů

Seizmická analýza potrubního systému je prováděna na našem pracovišti několi-

ka programy, které na sebe vzájemně navazují v tom smyslu, že výstupní data jedno-

ho programu na magnetické pásce jsou vstupními daty druhého /viz obr. 1/.

Počátečními vstupními parametry je statické zadání potrubí ha štítkách. S ním

provede program TR41 statický výpočet, ve kterém jsou řešeny posuvy uzlů, vnitřní

síly a momenty a napětí v pravidelně rozmístěných řezech potrubních větví od tíčin-

ků přetlaku, vlastní tíhy potrubí včetně proudícího media a izolace event, tíhy

sněhu nebo tlaku větru a od tepelné dilatace. Napětí ve všech řezech jsou zazname-

nána do souboru "statická napětí" na MGP - statika.

Vstupními parametry pro dynamickou analýzu je rovněž statické zadání. Nejprve

se vytvoří programem VLHO1 výpočtový model. Potrubí je nahrazeno diskrétní sousta-

vou hmotných bodů, kterými jsou statické potrubní prvky rozděleny jemněji na dyna-

mické díly. Maximální vzdálenost těchto koncentrovaných hmot určí program z podmín-

ky, že vlastní frekvence příčného kmitání přímého dílu potrubí jako nosníku na dvou

podporách neklesne pod zvolenou minimální hodnotu, zadanou jako další vstupní para-

metr. Tato hodnota se volí bezpečně nad nejvyšší frekvencí budících sil. Pro seiz-

mickou analýzu postačí volit 30 Hz.

Hmotné body jsou spojeny nehmotnými elastickými přímými nebo obloukovými díly,

reprezentovanými tuhostními maticemi rozměru 12 x 12. Z tuhostních matic jednotli-

vých dílů je sestavena celková tuhost matice soustavy. Hmotnostní matice soustavy

je diagonální a je sestavena z hmotností jednotlivých koncentrovaných hmot.

Matematické řešení netlumeného vlastního kmitání tohoto modelu vede na obecný

lineární problém vlastních hodnot. Program VLH02 provádí částečné řešení, tj. urče-

ní zvoleného počtu nejnižších vlastních frekvencí a jim odpovídajících vlastních

vektorů metodou simultánních iterací /podprostorú/. Vstupními daty jsou hodnoty

zapsané na HGP - dynamika programem VLH01 a parametry pro řízení numerické metody

na děrném štítku, u složitých potrubních systémů může model obsahovat velký počet

koncentrovaných hmot vedoucí na matice vysokého řádu. To zvyáuje strojový čas po-

třebný na jeden iterační krok. Iterační proces se zastaví, když je dosaženo poža-

dované přesnosti vlastních hodnot. Celkový strojový čas může být značný a proto je

program VLH02 upraven tak, že může provést jen předepsaný dílčí počet iterací, me-

zivýsledky zapsat na MGP - dynamika a pokračovat ve výpočtu tehťy, až je k dispozi-

ci další strojový čas.
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Po skončení celého iteračního procesu zapíší se na MGP - dynamika hodnoty, po-

třebné pro navazující program SEOD. Tento program řeší vynucené tlumené kmitání

shora uvedeného výpočtového modelu potrubní soustavy buzené setrvačnými silami

od seizmických zrychlení. Ke stanovení maximální odezvy v jednotlivých vlastních

knitech soustavy je použita metoda spektrální odezvy.

Z hodnot na MGP - dynamika se vypočtou nejprve faktory modálního spolupůsobe-

ní. V zadaných spektrech seizmické odezvy se odečtou hodnoty spektrálních zrychle-

ní příslušné vlastním kmitočtům soustavy, které jsou dalšími vstupními parametry na

děrnýcb štítcích zadání seizmických účinků.

Z faktorů modálního spolupůsobení a spektrálních zrychlení vypočte program

SEOD celkové koeficienty modálni odezvy, které charakterizují podíl jednotlivých

vlastních kmitů na celkové odezvě soustavy.Ze známých vlastních vektorů a celko-

vých koeficientů modálni odezvy se vypočtou nejprve vektory posuvů - modálni odezvy

jednotlivých vlastních kmitů. Modálni superpozicí, prováděnou metodou odmocniny

ze součtu čtverců, se určí vektor aproximativních celkových posuvů.

Ze známých posuvů a matic tuhosti jednotlivých dílů vypočte program SEOD

reakce - modálni odezvy jednotlivých vlastních kmitů v krajních bodech všech dílů.

Součtem reakcí všech dílů stýkajících se v uvažovaném bodě a zrychlujících sil, pů-

sobících na příslušnou koncentrovanou hmotu, se vypočtou reakce ve vnějších zakot-

veních.

Ze známých reakcí na začátku každého dílu s c počítají vnitřní síly a momenty

a jim odpovídající napětí v pravidelně rozmístěných řezech potrubních větví. Polo-

ha těchto řezů je přesné shodná jako ve statickém výpočtu.

Podobně jako u posuvů se i u reakcí, sil, momentů a napětí zjištují celkové

hodnoty modálních hodnot pro jednotlivé vlastní kmity.

Výsledná napětí ve všech řezech jsou zapsána do souboru na MGP - seizmicita.
Dále jsou na tuto pásku zaznamenány ještě soubor vnitřní síly a momenty na počátku
potrubních dílů a soubor posuvy.

Další navazující program SUPSD provádí superpozici statických napětí obsaže-

ných na MGP - statika a seizmických napětí na MGP - seizmicita. Takto získáme polo-

hu nebezpečných průřezů a maximálních napětí statických + seizmických, která mohou

být hodnocena podle normy /I/.

Soubor posuvy a soubor síly a momenty na počátku dílů jsou zavedeny jako dal-

ší vstupní parametry do programu TRI, který pak vykreslí křivky deformační odezvy

na seizmické buzení v jednotlivých vlastních kmitech soustavy. V tomto programu

je obsažena ta část programu VLHO1, která umožňuje vykreslit matematický model,

tj.zakreslit koncentrované hmoty do schematické dispozice potrubí ještě před vlast-

ní dynamickou analýzou. Vstupními daty jsou statické zadání potrubí a zvolená mini-

mální frekvence dílu.

Programy VLHO a SEOD byly popsány již v příspěvku minulého semináře. Proto sa

budete v dalším zabývat nově vytvořenými programy pro superpozici statických a seiz-

mických namáhání a pro grafické znázornění.

123



1.2 Superpozice statického a seizmického namáhání

Při vyšetřování seizmického namáhání potrubního systému je třeba provést

i statickou analýzu, aby bylo možno superponovat statické a seizmické namáhání.

Ke statickému výpočtu slouží program TR41, doplněný o zápisy statických napětí

ve všech řezech potrubního systému na magnetickou pásku.

Superpozice se provádí programem SUPSD. Vstupní data jsou čtena ze dvou mag-

netických pásek. Na jedné pásce je soubor statických napětí ve všech řezech potrub-

ního systému a jejich vybraných bodech. Jsou to součtová napětí od väčinku tepelné

dilatace, přetlaku a vlastní tíhy a jsou sledována u přímých prvků v kategoriích:

la/ primární membránové,

2a/ primární membránové + ohybové,

3a/ primární + sekundární,

a u kolen též navíc v kategorii

4a/ primární + sekundární včetně vlivu ovality.

Kromě toho jsou zde zaznamenány následující informace:

- registrační číslo systému a jeho název,

- čísla větví a požadovaný rozsah tisku napětí v těchto větvích,

- čísla prvků a počet řezů u přímých prvků /u kolen je počet řezů standardně 5/,

- čísla řezů a jejich souřadnice.

Z tohoto souboru jsou snímány též informace o konci jednotlivých větví a konci ce-

lého systému, které slouží k řízení celého výpočtu programem SUPSD.

Na druhé pásce jsou seizmická napětí v řezech a bodech shodných s těmi, ve

kterých byla zaznamenána statická napětí. Jsou to napětí získaná modálni superpo-

zicí a jsou sledována v kategoriích:

lb/ primární membránové a

2b/ primární membránové + ohybové.

Kromě toho jsou zde pro kontrolu zaznamenány následující informace:

- registrační číslo systému,

- čísla větví,

- čísla prvků a

- čísla řezů.

Metoda modálni superpozice dává sice přesné hodnoty složek napětí při odezvě na jed-

notlivé vlastní kmity soustavy, ale složky výsledných seizmických napětí jsou ma-

ximální hodnoty, které nenastávají současně. Výsledné redukované seizmické napětí

je tedy správněji stanoveno modálni superpozicí redukovaných napětí od jednotlivých

vlastních kmitů a nikoli ze svých složek. V důsledku toho je třeba stanovit reduko-

vané součtové statické a seizmické napětí v každém potrubním řezu také jako součet

redukovaného napětí statického a seizmického.

Při superpozici statických a seizmických napětí vznikají nové nebezpečné prů-

řezy, ve kterých dosahují součtová napětí maximálních hodnot.

Součtová statická a seizmická napětí jsou sledována u přímých prvku v katego-

riích:

1/ primární membránové la + lb,

2/ primární membránové + ohybové 2a + 2b,

3/ primární + sekundární 3a + 2b

• u kolen téí v kategorii

4/ primární + sekundární včetně vlivu ovality 4a + 2b.
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1.3 Posouzení vypočtených napětí

Vvpočtenď maximální redukovaná napětí porovnáváme s dovolenými pro daný mate-

riál v místě nebezpečného průřezu a pracovní teplotu.

K vyhodnocení samostatného statického namáhání se používá v ČSSR sovětská nor-

ma /I/, v USA, západní Evropě a Japonsku americká norma /2/.

Pro vyhodnocení seizmického namáhání se používá v ČSSR norma /3/ a v SSSR /4/.

Obě tyto normy mají shodnou tabulku dovolených napětí /tab. 1/.

V tab. 1 značí:

I,II - kategorie seizmické odolnosti,

NPP - normální provozní podmínky,

MVZ - maximální výpočtové zemětřesení,

PZ - projektové zemětřesení,

/ (f/ - redukované napětí od mechanických a seizmických zatížení, určeni ze slo-

žek základních membránových napětí,

/ (f / 2 ~ redukovaná napětí od mechanických a seizmických zatížení, určená ze slo-

žek membránových a základních ohybových napětí,

/ 6"*/ - nominální dovolené napětí.

V našem případě NPP značí statické zatížení. Klasifikovaná kategorie napětí

/ (T / odpovídá součtovým statickým a seizmickým napětím v kategorii primární mem-

bránové napětí podle označení SVÚSS. Klasifikovaná kategorie napětí / <T /s2 odpoví-

dá součtovým statickým a seizmickým napětím v kategorii primární membránové + ohy-

bové napětí. Nominální dovolené napětí / 0" / je podle /I/ dáno menší z hodnot
Rp0 2 ^ 1 / 5 a Rn/ 2' 6' k d e Rp0 2 Je m e z k l u z u a R

m

 m e z pevnosti při provozní teplotě
materiálu.

1.4 Grafické výstupy

Práce na grafickém znázornění dynamické analýzy a seizmické odezvy potrubí

byly zaměřeny na znázornění matematického modelu, tj. zakreslení koncentrovaných

hmot do schematické dispozice potrubí a na znázornění deformovaného tvaru středni-

ce potrubí. Okolnost, že programy pro dynamickou analýzu systematicky přebírají

statické zadání, umožnila použít pro grafické výstupy dynamické analýzy a seizmic-

ké odezvy stávající program TRI pro grafické výstupy při pevnostním výpočtu potru-

bí, upravený a rozšířený o potřebné části hlavního programu /mainu/ a některé sub-

routiny /5/.

Programem SEOD vytvořený soubor posuvy a soubor díla a momenty na počátku dílů

jsou zavedeny jako další vstupní parametry do programu TRI, který pak vykreslí

křivky deformační odezvy na seizmické buzení v jednotlivých vlastních kmitech sou-

stavy. V tomto programu je obsažena i ta část programu VLHO, která umožňuje vykres-

lit m'.tematický model, tj. zakreslit koncentrované hmoty do schematické dispozice

potrúci ještě před vlastní dynamickou analýzou. Vstupními daty jsou statické za-

dání potrubí a zvolená minimální frekvence dílu.

2. KOMPLEXNÍ SEIZMICKÁ ANALÝZA PRIMÁRNÍHO OKRUHU JE DUKOVANY

Shora uvedená komplexní seizmická analýza byla aplikována na primírní okruh

JE Dukovany.
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2.1 Výpočtové parametry potrubního systému

Řešení potrubí je znázorněno na obr. 2. Sestává z primárního okruhu Js 500

a potrubí nízkotlakého havarijního dochlazování Js 250.

Společné parametry obou potrubí:

Materiál 08 Ch 18 N 10 T,

tlak 12,3 MPa.

Parametry primárního okruhu:

Trubka 0 566 x 34,

teplota vody v horké větvi 322 °C

ve studené větví 289 °C

hmotnost trubky 44 9 kg/m,

hmotnost vodní náplně 195 kg/m,

hmotnost izolace horké větve 114 kg/m,

studené větve 92 kg/m,

hmotnost šoupěte 6 300 kg,

hmotnost čerpadla 48 000 kg,

hmotnost parogenerátoru 235 000 kg,

ovalita trubky v kolenech 3 %.

Parametry potrubí nízkotlakého havarijního dochlazování:

Trubka 0 273 x 20,

teplota vody 325 °C,

hmotnost trubky 126 kg/m,

hmotnost vodní náplně 4 3 kg/m,

hmotnost izolace 62 kg/m,

ovalita trubky v kolenech 8 %.

Parametry pružinových závěsů a podpor:

jsou na tab. 2.

2.2 Přehled výsledku a jejich vyhodnocení

2.2.1 Statický,_yý.počet

Maximální statická napětí v primárním okruhu Js 500 jsou na tab. 3 a v systé-

mu nízkotlakého havarijního dochlazování Js 250 na tab. 4.

Pevnostní hodnoty materiálu jsou převzaty z /I/ a dovolená napětí z /2/.

Z tabulek 3 a 4 vyplývá, že primární okruh vyhovuje, ale potrubí nízkotlakého

havarijního dochlazování nevyhovuje již při pouhém statickém zatížení od přetlaku,

vlastní tíhy a teplotní dilatace předepsaným dovoleným napětím dle normy /2/, která

jsou vyšší než podle normy /I/, a to zejména v primárním napětí od přetlaku a vlast-

ní tíhy u kolen s poloměrem ohybu 450 mm / ̂ ov/ <T = 0,76/.

2.2.2 Seizmick^_vÍBgeet

Seizmické namáhání předpokládáme podle /6/ jako MVZ o intenzitě 5° MSK 64.

Prvních test vlastních frekvencí f, jim odpovídající spektrální zrychlení horizon-

tální S a jj i vertikální S a v a jejich přepočet na spektrální posuvy
 sd H a Sd v

obsahuje tab. 5 /QJ je Cihlová frekvence/. Byla použita spektra z /3/ pro výškovou

úroveň 30 m, což je poněkud více, než odpovídá skutečnosti, takže jsme na straně

vyiií bezpečnosti. Hodnoty spektrálních posuvu jsou před dalším uplatněním ve výpoč-

tu vynásobeny koeficientem 0,06, který podle /3/ odpovídá hodnotě 5° MSK 64.
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Přehled maximálních napětí pro potrubí Js 500 je na tab. 6 a pro potrubí Js 250

na tab. 7.

2.2.3 Sugergozice_statick^ch_a_seizmických_naraáhání

Přehled maximálních redukovaných napětí pro potrubí Js 500 je na tab. 8

a pro potrubí Js 250 na tab. 9.

2.3 Závěr

Výpočtovými programy SVÚSS byla provedena komplexní seizmická analýza primár-

ního okruhu Js 500 a s ním spojeného potrubí nízkotlakého havarijního dochlazová-

ní Js 250 JE Dukovany. Tato analýza je podrobně obsažena ve zprávě /7/ a sestává

z výpočtů statického a seizmického namáhání a jejich superpozice.

K výsledků statické analýzy patří:

1/ statické posuvy uzlů,

2/ statické reakce uzlů na přilehlé větve a reakce pružných závěsů,

3/ statické reakce v zakotveních a kontrola výminek rovnováhy ve volných uzlech,

4/ podrobné hodnoty maximálních statických napětí v jednotlivých větvích u nejvíce

namáhaného přímého prvku a ve všech kolenech,

5/ přehled maximálních statických napětí v každé větvi a

6/ maximální statická napětí odděleně pro potrubí Js 500 a Js 250 a jejich porov-

nání s dovolenými dle platných norem.

Výsledky ad 1/ až 4/ jsou uspořádány tak, že je možno sledovat podíl jednotlivých

druhů zatížení /teplotních dilatací, přetlaku media a vnějšího zatížení/ na celko-

vém statickém namáhání.

Výsledkem dynamické analýzy a seizmického výpočtu jsou následující veličiny:

1/ hmotnosti koncentrovaných hmot a jejich rozmístění,

2/ prvních šest vlastních frekvencí a vektorů,

3/ seizmické posuvy všech hmotných bodů,

4/ seizmické reakce všech pružných závěsů a kotvení,

5/ podrobné hodnoty maximálních seizmických napětí v jednotlivých větvích u nejví-

ce namáhaného přímého prvku a ve všech kolenech,

6/ přehled maximálních seizmických napětí v každé vétvi a

7/ maximální seizmická napětí odděleně pro potrubí Js 500 a Js 250.

Výsledky ad 3/až 5/ jsou uspořádány tak,že je možno sledovat podíl odezvy jednotli-

vých vlastních kmitů.

Výsledkem superpozice statických a seizmických napětí jsou součtové statické

a seizmické:

1/ podrobné hodnoty maximálních napětí v jednotlivých větvích u nejvíce namáhaného

přímého prvku a ve všech kolenech,

2/ přehledné hodnoty maximálních napětí v každé větvi,

3/ maximální napětí odděleně pro potrubí Js 500 a Js 250 a jejich porovná

lenými dle platných norem.

Vyhodnocení výsledků

Statické namáhání je vyvoláno Účinkem přetlaku, vnějšího zatííení a teplotní

dilatace. Přehled maximálních statických napětí a jejich zhodnocení je pro potrubí

Js 500 v tab. 3 a pro Js 250 v tab. 4. Z těchto tabulek vyplývá, že primární okruh
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Js 500 vyhovuje, ale potrubí nízkotlakého havarijního dochlazování Js 250 nevyho-

vuje již při pouhém statickém zatížení dovoleným napětím dle normy /2/.

Seizmické namáhání předpokládáme podle /6/ jako maximální výpočtové zemětře-

sení o intenzitě 5° stupnice MSK 64. Příslušná spektra odezvy a součinitel přepoč-

tu jsou uvažovány dle normy /3/. Vlastní frekvence systému jsou v tab. 5.

Maximální dynamické výchylky nastávají u parogenerátorů /ve směru jeho osy/ a do-

sahují hodnoty 144 mm.

Přehled maximálních seizmických napětí je pro potrubí Js 500 v tab. 6 a pro potru-

bí Js 250 v tab. 7.

Přehled maximálních součtových statických a seizmických napětí je pro potrubí

Js 500 v tab. 8 a pro Js 250 v tab. 9. Z těchto tabulek vyplývá, že v primárním

okruhu Js 500 je překročeno dovolené namáhání dle normy /3/ jen v jediném potrub-

ním prvku, a to v kolenu přec zaústěním studené větve do reaktoru /větev 1-20,

prvek 2, GT, / ff*= 0,81/. V potrubí nízkotlakého havarijního dochlazování

Js 250 je překročeno dovolené namáhání celkem ve čtyřech kolenech. Nejvýraznější

překročení nastává v nejbližším kolenu před zaústěním potrubí Js 250 do studené

větve potrubí Js 500 /větev 20-21, prvek 2, G*,jov/ **
= 0,64/.

Lze tedy závěrem konstatovat, že zejména potrubí havarijního dochlazování

Js 250 nevykazuje předepsanou odolnost proti účinkům MVZ 5° MSK. Pro dosažení této

odolnosti by bylo nutné aplikovat antiseizmická opatření.

Podle zadání byl při výpočtu uvažován stejný přetlak 12,3 MPa v potrubí

Js 500 i Js 250. Ve skutečnosti je potrubí Js 250 nízkotlaké, takže jeho namáhání

budou nižší než shora uvedená.
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Tab.5 - VluJtní frekvence, spektrální zrychlení a posuvy

1

2

3

4

5

6

f

HB

0,32

1,04

1,57

1,67

2,04

2,26

3a,H | Sa,V
n/a2

8,3

9,2

9,8

9,9

10,1

16,6

3,8

5,3

6,4

6,8

8,3

11,3

O,2

l/a 2

0,403210 El

0,430341 E2

0,978131 E2

0,109952 E3

0,164132 E3

0,205807 E3

3d,H
mm

2058,5

213,8

100,2

90,04

61,54

80,66

Sd,V

942,4

123,2

65,43

61,85

50,57

54,91

Tab.6 - MM. aaluieká napiti « potrubí Ja 500
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•••brinoTé
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2
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Tab.T - Max. Miaalcka napCtl u potrubí Ja 250

Katafori*
Mpiti
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Rapttl MM
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1
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i

17
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• ohybové

29-30

6
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Tab.8 - Max. součtoví napětí u potrubí J* $00

Kategória
napěti

Vi tar
Prvek

lapěti
Hľa

VypoStené f

4ovolené
*-«0T

KriteriiM riow/6~

Teplota °C

[r] MM i )

Primárni

membránové

30-2

i.4

127

1.4 [f]

1,4.111

155

1,22

322

111

membránové
• ohybové

1-20

2
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1 .

l .S.11«

212

0,81

2 8 9

118

30-2

4
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B K]
1,8.111
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1,01

3 2 2

111

Fo«náaka k tab.B:
1) Jiotnoty [«"] vis tab.3.

Tab.9 - Max. soufitoTá napěti u potrubí Ja 250

Kategorie

napětí

Věter

Prvek

Napětí

Mř»

v/pofitené *~

íovoiené

^*ov

Kriteriu* *4OT/«"

Teplota °C
[<r] MPa 1}

PrUérní

•embránově

20-21

2
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1,4 I*"]

1,4.111

155

1,26

membránové
+ ohybové

20-21

2

312

i.«M
1,8.111

200

0,64

325

111

Poinaaka k tab.9:

1) Hoénota [**] T i tab.4.
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[Statické zadání potrubí

ÚMin. frekvence dílu

Program TR41:

Statický výpočet

Program VLHO1:

Matematický model

pro dynunickou

analýzu

Program TRI:
Schematická dis-
pozice petrubí

Program TRI:

Zakreslení koncentrovaných

hmot do schem. dispozice

| Parametry pro řízení

numerické metody si-

I multánních iterací

Program VLHO2:

Výpočet vlastních

frekvencí a vektorů

Zadání seizmických

spektrálních zrychlení

Program oEOD:

Seizmická odezva potrubí

NapStí

statické

Napětí

seizmická

1
Vnitřní síly

a momenty

1
Pcsuvy

Prograa SUPSD:

Superpozic* statických

a 9elznických napětí

LZE
Program TRI:

Kreslení vynucených

knitů od seizmického

buzení

Obr.l - Blokové schema komplexní seizmické analýzy
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ZAJIŠTĚNÍ PRIMÁRNÍCH SMYČEK
TYPU WER PROTI PŮSOBENÍ
MIMOŘÁDNÝCH ÚČINKŮ
Ing. J. Podroužek
VE Škoda, k. p. Praha, pracoviště Plzeň

Ing. Bl. Rejent, CSc.
Výzkumný ústav Sigma Praha

1. ÚVOD

Příspěvek seznamuje souhrnnou formou s výsledky dynamických prověrek primárních

smyček typu WER jak 440 MWe pro JE Mochovce, tak i s prvními rozbory smyčky 1000 Mte.

Výsledky potvrdily nutnost a vhodnost zajištění a určily nejvýhodnější způsob. Pri-

mární systém 1000 MWe je oproti okruhu 440 MWe kompaktnější, jeho potrubní části

jsou kratší, rovné, rozměrnější a tedy i tužší. Avšak koncepce celé smyčky je obdob-

ná v obou případech, tedy volně pohyblivá ve směru od reaktoru s posuvně uloženým

čerpadlem a volně zavěšeným či podepřeným parogenerátorem. Proto závěry, získané při

prověrce okruhu 440 MWe, lze rozšířit i pro okruh 1000 MWe. Kritickými místy pro ty-

to okruhy z hlediska maximální napjatosti při působení mimořádných účinků jsou spoje

trasy s hrdly reaktoru a kolena spojovacího potrubí mezi čerpadlem a reaktorem. Ma-

ximální posun pak nastává u parogenerátoru. Z těchto faktů plyne i způsob přídavného

zajištění, který spočívá v omezení vynuceného pohybu systému /hlavně čerpadla, paro-

generátoru a armatur/.

Toto omezení se provádí účinně přídavnými prvky, které nebrání pomalým tepelným

dilatacím a jiným přirozeným výchylkám systému, ale intenzivně brzdí náhlé a rychlé

pohyby mimořádného charakteru. Pro čs. podmínky a čs. systémy jaderných elektráren

jsou ekonomicky i technicky nejlepší viskózni tlumiče. Z ekonomické stránky jsou

o více jak polovinu levnější než mechanické a hydraulické omezovače. Z technického

hlediska viskózni tlumiče ideálně vyhovují systémům VVER a našemu území s nižší

a střední seismickou aktivitou. Přednosti jsou především v ekvivalentním působení

ve všech směrech /translace i rotace, tj. bráni též klopení/, nepřelaďují poddajný

systém WĽR do oblasti maxim zesílení daných křivkami odezvy, umožňují volbu tlume-

ní v širokém rozmezí a přísně redukované vykmitnutí s dominantní složkou v prvním

tvaru kmitu, tj. při nízkých frekvencích, kdy je zesílení nejnižší. To má za násle-

dek výrazný pokles reakcí v tlumičích oproti reakcím v amortizátorech a větší varia-

bilnost v jejich rozmistování. Absorbce dilatací je dostatečná s reservou i pro maxi-

ma, bez nepříznivého přírůstku napětí v systému.

Zajištění viskoznlmi tlumiči bylo přijato komisí FMHTS pro seizmické ochrany

čs. JE, bude použito u JE Mochovce /tlumiče firmy GERB/. zde bylo řešení již zpraco-

váno, odsouhlaseno a akceptováno sovětským GP /LOATEP/. Rovněž pro JE Temelín budou

použity viskózni tlumiče, což je zohledněno ve tvořeném rozdělení dodávek /čs. do-

dávka/. Tento systém ochran byl oficiálně uznán jako jediný pro naše JE, jeho před-

nosti byly dostatečně prokázány a veškeré dalií diskuze jsou zbytečné.

2. TEORETIČKE ZÁKONITOSTI VÝPOČTU

Pro řešení dynamické analýzy systémů existuje několik numerických metod. Začíná

•• volbou výpočtového modelu, který na rozdíl od statického modelu musí respektovat
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kromě statického zatížení v plné míře i dynamické vlastnosti konstrukce a charakter

buzení. Náročné prověrky technologických systémů na působení mimořádných (ičinků se

vyznačují značným počtem stupňů volnosti, což je charakteristické pro použití metod

konečných prvků, kde nejefektivnější se jeví:

a/ rozklad na vlastní tvary kmitání a využití lineárně-spektrální metody,

b/ jednokroková přímá numerická integrace.

Oba uvedené způsoby jsou doporučovány normami a předpisy. Metody přímé integra-

ce umožňují řešit obecnější úlohy z hlediska tlumení, tření, nelinearity a obecnosti

zatíženi. Naopak metody, vycházející z modálni analýzy, at pro zatížení akcelerogra-

my nebo spektry, mají svoji nezastupitelnou tilohu v zisku nejdůležitějších informací

o spektrálním složení, které umožňuje předem stanovit chování systémů na širokou

škálu zatěžovaclch stavů. Výhodou křivek odezvy je možnost jejich zobecnění z větší-

ho souboru skutečných událostí. V tabulce 1 je uveden jako příklad algoritmus modi-

fikované Wilsonovy I/1 metody.

Pro soustavu tlumenou viskozními tlumiči platí jejich model, zachycený na obr.l.

Tlumení především potrubních systémů, popsané matici [c] probíhá ve dvou oblastech:

a/ ztrátami energie pohybu v samotné trase /vnitřní tření materiálu, izolace, ohyby

atd./,

b/ ztrátami energie ve viskozních tlumičích, jimiž je soustava zajištěna.

V praktických výpočtech potrubních tras na mimořádné iSčinky je možno matici tlu-

mení uvažovat ve tvaru

f C ] - * < [ M ] + (3 [ K ] + [ D ]

kde první dva členy představují Rayleighův iStlum, který popisuje tlumení v samotném

systému, zatímco diagonální matice [D] vyjadřuje nejčastěji neproporcionální Utlum,

způsobený viskozními tlumiči připojenými v určitých místech k potrubnímu systému dle

konstrukčních možností. U zvláště měkkých potrubních tras zajištěných tlumiči je mož-

no přibližně uvažovat

[C] = fD] D IV

V praktických výpočtech se často uvažuje i neproporcionální část tlumení jako ekvi-

valentní proporcionální útlum dle

[C] - <C [Mj + 0* [<}. IV

Tento způsob je vyhovující pro systémy s nevelkým tlumením A2o 2O% kritického útlu-
mu/, nebo je-li matice [o] kvaziortogonální v závislosti na tvarech vlastního kmi-
tání vyšetřovaného konzervativního systému. Je tedy vhodná především pro přibližnou
lineárně-spektrální metodu.

Výsledky testů vyráběných viskozních tlumičů GERB /NSR/ jsou zachyceny na obráz-
ku 2.

3. ZAJIŠTĚNÍ PRIMáRNf SMYČKY WER 440 MWe

Pro zadaní seizmické buzení JE Hochovce /sovětské zadání akc«l«rogramu Nii a mo-

difikovaných spekter odezvy na podlažích HVB/ a příslušnou hladinu tlumení / <T « 0,1/

byl prověřen nezajištěný 1 zajištěn/ systém po stránce výchylek, napětí i reakcí

tlumičích. Rcicní bylo provedeno dle jednotného dynamického modelu týmově /Sigma,
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Tabulka 1 Algoritmus řešení pohybové rovnice modifikovanou Wilsonovou "

metodou pro tlumení ve tvaru [c] - cU [M] + /3 [x] + [D] D

1. Vstupní žást algoritmu
a) sestavení mtio [ H ] , [ D ] , [ K ] , koeficient; « ,

b) stanovení vstupních vektoru. {q°} , {q 0} , {•«"},
o) stanovení konst( <V « $ &t iT* 137 t čao) stanovení konst.( <V «

krok),

a13» a14» k d e ai M f ( ̂  »

d) ••stavaní modifikovaní matice tuhosti

, iT* 1,37, &t - časový

a9» a10» all» a12»

H]
e) triangulao* matice

2. Pro každý integrační krok
a) •••tavaní modifikovaného vektoru bušení

\r)~ [t (t)] + ď[[t (t + A t)}- {f (*)]]+
[ ji ]
[ + a l 3 (4 (

b) stanovaní vektoru {q*} s romiee
[q

e) stanovení vaktorů {q] , {k\ t [i\* Sase t + A t

{q (t + At)] - a^q*} + a5[q (*)) + ag{q (t)] + a?{q (t)]

(q (t +At>}- (q ( t ) | + a8[{q (t)^+ {q (t + i t ) ] ]

(q (t +At)}- (q (t)}+Atjq (t)] + ag(q ( t ) ] +

+ «iol«'<* + *>1
d) stanovíaa výraij die bodu 2a) pro gas t • t + A t .

škoda, IBZKG/ pro materiál potrubí OX18N9T. Ze statického výpočtu celé smyčky za-
tížené vnitřním přetlakem, vlastní vahou a dilatací byla získána možná reserva pro
přídavné dynamické zatížení. Ukázalo se, že pro dovolené hodnoty 1,8 (T. lze čer-
pat asi 1,28 <r d o v .

Nezajištěná primární smyčka JE Mochovce je velmi měkká s první vlastní frekven-

cí 0,38 Hz. Posuzujeme-li dále napjatost trasy jako celku, pak kritickými body neza-

jiítěného systému jsou vetknutí do reaktoru a kolena spojení čerpadla a parogenerá-

toru. Lze konstatovat, že:

a/ rozhodující příspěvek do celkové deformace i do napětí má první tvar kmitu,

b/ nejvyšší deformace mají body parogenerátoru,

c/ napjatost v místě zatlstění potrubí do reaktoru několikanásobně převyšuje přípust-

né hodnoty.

Výsledky jsou shrnuty v tabulce 2.

Rozbor provedený pro zadané křivky spekter odezvy i akcelerogramy potvrzuje, ž«

systém primárního okruhu WER 440 MWe pro JE Mochovce není po stránce vzniklých výchy-
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lek /hlavně PG/ a přírůstku napětí seizmicky zabezpečen /viz tab. 2/. Především by

došlo k poškození připojených regulačních a měřicích odběrových potrubí malého prů-

měru, jejichž samokompenzace je řešena pro směr teplotních dilatacl od reaktoru k tě-

žišti PG a nikoliv ve směru kolmém, kde jsou maxima deformací seizmické odezvy. Sys-

tém by odolal s dílčím poškozením a plastickým přetvořením primárního potrubí. Je

tedy jednoznačně nutno jej zajistit.

Tabulka 2 Chování nezajištěné primární smyčky 440 MWe při seizmickém buzení

řešené spektrální metodou

Maximální
deformace

/mm/

Přírůstky
napětí

/násobky dov./

parogenerátor

PG

čerpadlo

HCC

armatura 1

HUA 1

výstup
z reaktoru

vstup
do reaktoru

souř. x
y
z

souř. x
y
z

souř. x
y
z

tah
krůt
ohyb

tah
krůt
ohyb

-104
-1

-271

-79 '

-146

2
3

161

0,05
0,16
2,83

0,06
0,01
3,07

U zajištěného systému bylo porovnáno zajištění amortizátory a viskozními tlumi-

či při použití spektrální metody i přímé numerické integrace s proporcionálním i ne-

proporcionálním diskrétním tlumením v případě tlumičů. Výsledky Jednoznačně potvrdi-

ly technicko-ekonomické výhody viskozních tlumičů pro systém WER, popsané v úvodu.

Způsob zajištění je schematicky zachycen na obr. 3 pro viskózni tlumiče GERB.

Při výběru typu tlumičů bylo přihlédnuto k poddajnosti systému WER v horizon-

tální rovině, který není třeba zajišfovat na minimální výchylky. Spíše naopak je za-

potřebí umožnit kmitání ve formě prvního tvaru kmitu při zanedbatelných přírůstcích

napětí s minimálními hodnotami reakcí. Výsledky chování zajištěné smyčky pro JE Mo-

chovce shrnuje tab. 3.

Tabulka 3 Chování primární smyčky WER 440 MWe zajištěné viskozními tlumiči GERB

u JE Mochovce buzené akcelerogramem

Těleso

armatura

parogener.

čerpadlo

Max.
výchylka
/mm/

6,5

11,0

5,8

Max.
rychlost
/mm/s/

23

46

24

Viskózni tlumiče GERB

typ

RRD 12S

RRD 300

RRD 200

Reakce

skuteční

6,2

31

7,9

/kN/

dovoleni

10

100

28

4. ZAJIŠTĚNÍ PRIMÁRNÍ SMYČKY WER 1000 MWe

V této části jsou uvedeny výsledky prvních výpočtů dynamické odolnosti primární

smyčky WER 1000 MWe pro JE Temelín proti působení mimořádných ilčinků. Cílem bylo po-

souzení chování nezajištěného systému s možností jeho zajištění při použití viskozních
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tlumičů, aby se dodržel trend nestoupený u JE Mochovce. Hloubka prověrky byla ovliv-

něna souSasnou rámcovou znalosť; a přesností vstupních ddajů, tj. pouze informativ-

ní znalostí technologie a neznalostí konkrétních údajů vstupního seizmického buzení.

Proto bylo použito náhradních syntetických spekter odezvy dle II. schváleného návr-

hu normy IAE.

Bylo sledováno chování nezajištěné smyčky včetně odbočky kompenzátoru objemu

a smyčky zajištěné viskozními tlumiči GERB. Dosažené výsledky ukázaly, že smyčka

WER 1000 MWe je dosti měkká, volně pohyblivá větev s první vlastní frekvencí 0,9 Hz,

u odbočky kompenzátoru objemu dokonce 0,6 Hz. Proto je vhodné provést její zajištění

proti působení mimořádných účinků, příp. jejich kombinace; pomocí viskozních tlumi-

čů, protože charakter chování je obdobný jako u 440 MWe a je možno vhodně využít

zkušeností i referencí s řešením zajištění u JE Mochovce. Vlastní nezajištěná smyč-

ka při seizmickém buzení dosahuje maximálních výchylek v bodech parogenerátoru a nej-

větší přírůstky napětí jsou v místech zaústění do reaktoru a v kolenech spojovacího

potrubí mezi čerpadlem a parogenerátorem. Tabulka 4 zachycuje první informativní vý-

sledky chování nezajištěného primárního systému WER 1000 MWe. Nejméně stabilní čás-

tí primárního systému je odbočka kompenzace objemu, kde jsou největší výchylky.

Z hlediska napětí jsou přírůstky v odbočce nižší. Nutno ještě poznamenat, že u JE

Temelín nabývá na významu působení dalších mimořádných účinků, např. pád letadla

na ochrannou obálku nebo normou předepsaná kombinace s L0CA havárií.

Pro zajištěný systém se potvrdila opět vhodnost použití viskozních tlumičů po-

někud vyšších nosností, což 3? dáno dynamickými vlastnostmi tohoto systému. Na obr. 4

je znázorněno rozmístění viskozních tlumičů GERB podél trasy. Při podobnosti systé-

mů je zachováno i schema rozmístění jako u bloku 440 MWe. Specifikace typů viskoz-

ních tlumičů vychází z výpočtů při omezené přesnosti vstupních lídajů, především

z hlediska konkrétního seizmického buzení a tak je nutno ji chápat. Po upřesnění

a konkretizaci údajů jak o zařízení, tak i o buzení bude možno výpočet zpřesnit,

pak však jií může dojít pouze k dílčí změně typů viskozních tlumičů /směrem k niž-

ším nosnostem/, avšak již nedojde v žádném případě k záměně celého systému ochran,

ani ke změně rozmístění a uchycení viskozních tlumičů.

Tabulka 4 První rozbor chování nezajištěné primární smyčky WER 1000 MWe

při seizmickém buzení řešený spektrální metodou

Max.
deformace
/mm/

Přírů»tky napěti
/MP«/

Parogenerátor

PG

čerpadlo HCC

Odbočka ke
kompenz.
objemu /max./

Vstup do
reaktoru

Koleno výit.
z čerpadla

souř, x
y
z

souř. x
y
z

souř. x
y
z

tah
krůt
ohyb

tah
krůt
ohyb

7

38

8

42

37,0
4,0
21,0

3,5

41,8

3,5
4,5
15,5
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5. ZÁVĚR

ŕkoiera bylo stručně seznámit s hlavními výsledky prací, které byly vykonány pro

vytvoření jednoduchého, levného a přitom technicky zcela vyhovujícího systému zajiš-

tění jedné z nejdůležitějších komponent čs. JE proti působení mimořádných účinků dy-

namické pcvahy. Posouzení a odsouhlasení tohoto řešení na JE Mochovce bylo dosti

obtížné. U JE Temelín bude situace snad jednodušší. Zde je však nutno v blízké bu-

doucnosti především upřesnit vstupní údane a následně zpřesnit i výpočet, nebo£ je-

ho postup a metodika je již dostatečně známa a týmové složení, které dosud práce

provádělo, je optimální. Kromě toho bylo ve VE škoda, k.p. ustaveno specielní praco-

viště, které metodicky řídí a ujednocuje tyto práce pro všechny čs. dodavatele.
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Obr. 2i Schema výsledků ověřovacích zkoušek viskozních
tlumičů GERB pro horizontální směr buzení*
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Obr. 3« Schema primární smySky WER 440 MWe (JE Mochovce)
8 optimálním rozmístěním viakozních tlumičů GERB*

Typy t l u m i č ů GERB» 1 - WJA 1, HUA 2 - 4 k e RRD 1 2 5
2 - HCC - 3 k e RRD 200
3 - PG - 4 k s RRD 300

Obr. 41 Schema primární smySkj WER 1000 UWe B optimálním r o z -
míatěním viskozních tlumičů GERB.

Typy rLakomíeh t l i u l S ů GBRBt 1 - PG„- 4 ks BSD 420
2 - HCČ- 3 to RRD 350
3 - KO - 2 k« RRD 300
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KONTROLNÍ VÝPOČET POTRUBÍ
NA SEIZMICKÉ ÚČINKY PROVÁDĚNÝ
V RÁMCI INTEGROVANÉHO
SOUBORU PROGRAMŮ

Ing. M. Roučka

Královopolská strojírna, n. p. Brno

1 . ÚVOD

Královopolská strojírna, jako finální dodavatel, zabezpečuje pro JE Mochovca

6 provozních souborů. Mezi nimi jsou takové důležité systémy jako čištění chladi-

vá primárního okruhu, doplňování chladivá a borové regulace, havarijního chlazení

aktivní zóny, snížení tlaku v hermetickém prostoru a lokalizace aktivních ilniků,

odluh parogenerátoru, úložiště radioaktivního odpadu a některé další systémy. Vět-

šina námi dodávaných zařízení podle požadavku generálního projektanta musí zůstat

plně provozuschopná při seizmickém působení a byla proto zařazena do 1. seizmické

kategorie.

Podstatnou částí našich dodávek jsou potrubí. KSB je největším dodavatelem

potrubí pro československé JE. Většina potrubí musí být doložena podrobným kontrol-

ním výpočtem.

Pro JE V-2 Jaslovské Bohunice a V-3 Dukovany jej provádíme v rozsahu:

/I/ pevnostní kontrola na statickou pevnost, stanovení reakcí v oporách a průhybů;

/2/ stanovení teplotních polí a místních teplotních napětí při nestacionárních

pracovních režimech, kontrola na postupnou plastickou deformaci;

/3/ kontrolu iínavového poškození.

Pouze pro jeden blok JE počítáme takto více než 100 potrubních systémů /PS/.

Většina těchto výpočtů se musí několikráte opakovat. Důvodem jsou změny v projek-

tu, nevyhovující výsledky výpočtu a z toho vyplývající úpravy tras, odchylná reali-

zace na staveništi.

Pro JE Mochovce k těmto výpočtům nově přistupuje kontrola PS na seizmické

iSčinky a sloučení účinků od statického a dynamického namáháni.

2. INTEGROVANÝ SOUBOR PROGRAMO

K zabezpečení tak velkého objemu výpočtářských prací je nezbytné dobré soft-

werové vybavení. První naše programy pro kontrolní výpočty PS jsme začali budovat

před pěti roky. Při zvětšení požadavků na rozsah i množství výpočtů jsme po dvou

letech došli k názoru, že nadále není pro nás nožné pracovat s jednotlivými samo-

statnými programy. Při tomto postupu se řada vstupních údaju zadává opakovaně, je

zapotřebí výsledky jednoho výpočtu po odečtení pomocí vstupních medií zadávat do

navazujícícho programu. Tato činnost je nejenom neobyčejně pracná a s nízkou čísel-

nou přesností přenosu, ale i předmětem častých chyb.

Rozhodli jsme s« proto vytvořit integrovaný soubor programu s modulární stav-
bou. Začlenili jsme do níj naie stávající samostatné programy a postupně přidáváme
nov*.



Jednotlivé programy byly sestaveny různými autory a napsány v jazycích PL/1,

FORTRAN, ASSEMBLER. Propojování programů se uskutečnilo pomocí rozsáhlých automati-

začních algoritmů, které musí být koncepčně na vyšší úrovni než vlastní spojované

programy. Některé problémy bylo nutné řešit na Úrovni zásahů do operačního systému.

V řadě případů bylo zapotřebí mezi programy realizovat obousměrně propojení. Musela

být vypracována analýza uložení údajů, které jsou užívány více programy a nacháze-

jící se ve vnitřní paměti počítače.

Organizace integrovaného souboru programů umožňuje rozsáhlý rutinní provoz

při zapojení neomezeného počtu výpočtářů. Je realizována automatická identifikace

a evidence trvalých i dočasných souborů na diskových i magnetopáskových jednotkách.

Integrovaný soubor programů nyní provádí kontrolní výpočty PS ve výše zmíně-

ném rozsahu. Jako první pracovní fáze je načtení, prověrka úplnosti a formální

správnosti všech vstupních údajů pro všechny vyžadované kontrolní výpočty. Můžeme

provádět vykreslování střednice PS s popisem a zakreslením opor. Pracujeme na vykres-

lování průhybová čáry, sil a momentů od statického působení.

K závěru se blíží práce na začlenění programu na stanovení účinků seizmického

působení.

3. PROGRAM NA SEIZMICKOU ANALÝZU PS

Tento program je založen na metodě konečných prvků. Seizmická analýza se pro-

vádí ve dvou fázích. Nejdříve se provede výpočet netlumených vlastních frekvencí

a vektorů. Ke stanovení maximální odezvy při jednotlivých vlastních kmitech je po-

tom použita metoda spektrální odezvy.

Podle LOTEP-em zadaných spekter odezvy se pro vypočtené vlastní kmitočty sou-

stavy stanoví hodnoty spektrálních zrychlení. Z faktorů modálního spolupůsobení

a spektrálních zrychlení se vypočtou celkové koeficienty modálni odezvy. Modálni

superpozice se provádí metodou střední hodnoty čtverců. Výsledkem celého výpočtu

jsou posuvy, reakce v oporách, síly, momenty a napětí v PS.

Tento program v samostatné verzi u nás pracuje. Po výpočtu vlastních frekvencí

se musí "ručně" ve spektrech odezvy vyhledat velikosti spektrálních zrychlení a ty

zadat, aby výpočet mohl pokračovat.

Ve verzi seizmického programu pro integrovaný soubor předpokládáme automatic-

ké vyhledávání spektrálních zrychlení podle vypočtené vlastní frekvence a výšky pod-

laží. V bance dat, která je součástí programu, již jsou uložena všechna spektra ode-

zvy, platná pro JE Mochovce. Podobně jsme již dříve řešili vyhledávání mechanických

a fyzikálních vlastností používaných druhů ocelí a izolace.

Podle závazných norem /I/ a 17/ i podle /3/ a /4/ po vypočtení napětí od

seizmických účinků provádíme:

/I/ slučování membránových napětí od účinku vnitřního přetlaku a seizmických účinků}

/2/ slučování napětí od celkového statického namáhání stanovení podle /2/ v etap* I

/primární napětí/ a membránových plus základních ohybových napětí od seizmické-

ho působení.

Slučování napětí provádíme na úrovni redukovaných napětí. Automaticky se vy-

hledávají kritické řezy v PS, kde sloučená napětí dosáhnou maxima.

Sloučená napětí porovnáváme s přípustnými napětími, která jsou stanoveny podle
uvedených norem.



Pracujeme na začleňování seizmických napětí du kontrolního výpočtu na únavo-

vou pevnost.Slučování napětí děláme na úrovni jejich osových složek. Aby nedochá-

zelo k dalšímu zvyšování spotřeby strojového času, nehledáme pro únavu již přesnou

polohu kritického řezu. K hodnotám maximálních složek amplitudy napětí od statické-

ho zatížení přičítáme max. složky amplitudy napětí od seizmického působení v dané

větvi bez ohledu na přesnou polohu řezů. /PS je pro výpočet členěn na řadu větví./

Tento náš přístup je konzervativní. Teprve v případě nevyhovujícího výsledku, což

lze jen stěží očekávat, by bylo nutné provádět sčítání složek amplitud napětí po-

dle řezů.

4. OVĚŘOVÁNÍ SPRÁVNOSTI VfPOČTO

Z důvodů uvedených již v /5/ provádíme vždy všechny kontrolní výpočty PS dvě-

ma nezávislými programy. Jejich autoři jsou vždy různí i když metodika výpočtů

je často podobná, protože je závazně stanovena normami. Porovnáním výsledků výpoč-

tů jsme ve velké řadě případů došli k závěrům, že v zadání musí být omyl a nebo

je chyba v programu. Omyly v zadání PS jsou v praxi skutečně časté. Dosud jsme se

nesetkali s velkým programem, jehož funkce od samého počátku užívání byla naprosto

bez závad. Díky velkému počtu vypočtených dloh jsme dnes již přesvědčeni, že naše

starší programy pracují naprosto správně.

Proto také vedle dříve uvedeného programu na výpočet seizmických účinků na PS,

který je zahrnut do integrované soustavy programů, vlastníme i další obdobný pro-

gram. Vychází rovněž ze zadaných spekter odezev. Liší se mj. způsobem skládání účin-

ků jednotlivých vlastních frekvencí soustavy. Dělá se v něm kombinace metody od-

mocniny součtu čtverců pro vzdálenější frekvence a metody sčítání absolutních hod-

not pro blízké frekvence. Při porovnání výsledků obou programů jsme došli k dobré

shodě.

Druhý program na seizmické působení na PS rovněž navazuje na statické řešení.

Lze říci, že vzniká další soubor vnitřně propojených programů.

5. ZŽVĚR

Pod tlakem nezbytného zabezpečení provádění kontrolních výpočtů PS vzniká

v KSB na počítači IBM 370 celá řada programů. Tyto programy rovněž mohou pracovat

na počítačích řady EC, např. 1040, 1033 a vyšších. Podmínkou je operační systém

"370 VSI" nebo "360 OS" a velikost operační paměti 324 KB. Pro zdokonalení a zpřes-

nění výpočtů i pro ulehčení práce výpočtářů byly mnohé z těchto programů propojeny

do integrované soustavy programů. Počet vstupních údajů tak klesl na minimum, vy-

loučila se možnost nesprávné interpretace dílčích výsledků.

Z dosavadní praxe při budování JE V-2 a V-3 vyplývá celá řada projevů techno-

logické nekázně. Patří k nim záměna potrubních dílů, nedodržení tlouštěk stěn,

zrnin uložení, zmiň ve vedení tras, nedostatky v normách. Bylo odhaleno i nemálo

nedostatku v projektech. To vše vedlo k několikanásobnému opakování již tak obrovi-

tého rozsahu kontrolních výpočtů.

U JE Mochovce nebud* možné dodatečné opakování kontrolních výpočtů z důvodu

realizačních odchylek. Jednak počet hledisek pro kontrolní výpočet nejméně o seiz-

aicltu se zvětší, což povede k rozsáhlejším výpočtům s mnohonásobným nárůstem po-

třeby lidského 1 strojového Sašu oproti stavu při zabezpečování předchozích JE.
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I tak jsou naše kapacitní možnosti již dávno zcela vyčerpány. Dále montážní či ji-

ná změna může u PS vést k nepříznivému ovlivnění vlastních frekvencí. To může mít

za následek zvýšení napětí od seizmicity. Celkový výsledek výpočtu pak může být

nevyhovující a na přijímání nápravných opatření již může být pozdě.

Jedním z mnoha úkolů, před kterými nyní stojíme, je prosazení vyšší technolo-

gické kázně. Není to jistě specifický problém pouze KSB a postup väech dodavatelů

by měl být v této otázce jednotný.
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VLIV MIMOŘÁDNÝCH ÚČINKŮ
NA KONSTRUKCE A ZAŘÍZENÍ
JADERNÝCH ELEKTRÁREN

Ing. R. Masopust, CSc.

Výstavba elektráren Škoda, k. p. Praha,
pracoviště Plzeň - Bolevec

i . flvro

Mimořádnými Účinky na konstrukce a zařízení jaderných elektráren /JE/ rozumíme

přírodní účinky živelného charakteru, účinky způsobené vnější lidskou činností a účin-

ky vzniklé uvnitř JE, které mohou způsobit nehody a havárie, ohrožující jadernou bez-

pečnost. Jsou to neplánované události, jejichž výskyt se předpokládá s pravděpodob-

ností menší než 10~ /rok a větší než lo" - 10~ /rok, příp. kombinace takových ne-

plánovaných a vzájemně se nevylučujících událostí a poruch funkce systému JE, pokud

pravděpodobnost výskytu takové kombinace je větší než 10 - 10 /rok. Vybrané kombi-

nace tohoto druhu, nebo i jednotlivé mimořádné iSčinky, spolu s iíčinky v normálních

provozních podmínkách, při jejich narušení i v havarijních situacích představují li-

mitní případy pro projektování JE, navrhování jejich stavebních konstrukcí, komponent

a systémů. Generování limitních případů se liší pro jednotlivé typy JE, pro jednotli-

vé jejich stavební konstrukce, komponenty a systémy a to nejen v souladu s jejich

kategorizací podle vztahu k radiační bezpečnosti, je rozdílné v různých zemích a je

poplatné přijaté filosofii jaderné bezpečnosti a stupni rozvoje poznání v dané oblas-

ti.

Problematika mimořádných účinků na konstrukce a zařízení JE je nebývalé rozsáh-

lá, je jí věnována velmi početná literatura, jakož i velké množství národních i me-

zinárodních norem a různých předpisů. Dnes je tato oblast přímo v bouřlivém rozvoji,

jehož důsledkem je mimo jiné též určitá nepřehlednost v předpisech. V mnohých čás-

tech předpisy vůbec chybí, jinde existuje řada dočasných, duplicitních a nedostateč-

ně obecných předpisů a norem. Jsou velké rozdíly mezi úrovní předpisů v různých ze-

mích, lze se setkat někdy až s diametrálně odlišnými názory na potřebu respektovat

ty nebo jiné mimořádné účinky při navrhování JE. Z tohoto pohledu je nesmírně cenná

iniciativa IAEA, která již vydala a nadále vydává řadu agenturních vzorových předpi-

sů a norem pro tuto oblast /8 - 24/.

Cílem tohoto příspěvku, který navazuje na dřívější autorovu práci /30/, je po-

dat zevrubnou vstupní informaci o problematice mimořádných účinků na konstrukce a za-

řízení JE • výjimkou zemětřesení. Toto sice může být mimořádně nebezpečné pro JE,

protože fakticky ovlivňuje víechny části a systémy JE najednou, aviak vytvořila se

u nás taková situace, že zatímco zemětřesení je již věnována určitá potřebná pozor-

nost v teorii i v praxi navrhování JE /31/, nedostává se jí zatím téměř vůbec ostat-

ním mimořádným účinkům.

2. KLASIFIKACE HLAVNÍCH MIMOKXDNfcH fl&NKO NA KONSTRUKCE A ZAŘÍZENÍ JE

V tab. 1 je uvedena základní klasifikace mimořádných účinků na konstrukce a za-

řízení JE, zpracovaná podle platných předpisů v USA, NSR, SSSR, v některých dalších

152



zemích a též podle mezinárodních předpisů IAEA /Mezinárodní agentura pro atomovou

energii ve Vídni/. Tyto účinky vznikají vně i uvnitř JE, mohou jednotlivě nebo ve

vzájemných kombinacích ohrozit její bezpečnost a je tedy zpravidla třeba s nimi uva-

žovat při navrhování konstrukcí a zařízení JE.

Nejobsáhlejší jsou předpisy USA /1-7/ a též agenturní předpisy IAEA /8-24/. Ji-

nak se v jednotlivých zemích dosti liší a často inovují. V předpisech NSR, SSSR a

mnohých dalších zemí /34,35/ jsou některé mimořádné přírodní události a též účinky

způsobené vnější lidskou činností vynechány, neboE předpisy těchto států povolují

JE jen do lokalit, v nichž jsou příslušné účinky /např. tsunami, tornáda, některé

extrémní meteorologické podmínky, havárie potrubní trasy, porucha přehrady atd./ spo-

lehlivě vyloučeny s pravděpodobností výskytu pro jednu JE menší než 10 - 10 /rok.

To se v plné míře týká též podmínek pro výstavbu JE v CSSR /25,26/. Nutno podtrh-

nout, že v případě většiny mimořádných přírodních události! i událostí způsobených

vnější lidskou činností prioritní roli při jejich omezení nebo vyloučení hraje loka-

lizace JE. Ve všech zemích a Československo nevyjímaje je výběru lokalit pro JE vě-

nována z hlediska mnohých mimořádných účinků velká pozornost s cílem pokud možno ty-

to jevy vyloučit nebo omezit jejich pravděpodobnost výskytu na minimum.

Tabulka 1 Klasifikace hlavních mimořádných účinku na konstrukce a zařízení JE

Mimořádný účinek

1. Mimořádné přírodní události

- zemětřesení

- záplavy /pobřežní, jezerní, říční/

- extrémní meteorologické podmínky

- tornáda

- tsunami

- požáry jako přírodní událost

2. Mimořádné účinky způsobené vnější
lidskou činností
- náraz letadla
- chemická exploze pevné substance
- exploze plynového oblaku
- porucha hráze, přehrady

- exploze nebo náraz povrchového
dopravního prostředku

- uvolnění toxického plynu

- uvolnění agresivní tekutiny

- požáry v důsledku vnější lidské
Činnosti

3. Mimořádné účinky způsobené uvnitř JE

- maximální projektová havárie se
ztrátou chladivá /LOCA/

- havárie turbosouítrojí

- požár uvnitř JE

Uvažováno v normách a předpisech

USA1'

•

IAEA2'

•f

SSSR3'

+

NSR4/

+

Pozn. 1/ Normy ANSI/ANS, US NRC Regulatory Guidei.

2/ Safety Serie, Code* of Practice, Safety Guides.
3/ Viz "Obseije položenija obespečenija bezopasnosti atomnych elektrostancij

pri projektirovanii, strojitiístve i ekspluatacii".

4/ Standarty KTA - Německé komise nukleární bezpečnosti.
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Ještě několik poznámek k tab. 1. Především tato tabulka se týká pouze povrcho-

vých a event, též podzemních JE. Pro plovoucí JE je třeba uvážit dále minimálně ex-

trémní vlnobití a nárazy lodí. I když se ve světě studují možnosti výstavby plovou-

cích JE, zatím se nikde nevyskytují a v ČSSR vůbec nepřicházejí v úvahu. Mimořádným

nebezpečím pro každou JE jsou válečné akce a sabotáže. Ty se zatím explicitně nevys-

kytují v seznamech mimořádných účinků pro JE ani v jednom světovém civilním předpisu

či normě. Pokud se týká jaderného konfliktu, pak tento jev přímo v lokalitě JE svými

následky zcela pokrývá lokální nebezpečí ze zasažení JE a asi proti němu není zatím

žádná technicky přijatelná ochrana. V případě konvenční vojenské akce může být JE

zasažena leteckými pumami nebo konvenčními raketami. V tomto případě je bezpečnostní

filosofie založena na konstataci, že větším nebezpečím je fyzikálně adekvátní náraz

letadla nebo chemická či jiná exploze v okolí JE /34,35/. Pokud se týká sabotáží,

požaduje se všeobecně s ohledem na obtížnou definovatelnost tohoto jevu jej spolehli-

vě vyloučit např. ostrahou JE a jejího okolí.

S jistou malou pravděpodobností se ovšem mohou vyskytnout i jiné účinky resp.

události, jejichž přehled je uveden v tab. 2 a 3, Zatím se tyto jevy při projektová-

ní JE neuvažují /až na vyznačené výjimky/ jako zvláštní mimořádné účinky na konstruk-

ce a zařízení v limitních případech pro projektování z následujících důvodů:

1/ jev je předem spolehlivě signalizován, nebo nastupuje dostatečně pomalu, takže je

možné zajistit spolehlivá protiopatření /např. odstavit reaktor a celou JE,

2/ jev má stejný nebo menší potenciál pro poškození elektrárny než jiný fyzikálně

adekvátní jev, proti němuž je JE chráněna,

3/ pravděpodobnost výskytu jevu je menší než 10~6 - 10~7/rok pro JE,

4/ lze prokázat, že je vyloučeno, aby jev vznikl blízko JE a mohl ji ovlivnit,

5/ jev je zahrnut v definici jiného jevu.

Tabulka 2 Mimořádná dclnky způsobená přírodními událoatal a nilli lidskou člnnoatí.

která aa obvykla vylučují i llmltníoh případfl pro projektování Jt

Mimořádný ilclnek

- odliv vody

- písečná bouřa

- vulkanickí činnost

- mlha

- kroupy

- niraz Meteoritu

- lesní požár

- bleak

• •vanová' pohyby, laviny

- arota pobrali

- vlnobití

- ael

- záplavová vlna

- náhlý pokles hladiny vo

- vysoký příliv, vysoká
hladina vody

- extremní ladovi bariera

Vylučující
kriterium

ni
ni
1*1

121, IW

ni, m

ni
m

12/

/*/

m
y

ni. m

Poznámky

Převládá tornádo. XatíZení vyvoláni odlivem
vody nerozhodují.

(fílnek je vyvolán tornádem a větrnou boufí.

Mohlo by dojít ke zvýlení pravdepodobnosti
vzniku nebezpečí způsobeného lidakou cln-
noatí, ve. nárazu dopravních prostředku
a letadel.

Rozhodující nárazy jiných predmetu • *xtrem-
ní meteorologické1 podmínky.

Lokalita Je z hledl»kj takovtfho požáru vymý-
cena. Zbývá ohrolcní obyvatelnosti vel inu
a naalviní vzduchu do dleaelmotoru /nutná
ochrana/.
JE je apolehlive chráněna. Nemá přídavná
deinky na konatrukca a zatížení v kombinaci
a jinými druhy nebezpečí.

(pravidla zahrnuto pod jevem záplavy.

vliv ledu na aání čerpadel, ztráta prdtoku
vody. (pravidla zahrnují extremní meteoro-
loelcká podmínky.
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Tabulka 3 Přepodkládané mimořádné účinky způsobené uvnitř JE, které se dosud

neuvažují v limitních případech pro projektování JE

Mimořádný účinek

- prasknutí některé hlavní
tlakové komponenty /reak-
tor, parogenerátor, čer-
padla, uzavírací ventily
atd./

- exploze páry v tlakové
nádobě reaktoru

- náhlá porucha podpor,
amortizátorů či tlumičů
u hlavních komponent

- exploze plynových směsí
uvnitř kontejnmentu

- roztavení aktivní zóny
a následná porucha kon-
tejnmentu

- současné prasknutí primár-
ního a sekundárního okru-
hu JE s reaktorem typu PWR

- různé střední a malé havá-
rie se ztrátou chladivá

Vylučující
kritérium

/3/

ni

m, mm
12/

ni

m

Poznámka

Jev je zatím nedostatečně prozkoumán,
zejména jeho příčinné souvislosti.

Jev je zatím nedostatečně prozkoumán.

Zvláštnosti:

a/ V NSR se uvažuje jako jeden z limitních případů kombinace maximální projektové

havárie se ztrátou chladivá plus vypadnutí jednoho parogenerátoru.

b/ V Kanadě se v některých limitních případech pro projektování JE s reaktory CANOU

uvažuje též s předpokládanou netěsností kontejnmentu.

3. ZEVRUBN? ROZBOR MIHORA*DNfCH flčINKO HA KOtlSTRUKCE A ZAŘÍZENÍ JE V ČESKOSLOVENSKÁCH

PODMÍNKÁCH

Mimořádným nebezpečím pro jakoukoliv JE je zemětřesení, protože může ovlivnit

všechny části a systémy JE najednou, tzn. vč. bezpečnostních systému i personálu.

Nicméně v tomto příspěvku se zaměříme pouze na jiné mimořádné účinky, protože zatím-

co seizmicitě a seizmické odolnosti konstrukci a zařízení JE při zemětřesení j« u nás

již věnována vcelku odpovídající pozornost, této pozornosti •• zatím nedostává ostat-

ním významným mimořádným účinkům /30,3i/.

Záplavy se dělí do tří kategorií: pobřežní, jazerní a říční. Na naiext vizami při-

cházejí v úvahu prakticky jen říční záplavy. Ve světových normách a předpisech pro

JE /2,5,13,14,34, 35,41/ se zpravidla uvažují tři návrhové úrovně zaplaví netrefení

/tzv. maximální projektová záplava s pravděpodobností výskytu okolo 10~* - lo"'/rok

a dobou trvání asi 2 měsíc*/, velki /tzv. standardní projektová záplava s íetností
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výskytu jednou za 10 let a dobou trvání asi 1 měsíc/ a 100-letá s dobou trvání asi

1 týden. Říční záplava je definována dvěma ťidaji - průtokem a výškou hladiny /obr. 1/.

V našich zemích jsme z větší části proti říčním záplavám chráněni, resp. fungující

předpově3 a varovné systémy nám zaručují, že povodně nejsou neočekávané a nenaděla-

jí tedy takové škody. Pochopitelně, že horší je situace v zemích s velkými vodnatými

řekami, v oblastech monzunových deštů nebo tropických cyklonů.

Z extrémních meteorologických podmínek nutno uvést pro naše území hlavně prů-

trž mračen, extrémní vítr, extrémní sníh, extrémní teploty a extrémní námrazu. Prů-

trž mračen je zpravidla uvažována ve dvou úrovních - pravděpodobné maximální srážky
4 5

v lokalitě s četností výskytu jednou za 10 - 10 let a dobou trvání 1 den a 100-le-

tá průtrž mračen s dobou trvání asi též 1 den. Charakteristickým údajem je zde množ-

ství srážek. Podobně se ve dvou úrovních musí uvažovat extrémní vítr, sníh, extrémní

teploty a námraza /2,9,15/. V souvislosti s extrémním větrem vysvětlíme několik poj-

mů, charakteristickým údajem je především rychlost větru, podle níž navrhl na začát-

ku minulého století admirál Beaufort 12 stupňovou stupnici síly větru /tab. 4/. Mi-

mochodem, středoevropský rekord v rychlosti nárazů větru drží naše stanice na Skal-

natém plese /78,6 m/s/. Člověk se udrží na nohou asi tak do rychlosti 36 m/s. Jakmi-

le tlak větru, který stoupá se čtvercem rychlosti, dosáhne tíhy člověka, není mu sí-

la nic platná a je vyzdvižen a nesen. Na letišti v Praze-Ruzyni byly zaznamenány

největší nárazy větru okolo 35 m/s. Cyklony jsou krouživým pohybem vzduchu proti

směru hodinových ručiček. Jejich vznik není zcela jasný, nejčastěji se vykládá tzv.

vlnovou teorií. Ta říká, že atmosférická fronta /tj. rozhraní mezi dvěma vzduchovými

hmotami, které jsou proti svému okolí více méně homogenní/ se zvlní, až vytvoří tento

krouživý pohyb. Zahnutí větru proti směru hodinových ručiček je způsobeno silou zem-

ské rotace, tzv. Coriolisovými silami. V našich šířkách je průměr takové cyklony

3 - 4 tisíce km. Pohybuje se rychlostí okolo 60 km/hod. Cyklony jsou význačným zje-

vem na meteorologických družicových snímcích.

Tropické cyklony vznikají v tropických zeměpisných šířkách. Od mimotropických

se liší rozměrem /jsou daleko menší, průměr mají jen 200 - 500 km/, výraznou koncen-

trací energie na malém prostoru, velkými rozdíly v atmosférickém tlaku a mnohem vět-

šími rychlostmi větru. Tropickým cyklonám se dávají v různých částech světa různé

názvy /hurikán, uragán, cyklon, tajfun, willy-willy atd./ a jsou někdy počítány za

nejničivější přírodní katastrofy. Ničí především obrovskou rychlostí větru, která

na souši působí tlakem a na moři tvoří vlny. Ničí i podtlakem ve svém středu - oku.

Tornáda jsou katastrofální vířivé větry ve tvaru nálevky s průměrem 10 m až

1 km. V tomto víru může vítr dosáhnout až neuvěřitelných rychlostí 3O0 m/s. Tornáda

jsou někdy spjata s pomalu se pohybujícími cyklony a vznikají v jejich okrajových

částech. Jindy jsou na cyklonech nezávislá. Typické tornádo se spustí jako sloní

chobot z nízkých mraků a nepravidelnou trasou ničí pruh země široký několik set met-

rů /obr. 2/. Rychlost pohybu tornád je okolo 40 km/hod., trasa i její délka bývají

zcela nepravidelná. Tornáda se tvoří ve chvíli, kdy je nestabilní zvrstvení vzduchu.

Je-li zemský povrch ohřát, ohřeje «e od něho i spodní vrstva vzduchu. Je přikryta

vzduchem chladnějším. Teplý vzduch se snaží prodrat vzhůru a když někde prorazí stu-

denou vrstvu, může vzniknout tornádo. Nebo naopak, studený vzduch se ve víru spustí

dolů až k povrchu. Jako máme skálu pro intenzitu zemětřesení nebo pro sílu větru,

existuje i tzv. Pujitova stupnice pro vyjádření síly tornád se stupni 0 - 6 /tab. 5/.

10. července 1968 vzniklo velké tornádo nedaleko hranic naší republiky. Bylo to tzv.

pforzhaimsktf tornádo, která se pohybovalo od Vogés přes Rýn až na severní okraj čes-

kého lesa. Tornádo za sebou zanechávalo až 200 m široké polomy v lesech a způsobilo

ikody z* 50 miliónu západoněmeckých marek.
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Tabulka '

Stupeň

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 Beaufortova stupnice

Označení

vánek

slabý
vítr

mírný
vítr

dosti čer-
stvý vítr

čerstvý
vítr

silný
vítr

prudký
vítr

bouřlivý
vítr

vichřice

silná
vichřice
mohutná
vichřice
orkán

Rychlost
m/s/

0,6-1,7

1,8-3,3

3,4-5,2

5,3-7,4

7,5-9,8

9,9-12,4

12,5-15,2

15,3-18,2

18,3-21,5

21,6-25,1

25,2-29

29

síly větru

Projevy

sotva pozorovatelný pohyb vzduchu

pohybuje lehkým praporkem, občas listy stromů

pohybuje praporkem, způsobuje souvislý, šumivý
pohyb listí, slabě čeří hladinu stojaté vody

napíná praporek, pohybuje slabšími větvemi

napíná větší prapory, pohybuje většími větvemi,
tvoří vlny na stojaté vodě, začíná být nepří-
jemný
slyšitelný na pevných předmětech, hučí v list-
natých lesích, pohybuje slabšími stromy, vět-
ší vlny

pohybuje listnatými stromy, válí na stojaté
vodě vlny se zpěněnými vrcholky

pohybuje silnějšími stromy a ulamuje větve,
lesy z daleka hučí, v chůzi proti větru člověk
zadržován

převrací lehčí předměty, uvolňuje tašky ze
střech, láme větve a menší stromy, chůze proti
větru obtížná

láme a vyvrací stromy

způsobuje velké škody v lesích a na domech,
poráží chodce

ničivé dčinky, trhá střechy, shazuje komíny,
hýbe těžkými předměty

Umistování JE v blízkosti letišfc se zpravidla nepovoluje /8,10,25,26/. Přesto

existuje vždy určitá nenulová pravděpodobnost poškození JE pádem letadla, kterou

lze vyjádřit vztahem

P = d . A . m /I/

kde P je roční pravděpodobnost pádu letadla na objekty JE, d - parametr odvozený

z iSdajfl o leteckých haváriích / vyjádřený tedy pravděpodobností pádu na jeden let

a na jednotku plochy pro danou lokalitu/, P. - účinná plocha uvažovaných objektů

JE a m - počet letů v lokalitě. Pro stanovení parametru d musí být k dispozici <ída-

je o civilním i vojenském letovém provozu v okolí lokality. Pro běžné lokality v Ev-

ropě vychází P K 10 - 10 /rok pro jednu JE. V podmínkách ČSSR nebyly dosud letec-

ké havárie ve vztahu k bezpečnosti JE podrobně analyzovány 1401, protože nejsou k dis-

pozici v patřičné šíři vstupní údaje.

Náraz letadla se určuje jeho hmotnostní, rychlostí, místem a Uhlem dopadu na za-

saženém objektu a plochou, na níž dojde ke střetu /20,28,29,33/. Tytoho hodnoty se

pohybují v různých státech a v různých podmínkách v dosti velkých mezích, hmotnost

od 10 do ISO Mg, rychlost 300 - 1000 km/hod,, zasažená plocha 10 - 40 m 2. Velkým prob-

lémem je stanovení samotného rázového účinku, tj. v čase proměnné reakce na zasažené

ploše objektu. Při odvození tohoto časového průběhu se většinou vychází z idealizace

trupu letadla tyčí se spojitě rozloženou hmotností a tuhoplastickými či pružnoplastic-

kým materiálem. Plošné rozložení účinku se zpravidla idealizuje kruhem ci obdélníkem

příslužné plochy. Zasaženým objektem bývá prakticky výlučně jen kontejnment reaktoru,

takže poddajnost zasaženého objektu neovlivňuje průběh reakcí při nárazu podstatným
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Tabulka 5 Fujitova stupnice intenzity tornád

Kategorie

0

1

2

3

4

5

6

Rychlost
větru
/m/s/

18 - 32

33 - 50

51 - 70

71 - 92

93 -116

117-^142

142

Škody

menší škody, shazování antén, řičení
starých komínů

citelné škody, stromy vytrhávány, jedoucí
auta shozena

velké ěkody, některé stěny padají, náklad-
ní auta převržena

velké 2kody, střechy shazovány, zdi boře-
ny, auta zdvižena

ničeny i bloky domů, velké hromady sutin

velké domy vytrženy ze základů, betonové
konstrukce zničeny

úplná zkáza, velké hromady sutin

způsobem /33/. Na obr. 3 jsou uvedeny typické časové průběhy reakcí při nárazu le-

tadla Boeing 707-320, vypočtené pro různé úhly dopadu /33/. Velmi podrobná studie

0 nárazu vojenského letadla F-4F Phanton na sekundární železobetonový kontejnraent

typické JE v NSR s reaktorem firmy KWU typu PWR o výkonu 1300 MWe byla vypracována

v ústavu IAGB /29/. Zde je náraz letadla řešen numericky v nelineární oblasti meto-

dou konečných prvků, přičemž konečnými prvky se modeloval nejen kontejnment, ale

též narážející letadlo. Byla provedena podrobná analýza odezvy kontejnmentu a všech

jeho vestaveb a vnitřního technologického zařízení při pádech zmíněného letadla

v různých směrech a na různá místa sekundární ochranné obálky. Ve všech případech

dochází prakticky k úplné destrukci letadla a k velkým deformacím v ochranné obálce.

Nutno podtrhnout, že cílem těchto analýz není jen pevnostní prověrka kontejnmentu,

resp. prověrka jeho hermetičnosti, nýbrž též odezva budovy vč. všech vnitřních částí

a zařízení. Odezvy v jednotlivých místech a směrech jsou potřebné pro posouzení cho-

vání technologického zařízení a všech systémů JE při nárazu letadla. Nárazem letad-

la dojde k rozkmitání stavby a tím i k vibracím v technologickém zařízení, které je

nutno prověřit z hlediska pevnosti, ztráty funkční způsobilosti atd. Je to obdobná

situace jako v případě zemětřesení, avšak při nárazu letadla je ve stavbě vybuzeno

kmitání s rozhodujícím obsahem vyšších tvarů vlastního kmitání /obr. 4/, čímž se ře-

šeni stává náročnější. Zcela nedostačující se proto jeví různé zjednodušené modely,

např. známý konzolový model, které jsou do jisté míry použitelné při hodnocení odol-

nosti proti zemětřesení. V kontejnmentu se výrazně uplatní různé komplikované skoře-

pinové tvary kmitů, a proto k numerické analýze nárazu letadla na kontejnment JE se

dnes ve světě běžně používají různé programy, založené na metodě konečných prvků

v lineárním i nelineárním oboru /36,37,30,39/. Jsou to více méně známé programy

SAP IV, NON SAP, ICES-STRUDL II, STARDYKE, ADIHA a některé další.

Jestliže narazí letadlo na objekt JE, prudce se zvýší pravděpodobnost vzniku

velkého požáru a kouře. Doba trvání takového požáru silně závisí na obsahu paliva

a jeho rozlivu. Odhady z amerických pramenů se pohybují mezi 30 min až 8 hodinami

/41/.

Potenciálním nebezpečím pro JE jsou blízké průmyslové a vojenské objekty, příp.

1 razné potrubní trasy, které mohou samy explodovat, nebo zapříčinit únik plynu, j«-
boS oblak pak exploduje ve vzduchu. Při takových explozích vznikají tato hlavní ne-
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bezpečí: požár, akustická tlaková vlna, náraz výbuchem vržených předmětů, seizmické
vlny šířící se do podzákladí JE a event, uvolnění toxického plynu nebo agresivní
tekutiny /2,10,20,24,34,35,41/. Současná praxe umisťování JE celosvětově nepřipouš-
tí jejich lokalizaci v těsné blízkosti takových potenciálních zdrojů nebezpečí, ja-
ko jsou muniční sklady, sklady a výrobny explozivních chemikálií, objekty petroche-
mického průmyslu, tranzitní ropovody, plynovody apod. Konzervativní odhady pravděpo-
dobnosti vzniku silné exploze v blízkosti JE na uzemí USA pouze od civilních zdrojů

-4 -5se pohybují v rozmezí 10 - 10 /rok pro jednu JE.

Existuje řada studií a prací /36,37,38,39/, v nichž je problematika působení

vnější exploze na objekty a zařízení JE podrobně studována. Ukazuje se, že ani při

explozi plynového oblaku ve vzduchu není zanedbatelná ta část tSčinku, která se do

podzákladí JE dostane prostřednictvím seizmických vln /obr. 5/. Tato část může pod-

statně modifikovat primární v čase proměnnou odezvu příslušného objektu JE na akus-

tickou tlakovou vlnu /39/. V této souvislosti ještě dlužno poznamenat i technické seiz-

mické účinky, způsobené různými náhlými explozemi, rozkmitávají stavební objekty

v trochu jiném frekvenčním spektru než klasické zemětřesení. Dominantní frekvence

buzení stavby jsou zpravidla vySší /10-15 Hz/ /36,37,38,39/, což je způsobeno jinou

skladbou seizmických vln. Skutečné působení tlakové akustické vlny na objekty JE je

poměrně složité. V počáteční fázi při přechodu čela vlny jde o časově výrazně pro-

měnné zatížení i odezvu, které se posléze ustálí až zcela zmizí.

Mimořádnými účinky způsobenými uvnitř JE se všeobecně rozumí prasknutí nebo ji-

ná vážná porucha některé z hlavních tlakových komponent nebo potrubí uvnitř i vně

kontejnmentu příp. reaktorovny v systémech bez kontejnmentu. Teoreticky může prask-

nout kterákoliv tlaková komponenta nebo potrubí v libovolném místě, ovšem pro JE

s tlakovodními reaktory /zejména typu PWR/ se uvnitř kontejnmentu nebo reaktorovny

za limitní z hlediska projektování považují zejména tzv, havárie se ztrátou chladivá

/LOCA/. Z nich asi nejdůležitější je tzv. maximální projektová havárie, což je více

méně hypotetická událost s předpokládaným náhlým vznikem a rozvojem oboustranné trh-

liny v potrubí primární smyčky. Pro tlakovodní reaktory s klasickým uspořádáním pri-

márního okruhu, parogenerátoru a sekundárního okruhu je odhadnutá pravděpodobnost
—4výskytu takového jevu asi 10 /rok pro jeden reaktor /32/. Při takové havárii dojde

k náhlému výronu chladivá do prostoru kontejnmentu, v němž se taktéž náhle zvýší

tlak a teplota. Současně s výronem chladivá dochází k pulzacím v celém primárním

okruhu, ke vzniku značných silových a momentových Účinků na komponenty primárního

okruhu /obr, 6/ a jejich kotvení /podpory různého konstrukčního uspořádání, amortizá-

tory, tlumiče/, k nárazům utržených Sástí a k prudkému vstřikování páry do prostoru

kontejnmentu. Ten pochopitelně musí všechny tyto doprovodné účinky spolehlivě zachy-

tit a přenést, aniž by se přitom porušila jeho hermetičnost, nebot současně s výronem

chladivá do prostoru kontejnmentu může v důsledku následných fyzikálních procesu

v reaktoru se tam dostat i značné množství radioaktivních splodin. Poznamenejme jen,

že v systémech bez kontejnmentu, např. na JE s reaktory WER 440. je ochrana při ma-

ximální projektové havárii typu LOCA řešena pomocí tzv. barbotéru.

Další hypotetické havárie, k nimž patří přímé prasknutí některé hlavni tlakové

komponenty, exploze páry v tlakové nádobě reaktoru, roztavení aktivní zóny a násled-

ná poruch kontejnmentu, současné prasknutí jak primárního, tak i sekundárního okruhu

u JE s reaktory PWR se zatím nezahrnují do specifikace mimořádných iScinků jako li-

mitní případy pro projektování JE vesměs z důvodu velmi malé pravdepodobnosti oče-

kávaného výskytu tohoto jevu /viz tab. 3/.
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V literatuře o kontejnmentech /36,37,38,39/ je v poslední době věnována mimo-

řádná pozornost nárazům různých vržených nebo vystřelených předmětů /např. ulomených

částí technologického zařízení/ a některým případům exploze plynových směsí uvnitř

kontejnmentu.

Vně kontejnmentu lze za mimořádný účinek JE považovat např. prasknutí turbíno-

vého nízkotlakého tělesa při iíletu lopatky nebo jiné součásti rotorů, zkrat v gene-

rátoru, vadné přiřazování, náhlé prasknutí hlavního parovodu v sekundárním okruhu,

náhlý výpadek chlazení turbíny apod. Tyto případy nemají sice přímý vztah k radiač-

ní bezpečnosti, nicméně takové havárie mohou vyvolat následky i na zařízení primár-

ního okruhu, které v některých případech nelze spolehlivě vyloučit. Trochu jiná je

situace u reaktorů typu BWR a u sovětských kanálových reaktorů. V poslední době se

objevily zajímavé studie /viz zejména sborníky SHiRT /37,38,39// o možnosti utržení

určitých částí rotorů turbostoustrojí, proražení turbínového pláště a nárazu těchto

dílů na kontejnment. V USA existuje předpis /?/, v němž je dán návod, jaké ochranné

bariery musí být vytvořeny před takovými střelami. Jedná se skutečně o střely s vel-

kou průrazností, nebot jejich pohybová energie je vzhledem k velké otáčivé rychlosti

rotorů značná, V současné době se odhaduje pravděpodobnost výskytu tohoto jevu v roz-

mezí 10 - 10 /rok pro jedno turbosoustrojí.

4. KOMBINACE MIMOftfiDNÝCH flgiNKO, STANOVENÍ SPOLEČEtISKY ÚNOSNÝCH RIZIK

Po vytvoření specifikace všech mimořádných účinků s určenou pravděpodobností

výskytu a odhadnutou dobou trvání je třeba vytvořit veškeré přípustné jejich kombi-

nace, tedy limitní případy pro projektování. Uvedeme jen obecné zásady tohoto postu-

pu. Uvažují se v zásadě vždy takové kombinace, ke kterým dojde během časového inter-

valu, nepřesahujícího trvání některé z událostí. Při projektování JE nemusí být uva-

žovány kombinace dvou nebo více mimořádných účinků, jestliže je splněno alespoň jed-

no z následujících kriterií:

- přijatelně malá pravděpodobnost vzniku kombinace /10 - 10~7/rok/j

- mimořádné účinky se nesčítají»

- mimořádné účinky v kombinaci jsou omezeny jinou kombinací;

- mimořádné účinky se vzájemně vylučují.

Výpočtem se stanovují pravděpodobnosti kombinací nezávislých i závislých mimo-

řádných účinků. Kvantifikace stupně závislosti mezi jednotlivými mimořádnými účinky

není zatím dobře stanovena. Kromě toho, protože mohou být tyto podmíněné pravděpodob-

nosti specifické pro příslušnou lokalitu, záleží na projektantovi, aby stanovil tyto

podmíněné pravděpodobnosti. Všeobecné riziko z hlediska bezpečnosti obyvatel nesou-

visí pouze s pravděpodobností, že dojde ke vzniku mimořádného účinku nebo jejich kom-

binace, ale také s pravděpodobností, že přitom bude podstatně zhoršena hlavní bezpeč-

nostní funkce - ochrana před nekontrolovatelným radioaktivním únikem. Označíme-li
Pmii P r a v d^P o d o l : > n o s t vzniku mimořádného účinku jednotlivě nebo v kombinaci, P f - pod-

míněnou pravděpodobnost významného zhoršení hlavní bezpečnostní funkce v důsledku

vzniku mimořádného účinku či jejich kombinace a P - podmíněnou pravděpodobnost pod-

•tatných důsledků pro obyvatelstvo, pak výsledná pravděpodobnost nepříznivých důsled-

ků pro obyvatelstvo je

po * pmú ' p

Pf ' ppo '"

Ke kvantitativnímu posuzování mimořádných účinků a k praktickému rozhodování

o koncepci ochrany JE se používají s výhodou tzv. Farmerovy diagramy, které lze pova-

lovat za všeobecně akceptovatelnou normu rizika. Oblast vymezenou oaaml, na které na-
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našime logaritmus pravděpodobnosti výskytu mimořádného účinku nebo jeho kombinace

/log P/ a logaritmus faktoru podstatných důsledků pro obyvatelstvo /log A/, nazývá-

me rovinou rizika. Riziko definujeme jako součin pravděpodobnosti výskytu mimořádné-

ho účinku a faktoru podstatných důsledků pro obyvatelstvo. V rovině rizika je dána

funkční závislost definující normu rizika, která rozděluje celou oblast na oblast

nepřípustného a akceptovatelného rizika. Podle Tarmera je tato funkční závislost dá-

na ve tvaru P - l/A. Oblast akceptovatelného rizika je možno funkční závislostí P -

- f /A/ rozdělit na oblast přípustného a kritického rizika. Podstatnými důsledky

pro obyvatelstvo rozumíme aktivitu radioaktivních prvků v GBq, které mohou být po-

tenciálně uvolněny z aktivní zóny do okolí v případě mimořádného Účinku nebo jeho

kombinace /obr. 7/. Při posuzování bezpečnosti určíme hranice pravděpodobnosti dané-

ho jevu a rozsah podstatných důsledků pro obyvatelstvo, které jsou podmíněny konkrét-

ním technickým řešením analyzované konstrukce či zařízení.

Ve větSině současných norem a předpisů, které se týkají navrhování konstrukcí

a z^řizsní JE z hlediska mimořádných účinků /např. předpisy USA, SSSR, NSR i IAEA/

je ovšem vždy explicitně uveden postup nebo přímo předpis, jak se vytvářejí kombina-

ce mimořádných účinků a jak se tyto sčítají nebo mohou sčítat s účinky v normálních

provozních podmínkách, při jejich narušení i v havarijních situacích. Zejména před-

pisy USA a IAEA obsahují pečlivě zpracovanou logiku vytváření limitních případů pro

navrhováni a projektování konstrukcí a zařízení JE.

Stojí za to upozornit na nedávnou práci /42/, v níž je do jisté míry podroben

kritice současný stav v odhadu rizik z ha.árií lehkovodních reaktorů. To se přede-

vším týká odhadu, nejčastěji výpočtového, výše zmíněných podstatných důsledků pro

obyvatelstvo. Autor upozorňuje na značný rozpor mezi skutečným rizikem vyplývajícím

z jaderné energetiky pro obyvatelstvo a vnímáním tohoto rizika veřejností. Konstatu-

je se velké nadhodnocení rizik, způsobené zejména nedokonalostí různých výpočtových

programů, které zatím nejsou schopné věrohodně a ve všech fyzikálních aspektech si-

mulovat příslušné havárie. Tato problematika zapadá do širší filosofie navrhování

a bezpečnosti jaderně energetických staveb a zařízení.

LITERATURA

/I/ ANSI/ANS 58,3: Physical Protection for Systems and Components Important to Sa-

fety. American National Standarts Institute/ American Nuclear Society, 1977.

121 ANSI/ANS 2.12: Guidelines for Combining Natural and External Man Made Hazards

at Power Reactor Sites. American National Standarts Institute/American Nuclear

Society, 1978.

/3/ ANSI/ANS 4.1: Design Basis Criteria for Safety Systems in Nuclear Power Genera-

ting Stations. American National Standarts Institute/American Nuclear Society,

1978.

/4/ ANSI/ANS 59.4: Generic Requirements for Light Water Nuclear Power Plant Fire

Protection. American National Standarts Institute/American Nuclear Society,

1979.

/S/ ANSI/ANS 2.8: Determining Design Basis Flooding at Power Reactor Site*. American

National Standarts Institute/American Nuclear Society, 1981.

/6/ Regulatory Guide 1.91: Evaluation of Explosions Postulated to Occur on Trans-

portation Routes Near Power Plant sites. US Nuclear Regulatory Commision, 1975.

/7/ Regulatory Guide 1.115: Protection Against Low Trajectory Turbine Missile*. US

Nuclear Regulatory Commission, 1977.

/8/ Safety Series No. 5O-C-S "Safety in Muclear Power Plant Siting". Code of Prac-

tice, IAEA, Vienna, 1978.

Ml



/9/ Safety Series No. 5O-SG-S3 "Atmospheric Dispersion in Nuclear Power Plant Si-

ting" /Part B - Meteorology - Extreme Meteorological Conditions in nuclear Po-

wer Plant Siting/. Safety Guides, IAEA, Vienna, 1980.

/10/ Safety Series Mo. 5O-SG-S5 "External Man - Induced Events in Relation to Nu-

clear Power Plant Siting". Safety Guides, IAEA, Vienna, 1981.

/ll/ Safety Series No. 5O-SG-S6 "Hydrological Dispersion of Radioactive Material in

Relation to Nuclear Power Plant Siting" /Part B - Phenomena Due to Extreme Hyd-

rological Conditions/. Safety Guides, IAEA, Vienna, /v tisku/.

/12/ Safety Series No. 5O-SG-S7 "Nuclear Power Plant Siting - Hydrogeological

Aspects". Safety Guides, IAEA, Vienna /v tisku/.

/13/ Safety Series No. 50-SG-S10A "Design Basis Flood for Nuclear Power Plants on

River Sites". Safety Guides, IAEA, Vienna, /vydání se připravuje/.

/14/ Safety Series No, 50-SG-S10B "Design Basis Flood for Nuclear Power Plants on

Coastal Sites". Safety Guides, IAEA, Vienna /vydání se připravuje/.

/15/ Safety Series No, 50-SG-S11A "Extreme Meteorological Events In Nuclear Power

Plant Siting, Excluding Tropical Cyclones". Safety Guides, IAEA, Vienna, 1981.

/16/ Safety Series No. 50-C-D "Design for Safety of Nuclear Power Plants". Code of

Practice, IAEA, Vienna, 1978,

/17/ Safety Series No. 50-SG-D1 "Safety Functions and Component Classification for

BWR, PVft and PTR". Safety Guides, IAEA, Vienna, 1979.

/18/ Safety Series NO, 5O-SG-D2 "Fire Protection in Nuclear Power Plants". Safety

Guides, IAEA, Vienna, 1979.

/19/ Safety Series No. 5O-SG-D4 "Protection Against Internally Generated Missiles

and Their Secondary Effects in Nuclear Power Plants". Safety Guides, IAEA,

Vienna, 1980,

/20/ Safety Series No. 5O-SG-D5 "External Man-Induced Events in Relation to Nuclear

.Power Plant Design". Safety Guides, IAEA, Vienna, 1982.

/21/ Safety Series No. 5O-SG-D6 "Ultimate Heat Sink and Directly Associated Heat

Transport Systems for Nuclear Power Plants". Safety Guides, IAEA, Vienna, 1981.

/22/ Safety Series No, 50-SG-D10 "Fuel Handling and Storage Systems in Nuclear Power

Plants", Safety Guides, IAEA, Vienna /vydání se připravuje/.

/23/ Safety Series No. 50-SG-D11 "General Design Safety Principles for Nuclear Power

Plants". Safety Guides, IAEA., Vienna /vydání se připravuje/.

/24/ Safety Series No. 5O-SG-D12 "Design of the Reactor Containment Systems in

Nuclear Power Plants". Safety Guides, IAEA, Vienna /vydání se připravuje/.

/25/ Výnos č, 2 CSKAE ze dne 27. října 1978 o zajištění jaderné bezpečnosti při na-

vrhování, povolování a provádění staveb s jaderně energetickým zařízení. Re-

gistrováno ve Sbírce zákonu fiSSR, částka 28/1978 Sb.

/26/ Vynos č. 4 ČSKAE ze dne 31. března 1979 o obecných kritériích zajištění jader-

né bezpečnosti při umisťování staveb s jaderně energetickým zařízení. Registro-

váno ve Sbírce zákonů CSSR, částka 9/1979 Sb.

/27/ KTA 2202. Schutz von Kernkraftwerken gegen Flugzeugabsturzi Grundsätze und La-

stannahmed. Sicherheitstechnische Regel des KTA, Fassung 3/1980.

/28/ KTA 2203. Schutz von Kernkraftwerken gegen Flugzeugabsturzi Auslegung der bau-

llchen Anlagen. Sicherheitstechnische Regel des KTA, Fassung 4/1983.

/29/ Bauer, J., Schwarz, R.: Studie fiir den Lastfall Flugzeugabsturz auf Kernkraft-

werke. Bericht No. IAGB-B-TF-1337. IAGB, Ottobrunn, 1982.

/30/ Masopust, R.Í Mimořádní ličinky na stavby a zařízení jaderných elektráren /s vý-

jimkou zemětřesení/. Sborník "vědeckovýzkumné a osvojovací práce pro jaderné

elektrárny s lehkovodními reaktory WER 440 a WER 1000. Konference CSVTS-ZES-

-SKODA, Karlovy Vary, 1981.

162



/31/ Masopust, R. a kol.: Vliv zemětřesení na technologické zařízení a systémy ja-

derných elektráren. CSKAE-lJlSJP, Praha, 1903.

/32/ Rarnani, D. T., Patel, Vf. A.: Dynamic Analysis of a Primary Reactor Coolant Sys-

tem Subjected to Seismic and LOCA Loads, Including Shield Building Interaction.

Int. Journal ŕressure Vessels and Piping, vol. 8, 1980, pp. 1-13.

/33/ Riera, J. D.: A Critical Reappraisal of Nuclear Power Plant Safety Against Acci-

dental Aircraft Impact. Nuclear Engineering and Design, vol. 57, 1980, pp.

193 - 206.

/34/ Stevenson, J. D.: Survey of Extreme Load Design Regulatory Agency Licensing Re-

quirements for Nuclear Power Plants. Nuclear Engineering and Design, vol. 37,

pp. 3 - 22, 1976.

/35/ Stevenson, J. D.: Current Summary of International Extreme Load Design Require-

ments for Nuclear Power Plant Facilities. Nuclear Engineering and Design, vol.

60, pp. 197 - 209, 1980.

/36/ Transactions of the 4 th Int. Conf, SMiRT, vol. J "Loading Conditions and Struc-

tural Analysis of Reactor Containment". San Francisco, 1977.

/37/ Transactions of the 5th Int. Conf. SMiRT, vol. J "Loading Conditions and Struc-

tural Analysis of Reactor Containment". Berlin, 1979.

/38/ Transactions of the 6th Int. Conf. SMiRT, vol. J "Loading Conditions and Struc-

tural Analysis of Reactor Containment". Paris, 1981.

/39/ Transactions of the 7th Int. Conf. SřliRT, vol. J "Loading Conditions and Struc-

tural Analysis of Reactor Containment". Chicago, 1983.

/40/ Zachar, L,: Letecké nehody a jaderná bezpečnost. Jaderná energie, roč. 26,

č. 7-8, str. 278-282, 1980.

/41/ Zvláštní případy namáhání konstrukcí a komponent jaderných elektráren. Normali-

zace v jaderné technice a jaderně energetickém strojírenství, č. 4, 1980.

/42/ Levenson, M.: Light Water Reactor Accidents - Is There Really a Major Public

Risk? Nuclear Energy, vol. 22, No, 2, pp. 75 - 32.



maximum 3 2 1984 4820m -Vs

2000

1000

0 ' I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M I
28 30 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21

leden únor 1982

Obr. 1. Průbíh povodňové vlny na Labi v Děčíne v únoru
1982

Obr. 2* Schla* tornáda (A - chobot •puStJný s níských
•raka, B - oirkulae* vzduchu v tornádu)



/MN/
100

80

60

hmotnosi 127, 5 Mg
plocna střetu 37,2m
rychlost 103 m/s

0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35
t /ms/

Obr. 3. Časový průběh reakcí při dopadu letadla typu „«•#.,,/
Boeing 707-320 na kontejnnent JE pod uhlem 30,60 a 0 /33/

a1

1.5 "-

1,0 --

0,5 ••

1,0

t i s ]
Opi 0p3 0)05 007

útlum 1,2,5,7,15%

M I II I H 1—I I I I II I I H z i
100,0

Obr. 4. !:áraz letadla na kontejnment typickí JE v NSR
e reaktorem firmy KVYU typu PWR o rýkonu 1300 MWe /37/
(a- schema s vyznačeným ..tístem a amSrtn náraiu,
b- ínoový průběh zatížení dle /28/,
c- spektrum odezvy v horizontálním zrychlení
ve vrcholu)

t8S



Šířící se akustická
tlaková vlna

Seizmické vlny šíŕícľ se
do podzákladi' JE
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DYNAMICKÉ MĚŘENÍ HLAVNÍHO
VÝROBNÍHO BLOKU
JADERNÉ ELEKTRÁRNY DUKOVANY

Ing. V. Holub

Energoprojekt Praha

1. CÍLE MĚŘENÍ

S postupným uváděním dalších jaderných elektráren do provozu rostou v celém

světě i požadavky na jejich bezpečnost. Tyto požadavky mimo jiné zahrnují i dosta-

tečnou odolnost důležitých objektů a zařízení elektrárny vůči havárii v důsledku

vnějších vlivů, mezi které počítáme zejména Účinky zemětřesení, tlakové vlny v dů-

sledku vnější exploze a pádu letícího projektilu /nejčastěji letadla/.

V ČSSR provádí posouzení vybraných objektů a některých technologických zaří-

zení na výše uvedené účinky Energoprojekt Praha. Pro JE Dukovany je posouzení pro-

vedeno pouze jako součást "Předprovozní bezpečnostní zprávy", pro JE Mochovce je

formou "Dopracování ÚP" zahrnuto již alespoň seizmické posouzení přímo do projektu,

pro JE Temelín jsou již účinky havárií v důsledku vnějších vlivů posuzovány přímo

během projekční přípravy.

Pro hodnocení účinků extrémních zatížení, které mají charakter dynamického

působení, vypracoval Energoprojekt řadu výpočetních programů, které vycházejí ze

systému ICES a jsou vesměs založeny na metodě konečných prvků. Věrohodnost složi-

tých dynamických výpočtů, byt prováděných ověřenými programy, není však zcela jed-

noznačná, a to zejména z těchto důvodů:

- pro výpočet se skutečná konstrukce nahradí výpočtovým modelem, kde jsou nutná

velmi podstatná zjednodušení fyzikálních i geometrických charakteristik konstruk-

cí;

- MKP je dokonale ověřenou metodou v oblasti statických výpočtů, v oblasti dynami-

ky však je nutno ještě řadu problémů dořešit /malý výběr vhodných prvků, zdlouha-

vé algoritmy výpočtů ap./;

- nutná volba celé řady parametrů, které mohou výsledky výpočtu ovlivnit /integrač-

ní krok, interval integrace, útlum ap./.

Z těchto důvodů je snaha v celém světě provádět experimentálně kontroly těch-

to složitých výpočtů. Pro nákladnost a technickou složitost těchto experimentu ne-

jsou však v současné době známy žádné údaje ani výsledky, kterých by bylo možno pro

naše podmínky použít.

Proto tedy bylo plánováno experimentální měření budovy hlavního výrobního blo-

ku v JE Dukovany, v elektrárně, která byla vzhledem ke stadiu vý»tavby pro měření

nejvýhodnější. Je zřejmé, že při měření nelze modelovat některé z extrémních zatí-

žení se všemi důsledky. Pro stanovení dynamických účinků zatížení jaou viak rozhodu-

jící parametry vlastního kmitání konstrukce /vlastní frekvence a tvary/ a J«jí

utlum. Potvrzení správnosti těchto veličin, které mohou být zatíiany najvětií chy-

bou při určování fyzikálních a geometrických a setrvačných charakteristik modelu bu-

de důkazem o správnosti volby výpočtového modelu a viech na něm prováděných výpočtů.
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2. METODIKA MĚŘENÍ

Pro metodiku nebyly k dispozici žádné vzory ani zkušenosti. Proto bylo nutno

vybrat z následujících metod dynamického buzení a měření konstrukce.

a/ Měření kmitání vybuzeného harmonickými vibracemi. Používá se rotující ex-

centr o známé velikosti budicí síly, umístěný na budově. Zatížení je přesně defi-

nováno a snadno tak porovnatelné. Pro tento způsob nebyl nalezen vhodný dodavatel

s dostatečně výkonným budičem /5O-10O kN v oboru 0-20 Hz/.

b/ Měření přirozených vibrací - principem je dlouhodobé zaznamenávání přiro-

zených vibrací konstrukce, jejichž vyhodnocením je možno stanovit parametry vlast-

ního kmitání. Vzhledem k nutnosti dlouhodobého záznamu a průběhu výstavby nebylo

možno tuto metodu použít.

c/ Měření kmitání vybuzeného výbuchem. Metoda je málo operativní, pro přesné

stanovení parametrů vlastního kmitání je nutno provést řadu měření, časově velmi

náročných a přesně stanovit transformace vyvolaných seizmických vln v podloží.

Proto byla nakonec zvolena poslední uvažovaná metoda buzení a měření.

d/ Buzení pomocí soupravy zemních vibrátorů Vibroseis. Tato souprava je ma-

jetkem n.p. Geofyzika Brno a mimo zimní období je běžně využívána pro i5čely geolo-

gického průzkumu.

Buzení je realizováno mobilními zemními vibrátory, které budí harmonicky pro-

měnnou budicí silou ve svislém směru, vyvozovanou hydraulickými válci. Jeden budič

je schopen vyvinout sílu o amplitudě 150 kN v oboru 10 - 35 Hz, přičemž pro vlast-

ní buzení HVB JEDU byly použity synchronizované tři budiče. Celková budicí síla

byla tedy 450 kN, což je pro rozkmitání HVB síla dostatečná.

3. BROBĚH MEftENf V JEDU

První měření v JE Dukovany proběhlo 4.12.1983, druhé pak 26.2.1984, Oba tyto

dny byla neděle, kdy je na stavbě poměrně klid a měření může nerušené probíhat.

Umístění vibračních přístrojů při měření rj e patrno z obr. 1. Vzdálenost vi-

brátorů od bloku HVB byla cca 10 m, účinky vibrací po průchodu zeminou byly v£e-

směrné. Snímače kmitání byly vhodně rozmístěny po celé budově tak, aby zachytily

kmitání především monolitických železobetonových částí. Signál snímačů byl po ze-

sílení registrován aparaturou DFS IV. v digitální formě s krokem záznamu 0,004 sec.

Velmi důležitý pro vyhodnocení výsledků byl záznam doznívání, kdy cca 3 sec po

ukončení buzení byl prováděn záznam dokmitávání konstrukce. Při tomto způsobu zá-

znamu bylo možno zachytit i velmi důležité vlastní frekvence mimo oblast buzení

/pod 10 Hz/. Tím byla zcela eliminována nemožnost buzení v oblastech nižších frek-

vencí /nebezpečné vlastní rezonance budiče/.

4. VÝSLEDKY MfcftENÍ

Výaledky byly od n.p. Geofyzika Brno dodány v* formě obvykle používané pro

vyhodnocování geologického průzkumu. Tento způsob interpretace přlnáií prozatím

Jiaté potíže, pro dalií plánovaní měření je však jii v Geofyzice v* spolupráci

a EGP vypracována nová forma výstupu, která vyhodnocování značně ulehčí.

Prvotním výsledkem Je průběh rychlostí v jednotlivých směrech snímačů, udáván

v grafické foral. Z tichto záznamů je možno velmi dobře pozorovat průběhy kmitání
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během buzení i přechody rezonančními oblastmi při záznamu dokmitávání. Při pozoro-

vání okamžitých výchylek v jednotlivých směrech lze i s dostatečnou přesností určit

tvar kmitání, což je pro správně přiřazení vlastních frekvencí vypočtených a namě-

řených nezbytné.

Digitální záznamy průběhu rychlostí byly dále matematicky zpracovány a výsled-

kem byla Fourierova amplitudová spektra. Spektra bylo možno vypočítat z libovolné

části záznamu, zvlášE velký význam pro nás mají spektra v oblasti dokmitávání, kdy

je možno zachytit významné frekvence /v oblasti buzení jsou všechny frekvence pře-

kryty velmi výraznou špičkou budicí frekvence vibrátorů/.

5. POROVNANÍ A VÝPOČTY

Výsledky byly porovnávány s dynamickými charakteristikami rovinného výpočtové-

ho modelu s názvem ATOM, který optimálním způsobem modeluje příčný řez HVB 440 MW.

Model je uveden na obr. 2 spolu se zakreslením přibližného umístění snímačů.

V následující tabulce jsou uvedeny vlastní frekvence a odpovídající naměřené

vlastní frekvence.

Tvar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Poznámka: V tabulce jsou srovnány pouze tvary, ve kterých dochází ke kmitání

železobetonových monolitických konstrukcí, většina vlastních tvarů reprezentuje

pouze kmitání konstrukcí ocelových.

Jinak je však možno jednoznačně konstatovat, že výsledky měření se velmi
dobře shodují s výpočty a potvrzují správnost zvolených postupů výpočtu a výpočto-
vých modelů.

Vypočtené /Hz/

0,652

1,749

2,632

3,498

4,036
5,334

5,582

5,823

7,072

8,208
9,187

9,812

11,19

11,83
11,88

12,79

Naměřené /Hz/

3,1

8,4

12,4
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Ukázka záznamu kmitání v intervalu 2,0 - 3,5 sec

(v t=2,5 sec je ukonSeno vibrováni)

fWLITUM SPECTRUM

Ukézka výstupu Fourierova amplitudového spektra

Obr. 3
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PŘÍSPĚVEK K DYNAMICE VÝROBNÍHO
BLOKU JE PŘI SIMULOVANÉM
SEIZMICKÉM BUZENÍ

Ing. P. Rejf, Ing. S. Konstantinidis, CSc.

Státní výzkumný ústav pro stavbu strojů Praha - Běchovice

1. ÚVOD

Při provozování JE je třeba zajistit bezpečný a spolehlivý chod i při působe-

ní mimořádných přírodních a technických událostí. Mimořádným nebezpečím pro JE je

zemětřesení /zejména pro státy Balkánu/, protože může ovlivnit všechny části a sys-

témy JE najednou /včetně obsluhy/.

Při projektování JE s ohledem na seizmické nebezpečí je zejména potřeba:

a/ klasifikovat lokalitu z hlediska seizmické aktivity,

b/ vyšetřit geofyzikální charakteristiky podloží v místě výstavby a interakci

podloží-objekt,

c/ vyhodnotit namáhání jednotlivých částí zařízení JE na základě znalosti

jejich matematického modelu a kinematického seizmického buzení.

Na dzemích, kde se staví a projektují JE je prováděno seizmické rajónování.

Účelem je stanovení pravděpodobnosti výskytu zemětřesení jednotlivých stupňů. Ob-

jektivní mírou velikosti zemětřesení je veličina nazývaná magnitudo,určená maximál-

ní amplitudou pohybu půdy a délkou periody vibrací. Je tedy fyzikálně definovanou

veličinou, danou vztahem

M-top (A/ T)^ + g-uth) + 2JKp /i/
kde 0" (A ( K ) je korekční funkce na vzdálenosti a hloubku ohniska. £ľ d~K.

zahrnuje korekce na hloubku ohniska a staniční korekce. Obdobný vztah pro M je

uveden v /2/.

Metodiku získávání dat pro určování geofyzikálních charakteristik místa výstav-

by a interakce podloží-objekt jsme experimentálně ověřili na bloku JE Dukovany,

který byl ve výstavbě.

2. EXPERIMENT

Pro simulaci seizmické aktivity byl použit generátor Vibroseis, umístěný na

automobilovém podvpzku /3/. Umožňuje generování seizmických vibrací pohybem desky,

která je ovládána hydraulickým mechanismem s elektronickým řízením. Tímto zařízením

je možné generovat vibrace s frekvencí plynule se měnící v mezích 6 až 80 Hz, o roz-

kmitu vibrační desky 25 mm a maximální silou 250 kH.

Ke snímání vibrační odezvy byly použity piezoelektrické akcelerometry

BK 12 RPT, k vyhodnocení signálu sloužily vibrometrické zesilovače SM 10 RFT, měři-

cí magnetofon Bruell Kjaer 7 003 a vyhodnocovací systém Hewlett Packard ovládán/

stolním počítačem HP 9845 A.
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V průběhu měření byly tři synchronizované Vibroseisy umístěny mimo reaktoro-

vou budovu - vibrace se na tlakovou nádobu přenášely podložím a železobetonovými

základy. Na půdu působily silou sinusového průběhu s plynule se měnící frekvencí.

Umístění vertikálně orientovaných snímačů zrychlení je zřejmé z obr. 1. Signály

odezvy jsou nestacionární, proto byly průběhy rozděleny na části a v nich spektrál-

ně vyhodnoceny.

Obálka průběhu odezvy snímače c. 1 na buzení se zdvihem 24*12 Hz je uvedena

na obr. 2. Spektrální hustoty jednotlivých liseků průběhu jsou uvedeny na obr. 3.

Ve spektrálních hustotách zrychlení jsou zvýrazněny složky o vyšších frekvencích,

naopak při uvážení spektrálních hustot výchylek jsou výraznější složky o nižších

frekvencích, jak je zřejmé z obr. 4 a 5. Na obr. 6 jsou uvedeny vibrace /a jejich

spektrum/ o nízkých frekvencích, které nebyly vyvolány simulovaným experimentálním

buzení, ale seizmickým neklidem, způsobeným převážně některými stroji, pracujícími

blízko místa měření. Tyto vibrace byly asi o dva řády větší, než vibrace generova-

né Vibroseisy, jejich frekvence byly menší než 1 Hz a byly při vyhodnocování odfil-

trovány.

Při režimu buzení 17rl3 Hz docházelo ke kolébání tlakové nádoby s touto frek-

vencí. Vyhodnocení součtu a rozdílu signálů protilehlých snímačů č. 2 a č . 4 je

uvedeno na obrázcích 7-9.

3. ZŽVER

Při provedeném experimentu byla ověřena vhodnost použitých přístrojů i způso-

bu měření a vyhodnocení. Užitečný signál byl v pásmu frekvencí, generovaném při

experimentu Vibroseisy, asi o řád větší než rušivý, způsobený seizmickým neklidem.

Experimentální hodnoty tedy považujeme za dostatečně kvalitní.

Spektrální analýzou signálů odezvy byly nalezeny rezonanční frekvence tlakové

nádoby. Z nich frekvence vyšší než budicí jsou vyvolány patrně v důsledku kvazihar-

monického charakteru budicí síly a vlivem deformace seizmických vln při prostupu

podložím. Z průběhu doznívání byly určeny i logaritmické dekrementy útlumu, pohy-

bující se v rozmezí od 0,015 do 0,7.

Z experimentálně získaných hodnot vyplývá vztah mezi amplitudou vyvolaných

vibrací tlakové nádoby a magnitudem simulované seizmické aktivity. Takovéto vztahy

pro různá zařízení JE je možno použít k určení jejich namáhání při projektovém, či

maximálně přípustném zemětřesení a stanovit tak seizmickou odolnost.

Z naměřených hodnot lze určit konstanty tuhosti a útlumu pro matematický mo-

del podloží a zkvalitnit tak konstrukční výpočty.
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obr. 1 Schrat uaíatCnl snímačů na tlakoví nádobě raaktoru.
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PROBLEMATIKA KMITÁNÍ KAPALINY
V ROTAČNĚ SYMETRICKÝCH NÁDRŽÍCH

Ing. L Pečínka, CSc.

k. p. Škoda ZES, Plzeň

Studium odezvy rotačně-symetrických nádrží zaplněných kapalinou na horizontální

složku seizmického zrychlení podloží prodělalo velmi zajímavý vývoj, který byl deter-

minován především společenskou objednávkou a dále pak stavem výpočtových metod v me-

chanice kontinua a také možnostmi výpočtové techniky.

V dalším bude jako hodnotící kriterium přijato dvourozměrné schema kapalina x ná-

drž /jejíž stěny mohou být bud ideálně tuhé či elastické/ s dělením na řešení v uzav-

řeném tvaru - pomocí nekonečných řad - diferenční metodou či metodou konečných elemen-

tů, viz příloha PÍ.

Nejstarší známé práce se týkají vertikálních vácových nádrží a pocházejí od Wes-

tergarda /I/, Hoskinse Jacobsena /2/, Jacobsena /3/, Wernera se Sundquistem /4/

a Jacobsena + Ayre /5/. Jejich společným rysem bylo řešení v uzavřeném tvaru, předpo-

klad ideálně tuhé stěny a výsledkem odvození vztahů pro hydrodynamický tlak. Zobecně-

ni těchto dílčích studií provedl Housner v /6, 7/, který formuloval mechanický ekviva-

lentní model s tzv. impulsní mj a konvektivní m^ hmotou, viz obr. 1.

Tato metodika byla v době svého vzniku aplikována při stavbě velkých naftových

či olejových rezervoárů a s určitými výhradami ji lze v rámci orientačních odhadů po-

užít i v současnosti.

Problém se pokládal za vyřešený až do zemětřesení na Aljašce v roce 1964, kdy

zhavarovala řada nádrží, dle tehdejších názorů moderní konstrukce /8,9/. Důsledkem to-

ho byla kvalitativní změna v řešení spočívající v respektování elasticity stěn. Mate-

matický model jako první formulovali Veletsos /10/, Vang /li/ a Veletsos-f- Yang /12/

za předpokladu, že nádrž se chová jako vetknutý nosník, jehož tvar kmitu je zadán ve

tvaru některé známé funkce. Celý systém kapalina + nádrž je uvažován jako soustava

s jedním stupněm volnosti, řešení je v uzavřené formě. Setrvačné účinky kapaliny jsou

respektovány zavedením "přídavné hmoty", která je přičítána k hmotnosti pevné fáze,

což má za následek posun vlastní frekvence směrek k nižší hodnotě. V modelu je uvažo-

vána pouze impulsní hmotnost m.. Přechod na libovolně mnoho stupňů volnosti, což vlast-

ně znamená použití nekonečných řad, provedli Lev a Jam /13/ tím, že respektovali teo-

retickou možnost výskytu nespočetně mnoha uzlových bodů nosníkového tvaru kmitu. Cplné

řeiení zahrnující impulsní i konvektivní hmotnost opět s použitím nekončené řady pub-

likovali Fujita a Shirakl v /14/. Současné práce /IS, 16,17,18/ jsou zamířeny na po

výice odstupňované /po částech hladké/ nádrže. Je opět používáno nekonečných řad v kom-

binaci s maticovým počtem. Společným rysem celé této problematiky je deterministické

buzení. Pokud se týče náhodného buzení, pak za reprezentativní lze označit práci /19/.

ft«iení je opit v* tvaru nekonečné řady.

Paralelné s vývojem teorie probíhalo i experimentální ovéřování. Ukázalo se, že

•odelování k»itů volné hladiny konvektivní hmotností a lineární pružinou má své opráv-
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není pouze pro malé kmity podloží. Nad určitou hranicí se již objevily nelineární efek-

ty /tzv. rotační kmitání povrchu/, což zpštně vedlo k opravě Housnerova modelu zave-

dením nelineární pružiny řádu /2n - 1/. Teoretická formulace byla publikována Bauerem

v .'20/, řežení je provedeno pro tuhé stěny ve tvaru nekonečné řady.

Speciální třídu problémů tvoří horizontální kruhové kanály a sférické nádrže čás-

tečně či. zcela zaplněné kapalinou. Požadavky na výzkum byly formulovány raketovým prů-

fi.yslem na přelomu 50 a 60 la--. Z hlediska teorie prvenství lze připsat Budianskému

/21/, který aplikoval integrální metodu na různé výšky zaplnění. Na tomto semináři je

této otázce věnován referát /22/. Vzhledem k tomu, že vlastni frekvence kmitání hladi-

ny jsou úměrné /g/R/ , vytvořil se analogicky k válcovým nádržím i zde mechanický

model založený na bázi fyzikálního kyvadla, viz obr. 2.

Vliv nelinearit velkých kmitů podloží /opět rotační sloshing/ js respektován Ku-

bickou pružinou. Matematický model vede na Duffingovu rovnici viz podrobněji /23/.

Z hlediska výpočtu vlastních frekvencí je velmi zajímavá přibližná metoda publi-

kovaná šetuchinem /24/ založená nu součtu tzv. bázového a korekčního potenciálu, při-

čemž bázový potenciál vychází ze známého řešení /např. válec/.

V případě zcela zaplněného kanálu či koule kyvadlový model není vhodný. Matematic-

ký model vychází z pohybových rovnic nevazké stlačitelné kapaliny a rovnice kontinui-

ty, které se upraví do výsledného tvaru

ti I ̂ Ĺ L * ľl éií
r0rl ŕ r V ~ r* ̂" č;£ V ~ ~ "ČT

Hledaná potenciální funkce, z níž se pak stanoví akustický tlak je ve tvaru nekonečné

řady /25, 26/. Stěny nádrže jsou vždy předpokládány ideálně tuhé. Akcelerogram podlo-

ží je deterministický; širokopásmové náhodné buzení dosud nebylo aplikováno.

Tímto lze považova "klasickou" problematiku za vyčerpanou a přejdeme v dalším na

konečné diference. Pokud je autoru této zprávy známo, aplikace metody konečných dife-

rencí nebyla dosud na problematiku nádrží publikována. Určitá zmínka o programu SEURB-

NUK je pouze forroou "private communication". Pokud bychom uvažovali v dimenzi oboru

"interakce chladivo - pevná fáze", pak jsou vytvořeny diferenční kódy jako např. HEMP,

TOODY., REXCO či STEALTH, ale ty se používají bud na problematiku rychlých reaktorů či

na řešení LOCA havárie u reaktorů typu PWR.

Metodu konečných elementů aplikoval jako první na problematiku nádrží s elastic-

kými stěnami Edwards /27/, který respektoval hydrodynamické účinky kapaliny zavedením

matice dynamické přídavné hmoty. Ha něj pak navázali Wu /28/ a zejména Shaaban a Nash

/29, 30/, kteří vyvinuli program FLUID pro výpočet matice dynamické přídavné hmoty pro

osově-symutrická tělesa. Zajímavou metodu vypracovali Haroun a Kousner /31, 32/. Prin-

cip spočívá v kombinaci konečných elementů aplikovaných na nádrž a klasického řešení

pro impulsní tlak pomocí nekonečné řady. Odezva stěny se pak stanoví pomocí principu

virtuálních prací. Společným jmenovatelem všech těchto prací je jejich aplíkovatelnost-

pouze na lineární oblast čili na malé kmity podloží. Nelineární úlohy byla vyřešena

Doneou /33/ a Liu /34/ pomocí tzv. Lagrange-Eulerových rovnic pro kapalinu. Výsledkem

jsou kódy EURDYN-1M a FLUSTR, které představují to nejlepií co dosud bylo vytvořeno,

přičemž zejména FLUSTR je dosti používán ve stavbě rychlých reaktorů chlazených teku-

tým kovem. Vzhledem k tomu, že zavedení FEM do této problematiky představuje kvalita-

tivně nový přístup, je pro vytvoření názoru v daläím naznačena metodika řeSoní.
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Mějme dánu nádrž libovolného tvaru s ideálně tuhými stěnami částečně zaplněnou

kapalinou, viz obr. 3. Objem kapaliny je označen jako v, S značí povrch na němž se

kapalina stýká se stěnou nádrže a f je plocha volné hladiny. Její výchylka vůči kli-

dovému stavu nech£ je h.

Za předpokladu malých výchylek a nevazké, nestlačitelné tekutiny existuje rych-

lostní potenciál ^r*,/,2/^, takže v každém bodě objemu V platí

•U W ty

Základní systém rovnic tvoří rovnice ke. tinuity

spolu s okrajovou podmínkou na povrchu S

a na volné hladině f

4 0 0 ôy
- — *• — =0

Pomoci Galerkonova principu vyjádříme 0 (JÍ, f.,Ž, i ) ve tvaru

y

kde Mj (X, f-, Z j jsou tzv. bázové funkce a fj(i) jsou funkční hodnoty v uzlových

bodech. Aplikujeme-li v dalším na vztahy /2/ - /4/ tzv. váhový princip, v němž funk-

ci váhovou položíme rovnu funkci bázové, dostaneme
R l . t **9 Ar

/2a/
N

* '" '" /3a/

Po jednoduchých tipravích, kter< jsou detailně popsány v /35/ dostaneme výsledný

vztah W

W8



e / ŕ'
což lze maticově zapsat jako

M</>" tK<j> = f
přičemž prvky hmotové a tuhcstní matice a vextoru buzení jsou patrné z /5/. Je zřej-

mé, že M. .. K. . a f. jsou dány tvarem bázové funkce, která závisí na volbě prvku.
^7 J Í / J) -̂

Pro své výhody je používán izoparametrický prvek a to bud 4 uzlový čtyřstranný, viz

obr. 4, nebo čtyř až osmi uzlový, viz obr. 5.

Je-li /x, z/ globální souřadný systém, v němž z_ je osa symetrie, pak pro libo-

volný m-tý prvek lze pomocí lokálního systému ft ,V / vyjádřit transformaci souřad-

nic mezi "bi-jednotkovým" čtvercem a deformovaným prvkem ve tvaru

v«
lil

Í'4

fcľl

kde ( A^ ! ZCTK. ) jsou globální souřadnice jednotlivých uzlů Ĺ6<'//^> resp.

í£<'( /í} prvkům a ^i(S/"í) jsou tzv. interpolační funkce, podrobněji viz /36,
35/.

Při tvorbě prvků tuhostní matice předpokládáme pouze antisymetrické tvary kmitu,

čili pro m-tý prvek platí
<r/8

Bude tedy

U

2r
h/t

/1O/

Jro
přičemž tvary řádkových vektoru P*.(\) a <JÍJ) se snadno odvodí z /1O/
a z tvaru Interpolační funkce.

Protože v globálním souřadném systému je funkcí /x, z/, lze p»<t
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Odtud invertováním

N'

Dz

7, /ll/

/12/

čili

-J.

Odtud plyne, že /viz /5//

PíU'
ft) CO, ô

/13/

.ÍZ -L

B

Konkrétní vztahy jsou opět uvedeny v /35/. Analogicky by se postupovalo i v případě

hmotové matice.

Promítneme-li nyní uvedený přehled do požadavků čs. jaderně-energetického komp-

lexu pak možno konstatovat, že

- u reaktorů typu WER 440 a V 1000 se vyskytnou úlohy, pro jejichž řešení se použi-

je modelů

. dle Housnera pro hydroakumulátory a kompenzátory objemu, neboE se jedná o silno-

•tftnná válcové nádoby

. tuhé válcová nádrže zcela zaplnené kapalinou /některé vestavby reaktoru jako nos-

ný válec apod./, což je v podstatě aplikace práce /25/

. na bázi MKE, tj. nejlépe programů typu FLUSTR pro skořepinové nádrže obsahující

nečistý kondenzát /rozsah dodávky KPS Brno/. Zde se ukazuje jako výhodné použít

přibližné sMtody dle /24/



- u rychlých reaktorů chlazených tekutými kovyr což je perspektiva po roce 2000 a to

výhradne ve spolupráci se SSSR používat pro řešení dloh jedině programů na bázi

MKE, tedy opět FLUSTR resp. jeho inovace.

Vývoj metodik je v současné době prováděn v SPZV III-3-2: "Dynamika poddajných

těles" /etapa 7.2/ a v období 8. SLP S<J V řešení předpokládá pokračovat opět v SPZV

pod hlavičkou Odloučeného pracoviště ÚTAM ČSAV, Plzeň. Realizace se uskuteční přede-

vším při vypracování PPBZ pro JE Mochcvce resp. v dalších požadavcích čs. průmyslu.
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SEIZMICKÁ ODOLNOST TENKOSTENNÝCH
VÁLCOVÝCH NÁDRŽÍ NAPLNĚNÝCH
KAPALINOU

Ing. R. Masopust, CSc.Jng. A. Strune

VE Škoda, k. p- Praha, pracoviště Plzeň

1. tJVOD

Aplikací horizontálního seizmického buzení na svislé válcové nádrže se jako prv-

ní zabýval Housner /18/, který předpokládal, že nádrž je dokonale tuhá a kapalina

nevazká a nestlačitelná. Pro praktické výpočty odvodil Housner vzorce, které jsou

ve formě prostých algoritmů pro kruhové a prizmatické tuhé nádrže uvedeny též v /24/.

Na Housnera navázali později dalSí autoři /I, 20, 25, 26, 30, 31/, kteří se zabývali

interakcí nevazké a většinou i nestlačitelné kapaliny s tuhou nádrží nebo jinou tu-

hou konstrukcí. Tyto práce našly uplatnění hlavně v hydrotechnickém stavebnictví.

Další vývoj ukázal, že u pružných a hlavně pak tenkostenných nádrží mohou být hydro-

dynamické tlaky podstatně větší než udává Housnerova metoda. Ukázalo se to jednak

ve skutečnosti na poruchách nádrží v Kalifornii při zemětřesení v San Fernandu /1971/

a další teoretické i experimentální důkazy byly poskytnuty hlavně v pracích Fischera

/li/, Fujity a Shiraki /13/, Harouna /16, 17/, Kaný /19/, Kuželky /22/, Manose /23/,

Niwy /27/ a některých dalších autorů.

V současnosti lze seizmickou odezvu nádrží obsahujících kapalinu zařadit do

obecnější problematiky interakce kapaliny s poddajnou konstrukcí, a sice do třídy

problémů s dlouhou dobou trvání a relativně malými výchylkami /34/. Zde nyní vykrys-

talizovaly dvě základní skupiny metod řešení /6, 7, 33, 34/:

a/ analytické a finitní metody, založené na tzv. Eulerově přístupu k řešení interakč-

ního problému /13, 16, 17, 22, 32, 34/,

b/ finitní metody Lagrangeova typu /7, 15, 29, 33/.

Pro první skupinu je typické analytické nebo finitní explicitní nebo implicitní

vyjádření tlaku v kapalině, resp. spolukmitající hmoty kapaliny. Analytické metody

jsou jak v oblasti kapaliny, tak i konstrukce aplikovatelné jen pro relativně jedno-

duché oblasti, prosté okrajové podmínky a za předpokladu řady dalších zjednodušení.

Nicméně zůstávají dosud užitečným aparátem /13, 22, 32/, hlavně pak pro oblast kapa-

liny. Z finitních metod se používá nejčastěji metoda konečných prvků /16, 17, 34/,

a to jak pro konstrukci /zpravidla v klasické deformační variantě/, tak i někdy pro

oblast kapaliny, tj. pro vyjádření potenciálu tlaku v kapalině variačním způsobem.

V některých případech se vyskytují též tzv. nekonečné prvky. V poslední době se jako

perspektivní jeví též užití metody hraničních prvků /8/. Dynamickou interakci kapa-

liny a konstrukce lze řešit přímo nebo iterativně. Zvolíme-li přímý způsob, mohou se

v řešení metodou konečných prvků objevit matice nesymetrické a nepásové /16, 17, 34/.

Finitní metody umožňují zavést do řešení některé nelinearity, viskozitu a stlačitel-

no«t kapaliny apod. Metody založené na Eulerově přístupu všeobecně znamenají nutnost

sestavení speciálních výpočtových programů.

Ve finitních metodách Lagrangeova typu je chování kapaliny vyjádřeno deformač-

ním způsobem, xapalina je modelována konečnými prvky jako určité pružné nebo vazko-
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pružné prostředí s příslušnými konstantami /li, 29, 33/. V této souvislosti bylo vy-

tvořenc několik tzv. fluidních deformačních konečných prvků různého tvaru, dimenze

i uspořádání /15, 29, 33/. V poslední době se jako zvlášE lákavá jeví zde možnost

užití standardních universálních programů pro analýzu konstrukcí a systémů metodou

konečných prvků, k nimž patří např. program SAP IV /3/. Potřebné úpravy popisují

Wilson a Khalvati /33/ a též Oloon a Bathe /29/. Na ně v poslední době navázalětrunc,

jehož referát je v tomto sborníku.

2. VYMEZENÍ PROBLEMATIKY A PODMÍNEK ŘEŠENÍ

Zaměříme se na odezvu svislé nekruhové válcové tenkostenné nádrže, naplněné ka-

palinou, na horizontální seizmické buzení v její základně /obr. 1/. K řešení použi-

jeme poloanalytickou metodu, založenou na Eulerově přístupu k interakčnímu problému.

Hlavní předpoklady řešení jsou:

1. Nádrž je svislá válcová s obecně nekruhovým půdorysem /obr. 1/ a s dokonale

hladkým vnitřním povrchem. Může být otevřená i uzavřená, tj. se střechou.

2. Je umístěna na jedné základně, která je rozkmitávána zadaným horizontálním

seizmickým pohybem v rovině 9 = 0 /obr. 1/.

3. Nádrž je nepropustná a její materiál je uvažován lineárně pružný.

4. Kapalina uvnitř nádrže je nevazká a nestlačitelná, nádrž je naplněna jen do

takové výše, že při jejím kmitání nedojde k přelití ani ks šplouchání na střechu.

5. Kmitání kapaliny v nádrži je malé, takže lze užít rovnice lineární hydrody-

namiky a tlak kapaliny uvnitř nádrže popsat pomocí skalárního potenciálního pole.

Přetvoření nádrže jsou rovněž malá a pro samotnou nádrž použijeme vztahy lineární

teorie pružných skořepin, resp. jejich implementaci v deformační variantě metody

konečných prvků. Na volném povrchu kapaliny působí pouze zanedbatelný odpor atmosfé-

ry, povrchové napětí na volné hladině ani adhesivní síly v kontaktu kapaliny s nádr-

ží se neuvažují.

6. Aplikuje se Housnerova hypotéza o impulsní a konvektivní části kapaliny

/li, 13, 18, 22, 24/ s odlišným charakterem dynamického působení, avšak při určová-

ní odezvy na kmitavý pohyb volné hladiny je nádrž uvažována přibližně jako dokonale

tuhá.

7. Dále je užita hypotéza, že tvary vlastního kmitání nádrže ve vakuu /nenapl-

něné/ a naplněné, které jsou z hlediska seizmického buzení významné, zůstávají stej-

né, hydrodynamickým působením kapaliny se mění pouze frekvence vlastního kmitání.

Tento zásadní předpoklad vychází z Gontkeviče /14/ a bývá poměrně často používán

v úlohách o seizmické odolnosti nádrží naplněných kapalinou /li, 13, 19, 22, 24, 27/.

8. Úloha je řešena ve válcových souřadnicích /obr. 1/, složky přetvoření skoře-

pinového pláště nádrže, které se uvažují v řešení okrajového problému pro potenciál

rychlostní kapaliny uvnitř nádrže, jsou uvedeny na obr. 2.

Teorie seizmické odolnosti tenkostenných svislých nekruhových válcových nádrží

je podrobně rozebrána ve výzkumné zprávě /26/, kde jsou též uvedeny některé zvlétätní

případy, tj. stejná dokonale tuhá nádrž, zvláštní případ symetrické tenkostenné svis-

lé válcové nádrže a též hrnková svislá válcová nádrž. Ve zprávě /26/ jsou uvedena

též veškerá odvození vč. vzorců přibližné metody spekter odezvy.
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3. RYCHLOSTNÍ POTENCIÁL A HYDRODYNAMICKÝ TLAK KAPALINY V NŽDRŽI

Označíme °r ( ffii1^' potenciál rychlostí kapaliny v nádrži. Necht

kde Tt resp. 'K odpovídají impulsní resp. konvektivní části kapaliny.

Pohybovou rovnicí je Laplaceova rovnice

rZr

/l/

m
s okrajovými podmínkami

-0
2*0i-0 <•

--W.(t)€0S<*-(j.,ŕ8/l/t),

kde fj, je měrná hmotnost kapaliny, g - zrychlení zemské tíhy, ostatní viz obr. 1

a 2. Kromě toho

Označíme

vektory dvou uvažovaných složek v čase proměnného přetvoření válcové skořepiny

/obr. 2/ resp. dvou uvažovaných složek přetvoření válcové skořepiny v k-tém tvaru

jejího vlastního kmitání. Obecně platí, že

kde p je počet uvažovaných tvarů vlastního kmitání nádrže,

tele a ^ ( í ) tzv. normální funkce.

Necht

jsou váhové součini-

•i " ri r 'i i iv

kde T j je část potenciálu Tj , odpovídající dokonale tuhé nádrži, zatímco "f* je

přídavek způsobený poddajností reálné nádrže. Řešení rovnice /2/ s okrajovými podmín-

kami 13/ - /S/ zapíieme rovnou prostřednictvím odpovídajících hydrodynamických tla-

ků v kapalině ve tvaru /26/:
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kde 0̂ 0kde ^-(m/zjiť, 0^0 ̂ , O ^ ž ^ H , It(f)
funkce prvního druhu /21/. Konstanty C«-«( P-"«, Ĉ <«

podmínky /4/, která se s uvážením /9/ rozpadá na 2 podmínky

-V. (t) COS.*. ,

/li/

je modifikovaná Besselova

a !>•*<• určíme z okrajové

/ 1 2 /

- -4,(9,^1)- j]
Použijeme kolokační metodu /2O/, což znamená, že splnění podmínek /12/ a /13/ budeme

vyžadovat pouze v různých bodech na hranici B /obr. 1, 2/.

Dostaneme tak 4 soustavy nehomogenních lineárních algebraických rovnic

[ H ] W { c ) W -í

/15/

led*

Pro prvky vektorů a matic v /16/ platí

Am) ar
Z JÍ-0 . i ) 1

/17/
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/2O/

/21/

H /22/

* W fl -a /23/

Zde YA 4 resp. T^ je sudá resp. lichá část funkce ifa(&i2) ve vztahu k souřadnici

0.

Matice £H] a [Q] jsou čtvercové nesymetrické rozměru r x r. V obecném

případě jsou regulární, jestliže splnění podmínky /4/ je vyžadováno v odlišných bo-

dech na hranici B. Naopak mohou být singulární resp. kvazisingulární, je-li splnění

podmínky vyžadováno ve stejných resp. téměř stejných bodech. Odhad chyby kblokační

metody je prakticky nemožný, záleží na tvaru hranice B ; počtu a rozmístění kolokač-

ních bodů. Teoreticky platí, že čím hustější je jejich dělení, tím by mělo být vý-

sledné řešení přesnější. Ovšem současně s hustějším dělením se stávají obě matice

numericky hůře podmíněné. Proto v každém konkrétním případě je nutné postupovat obez-

řetně a uskutečnit několik numerických experimentů. Totéž se týká též volby počtu

členů první řady v /10/ a /li/, což je konvergenční problém, a konec konců i volby

počtu uvažovaných tvarů vlastního kmitání, resp. výběru těch tvarů, které jsou z hle-

diska seizmického buzení v daném případě významné. Dlužno poznamenat, že součinite-

lé C*,*, D«!i,,C/«,A; D/ivH mají rozměr v délkových jednotkách.

4. SPOLUKMITAJfCf HMOTA KAPALINY V NÄDRZl A URČENÍ NORMÁLNÍCH FUNKCÍ

Označíme

/25/

vektor 2 uvažovaných složek absolutního zrychlení válcové skořepiny nádrže, přičemž

/26/
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Podmínka rovnováhy v libovolném bodě s 6 B má tvar

'B
/27/

kde K.y, je hledaná virtuální spolukmita jící hraota kapaliny v nádrži, tedy jinými
siovy hmota impulsní části kapaliny, kterou uvažujeme jen ve směru normály »i
/cbr. 2/, neboE pouze v tomto směru se projevuje hydrodynamický tlak nevazké kapali-
ny na stěnu nádrže /14/. V obecném případě je hmoto m^4 funkcí času. Avšak v přípa-
de dokonale tuhé nádrže ^ {6,z,-i ) = V, ( + ) COS »O ,

Jestliže nádrž kmitá v některém ze svých tvarů vlastního kmitání

ni (0,2) / 2 9 /

v obou těchto případech velikost spolukmitající hmoty nezávisí na zrychlení, nýbrž

pouze na tvaru kmitů, takže není funkcí času. Kromě toho platí, že

- < , (6,2) V. (t) ,̂* fe,«) ft, (6,B) ̂ (t)
Pokud ^eětě zavedeme diaaonální matice

"w ]•[-5 r-oj

lze /3O/ přepsat do obecnějšího tvaru

ô (0 {7]

/3o/

731/

!)*(*)•

/32/

Pohybová rovnice seizmicky buzené soustavy pružná nádrž - kapalina má v obecném
případě tvar

/33/

-(o).
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Zde L je samoadjungovaný diferenciální operátor, /Í(6,I.) - hmotnost pláště nádrže

na jednotku plochy, C(<W - funkce tlumení a f->~v(3»,̂ ] - diagonální matice virtuál-

ní spolukmitající hmoty kapaliny v nádrži. K rovnici /33/ patří ještě okrajové a po-

čáteční podmínky. K řešení lze použít metody přímé numerické integrace za předpokla-

du, že je vůbec explicitně známý diferenciální operátor L . Navíc algoritmus by by-

lo třeba uspořádat do iteračního cyklu, protože velikost spolukmitající hmoty kapa-

liny záleží na jejím zrychlení v nádrži. Proto v dalším se zaměříme výhradně na mo-

dálni rozvoj /&/ s tím, že frekvence a tvary vlastního kmitání prázdné nádrže lze

určit vcelku pohodlně numericky. Tvary {*ft(9(i)j jsou ortogonální, takže

Kromě toho, uvažuje.:ie-li proporcior.élni Útlu3i, plití též, ie

L W

jj ^
/35/

0 0 I \ <i/

V souladu s předpokladem, že tvary vlastního kmitání naplněné a nenaplněné nádrže

zůstávají přibližně stejné, což platí zejména pro nejnižší tvary nosníkového nebo

přibližně nosníkového typu, které jsou z hlediska seizmického buzení a odezvy rozho-

dující, musí ještě přibližně platit, že

H ZIT
/36/

Nyní pomocí rozvoje /8/ a vztahů /34/, /35/ a /36/ místo /33/ dostáváme pro funkce

I/soustavu nezávislých diferenciálních rovnic druhého řádu

kde

/38/
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je k-1á kruhová frekvence vlastního kŕ;itání naplněné nádrže,

f [ A , J > . j ^ í ( , r I M í ? ] /39/

je váhový součinitel,

/n*j}'/l / 4 0 /

je k-tá kruhová frekvence vlastního kmitání prázdné nádrže a

r. . <U,

je součinitel poměrného útlumu, příslušného k-tému tvaru vlastního kmitání. Pro oce-

lové nádrže naplněné kapalinou volíme tento poměrný útlum hodnotou asi 3 - 5 % kri-

tického útlumu v závislosti na druhu kapaliny a naplnění nádrže /13, 27/.

Řešení rovnice /37/ zpravidla s nulovými počátečními podmínkami vyjádříme jed-

noduše pomocí Duhamelova integrálu /9, 24, 25, 26/. Problém určení impulsní odezvy

naplněné nádrže na horizontální seizmické buzení v její základně tím můžeme považo-

vat za vyřešený, pokud ovšem známe frekvence a tvary vlastního kmitání prázdné nádrže.

Do řešení se zahrnují jen základní tvary, které jsou z hlediska seizmického buzení

a odezvy na ně rozhodující. Dají se relativně snadno určit dostupnými programovými

prostředky, nejcastěji na bázi metody konečných prvků.

5. RBgENÍ RYCHLOSTNÍHO POTENCIÁLU *fit, A ODEZVA NA POHYB VOLNĚ HLADINY

V reálných nádržích je základní frekvence kmitání volné hladiny kapaliny vždy

podstatně nižší než frekvence vlastního kmitání naplněné nádrže. Proto při určování

odezvy na kmitavý pohyb volné hladiny lze uvažovat nádrž jako dokonale tuhou /13,

24/. Nejprve se budeme zabývat vlastním kmitáním volné hladiny kapaliny v nádrži.

Příslušný potenciál rychlostí, vyhovující Laplaceově rovnici /2/ a odpovídajícím

okrajovým podmínkám, zapíšeme ve tvaru

m-1
/42/

kde řw-4 r

t~' '" ~ ' "' /43/

*%&

jsou symetrické a antimetrické /vzhledem k úhlové souřadnici 6/ tvary vlastního kmi-

tání volné hladiny kapaliny v nádrži, o J ^ a wíí,' označují odpovídající kruhové

frekvence vlastních kmitů a fíi' resp. f)* jsou fázové posuny. J^(j) je Besselo-

va funkce prvního druhu.
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Z poslední okrajové podmínky /5/, aplikované pouze na potenciál % , dostane-

me, že

Tvary kmitání volné hladiny kapaliny v nádrži jsou ortogonální, takže

Podobný vztah platí i pro tvary fjf' ' (̂ î ) < s Je povrch volné hladiny.

K vyhledání zatím neznámých vlnových čísel Jř*. a A*. a koeficientů C««

a D*.« použijeme kolokační metodu, abychom splnili okrajovou podmínku /4/, č.pli-

kovanou na potenciál T K , v r různých bodech na hranici B /obr. 1,2/. Tímto způso-

bem se problém redukuje na řešení dvou soustav homogenních lineárních algegraickych

rovnic ve tvaru

[H]

[a]
/48/

kde

/49/

Pro prvky vektorů a matic v /49/ platí

/so/

/51/

/52/

Matice fnj a [Q] jsou čtvercové nesymetrické rozměrů r x r. V obecném případě

jsou regulární, jestliže splnění podmínky /4/ je vyžadováno v odlišných bodech na

hranici B /obr. 1,2/. Proto obě soustavy v /48/ mají netriviální řešení, jestliže
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A * [H] = 0 , 1

cki-lQl - o . J
Kořeny obou těchto transcendentních rovnic 1C+, , \*" /m - 1,2,... p resp. q/ se vy-

počtou numericky. 2 teorie Besselových funkcí /21/ vyplývá, že tyto kořeny jsou

váech.ny reálné, kladné a jednoduché a jejich množina je nekonečná. V praktických

úiohách se pochopitelně omezíme pouze konečným počtem p resp. q těchto kořenů

/zpravidla 1 - 3/. Konstanty C*«« a í" «">• představují součinitele v rozvojích

jerir.otl Lvých tvarů vlastního kmitání po úhlové souřadnici & a určí se jako netriviál-

ní řešení dvou soustav /48/.

Známe-li nyní frekvence a tvary vlastního kmitání volné hladiny kapaliny v ná-

drži, můžeme výraz pro potenciál rychlostí fK , vyhovující Laplaceově rovnici 12/

s příslušnými okrajovými podmínkami /3/ - /5/, zapsat ve tvaru rozvoje

kde «-m (*) , ̂ *» (t) jsou zatím neznámé normální funkce.

Využijeme-li ortogonalitu tvarů vlastního kmitání /47/, dostaneme po dosazení do

podmínky /5/, aplikované na potenciál rychlostí 'Pj • "TK , a po formálním přidá-

ní členu, vyjadřujícího proporcionální viskózni lítium kmitání volné hladiny kapaliny,

následující dvě soustavy nezávislých rovnic druhého řádu:

, (t) + 2£ tf£> < (t)
/ 5 5 /

/ 5 6 /

kde 5 je součinitel poměrného iltlumu / ~ 0,5 % kritického dtlutnu dle /13//,

ť«Js a U)*,' jsou frekvence vlastního kmitání volné hladiny kapaliny v nádrži

a «O-u, resp. (i**, jsou bezrozměrné součinitele, přičemž

/57/

758/
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Zde

759/

Řešení obou rovnic /55/ a /56/ zpravidla s nulovými počátečními podmínkami vyjádří-

me jednoduše pomocí Duhamelova integrálu. Odpovídající tlak v nádrži je

Pk "£ Ž
/60/

Problém určení odezvy soustavy nádrž - kapalina na doprovodný kmitavý pohyb vol-

né hladiny kapaliny v nádrži je tímto prakticky vyřešen. Určili jsme odpovídající

hydrodynamický tlak a následné stanovení napjatosti a přetvoření nádrže v libovolném

časovém okamžiku je zejména v případě užití metody konečných prvků více méně rutinní

záležitost.

6. VÝSLEDNÁ ODEZVA KAPALINY V NADRŽÍ, REALIZACE VÝPOČTU NA POČÍTAČI

Výsledný hydrodynamický tlak kapaliny v nádrži je dán součtem tlaků Pj a fn ,

tj.

P( pi ei C ri f li*i

Uvedme dále základní vzorce přibližné metody spekter odezvy. Jejich odvození na zá-

kladě vztahů uvedených výše je dáno v /26/. Maximální impulsní tlak na stěnu nádrže

vč. setrvačného účinku samotné stěny je

M
,€2/

Tentýž tlak na dno nádrže dává p oo r

•o r

Ve vzorcích /62/ a /63/ je Ä 4 " maximální spektrální zrychlení, které odečteme ja-

ko suprenua funkce &***(t)v intervalu [(*-&) $Af(i+&)fi] , kde /* - hjt. /l T ,
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, k - 1,2,... i. •, z příslušnic spektra odezvy v horizontálním zrychlení pro hodnotu

pomerného útluniu reprezentovanou součinitelem ^> & • Tento postup respektuje pravdě-

podobné oJchvlky vypočtených vlastních frekvencí od skutečných v důsledku výpočto-

vých nepřesností. Součir.itel €/ volíme v rozmezí 0,1 - 0,2. Ve vzorcích /62/ a /63/

ic- použito pravidlo pro sčítání účinků jednotlivých tvarů /metoda spekter odezvy ne-

obsahuje fázovou informaci/, podle kterého, následují-li tvary těsně po sobě, tj.

frekvence vyššího tvaru je v rozmezí 110 % frekvence nižšího tvaru, se sčítají pří-

spěvky obou těcr.to tvarů po absolutních, členech, zatímco nejsou-li tvary blízké, zís-

kají se jejich příspěvky metodou druhé odmocniny ze součtu čtverců.

V případě dokonale tuhé nádrže

kde

\(t) . /65/

nebo-li maximální hodnota zrychlení ze spektra odezvy při nulové periodě, pro funkce

VÍÍC) /r,e/ a f ^ /r,9/ platí vzorec /59/.

Vzorec pro maximální konvektivní tlak kapaliny v nádrži, tj. tlak způsobený do-

provodným pohybem volné hladiny kapaliny, má tvar /26/

x Gos4 j I j
Zde -̂i*. resp. Ä L je maximální spektrální zrychlení, odečtené z pří-

slušného spektra odezvy pro odpovídající iStlum a pro m-tou frekvenci symetrického

resp. antimetrického vlastního kmitání volné hladiny. Pro funkce Ym,C /r,8/

a VM. /r,e/ platí vzorce /43/ a /44/, ostatní veličiny viz 5. část.

Vzorce pro výchylku pohybu volné hladiny ve směru osy z a její maximum jsou od-

vozeny v /26/. Tamtéž jsou rozebrány některé zvláštní případy řešeného problému, pře-

devším válcová svislá nekruhová nádrž, která je symetrická vzhledem ke svislé rovině

© - 0 a je rozkmitávána seizmicky též ve směru e - 0, a dále svislá válcová nádrž

kruhového půdorysu.

Pro praktické výpočty seizmické odolnosti tenkostenných nekruhových svislých

válcových nádrží naplněných kapalinou byl v oddělení Dynamika a statika k.p. Výstav-

ba elektráren SKODA vytvořen program JD 75 S. Je provozován na minipočítači SM-4/20

a na základě algoritmu, které jsou uvedeny v tomto příspěvku, se programem počítají

maximální veličiny hydrodynamického impulsního a konvektivního tlaku kapaliny v ní-
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drži metodou spekter odezvy. Pro složení obou maxim nutno použít metodu druhé odmoc-

niny ze součtu čtverců, nebot časově je odezva na kmitání volné hladiny kapaliny

v nádrži zpravidla značně zpožděná a její maxima se vyskytují někdy až v závěrečné

fázi zemětřesení, většinou po odeznění maximální impulsní odezvy. Tzn., že

M,O] 2J2)1/1 767/

Program JD 75 S pracuje v součinnosti s programem SAP IV /3/, kterým se počítá

vlastní kmitání prázdné nádrže a náhradní statická odezva na vypočtené maximální hod-

noty hydrodynamických tlaků vč. setrvačného iíčinku pláště nádrže /26/. Tato odezva

je v rámci přijatých předpokladů ekvivalentní maximu dynamické odezvy. Zvláštní pří-

pad tuhé nádrže je v programu JD 75 S uveden explicitně, využití symetrie je čistě

uživatelskou záležitostí. Pro kruhové svislé válcové nádrže se společně s programem

SAP IV užívá jiný analogický1 program JD 74 S. Zdá se, že další pokrok v oblasti dy-

namické interakce kapaliny s pružnou nádrží je asi možný jen užitím moderních nume-

rických metod /5/.

Uživatel programu JD 75 S musí provést uvážlivý výběr počtu a rozmístění kolo-

kačních bodů po obvodě pláště nádrže a během řešení lílohy vybrat a ponechat v pří-

slušných rozvojích pouze ty tvary vlastních kmitů nádrže resp. volné hladiny kapali-

ny v ní /zpravidla 1, 2 nebo max. 3 - 5/, které jsou z hlediska seizmického buzení

významné. Tyto části řešení nebyly algoritmizovány. Pro vlastní pevnostní posouzení

nádrží je velmi významný vliv imperfekcí a s tím související problém stability resp.

boulení pláště nádrže při působení hydrodynamického tlaku kapaliny uvnitř /12, 22,

26, 27, 28/ /obr. 3/.
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Obr. >. Nekruhová poddajná svislá válcová nádtó naplněná
kapalinou při horizontálním Beiaraickím buzení
v její základně
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= w„(t)

Obr. 2 . Lokální souřadnicový systém a složky přetvořeni
válcové skořepiny v libovolném bodě a£B
(osa 1 je totožná B vnějfif normálou n, osa 2 je

rovnobežné a shodně orientovaná e oeou z, osa 3
doplňuje lokální systém na pravoúhlý a pravotočivý,
složka přetvoření qg se zanedbává)
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Obr. 3. Typické lokálni vyboulení v« tvaru bikonv«zni
čofiky stěny avialé kruhové válcové náůrit
při horizontálním stiznickém buztní v j«jl
základně
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ŘEŠENÍ DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ
NAPLNĚNÝCH NÁDRŽÍ METODOU
KONEČNÝCH PRVKŮ

Ing. A. Štrunc

VE Škoda, k. p. Praha, pracoviště Plzeň

1. PŘEHLED METOD

Podobně jako v mnoha jiných oblastech technických výpočtů, prošlo i řešení inter-

akce kapaliny s konstrukcí třemi stádii od analytických nebo poloempirických metod

přes řešení pomocí řad k modelování diskretizací kontinua. Z možných diskrétních

metod je pak pro svojí universálnost, adekvátnost a propracovanost nejrozšířenější

metoda konečných prvků /dále jen MKP/.

V MKP lze vysledovat 3 různé přístupy k řešení, které se od sebe odlišují vol-

bou uzlových parametrů, Eulerovský model má v oblasti kapaliny za uzlové parametry

silové veličiny /I/, Lagrangeovský model má za parametry uzlová posunutí /I,2,3/

a AEL /arbitrary Eulerian - Lagrangian/ metody jsou kombinací předchozích dvou.

Prvek, kterým se zde budeme zabývat, je Lagrangeovský. Důvodem pro jeho vytvo-

ření byla možnost použití již hotových programů /napr, SAP4/, do jejichž knihoven

ho je možné jednoduše doplnit.

2. ČEŠENÝ PROBLEM - PREDPOKLADY

Třída problémů, které budeme řeSit, je omezena předpoklady o fyzikálním chování

kapaliny a dalšími omezeními, která je nutno vzít v úvahu při použití daného progra-

mu MKP. Budeme uvažovat ideální nevlskózní kapalinu a tlak uvnitř kapaliny budeme

popisovat pomocí skalárního pole potenciálního. Neuvažujeme povrchové napětí na vol-

né hladině kapaliny ani adhesivní síly ve styku s pevnou látkou. Oblast vyplněná ka-

palinou musí být omezená. Nelze popisovat nekonečné oblasti, protože vyzařování ener-

gie na hranici diskretizované- oblasti /3/, která musí být konečná, nebylo při kon-

strukci prvku vzato v úVahu.

Rovněž nebyla uvažována energie vln na volném povrchu kapaliny. Ta je možno na-

hradit například připojením pružin o tuhosti k = J> g « A k části povrchu o ploše

A A. Z použití programu SAP4 vyplývají předpoklady lineární teorie pružnosti a de-

terministické buzení. Připomeňme především předpoklad o malých deformacích, který

je třeba dodržet i v případě sloshingu.

3. POPIS KAPALINY

Statické úlohy, ve kterých se vyskytuje oblast vyplněná kapalinou, lze řešit

pomocí koneôných prvků, které byly sestrojeny pro pevnou látku, položíme-li smykový

modul materiálu rovný nule. Byly učiněny pokusy řešit takto i dynamické úlohy. Jak

ukážeme dále, není možné tento postup v dynamice použít, protože pak je splněna jen

jedna ze dvou rovnic, popisujících kapalinu.
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Označíme

p - hydrodynamický tlak v kapalině,

o - měrnou hmotnost kapaliny,

g - gravitační zrychlení,

w - vektor posunutí bodu.

Pak chování kapaliny je popsáno rovnicemi /3,5/

flf a j-grad p /I/

p = C div w /2/

kde C je objemový modul pružnosti /bulk modulus/. Derivace podle času označíme teč-

kou nad písmenem, operátory grád a div mají obvykly význam. Řešení se odehrává v troj-

rozměrném prostoru. Z rovnice /I/ okamžitě vyplývá, že

„ 4
rot w = y» rot grád p = 0. /3/

Ukážeme nyní, že výraz pro přetvářnou práci vnitrních sil u pevné látky s modu-

lem torze rovným 0 je podobný výrazu pro přetvářnou práci vnitřních sil kapaliny,

bereme-li v úvahu jen rovnici /2/. Pro pevnou látku platí

kde IT je přetvářná práce vnitřních sil,A - uvažovaná oblast, £, - vektor poměrných

deformací a D - fyzikální matice materiálu,

Položíme-li pro jednoduchost Poissonův součinitel /u. » 0, můžeme rovnici /4/

přepsat pro nulový modul torze

JI

kde E je modul pružnosti, x,y,z - prostorové souřadnice, u,v,w - složky vektoru w.

Pro kapalinu je podle /2/

7ť= - J p div w da=-Jc(div w ) 2J
A 2

r
l
Ju

/ 6 /

První intergrál v /6/ je až na modulu pružnosti shodný s integrálem v rovnici /5/.

Pokud bude v rovnici /6/ T = 0, tj, div w = 0, nemusí platit rovnice /3/. V obou

případech, pro něž platí /5/, resp. /6/, můžeme tedy očekávat, že pro vlastní tvary

kmitání kapaliny bude obecně

rot * jí O,

tj. bude se jednat o tvary vířivé. Protože přetvářná práce je závislá na výrazu

/div w/ a není závislá na vektoru /rot w/, budou mít vlastní tvary s nižšími frek-
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vencemi převahu rotačních složek a teprve u vyäších vlastních tvarů budcu hrát roli

přetvoření, která zvětšují hodnotu div w. To ovšem neodpovídá předpokladu o tom, že

pole tlaku v kapalině je nevířivé. Je tedy nutno splnit kromě rovnice /2/ i rovnici

/I/. Modelovat kapalinu pomocí rovnic popisujících pevnou látku s modulem torze rov-

ným nule není při dynamické analýze možné.

A. SESTROJENÍ PRVKU

Splnění rovnice /I/ ve výrazu pro přetvářnou energii zajistíme pomocí tzv. eli-

minační funkce /penalty function/

7C = - j e (div w ) 2 d«fc + - U |rot w| 2

/V

Zvolíme-li ve výrazu /7/ dostatečně velkd aCt , bude přetvářná energie velká i pro

malé hodnoty f rot w/a tím částečně potlačíme vířivé složky vlastních tvarů.

Pro sestrojeni matice tuhosti prvku je výhodnější vyjít z maticové formulace

tohoto pružnostního problému. Definujeme následující vektory a matice:

T£ = ^ p,p.p_p, y - vektor tlaku v kapalině,

T

2. 2l
t)y hz

0-1

I*
ox»- o

- vektor poměrných deformací,

- geometricko-deformacní matice.

- fyzikální matice materiálu.

Potom platí

£ - £ • £

Přetvářnou práci vyjádříme

což je výraz ekvivalentní s /7/«

Konečný prvek, který jsme sestrojili diskretizací rovnice /8/, je trojrozměrný

izoparametrický šestistěn. H4 8 uzlů, v každém uzlu 3 parametry - posunuti. Příčin-

kové funkce popisující zobrazení šestistěnu na jednotkovou krychli jsou trilineární.

Matici tuhostí, hmotnosti a vektor transformovaného zatížení prvku jsme lestavili

obvyklým způsobem /viz např. /4/ str. 212 - 218/. Výsledný konečný prvek byl začle-

něn do knihovny prvků programu SAF4.
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5. VLASTNÍ KMITÁNÍ PRVKU

Abychom mohli ověřit vliv velikosti O na rotační přetvoření prvku, vyšetřova-

li jsme vlastní kmitání jednotkové krychle. Čtyři body jedné základny byly uchyceny

pevně, zbývající 4 body byly volné. Jednalo se tedy o soustavu s 12 stupni volnosti.

Na obr. 1 je uvedena závislost 9 vlastních frekvencí na poměru oc//C, na obr. 2

jsou příklady vlastních tvarů. Číslování na obou obrázcích si odpovídá.

Z obrázků je vidět, že vliv koeficientu •*. je takový, jak bylo předpověděno.

Pro malá <<-/C jsou nižší vlastní tvary vířivé, se zvětšujícím se °o /c se vířivé

vlastní tvary stávají vyššími. To je zvlášE patrné na tvaru 9, který má charakter

čisté rotace. Tvar č, 1 má jako jediný charakter čisté objemové změny. Jeho vlastní

frekvence je pro *O /C •"»• 10 téměř konstantní. Tvar č. 1 je jediný tvar, který by

se významně uplatnil při analýze reálné nádrže. Obecně lze udělat závěr, že při dy-

namickém výpočtu nádrže naplněné kapalinou budeme brát v úvahu jen ty vlastní tvary,

jejichž vlastní frekvence se budou s rostoucím íť málo měnit. Pokud bude nějaká vlast-

ní frekvence výrazně závislá na «j , bude to vířivý tvar, který jsme chtěli původně

vyloučit. Jak je však vidět, pro «í/ /C •** 100 budou nejnižší vlastní frekvence odpoví-

dat vlastním tvarům s charakterem čisté objemové změny. Na konkrétních příkladech,

která byly počítány, nepůsobil poměr eť /C "" 100 žádné numerické potíže.
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Oor. l i Závislost vlastních frekvencí na poměru «L/C
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Obr. 21 Příklady vlaetních tvarů kutání jednotkové krychle
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KMITÁNÍ KAPALINY V ČÁSTEČNĚ
ZAPLNĚNÉM HORIZONTÁLNÍM KANÁLU

Doc. RNDr. J. Klátil, CSc., RNDr. P. Drábek, CSc.

Vysoká škola strojní a elektrotechnická, Plzeň

V následujícím článku uvažujeme horizontální kruhový kanál s ideálně tuhými

stěnami, který je částečně zaplněn kapalinou. Na zákldě potenciálního proudění

nevazké nestlačitelné tekutiny pomocí integrální metody odvodíme teoretické výrazy

pro vlastní frekvence a tvary kmitu volné hladiny.

1. ODVO2ENf SOUSTAVY POHYBOVÝCH ROVNIC

Mějme dán nekonečně dlouhý kruhový kanál, jehož příčný průřez je znázorněn

na obrázku 1. Zaplňující kapalina A j e ohraničena volnou hladinou f a tuhou

stěnou

Počátek souřadného systému x, y, z /resp. u, v, w/ je umístěn do bodu 0, výš-

ka hladiny v nádrži je rovna eR, kde R je poloměr nádrže a e je tzv. součinitel

zaplnění a mění se v mezích e £ (-1, l) . Přitom e • - 1 charakterizuje prázdný

a e = 1 plný kanál. Hodnota e " 0 potom přísluší kanálu, který je zaplněn do

poloviny.

V tomto článku se budeme zabývat malými harmonickými kmity povrchu f . Před-

pokládejme, že libovolnému bodu /x, y, z/ přísluší složky rychlosti

u /x,y,z/ sin tot, v /x,y,z/ sinuít, w /x,y,z/ sin u) t. /I/

Vzhledem k nerotačnímu charakteru proudění je můžeme vyjádřit pomocí rychlostního

potenciálu

' ' lil

ve tvaru

Za předpokladu nestlačitelnosti uvažované kapaliny přejde rovnice kontinuity

v Laplaceovou rovnici

s Neumannovou okrajovou podmínkou na hranici 5 , tj.

s 0 na 3. ' -5/,

Podmínku /5/ můžeme psát také v ekvivalentním tvaru

(V I, n ) « 0 , na 3 , /»"/

kde V M(\ í • 3y • g. ) je gradient 8 , n je vnější normála a /. , ./
značí skalární součin v /R . Protože tlak je konstantní na volné hladin* f , ma-
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jí linearizované Eulerovy rovnice tvar

Vzhledem k /3/ a záraěnnosti druhých parciálních derivací <ř platí

.22
• 2z

Ze vztahu /!/ potom plyne, že integrál pohybových rovnic /6/ je

Předpokládejme, že volnou hladinu f je možno popsat funkcí

í - £(*» T, t) . ,9/

Po dosazení /9/ do /8/ obdržíme

~f~+ 3* * 2 v u +v + * y - « £ ( x » y « t ) . /10/

Přitom podle /!/, j > je obecný tvar okrajové kinematické podmínky

/li/

kde F - z - f /x, y, t/, což po dosazení

" * U • / « /

Pro malé výchylky můžeme ještě zanedbat nelineární členy v /12/, tj. součiny

U g ^ ~ > T j-J t

a tedy místo /12/ uvažujeme pouze

/12 7

Derivováním /10/ podle t a s využitím /12'/ a /3/ postupne dostaneme

•at 2

ficicní problému •• t«dy zredukovalo na vyreäení okrajové iílohy
& $ - 0 L̂

0 na 8 .
/o. a./
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2. INTEGRÁLNÍ REŠENf /o. Ú./

Za účelem formálního zjednodušení výpočtů zavedeme v dalším bezrozměrné sou-

řadnice

x y _ z /viz obr. 2/.
R • ť " T Ř

Druhá rovnice v /o. ú./ potom prejde do tvaru

kde i _ g.) R

Stupeň zaplnění kanálu bude nyní dčelné charakterizovat pomocí uhlu d /viz obr.2/,

kde

/3 = arc sin e . /15/

Plnému kanálu tedy odpovídá /?= -y— (e = 1J r prázdnému /í* — ~T~(* = - 1/

a do poloviny zaplněného kanálu ,-jm 0 (e = O). • Vzhledem k tomu, že uvažova-

ný kanál je symetrický podle osy "f a směr buzení je kolmý na podélnou osu kaná-

lu, zaměříme svoji pozornost jen na antisymetrické kmitání kapaliny.

Uvažujme oblast Si- a její symetrický doplněk vůči ose J /viz obr. 3/.

V libovolném bodě í" €. (,0A) vytvořme elementární propad šířky d f s hltností

w(^) d J .Do symetrického bodu - € umístíme zdroj o stejné vydatnosti, při-

čemž v důsledku antisymetrického tvaru kmitu je

-J)
Předpokládejme, že rychlostní potenciál má tvar

Protože tvar výchylky hladiny je úměrný rychlostnímu potenciálu, dostaneme

Uvedený postup můžeme použít pro libovolnou dvojici zdroj - propad ~ / ' / '

pro řč<jO, I/' . Má-li být i v tomto případě zachována rovnice /14/, potom

pro 5 e <o, i > .

Protože však <í> (- ř, 0, ŕ ) - - 0( ť , 0, 1) a w ^ _ t ) « _

je vztah /16/ splněn i pro f € <-l/ 0 >.

Rovnice /16/ je inteyxálúí rovnicí popisující n-tý tvar vlastního kmitu odpovídají-

cí n-té vlastní hodnotě <<t.*(/\>«) f , n * 1, 2, ... .

Předmětem zkoumání následujícího odstavce bude odvození tvaru jádra integralntf.o

operátoru v /16/:
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3. ODVOZENÍ INTEGRÁLNÍHO JÁDRA

Integrální jádro G ( í > f ) budeme hledat pomocí konformního zobrazení a defi-

nice komplexního potenciálu dvojice propad-zdroj /viz. [l] /.

Uvažujme postupné transformace, které jdou za sebou v následujícím pořadí:

1. Posunutí: / = z + 1 /viz obr. 4/

Pro lepší orientaci budeme znázorňovat jak se transformuji body A, B, C, D.

2. Převrácená hodnota: w = j /viz obr. 5/

3. Posunutí: I** - w - -j /viz obr. 6/

4. Mocnina: f = O) 1* , kde f " fc *t^ /viz obr. 7/

Výsledné konformní zobrazení, tj. složené zobrazení

t - V

je možné vyjádřit následujícím předpisem

I/1

kde /19/'W-fTTHfjf-

5~+ 2/C? * /20/

Předpokládejme nyní, že ty *• f2 jsou dva body v komplexní rovině "f", které
odpovídají bodům z = J a z = - J v původní komplexní rovině "z" , tj.

Komplexní potenciál propadu v bodě f̂  a zdroje v bodě f2 /oba mohutnosti 2/, je

vyjádřen vztahem /viz. [ l] /:

1 * ~ f 1
.2 - /«'

kde g je libovolná funkce proměnné J . Po dosazení /IV, /21/ do /22/, dostá

váme vyjádření potenciálu v původní proměnné z :

I?"

r ' ir_ r i +r nr { ) J

a položíme-li F /O/ = 0, dostaneme jednoznačné vyjádření pro funkci g a

* {*) - - k l 0« |* " *|/ji * | jVl [} 1']/»[* ľ 1 \r /22/
/podrobně viz [3] /.

Hledané jádro je nyní

•í ̂  • f ) " •• * f«)» /23/
PíiwM-li z » f + i y , potom ze vztahu /22/ a /23/ okamžití plyne
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- f- log
/24/

zené integrální jádro má logaritmickou singularitu v bodě f * I a zároveň

přirao z odvozeného vztahu /24/ vyplývá, že

/25/

/26/

Integrální rovnici /16/ můžeme tedy psát ve tvaru

kde funkce G je zadána vztahem /24/ /exponent V je viz /20//.

4. SPECIŽLNÍ PRÍPADY ZAPLNĚNÍ KANÄLU

V posledním odstavci našeho příspěvku odvodíme vztahy pro první vlastní frek-

venci kmitu v následujících třech speciálních případech zaplnění kanálu:

4 a. Nádrž zaplněná do poloviny.

4 b. Téměř plná nádrž.

4 c. Téměř prázdná nádrž.

Případ 4 a.

V tomto případě je e = 0, tj. /3 = 0 a tedy $* = 2. Ze vztahů /24/ a /2O/

potom elementárním výpočtem dostaneme

/27/

/podrobně viz [i] /.

Jestliže nyní /27/ dosadíme do /26/, získanou rovnost vynásobíme w (i) a pak ji

zintegrujeme podle f od O do 1 , obdržíme rovnost:

' I -

/neboř v případě e = O je a • 1/.

Předpokládáme-li první vlastní výchylku ve tvaru w * f , potom po dosazení této
hodnoty do /28/ obdržíme vztahů pro urĚení přibližné hodnoty první vlastní frek-
vence tO, :

Odtud plyne

^ ^ K ^ - Í I - 1 ' 3 6 7

a tedy první vlastní frekvence je dána přibližně vztahem

U ^ A/1,169 {f .
/29/

221



Případ i b.

V tomto speciálním případě /3 •

rovnice /26/ přejde do tvaru

1 -£ a tedy '>

- ř

1. Potom příslušná integrální

/30/

/Nebot člen druhého řádu f í je v tomto případě zanedbatelně malý./

Označíme-li c n kritické hodntoy / A. a/ , n = 1, 2, 3... , potom

c c

Tedy kritické frekvence oOn budou konvergovat k + °° , jestliže se budeme blížit

případu zcela zaplněné nádrže. Zvolíme-li opět přibližné řešení odpovídající vlast-

nímu kmitu w = J / dostaneme přibližně

tedy

= 2, 094 ,

První vlastní frekvence je tedy dána vztahem

/.̂, J 2.094 . e f /31/.

Případ 4 c.

Nyní e » -1, t j . l& j- , a tedy J*—> + "O . Není proto vhodné vycházet

z integrální rovnice /26/. Účelnější je použít tzv. "shallow - water theory", kte-

rá je rozpracována v monografii /I/. V případě "téměř prázdné" nádrže je totiž

možné odvodit diferenciální rovnici pro rychlostní potenciál z variačního principu.

Podle / 4 / má příslušná variační rovnice tvar

/32/

kde /víz obr. 1/ Si značí objem kapaliny v nádrži a f její volnou hranici. Před-

pokládejme, že nádrž je zaplněna do výšky h/x/ /vzhledem k charakteru nádrže se po-

hybujeme jen ve dvou dimenzích x a z/ a že Ý nezávisí na z. Potom /32/ můžeme

psát ve tvaru:

/33/

/34/

/viz obr. 8/,

Příslušná Eulerova rovnice má tedy tvar

V případě mělce zaplněné kruhové nádrže můžeme psát

h(«)
2H '

což po dosazení do /34/ dá rovnici
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Po substituci j ~^x— přejde /35/ do tvaru

t Vynásobíme-li celou rovnici dvěma a vypočteme-lj. derivaci členu

v hranaté závorce, dostáváme Legendrovu diferenciální rovnici

Protože se zabýváme antisymetrickým vlněním, požadujeme navíc:

<p(o) = 0 <p ( l) 3 e konečné reálné číslo. /38/

Potom řešením /37/, /38/ jsou Legendrovy polynomy prvního druhu a lichého stupně,

tj.

• fy*ty « - L 2. 5
s odpovídajícími vlastními hodnotami

A = 2 n ~ n v n s l | 2 v

Odtud tedy p l y n e , že

a tedy první vlastní frekvence

H =/:f" •
Odtud je patrná analogie mezi kmitáním kapaliny v mělce zaplněné kruhové nádrži

s kmitáním matematického kyvadla o délce ramene R, nebot první vlastní frekvence

splývají.
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obr. 7

obr. S
= -2^-[(aR)ř-xz]
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NUMERICKÉ VÝSLEDKY ÚČINKŮ
KAPALINY NA ČÁSTEČNĚ ZAPLNĚNÉ
NÁDRŽE

Ing. M. Čechura

k. p. Škoda ZES, Plzeň

1. PROBLČM VLASTNÍ HODNOTY

Jak vyplývá z příspěvku /I/, problém vlastní hodnoty vede na řešení integrální

rovnice , i

w(j)f
v níž jádro je dáno vztahem

Tato funkce má vlivem čitatele logaritmickou singularitu pro J "• f > 0

Pro j = j , i ^ "* platí po úpravách přibližně

zatímco v okoií ,f s^ lze po dosazení psát

Jestliže interval f É \ Oi^ ' rozdelíme na N dílů a vezmeme-li v úvahu, že

£(0, j ) * 6 ( j , O J « O a také W(0}»0 pak původní rovnici /viz /2//

lze přetransformovat na
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Položíme-li v dalším f e j ^ dostaneme po rozepsání systém rovnic, který lze vyjád-

řit v maticovém tvaru kl

kde A je symetrická Čtvercová matice dimenze M x N, jejíž prvky mají tvar:

>

je diagonální matice opět dimenze K x N typu

100.
010
ool.
: { *
0 0...- 0

Součin A * T dává reálnou nesymetrickou matici, která je nejprve stabilizována pre-

parací na blokově trojúhelníkový tvar a dále redukována na horní Hessenbergův /skoro-

trojťihelníkový/ tvar. Výpočet vlastních čísel a vlastních vektorů je realizován dvoj-

krokovým CR-algoritmem. Hlavní komponenty programu jsou uvedeny např, v /3/.

2. FREKVENČNĚ - MODÁLNf VLASTNOSTI

Na základě předchozí teorie byla spočtena prvá tři vlastní čísla ( ̂ n * )

n - 1, 2, 3 pro hodnoty e » -l,Oj - O,8( -O,6j - 0,4) -0,2; 0; 0,2s 0,4; 0,6; 0,8;

1,0. Výsledky jsou uvedeny v tabulce ve zprávě /2/ resp. v přepočtu na frekvence gra-

ficky v diagramu Dl, přičemž a * cos f" , /3 = are sin e.

Odpovídající tvary kmitu jsou pro e « -0,4; O; 0,4 vyneseny v diagramu D2. Lze

konstatovat, že pro n • 1 je křivka \^ monotónně rostoucí, což fyzikálně znamená,

že s rostoucím zaplňováním roste i vlastní frekvence. Pro druhý a třetí tvar kmitu

je již křivka dvojznačná s minimem kolem e » O /poloviční zaplnění/. Prakticky to zna-

mená, že jedné frekvenci pak přísluší dvě různé výšky zaplnění v "podpolovičním"

a "nadpolovičním" pásmu.

Konvergence řešení, tj. vlastní čísla / X^A / jako funkce dimenze matice A

včetně růstu výpočtového času /CPU/, je znázorněna v diagramu D3. Jako rozumnou hod-

notu lze označit dimenzi N » 50.

3. SÍLA OD POHYBU KAPALINY

Podle /2/ síla F K je dána vztahem
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přičemž platí

Protože jsme předpokládali, že x=" x, fm oz-t , p ak rovnice pro / * W , / reprezen-

tuje vynucené kmitání harmonického oscilátoru s počátečními podmínkami átínfOl'O,

4H,(1) = (I. PO úpravách lze psát

Na diagramu D4 jsou vyneseny koeficienty A a B opět pro prvé tři tvary kmitu. Lze

konstatovat, že zatímco hodnoty A n pro n = 1,2,3 jsou řádově stejné, B^ je podstat-

né větší než B, » B,.

Předchozí rovnici je možno upravit do bezrozměrného tvaru

0 m cos(orcii»e)
Dále zavedeme-li v souhlase s /i/ parametr SLn = ( ii—) , pak definitivně pla-

tí:

Grafické znázornění pro e * 0, - 4 je na diagramu D5.
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práziná plaá

-1.0 -0,6 -0,2 0 0,2 o,6 1,CP

D l i p r 0 i *
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O3t n m n n i a ttštrf A vfpoCrovf Eis
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-1,0 -0,6 -0,2 0 0,2 0,6 # 1 0

0,5

0,4.

0,3-

0,2

-1,0 -U,6 -0,2 0 0,2 0,6 # 1,0

D4i K««fl«l«otř A , Bn pro n - 1, 2, 3
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USNESENÍ

Ve dnech 17. a 18. října 1984 uspořádala ZP ČSVTG k.p. ŠKODA-ZES a Čs. společ-

nost pro mechaniku, pobočka Plzeň v Železné Rudě třetí celostátní seminář "Bezpeč-

nost a provozní spolehlivost reaktoru WER - seizmická zatížení". Akce se zúčastni-

lo celkem 64 pracovníků z centrálních úřadů, projekčních organizací, výzkumných ústa-

vů, pracovišt ČSAV a výrobních závodů.

Na základě přednesených referátů a průběhu diskuze účastníci semináře konstatu-

jí, že za období od druhého semináře, tj. v letech 1983 a 1984

- byly zpracovány data banky "strong-motion" zemětřesení z hlediska výběru analogic-

kých akcelerogramů a vstupních údajů pro výpočet syntetických akcelerogramů

- dále pokročil geologický a geofyzikální průzkum a byla zavedena metoda detailního

seizmického rajónování na lokalitě JE "Severní Morava" a v současné době se připra-

vuje aplikace na lokality "Východní Cechy" a "Východní Slovensko".

- pro aplikovanou geofyziku pokročil vývoj a instalace dalších typů přístrojů včetně

jejich nasazení již v předprojektovém stadiu

- byla úspěšně provedena první zkouška seizmické odolnosti stavební a strojní tech-

nologie JE "in situ" a přinesla celou řadu pozitivních výsledků; přesto ji lze po-

važovat pouze za počátek systematického vyšetřování dynamického chování skutečných

konstrukcí JE

- práce vykonané při výpočtech seizmické odolnosti stavební a strojní technologie

JE mají vysokou odbornou úroveň a jsou srovnatelné s publikovanými pracemi ostat-

ních výrobců jaderných zařízení

- bylo zanedbáno prověřování seizmické odolnosti elektrozařízení, zejména pak nos-

ných skříní rozváděčů a podobných mechanických systémů, které nebyly konstruovány

z hlediska odolnosti vůči otřesům

- přes víceletou snahu kolektivu odborníků nebyla dosud ze strany centrálních úřadů

akceptována problematika vybudování mezioborové seizmické zkušebny s příslušným

strojovým a počítačovým vybavením.

Se zřetelem k termínům výstavby JE řlochovce a JE Temelín se pro období do roku 1986

doporučuje

- instalovat hustší síí akcelerografů v místech předpokládaného výskytu zemětřesení

a na lokalitách JE

- prohloubit mezioborovou spolupráci vytvořením KRB

- pokračovat ve zkouikách "in situ" včetně důsledných teoretických vyhodnocení. Za

tím účelem je nutno organizovat kapacity odborníků a zajistit finanční krytí těch-

to prací

- dobudovat u GDt k.p. VE SKODA resp, u dalších finalistu pracoviiti zajištující me-

todické řízení hodnocení seizmické odolnosti technologického zařízení VE včetni

vybavení potřebnou výpočetní technikou

- zavést v CSSR výrobu vybraných prostředků pro ochranu zařízení a konstrukcí JE

před účinky otřesu /protiotřesové izolace, tlumiče apod./

- vypracovat v rámci koncernu SKODA konkrétní požadavky na vybavení mezioborové zku-
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šebny seizmické odolnosti pro komponenty JE s reaktory WER 440 a WER 1000 s tím,

že bude využito požadavku ve smyslu úkolu ÚPV ČSSR c. 125/84 - příloha č. 1, bod

c/5

- umožnit okruhu odborníků ličast na mezinárodních konferencích, kde je seizmická

problematika projednávána jako je SMIRT apod.

Účastníci semináře děkují ZP CSVTS SKODA k.p. Plzeň - ZES, Cs. společnosti pro

mechaniku, pobočka Plzeň a ŠKODA k.p. - RVT za vzorné uspořádání akce a ukládají or-

ganizátorům zopakovat ji v roce 1986. Poděkování patří i ÚISJP Zbraslav za včasné

vydávání sborníků a ostatních publikací, které souvisejí se seizmickou problemati-

kou.

železná Ruda, 18. října 1984
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