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Předmluva

Semináře "Bezpečnost a provozní spolehlivost reaktoru VVER - seismické zatí-

žení", pořádané s dvouletou periodftu, počínaje rokem 1978, mají v souboru akcí, ji-

miž CSVTS přispívá k rozvoji jaderně energetického komplexu ČSSR, své pevné místo.

Tematický profil všech setkání lze stručně vyjádřit schématem

geofyzika - stavební technologie - strojní vybavení

a v letech 1984 a 1986 došlo ještě k rozšíření o takové vědní obory, které začína-

jí mít bezprostřední vztah k seismicitě. Tato tradice je zachována i u v pořadí

již 5. semináře konaného ve dnech 5 . - 6 . listopadu 1986 v Mariánských Lázních.

V souboru devatenácti původních referátů přednesených předními čs. specialis-

ty byly prezentovány nejnovější poznatky z

- geofyzikálního průzkumu budoucích lokalit JE včetně novinek z oboru geofyziky,

- seismických prověrek JE Mochovce.

Závěrečná část je věnována metodě pravděpodobnostního ocenění rizika, která

představuje kvalitativně nový pohled na jadernou bezpečnost. Jak pozorný čtenář

sám pozná, logickým důsledkem je změna tradičního podtitulu "seismické zatížení"

na "vnější zatížení", což je v souhlase se současným světovým trendem. Lze očeká-

vat, že rovněž šestý seminář, který se uskuteční již v roce 1988,bude zaměřen

obdobně. 2a nové náměty a připomínky pořádající organizace předem děkují.

Ing. Ladislav Pečínka, CSc.



ZEMĚTŘESNE ROJE KRASLICKA, JEJICH VLASTNOSTI
A MAKROSEISMICKÉ ÚČINKY POSLEDNÍHO ROJE
Z LET 1985-1986
RNDr. Zd. Schenková, CSs., RNDr. VI. Schenk, CSc.
Geofyzikální ústav ČSA V, Praha

Vznik zemětřesných rojů je typický pro západní Krušnohcří a přilehlý

Vogtland, a to především pro území mezi Aši a Kraslicemi /I,6/. Zemětřesný roj

je výjimečným typem série zemětřesení, která zpravidla začíná slabým otřesy a

kulminuje několika silnějšími zemětřeseními v období několika týdnů až měsíců.

Seismogenní potenciál je vázán na směr SSZ- JJV, který je na území Kraslicka

a Chebska reprezentován průběhem mariánsko-lázeňského zlomu /2/.

První historická zpráva o otřesech z této oblasti pochází již z roku 1198,

další výskyty jsou hlášeny z let 1522, 1674, 1701, 1771, 1824, 1850, 1896, 1897,

1900, 1901, 1903, 1908, 1911, 1929, 1936, 1962, 1973, 1983. Prvně detailně byl

popsán až roj z období 1.1.-5.2.1824. Informace o předchozích rojích jsou velmi

neúplné a nedovolují žádnou rozumnou interpretaci. První úplný instrumentální

zápis roje včetně analýzy seismografů existuje až pro roj z r. 1962, i když první

seismografy byly získány již v r. 1903. Původní seismická stanice Cheb byla

uvedena do provozu v r. 1908 jako reakce na rozsáhlý roj v témže roce. Registrovala

blízká i vzdálená zemětřesení až do r. 1967, kdy byla zrušena pro vysokou úroveň

dopravních poruch znemožňujících registraci. Záznamy získané do r. 1945 byly

však koncem války zničeny.

Makroseismické účinky dosavadních rojů byly vždy poměrně mírné a nepřesáhly

6° MSK. Nikdy nezpůsobily vážnější materiální škody a neohrozily bezpečnost a

život obyvatel. Sířily se s menší ztrátou energie v severním a západním směru.

Hranice otřeseného území se omezovaly na západní kout Čech a na přilehlá území

NDR a NSR.

Protože v ohniskové oblasti vznikají i vlny v oboru slyšitelných frekvenci,

byly často pozorovány zvukové efekty /rany, podzemní dunění/. Dalším doprovodným

jevem bylo často kolísání hladiny podzemní vody a někdy i změny mohutnosti termál-

ních pramenů. Sběr makroseismických pozorování je obtížný, nebot v období kulmina-

ce následuje jeden otřes za druhým a někdy jejich účinky splývají. K přehlednému

zpracování se proto hodí dobře dokumentované nejsilnější roje.

Na obrázcích 1 a,b,c,d jsou reprodukovány histogramy nejsilnějších rojů z

let 1897, 1903, 1908 a 1962 udávající jednodenní počty všech hlášených otřesů,

tj. otřesů s i = 3 ° MSK. Tato hranice však není hranicí úplnosti dat zejména

pro první tři roje. Proto jsou do histogramu vynesena jako body i jednotlivá

zemětřesení s i ^ 4,5°, u nichž lze již úplnost výskytu předpokládat. Všechny

grafy ukazují dvě až čtyři maxima, přičemž většinou roje trvají dva měsíce.

Nejpočetnějším rojem byla série z r. 1908 /N -= 1000 v rozmezí I = 3° - 6°/ se

dvěma maximy. Časové rozdíly mezi jednotlivými údobími zvýšené činnosti se pohybu-

jí v rozmezí 5 - 1 2 dní, nejčastěji asi 8 - 1 0 dní. Tyto pulsace činnosti jsou

různě intenzivní, vždy je jedno údobí nejintenzivnější, zpravidla je to druhé ze

dvou až čtyř kulminací. Nelze zatím stanovit typickou opakovatelnost rojů, nebot

např. na přelomu století se vyskytly čtyři intenzivní roje v krátké době za sebou



/1897, 1901, 1903, 1908/, což nemá obdoby ani před tím, ani později, četnostní

grafy N (lQ) /I,6/ čtyř historických rojů z let 1897, 19O3, 19O8 a 1962 mají při-

bližně stejný sklon. Překvapující je velký rozptyl u r. 1908.

Jednotlivá zemětřesení roje 1985 - 1896 byla od 3.12.1985 registrována stá-

lými seisinickými stanicemi Geofyzikálního ústavu ČSAV v Průhonicích a Kašperských

Horách, ve Vysoké Peci u Mostu a od úrovně M»2 pomocným seismografem v budově

Geofyzikálního ústavu v Praze na Spořilově. Tento ústav umístil od 22.12.1985 dvé

dočasné seismické stanice v Oloví a ve Vackově. Další stanice byla instalována

tfstavem geologie a geotechr. iky ČSAV v Tisové u Kraslic. Observatorní skupina

Geofyzikálního ústavu ČSAV zpracovávala seismický bulletin včetně identifikace

zemětřesení roje ke stálému sledování činnosti a k výměně dat s okolními observa-

tořemi NDR a NSR /I/. Ohniska jsou rozptýlena v okruhu asi 8 km se středem v

50,2° s.š. a 12,5° v.d. /3/, jejich střední hloubka se pohybuje okolo 5 - 6 km.

Podrobnější rozbor polohy ohnisek bude možné získat až budou do lokalizace začle-

něny údaje z místních stanic ČSR a NOR.

Geofyzikální ústav ČSAV provedl sběr a vyhodnocení makroseismických pozoro-

vání /4/. Nashromáždil 6186 dopisů a makroseismických dotazníků. 5971 těchto

písemných dokladů informovalo o otřesech v období mezi 26.11.1985 a 7.4.1986.

Z těchto materiálů bylo získáno 15077 zpráv o 908 otřesech. Krátká zadunění mezi

Aši, Skalnou a Olovím byla pozorována již asi od poloviny roku 1982. Začátkem

prosince 1985 začalo dunění sílit. Slabší otřesy se projevovaly pouze dunivým

zvukem, silnějším zhoupnutím, pohybem předmětů a nejsilnější dokonce páčen před-

mětů a škodami na budovách /obr. 2a, b/. Byly pozorovány otřesy podobné náhlé

detonaci i otřesy, kterým předcházel táhlý zesilující hukot či dunění zakončené

ránou a otřesem. Směr pohybu v jednotlivých místech i jeho charakter se během

zemětřesného roje měnily. Několik pozorovatelů dokonce popisovalo světelné efekty,

např. blýskání. V ohniskové oblasti zemětřesení byly v různých fázích roje země-

třesení pozorovány i náhlé změny hladiny vody ve studních. K největším škodám

patřily spadlé komíny, poškozené komínové zdivo a trhliny v omítkách. Nejsilněj-

ší účinky zemětřesení lze klasifikovat 6.5° MSK.

Dle makroseismických zpráv nejvíce otřesů mělo epicentrum mezi obcemi Nový

Kostel a Křižovatka. Makroseismická pole byla mimořádně rozsáhlá /obr. 3/ ve

srovnání s podobnými otřesy velkých rojů z let 1903 a 1908. Epicentrum nejsilněj-

šího otřesu z 21.12.1985 v ll h16 m SEČ, který byl pocítěn v celých Čechách, na

západní Moravě, v severním Rakousku a daleko na území NSR a NDR, leželo jihový-

chodně od Skalné. Epicentrum druhého nejsilnějšího otřesu z 21.1.1986 v OO 3810

SEČ se nacházelo severovýchodně od Lubů. Při tomto otřesu měla řada pozorovatelů

pocit horizontálního pohybu, zatímco u nejsilnějšího zemětřesení roje z 21.12.

1985 uváděli pozorovatelé většinou svislý pohyb.

Časový údaj posledního zemětřesného roje od 3.12.1985 do 31.3.1986 byl

studován na základě magnitud určených ze stanice Kašperské Hory /KHC/ od úrovně

M =» 0,6 t 0,7 /5,6/. Jevům, jejichž amplitudy byly velmi slabé a těžko měři-

telné, bylo přiřazeno magnitudo M * 0,5. Materiál je možno proto považovat za

homogenní pro M =» 1,0 a eventuální deficit ve výskytu za reálný od této magnitu-

dové úrovně.

Průběh roje M/t/ během prosince 1985 až ledna 1986 pro M =* 1,5 je dán na

obr. 4. časová osa z reprodukčních důvodů končí 28.1.1986, protože po touto datu
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se- vyskytly pouze dva otřesy s M 1= 1,5 a to 6.2. /M =• 2,0/ a 5.3. /M=-l,5/.

Z grafu M/t/ vyplývá, že se vyskytují čtyři hlavní kulminace seiamick<é činnosti

o rúznd iírovni M =• 2,9; 4,8; 2,7 a 4,2.
max

Proměnlivé rozdělení počtu otřesfl v jednodenních intervalech W/t/ za celou

periodu pozorování od 3.12.1985 do 31.3.1986 spolu s magnitudy otřesfl oá úrovně

M S 2,0 /plné body/ je znázorněno na obr. 5. Šrafovaní sloupce histogramu odpovída-

jí dennímu počtu otřesů s M >• 1,0, tj. homogennímu materiálu. Celou periodu pozo-

rování I_e rozdělit na čtyři fáze obsahující vždy jedno relativní zvýšení aktivi-

ty:

A : 3.12. - 20.12.1985 C : 28.12. - 13.1.1986

B : 21.12. - 27.12.1985 D : 14.1. - 31.3.1986

Silnější otřesy s M s 3,0 náleží fázím B a D, kde se také vyskytla dvě nejsilnéeí

zemětřesení s M-4,8 dne 21.12.1985 a M «= 4,2 dne 21.1.1986. v každé fázi dochází

ke zvýšení aktivity, jejímu poklesu, event, k vymizení zemětřesní nad magnitudovou

hladinou 0,5.

Na obr. 6 jsou znázorněny denní sumy druhé odmocniny 21 E /den v závislosti

na čase t pro celou periodu pozorování. Energetická denní maxima se vyskytují ve

fázi B a 0, nebot z energetického hlediska jsou rozhodující otřesy s H ̂  3,5, hlav-

ně pak M ^ 4,0. Jednotlivé čtyři fáze jsou velmi výrazně odděleny, zejména pak

fáze C a D, mezi nimiž se vyskytlo několik dní s velmi nízkou energetickou bilancí.

Časový vývoj posloupnosti zdůrazňující výskyt silných otřesfl objasňuje i

Benopffův graf /obr. 7/. Jedná se o sumační křivku SIE znázorňující za určitých

předpokladu časový průběh uvolňování energie. Silné otřesy z 21.12.1985 a 21.1.1986
o 1/2 8 1/2

nejvíce ovlivňují tvar křivky. Všechny čtyři fáze /15.10 erg ' , 78..10 erg ' ,

87.1O 8erg 1 / 2, 111.lO 8erg 1 / 2/ jsou odděleny klidovými iSdobími. Výraznější útlum

v uvolňování energie je zřejmý mezi fází C a D a posléze ve čtvrté fázi D po

25.1.1986, kdy celá činnost rychle doznívá. Celkový tvar křivky není linerární

ani parabolický, křivka má tvar písmena S. Liší se od křivek nalezených pro normál-

ní zemětřesení právě svou počáteční částí. Podobá se tím silnému zemětřesení, které-

mu předchází předtřesy. Na Benioffově křivce jako celku se tak nijak markantně ne-

projevuje to, co je vždy pokládáno za typické pro roje, tj. výskyt několika rovno-

cenných maxim. Další znak, tj. kolísavost aktivity je však patrná. Benioffovu

křivku pro poslední roj lze i interpretovat jako jedno zemětřesení s předtřesy

a dotřesy "rozdrobené" do většího počtu jevů vzhledem k narušenosti prostředí.

Magnitude* četností závislosti N/H/ /5,6/ vykazují obvyklou nepřímou úměrnost

mezi velikostí sklonu a M__ . Byly sestrojeny pro všechny čtyři fáze A,B,C,D i

posloupnosti A+B+c+D a A+B+C. Hodnoty koeficientu b jsou nižší než průměrné

hodnoty udávané pro dlouhodobou činnost v jiných evropských oblastech.

Vývoj zemětřesného roje v čase byl analyzován i pomocí pravděpodobnostních

modelů četnosti výskytu v jednodenních intervalech a časových diferencí ve dnech

mezi dvěma za sebou následujícími jevy /5,6/. Statistická analýza potvrzuje silnou

tendenci ke shlukování jevů v čase.



ZÄVER

Na základě zkušeností z průběhu roje 1985/1986 bylo "Ad-hoc komisi Vědeckého

kolegia astronomie a geofyziky" doporučeno doplnit základní seisnickou síí. ČS5R

seismickou stanicí v oblasti Chebska a pokračovat v instalaci lokálních účelových

seismických stanic, aby byly monitorovány 1 velmi slabé seisnické jevy, které

mohou být vyvolány hornickou činností nebo hydroternálníoi procesy. V oblasti zá-

padního Krušnohoří se dostávají do konfliktu zájmy těžby uhlí a využití minerál-

ních pramenů s projevy současných tektonických pohybů. Je proto naléhavé studovat

komplexně zájmové dzemí např. pomocí neotektonické analýzy, chemisnu a vydatnosti

minerálních pramenů, stavby zemské kůry a rychlostního rozložení s hloubkou. Je

nezbytné vybudovat systém geodetických síti k periodickému sledování vývoje re-

centních pohybů a komplexní observatoře sledující zněny magnetotelurického pole,

náklonů zemského povrchu a dalších prognózních příznaku. Bylo doporučeno uplatnit

výsledky posledního roje v západních Čechách při novelizaci československé normy

ČSN 730O36 především rozšířením dzemí zasaženého účinky o intensitě 6° HSK. Je té*

žádoucí vyžadovat normou instalaci akcelerografů na stavbách vysoké důležitosti

/přehrady, elektrárny ap./.
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March 1986 in West Bohemia. Sdělení přednesené na EF5/ESC Joint Meeting, Kiel,

21-30 August 1986.

Práce /I/ - /3/ a /5/ jsou v tisku v Zborníku referátov z Mimoriadneho seminára

komplexnej racionalizačnej brigády pre počítačové spracovanie údajov čs. seizmickej

siete, konanom v Mariánských Lazniach v dňoch 21. - 24.4.1986.
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Obr. 2a : Dolní Zaradov č.p. 224 - rodinný domek, největší poškození způsobené

otřesem z 21.12.1986, zřetelné trhliny v čelní zdi a spadli omítka.

Jedná se o objekt vzdálený cca 25 km od epicentra otřesu a proto zvýše-

né makroseismlcké účinky jsou s největší pravděpodobností způsobeny

lokálními seismogeologickými podmínkami.

Obr. 2b : Skalná č.p. 210 - jednopatrový rodinný domek, čerstvé opadání omítky

v čelní stěně domu pod střešní krytinou a částečně opadání omítky u

paty střechy.

Obr. 2c : Skalná č.p. 298 - přestavěný jednopatrový rodinný domek s vestavěnými

novými okny, opadání omítky bude ovlivněno jejím provedením /v okolí

nedošlo k opadání omítky v takovém rozsahu/.

Obr. 2d t Skalná č.p. 298 - detail trhlin v přízemní místnosti s vestavěným novým

oknem. Trhlina nad oknem byla 2pfisobena nejspíše nepříliš kvalitním

vyzděnfcn prostoru nad oknem.
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ANALÝZA SEISMICKÝCH VLN V AMPLITUDOVÉ OBLASTI
A JEJÍ UŽITÍ V ÚLOHÁCH ZEMĚTŘESNÉHO INŽENÝRSTVÍ
PŘI VÝBĚRU ANALOGICKÝCH AKCELEROGRAMO
RNDr. V!. Schenk, CSc.
Geofyzikální ústav ČSAV, Praha

1. ÚVOD

Na 4. semináři o "Bezpečnosti a provozní spolehlivosti reaktoru W E R -

seismické zatížení", konaném v Železné Rudě, 1984, jsme se souborně zabývali

hlavními dynamickými parametry seismických vln /Schenk a Schenková, 1985/, která

se ve značné míře uplatňují při výpočtech seismicky odolných stavebních konstruk-

cích. V posledních letech se ukazuje, že zvláště analýza seismických vln v ampli-

tudové oblasti přináší nové aspekty do řešení některých úloh zemětřesného inže-

nýrství a proto se v tomto sdělení budeme zabývat využitím nově definovaných dy-

namických parametrů získaných při této analýze, při jedné z nejčastěji se obje-

vující úloze, tj. při definování kriterií výběru analogických akcelerogramů v

závislosti na předpokládané makroseismické intenzitě.

V prvé části příspěvku nejprve uvedeme přehled parametrů, které lze určit

při analýze seismického kmitání v amplitudové oblasti. V další části se pak

budeme podrobněji zabývat výsledky získanými rozborem těchto parametrů v teorii

obrazců při klasifikaci akcelerogramů v závislosti na makroseismických účincích

6°MSK a jejich užitím při výběru analogických akcelerogramů.

2. PARAMETRY SEISMICKÉHO SIGNÄLU STANOVENÉ V AMPLITUDOVÉ OBLASTI

Analýza seismického kmitání v amplitudové oblasti je založena na znalosti

amplitudo-četnostních rozděleních /AFD/. Semilogaritmická aproximace těchto

rozdělení nám umožňuje nejen odstranit vliv seismického šumu, ale i vyloučit ná-

hodné nepravidelnosti kmitání způsobené nehomogenitami prostředí či vzájemnou

superpozicí několika vlnových skupin mezi sebou /Schenk 1985 a/.

Metodika výpočtu AFD, způsob aproximace signálové části rozdělení a analýza

závislosti regresních koeficientů aproximačních závislostí byly uskutečněny v

posledních letech /Schenk 1985 a, 1985 b, 1985 c, Schenk a Schenková 1985/.

Původně studované parametry vlnění, charakterizující amplitudový a časový vývoj

signálu, byly rozšířeny o údaje vyjadřující též energetický obsah vlnění /Schenk

1986 a/ a jeho tlumení s časem a vzdálenosti /Schenk 1986 b/.

AFD lze vyjádřit budto prostými /N/ či kumulativními / 2 N/ počty výskytu

vzorkovaných amplitud signálu a tak se při interpretaci seismických vlnění v

amplitudové oblasti setkáváme s následujícími typy rozdělení:

a/ hustotní

b/ kumulativní

popř. 2ľN=£N - /3 In A,

log N =

log N =

logX N

log £ N

aD

aD

= ac
= ac

~ bD/K/

" bD/A/

" bC/K/

" bC/A/

K,

A,

K,

A,

17



kde K je pořadí amplitudové třídy v rozdělení, A je velikost absolutní hodnoty

amplitudy vlnění vyjádřené ve fyzikálních jednotkách pohybu, £ N o je celkový počet

amplitudových vzorků odpovídajících seismickému signálu a (3 je koeficient tlumení

kmitového pohybu částice prostředí v čase. Protože popis a rozbor těchto rozdělení

byl dán ve výše zmíněných pracích, domníváme se, že z hlediska problematiky určová-

ní analogických akcelerogramů pomocí teorie obrazců, které je věnována další část

našeho příspěvku, je zcela postačující přehledně shrnout základní vztahy určující

tyto nové definované parametry /Tab. 1/.

3. VÝSTUPNÍ DATA uZlTŽ KE KLASIFIKACI ZÁZNAMS SILNÝCH POHY B 8

V inženýrských úlohách zahrnujících ochranu stavebních konstrukcí či techno-

logického zařízení před účinky zemětřesní, se setkáváme s otázkou jak ocenit záznam

pohybu částice půdy vyvolané zemětřesným otřesem z hlediska jeho makroseismických

účinků.

Prvé řešení tohoto problému bylo předloženo Medvěděvem /1958/, který jednotli-

vým skupinám makroseismické stupnice MSK-64 přiřadil na základě empirických zkuše-

ností hodnoty posunutí, rychlosti a zrychlení těchto částic. Po Medvěděvovi vznikla

řada obdobných prací, jejichž autoři upravovali a modifikovali předložené rozsahy

těchto veličin /Ad-hoc Panel Meeting of Experts , Jena 1980/, avšak vždy byly ve

všech 2emětřesných pracích používány pouze maximální hodnoty uvedených veličin.

V posledních desetiletích došlo k rozvoji měřicí techniky, která rozšířila

registrační možnosti snímání dynamiky vlnění jak v amplitudním tak i ve frekvenčním

oboru a umožnila je zaznamenávat v digitální formě. Ukázalo se, že maximální ampli-

tudy vlnění nalézající se v oboru vyšších frekvencí často přesahují hodnoty pohybu

částic definované Medvěděvem; zvlášt výrazně se tento jec pozoruje u záznamů

zrychlení. Uvedenou skutečnost lze vysvětlit tím, že dynamické účinky seismického

vlnění způsobující poškození stavební konstrukce či technologického zařízení nezá-

visí pouze na absolutní hodnotě maximální amplitudy vlnění, ale spíše na určité

efektivní amplitudové úrovni vlnění působící na daný objekt po určitou dobu.

Protože při zpracování záznamu vlnění v amplitudové oblasti lze jednoduše defino-

vat úroveň kmitání v závislosti na procentech výskytu amplitud v celém seismickém

signálu, bylo této skutečnosti využito i pro definování vztahu efektivní amplitu-

dové úrovně kmitání na makroseismické intenzitě. Ukázalo se /Schenk 1985 a,

1985 b, Schenk a Schenková 1985/, že efektivní amplitudy kmitání mohou úspěšně

sloužit k ocenění makroseismických účinků.

Získané výsledky nás vedly k domněnce, že kombinace několika parametrů defi-

novaných v amplitudové oblasti, doplněné o některé další paramtery z časové a

frekvenční oblasti, nám umožní lépe klasifikovat tyto záznamy vzhledem k makro—

seismickým projevům vlnění. Proto bylo ze světové databanky silných pohybů vy-

bráno celkem 87 záznamů vertikální složky a 179 záznamů horizontální složky

zrychlení, které byly naměřeny od kalifornských zemětřesení 194O - 1971. Pro vy-

brané záznamy byly pochopitelně známy i makroseismické účinky pozorované přímo v

místě jejich registrace. Každý záznam byl analyzován ve třech oblastech: časové,

amplitudové a frekvenční. Jako počáteční data vhodná pro klasifikaci záznamů

zrychlení byly vybrány následující parametry:

18



a/ koeficienty AFD - a c, a D, b c / A / , b c / R / f b D / f t / f b D / R /

b/ amplitudy - A . /max.amplituda z časové oblasti/,
IľLčlX

Amax/s/' Amax/ref/, Aef / 8 0 /' Aef / 9 0 /' Aef / 9 5 / '

Aef/98/, Aef/99,5/, RMS,

c/ energetického obsahu vlnění - E /energie/, IMP /impuls/

d/ trvání vlnění - t, T ./5/, tJ\Of T,/20/, T-/40/, T
s ef ei er et fej.

ref/ioo/.
Hodnoty odpovídající frekcence _f, které byly rovněž vzaty v úvahu, nebyly

určovány z průběhu Fourierových spekter, neboí. ta vykazovala ve většině případů

několik maxim. K jejich stanovení jsme použili zjednodušený přístup pomocí četnost-

ního rozdělení půl-period vyšetřovaného záznmu. Pro každý záznam byly určeny časové

intervaly definované průchody kmitající častice nulovou polohou. Uvedené intervaly

jsme považovali za půlperiody kmitání. Četnostní rozdělení logaritmů těchto půlpe-

riod bylo aproximováno polynomem druhého stupně, přičemž jsme předpokládali, že

jeho maximální hodnota odpovídá logaritmu převládající periody kmitání. Výskyt půl-

period odpovídající seismickému šumu byl z rozdělení eliminován.

4. VÝBĚR OPTIMÁLNÍCH PARAMETR8 KE KLASIFIKACI ZÄZNAMB SILNÝCH P O H Y B 8 /A STANOVENÍ

JEJICH MEZNÍCH HODNOT PRO I %_ 6°MSK/.

Vybrané vstupní parametry byly podrobeny statistické a faktoriální analýze

/Ton a Gonzales 1974, Ahrens a Läuter 1981/. Nejprve byly vypočteny střední hodno-

ty výše uvedených parametrů a jejich střední odchylky v závislosti na třech tří-

dách makroseismické intenzity pozorované v místě registrace /Tab.2/:

1. třída: pro akcelerogramy naměřené v místech, kde byly pozorovány makroseismické

účinky 5° MSK a méně, tzv. "bezpečné",

2. třída: pro akcelerogramy z míst, kde se projevily makroseismické účinky rovné

6° MSK, a

3. třída: pro akcelerogramy naměřené v nvstech, která byla zasažena makroseismic-

kými účinky 7° MSK a více, tzv. "nebezpečné".

Čím více se střední hodnoty parametru pro jednotlivé třídy mezi sebou liší,

tím vyšší je naděje, že daný parametr bude sloužit ke spolehlivé klasifikaci

záznamu vlnění. Pochopitelně, že čím menší jsou střední odchylky těchto hodnot,

tím tato naděje u výše uvedeného parametru stoupá.

Pro výběr optimálních parametrů byla použita i korelační analýza, která

zřetelně ukázala závislost jednotlivých parametrů mezi sebou /Tab.3/. Čím se kore-

lační koeficient více blíží jednotkové hodnotě, tím jsou uvedené parametry na sobě

více závislé a k výběru stačí použít pouze jeden z nich.

K nalezení minimálního počtu parametrů plně postačujícího ke klasifikaci

záznamů, byla pro každý parametr ještě stanovena jeho hodnota D /"distance"/

odpovídající vektorovému příspěvku tohoto parametru v celém souboru uvažovaných

parametrů /Tab. 4/. Je dána vztahem

M

i «* 1
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kde c. jsou korelační koeficienty mezi daným parametrem a ostatními parametry,

n je počet všech parametrů. Čím vyšší je hodnota D, tím se daný parametr více

uplatní při spolehlivé klasifikaci záznamů.

Pro uskutečnění všech výše uvedených analýz byl původní soubor 25 parametrů,

nalezených v amplitudové oblasti, zredukován na soubor 14 parametrů postačujících

ke spolehlivé klasifikaci záznamů zrychlení:

bC(A) k C A l ' bD(A) t b D A l ' Amax(S) £ A s ]' Amax(ref)

Aef(80) tAe80^ ' Aef(90) fAe9°] ' A
ef

 9 8 FAe983 ' SMS' E- I M P'

log F, Ts [taus] , Tef (65) [te65] T&f (lOO) [teloo] ,

symboly uvedenými v hranatých závorkách byly tyto parametry označeny při počíta-

čovém zpracování.

-cuběžně s výběrem byly z výsledků statistické a faktoriální analýzy stano-

veny též jejich limitní hodnoty RT _ c /Tab.4/, dle kterých se mohou záznamy

zrychlení mezi sebou odlišit do tří výše zmíněných tříd: první - s makroseismickými

účinky do 5° MSK, druhé - s účinky 6° MSK, a třetí - s účinky od 7° MSK výše.

Hodnota makroseismické inten2ity 6°MSK, sloužcí jako střední klasifikační

kategorie, byla vybrána v návaznosti na současné požadavky zemětřesného inže-

nýrství. Intenzita 6°MSK se zdá být /zvláště v jaderném inženýrství/ přelomem, od

něhož by se měly již uplatňovat konstrukční kriteria platná pro seismicky odolné

stavby.

5. KLASIFIKACE ZÁZNAMO ZRYCHLENÍ DLE JEJICH IÍČINK0 ODPOVÍDAJÍCÍCH MAKROSEISMICKÉ

INTENZITĚ 6°MSK

Ověření správnosti výběru těchto mezních hodnot /Tab. 4/ pro klasifikaci

akcelerogramů v závislosti na intenzitě 6 MSK bylo využito metodiky rozpoznávání

obrazců, vyvinuté v Ústavu Fiziki Žemli AN SSSR, Moskva, která slouží ke statistic-

ké předpovědi místa vzniku zemětřesení a odhadu jeho velikosti /Gelfand a dr. 1976/.

Součástí tohoto postupu je výpočetní program KORA-3, který lze užít k vícedimen-

zionální analýze dat výše uvedeného typu a k optimalizaci platnosti kriterií roz-

poznávání určitých objektů.

Klasifikace akcelerogramů byla uskutečněna pro dvě varianty vybraných para-

metrů /Tab.4/. V prvé variantě bylo ke klasifikaci vertikálních i horizontálních

složek akcelerogramů použito všech 14 parametrů.

Ukázalo se, že počet 14 parametrů je nejen dostatečný k rozpoznávání objektů,

ale zdaleka svým rozsahem přesahuje danou úlohu, tj. že lze vybrat menší množství

parametrů z původních 14, s jejichž pomocí bude možno též spolehlivě klasifikovat

vybrané akcelerogramy. Z tohoto důvodu bylo přikročeno ke druhé variantě výběru,

která umožnila nalézt 5 parametrů pro každou složku kmitání, podle nichž byly

Všechny původně zadané záznamy zrychlení jednoznačně klasifikovány /Tab. 5 a 6/.

Tabulky 5b a 6b udávají který parametr z původních 14 byl ve 2. variantě

vzat v úvahu /symbol "1" pod parametrem/. Každá řádka tabulky potom udává přísluš-

nou kombinaci parametrů pro odlišení akcelerogramfl mezi sebou v závislosti na

6°MSK: hodnota "1" značí, že daný parametr musí nabývat hodnotu menší než je

nalezená mez tohoto parametru /Tab.4/, hodnota "O" naopak značí, že parametr musí

nabývat vyšších hodnot než je daná mez.
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Platí tedy, že spolehlivou klasifikací záznamů horizontálních a vertikálních

složek zrychlení kalifornských zemětřesení 1940 - 1971, které jsme měli pro tuto

analýzu k dispozici, lze provést podle následujících kriterií:

1. třída: pro akcelerogram odpovídající makroseismickým účinkům 5 MSK a méně
/"bezpečné" účinky/ nabývají parametry tyto hodnoty:
vertikální složka:

iii/ RMS >7.0, ^efíes)"*^ 8- 0'

horizontální složka:

E > 1 5 0 0 0 ' (65)

3. třída: pro akcelerogram odpovídající makroseismickým účinkům 7 MSK a více

/"nebezpečné" účinky/ nabývají parametry tyto hodnoty:

vertikální složka:

i/ RMS «c 7.0, T* 28.53, ^ C ( A ) "^ °- 0 l0 1 9 •

^ef(65) ^ 8' 0'

Aef (8O ) > 9 2 ' 0 ' T s ^28.53,

iv/ RMS -s 7.0, A e f ( 8 o x > 92.0 ,

horizontální složka:
r 8.0> 18.65, íef(lOO)

ii/ E ^ 15OOO - r f ( l 0 0 ) > 8 . 0

iii/ -^L/ as -= 0.0025.

Tabulky 5 a 6 ukazují výsledek "rozpoznávání" záznamů vertikálních a horizon
tálních složek zrychlení. U obou složek se jednoznačně od sebe oddělily 1.třída
/ > 7°MSK/ a 3.třída / ^ 5°MSK/ akcelerogramůj jejich označení /např.
M183, B023 apod./ odpovídá kódu, pod kterým lze dané akcelerogramy nalézt ve
světové data bance silných pohybů.

6. ZfiVĚR

V úlohách zemětřesného inženýrství se často setkáváme s problematikou
nalezení analogického akcelerogramu odpovídajícího daným makroseismickým účinkům.
Výsledky předložené práce ukazují, že tuto úlohu lze řešit ze znalosti kinematic-
kých a dynamických parametrů seismického vlnění určených v amplitudové oblasti a
koeficientů amplitudo-četnostního rozdělení. Vidíme, že současná metodika statis-
tické a faktoriální analýzy hodnot, včetně teorie rozpoznávání obrazcu, dovoluje
optimalizovat výběr parametrů užitých ke klasifikaci záznamů vlnění tak, aby bylo
možno tyto záznamy spolehlivě klasifikovat podle makroseismickych účinků pozorova-
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ných v místě jejich registrace. Uvedený postup stanovení mezních hodnot platný pro

klasifikaci záznamů zrychlení částic vzhledem k intenzitě 6°MSK, uskutečněný v této

práci, bude nutno v příštím období rozšířit jednak na další velikosti makroseismic-

kých intenzit, jednak i na seismická vlnění charakteru posunutí či rychlosti kmitá-

ní části. Přesná aplikace nalezených mezních hodnot na záznamy seismického vlnění

ve světové data bance silných pohybů nám potom umožní přiřadit těmto záznamům

nejpravděpodobnější hodnoty makroseisraických účinku. Vlastní výběr analogických

akcelerogramu, popř. zápisu jiných typů vlnění, vhodných ke konstrukčnímu řešení

seismicky odolného stavebního objektu se potom jednoduše uskuteční podle těchto

vypočtených hodnot.
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Tabulka 1.

Údaje amplitudového charakteru

a/ maximální amplituda určená z hustotního
amplitudo-četnostního rozdělení

Amax(s) = —

VA)
b/ maximální amplituda určená z kumulativního

amplitudo-četnostního rozdělení itiax(ref)~ ~
c (a)

c/ efektivní amplitudy seismického signálu
definované procentovou úrovní P % výskytu
amplitudových vztahů signálu

}/bd(A)

kde P > 100/ÍO^

d/ celková hodnota "root.men square"
amplitudy seismického signálu

RMS<
rlí T r mt v,/(E -
i«l J l>i*l

kde N, 1 0
a„ - bb(A) A i

max

m je horní mez sumace určená z následujících podmínek:

pro log N. > 0 platí 1 s i == m

log N. «£ 0 platí m e í £ K „

energetického charakteru

e/ celkové množství kinetické energie
nesené signálem

m
E -

kde At ... krok vzorkování signálu

£/ celková velikost impulzu seismického
signálu

pro záznam rychlosti platí

f ]
a pro záznam zrychlení

IMPa sa
 1MPvel / A t



Tabulka 1 /pokračování/

údaje charakterizující trvání signálu

9/ celková trvání signálu

h/ efektivní trvání signálu

Údaj* charaktariiujíeí titlua proatřadí

i/ koeficient tttluau kmitání částic prostředí
• fiasea

j/ koeficient tltluau kmitání částic prostředí
se vtdáleností

k/ "quality factor" Q /"dobrotnost"/

r,- (H, -1) At,

kde logN c-. c-b c ( A ) (**'*)

a ÄA-A ± + 1 - AA

r.f(H.£ - l ) Ät *
kde logM - f« ac - b c ( A ) A.f

/3 - °
bctK) A t

kde D»ln A1+1 - In ^

kde c.... rychlost lífení seisnická vlny

o a rř//5 ,

kde f... převládající frekvence vlnění



p
ara-

ae er

RHS
E

; IMP
i A e 30
í Ae90

Ae95

A*99
t*us
t»05
ttlO
tt20
t#40

tclOO
j I09F

Aaax

bD
aC
bC

b OK
bCK

As
Are*

a . . k Ä

. Para-
meter

RKS
E

IMP
Ac80
Ac90
A»95
A*98
Ac99
t au*
t*05
tcJO
t*20
t*40
t*65

tclOO
I09F
Asax

aC
b0
aC
bC

b OK
bCK

As
Are*

v e r t
•Wda A.

střední
hodnota

. 8 2
3.Ů3

. 03
2.32
2.44
2.56
2.65
2.70

34.35
31.59
29.21
25.27
19.52
14.68
10.31

1.11
2.82
2.14
-.01
3.16
-.01
- . 0 5
-.Oé
2.74 ,
2.84 ;

.14
.57
. 2 7
. 2 7
. 3 0
.28
.28
.29

21.39
18.33
15.97
12.67

9.44
7.80
6.46

.22
.29
. 2 9
.01
.27
.01
.01
.01
.29
.30

h 0 r i z 0

střední
hodnote

.95
4.22

.28
2.58
2.75
2.87
2.97
3.02

28.74
27.70
26.74
25,00
22.04
19.05
15.76

-.26
3.14
2.03

.ôd
3.08

.00
- . 0 5
-.06
3.06
3.17

:

i

^ A.

<o

.15

.53

.28

.30

.27

.27
.27
.27

19.07
17.94
16.93
J 5. 20
12.61
10.50

8.82
11.73

.28
.28
. 0 0
-27
. 0 0
. 0 1
.01
.28
.28

Tabulka 2.
1 k ó 1 n 1 s 1 c ž k

LA 2-.
střední sT-
hodnota

. -' J

3.2?
-. Jo
2.v4
2.24
2.3o
2.46
2 . 5 !

28.67
24.60
21.36
16. ól
11. »>8

7.50
4.85
1.12
2.66
2.03
-.01
3.01
-.01
-.05
-.06
2.56
2.67

n t á 1

a
a Z.

střední}
hodnota; «

ii

.55 j . T
. 5 8
.ZO

< . 2Z

* - *" -
* * - í
3 . 7 ?

.29 j 1.95
. 3 í*

i . 3 1
2 . Ob
2.15

.Zí 2.ľv
2 6 . l v
19.45
14.911

9.94
6.93
5.61
4.3*

. 22

.ZS
. 3 7
. 0 1
. 3 ô
. 0 1
. 0 1
.01
-32
.32

"ó. 74
29.93
24. 52
l e . 7-3
8.33
3.86
1.52
1. J'í
2. 30
2.08
-.01
3.19
-.02
-.05
-.06
2.25
2.34

n í s 1 0 ž k
1 w t . n

střední
hodnota

.85
3.77

.09
2.32
2.48
2.64
2.75
2.81

24.24
22.58
21.08
18.48
14.52
11.13
8.12

.39
2.96
1.95

.00 ,
2-91

.00 !
- . 0 5 •
- . 0 6
2.85
2.98

i

<o

.15

.62

.30

.34
.38
.31
.32
.32

24.52
21.87
19.58
15.89
11.11
7.96
5.93
6.41

střední
hodnota

.82
3.39

.01
2.02
2.19
2.31
2.40
2.45

29.72
26.10
23.03
18.18
11.88

7.49
4.35
2*11

.35 2.59
. 4 0 j 2.OŮ
.00 1 -.01
.38 ; 3.07
.00 '• - . 0 1
.01 1 - . 0 5
-01 • ->0é
.33 : 2.49
-33 2.AO '

1 .35
. 4 3
. : i

1 . 2*
. 3 9
. 1 *

.3«
1 26.3<*

2 1 . 9 4
37-13
J <*. 73

4.94
2.66 '
1.46

.22
.21
.33
. 0 1
.24

J . 0 1
.01
.01
- 2 0
. 1 9

m

a. 3.
^ 1
V) :

. 1 6
.57
.33
.27
.26
.26
. 2 6
.27

25.97
21.74
18.37
13.45

7.94
S. 10
3.71
6.88 '

.28 !

.33

. 2 6
. 0 1
. 0 1
. 0 1
.27
.27

^—.^ *

.33

.23

.iZ
. 4 8
.Z~ ',
.ZS
.36 !
.35
-C2
.03
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.15
.34
. 4 2
.*v
.Ů& •

.35
.03
.16 i
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. 2 4 1
.04
.©3 !

.34

.33 j

1

J

u
•

.14
.31 í
. 1 4 !
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.44 !
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.49 i

.01 í

-OJ j
. H :
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.39 i
.01 i
.38 í
.02 ;
.34 1
. <»ó |
- 3 5 >

.03 j
.04 :
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Tabulka 3b.

KorelaSnl matice parametrů horizontální složky



Parametr

aC
bC
bD
As
Aref
Ae80

Ae90

Ae98

RMS
E
IMP
taus

te65

telOO

Tabulka 4.

vertikální složka

6°
OTACC

3.15

-0.01019

-0.00999

300
450
92
150
300
7.0
3500

1.5
28.53

8.0

4.5

varianta

1

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0 i 0

0

0

0

0

0

0

o

horizontální složka

6°
RTACC

2.98

-0.00250

-0.00210

1146

1255

260
524

varianta

1

o
0

0

0

0

0

o
650 o

12.4

15000

2.0
38.0

18.65

8.0

o
o
0

0

0

0

2

í

0

0

0

0

0

28



Tabulka 5a.

Vertikální složka zrychlení
1. varianta

3.třída

počet
hlasů
pro

3.třídu

1.třída

i .

: : .

(••-,

4 .

i : -

6 .

•'•

4 1 :

1 0 :

- O :

1 4 :

22:

41 :

1 >:

». -.Ji ľ

O

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

O:

O:

O:

9

8

ŕi A A t t £? A
R I e e e a e l r
M M 8 9 9 u 6 O b a b fl e
S E P O O B s 5 O D C C s f

2 4 6 8 10 12 14
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

:0: :

.. • _ . • — • _ • —

Os : s Os

: : : : O

Os : : :
• — ; —• • — J —

1 : :

1 : i

3 :

s O:

: 1: : O
~ : *" s •"

— : — : — : -

s Os Os

: O: O:

: O

1 :0

: 1 : 1

: 1

počet hlasů pro 1. třídu

- M183 s

B023s
B039:
E071:
LJ71:
M180:
M184:

A002
F1O1
F102
F103
F104

A010:*
: *
: *
: *
: *
s *
s *
: *
: *
s *
: *

AOO1
B O 33
CO41
D0&5
0068:
E0S5
F088
G107
1135

L. 17

A004:*
A007:*
A009:*
B02S:
B029:
C048:
E075:
F089:
1137:
J145:
J148:
N188:

A 006
BO25
F 09 5: *

*
: *

A005
AOO B
AO1 8
D059
D0&2
E072
E078
FO98
F105
G109
L166
L172
N186

* C051
CO 5 4
D057
DO5Í3
G 1 06
M17A

1.třída

3. třída

ÍÄÍ.Í

I <5° MM



Tabulka 5 b.

Vertikálni složka zrychleni
2. varianta

počet
hlasú , počet hlasů pro 1 třídu
pro

3.třídu ; 0 , x , 2 , 3

3 :- M183: : :

1.třída : MM
3.třída : I s$ 5° MM

J, třída

i.

2.

3.

4.

3.třída

i.

2.

14:

41:

22:

23:

0:

0:

Oi

0

0

0

0

9

8

3

A A A t t e A
R I e e e a e 1 r
M M 8 9 9 u 6 0 b a b A e
S E P O O B s S O D C C s f

2 4 6 8 10 12 14
1 1 1 1 1

-i —
li

l

1:

01
- 1 - 1

- 1 - 1 -

i i :

-i-

1

- i •

i 1: :

:0i

i I O : i I O I i
_,_ , _ . _ , _ . _ s

: :0i : : : :

: : li

• : I :

- i - l -

i

-i -

: : 1 :
-: -s -i
iO: 1:

-: -

:
1

s

1

1

- i - :

IOI

-i —i -i

t : i

i

- ! - "I

"í

1:

-;

-i

-t

;

2 :-
t —
: -

t -

» —

» -

1 :-
: -
. -
: -
«-

0 i
•

:
:
:
•

:

:

:

•

:

:

:

:

s
;
:
:
!

B023:
B039t
E071:
L171:
M18O:
M184:

AOO2:
F101:
F102:
F103:
F1O4:

: *
:*
:*
:*
:*
: *
:*
: *
i *

: *

i *

: *

: *
:

:

:

:

:

!

:

•

>

:

•

:

«

AOO1:#
A010:»
B025:*
B033:*
C041:*
D065:*
DOé>8: *
E085:*
FOB8:#
G107i*
1135:*
1136
L173

: *
•

: *

:
•

:

:

•

»

:

.

»

A004:*
A005i*
A007:#
A009:»
B028:#
B029:*
C048:*
C051:#
E075í#
F089i»
1137:*
J145:*
J148:#
N186:*
N188:#

: *
t*

: *

: *

i

i
•

;

:

«

•

.

:

•"

A006J
AOOSi
A018:
B032:
C054:
D057:
D058:
D059:
D062:
E072:
E078:
F095:
F098:
F105S
6106:
B 109s
L166:
L172Í
M176:

i

:

•

.

•

;

:

i

.

:
:

:

•

:

:

•

:

:

•

:

:

:

:

i

:

:
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Tabulka 6a.

Horizontální složka zrychlení

1 varianta

1. třída

3.třída

7° MM

J.

3.

třída
i .

2 f

3 .

4 .

třída

i .

2 .

2 3 :

2 3 :

1 7 :

3 9 :

0 :

0 :

0

0

0

0

12

"2

A A A A t t e
. " K I e e e a e l

b a b A e M M 8 9 9 u 6 O
D C C s -f S E P O O 8 s 5 O

2 4 6 8 10 12 14
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

: - : - : - : -s - : -;
: : : : : : 1

• • • ; : 1:

: 0 : : : : :
: - : - : - : - : - : - i

: : : 1 : : 0 : i

: - : - : - : - :

: : : í i

:0:0:

: : 0:

: —: —:

: 1 : t :

r 1 : :

počet
hlasů
pro

3. třídu
hlasů pro 1. třídu

1 : 2 : 3

- F104:

AOO2:
B023
BO39
B040
E071
F101
F102:
F1O3
L171
M180:
M1B3
H184:

: * A009:*
:* AOIO:*

B025:*
B033:*
C041:*

:* DO65:*
:* DO AS:*
x F09B:»
# BI 07:*
* J148:*

: *
: *
: *
: *
:*
í *

: *

:*

: *

AOOl:*
A004:*
AOOB:*
A018:*
B028:*
B029:*
B032:*
C048:*
D058:*
D059:*
D062:
E075:
E 08 3:
E085:
F 08 B:
F095:
F 1 05:
G109:
1136:
1137:
L 173:
N186:
W1E3B:

A006
A007
C05A
E078
F089
G106
J 145
L 166
L172
N176

* AOOE
* C051:
* D057:
* £072:



Tabulka 6b.

Horizontální složka zrychlení

2.varianta

1.třída

3. třída

1. t ř í d a : 1 ^ 7 ° MJ

2 . t ř í d a : 1 ^ 5 ° ivIM

A
r R

b a b A e M
D C C s f

2 4 6
1 1

A A A t t e
I e e e a e 1
M 8 7 9 u 6 O

S E P O 0 8 s 5 O
B 10 12 14

1 1 1

2 3 : O

17: O

39í O

O: 12

O: 2

- : - s - : - : - : - : - : -

: 1:

- : — : - : • - : —

: 1 : 1
- : - : - : • - : - : -

: 1 : s O : : : : : : 1 :
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ÚPRAVA fŘEDPISŮ PRO PROVÁDĚNÍ GEOFYZIKÁLNÍHO
A INŽENÝRSKO-SEI3MOLOGICKÉHO PRŮZKUMU
V PŘEDPROJEKTOVÉ k PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ
JADERNÝCH ELEKTRÁREN
RNDr. K. Cidiinský, CSc.
Geofyzika, n.p., Brno

RNDr. P. Šimůnek
Energoprojekt, Praha

V oblasti stavebně geologického průzkumu je v platnosti Směrnice č. 1 Českéhc

geologického úřadu z r. 19 75 o provádění inženýrsko-geoiogického a hydrogeologie!--

ho průzkumu/ která je do projektového procesu zapojena Vyhláškou c. 105/81 Sb.

FMTIR.

Situace je podstatně složitější v inženýrsko-seismologické části. ČSN č.

73 00 36 Seismické zatížení staveb, nemůže být u staveb jaderné energetiky uplatne-

ná, protože se jedná o stavby, vyžadující zvláštní studie. Rozhodnutím předsed-

nictva vlády ČSSR byla i u nás uplatněna sovětská prozatímní norma VSN 15-78 - pro-

zatímní normy projektování atomových energetických děl v seismických oblastech,

Moskva 19 79. Protože však tato norma byla navázána na SNIP - Výstavba v seismickýcr

oblastech, který pozbyl platnosti v roce 1982, nemohla být platnost této normy pro-

dloužena přes tuto hranici, i když u některých staveb /JE Mochovce, JE Temelín/ jo

používána dosud.

K nové versi sovětské normy Výstavba v seismických oblastech, SNIP II - 7 - r".

Moskva 1982, byla navržena nová verse normy Výstavba seismicky odolných jaderný-h

elektráren, nebyla však dosud odsouhlasena s konečnou platností. Tento návrh norm v

obsahuj0 i základní popis provádění inženýrsko-seismologických průzkumných prací.

Částečně je geologická a seismologická problematika v jaderné energetice obsa-

žena ve Výnosu ČSKAE č. 2, ze dne 27. 10. 19 78, o zajištění jaderné bezpečnosti

při navrhovaní, povolování a provádění staveb s jaderně energetickými zařízeními,

a ve Výnosu č. 4 ČSKAE ze dne 31. 3. l'j 79, o obecných kriteriích zajištění jaderní

bezpečnosti při umisťování staveb s jaderně energetickým zařízením.

Sjednocením národních předpisů a návodů k provádění průzkumných prací se

v posledních letech zabývaj o i sdružení socialistických zemí pro rozpoj jaderné

energetiky - Interatomene^go, V rámci technické spolupráce jsou vypracovány a

v současné době odsouhlasovány úkoly č. 38.313.50-84 Výběr staveništ JE, základní

požadavky a kriteria, autor ČSSR, č. 38.314.51-84 Výběr staveništ JE, inženýrsko

aeoiogický a hydrogeologický průzkum, autor NDR. č. 38.314.52-84 Výběr staveništ

JE, návod pro provádění průzkumných prací - inženýrsko-seismologické podmínky,

autor SSSR.

Je předpokládáno odsouhlasení konečných versí návrhů v roce 1987.

Rozsah a významnost geologických a inženýrsko-seismologických průzkumných

prací podtrhuje výčet vylučujících a podmiňujících kriterií umístění jaderně

energetického zdroje.

YYluču}ící_kriteria vý_běru_staveniš£_JE

- Výskyt rozvinutých krasových jevů ohrožujících stabilitu území
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- Ozemí nestabilní v důsledku aktivních geodynamických jevů /sesuvů, skalních ří-

cení, senzitivních iílfi, snbakvatických skluzů, vytlačování měkkých podložních

hornin, sutových a bahenních proudů, ^te^uc^várí písčitých zemin, rozpouštění a

vymývání solných ložisek/

- Území s výskytem prosedavých a silně bobtnavých zemin

- Území ohrožená vulkanickou a postvulkanickou činností /vlastní vulkanická čin-

nost, bahenní sopky, výrony plynů/

- Základové půdy s únosností nižší než 0,2 MPa o mocnosti vrstvy > 30 m

- Území hluboce roabahněná a s vysokým obsahem organických látek v zeminách o moc-

nosti vrstvy > 30 m

- Území poddolovaná v hranicích zálomových trhlin

- Území s ložisky palÍvoenergetickych a rudných surovin nezbytných pro rozvoj ná-

rodního hospodářství

- Infiltrační zóny a ochranná pásma významných zdrojů léčivých minerálních vod a

prostých podzemních vod využívaných pro hromadné zásobování pitnou vodou

- Území nad podzemními zásobníky plynu

- Území s deformacemi povrchu v důsledku těžby plynu, nafty a vody

- Území ochrožená zemětřesením intenzity 1 ^ 9 MSK-64 s opakovatelností

1 x 1O.OOO let

- Území v zónách seismicky aktivních zlomů s nevratnými deformacemi povrchu a

s možností vzniku nových zlomů /šíře zóny stanovena průzkumem/

- Území ohrožená geodynamickými jevy, které vzniknou v důsledku zemětřesení

- Území s gradientem ročního náklonu povrchu, který znemožňuje splnit technologic-

ké požadavky na svislost osy nádoby reaktoru

- Území na pobřežích moří, které poklesává rychleji než 10 mm/rck

- Území s velmi nepříznivými morfologickými podmínkami

Výškové rozdíly povrchu staveniště jsou větší než 15 m

- Území na březích moří a velkých jezer, která mohou být zatopena v důsledku

seismické nebo vulkanické činnoeti s pravděpodobností výskytu tohoto jevu

1 x 10.000 Jet

- Území s dobře propustnými zeminami a s úrovní hladiny podzemní vody vyšší, než

je úroveň zakládání hlavních energetických objektů

- Území s výskytem ostatních, registrovaných ložisek nerostných surovin s výjimkou

stavebních surovin

- Území se zdroji a zásobami podzemních vod, Vteré jsou nahraditelné

Jak je z výše uvedeného přehledu patrné, připustí se výstavba JE v oblastech,

kde maximální výpočtové zemětřesení dosáhne výše 8° MSK-64. Při 2načných průměrných

hodnotách zrychlení podkladových výpočtových akcelerogramů 200 gal vystupuje do

popředí nezbytnost seismického projektování, které zaručí bezpečnost staveb jader-

né energetiky.
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GEOFYZIKÁLNÍ PROZKUM
LOKALITY JE SEVERNÍ MORAVA
RNDr. K. Cidlinský, CSc, RNDr. P. Firbas, CSc, RNDr. VI. Nehybka,
RNDr. J. Šmerdová
Geofyzika, n.p., Brno

Při výstavbě jaderné elektrárny je nutno zvažovat řadu kritérií, mezi nimiž

geologické a seismologické podmínky tvoří vylučující kritéria. Při jejich zjištová-

ní se používají také geofyzikální metody. Podíl n.p. Geofyzika Brno na průzkumu lo-

kality JE Severní Morava - Blahutovice je popsán v tomto článku.

V rámci předprojekční přípravy je studována hlubinná stavba zájmového území

JE. Toto území představuje kruh o poloměru 150 až 200 km. Pro tyto účely byly vy-

užity dřívější práce hlubinného seismického sondování, které bylo provedeno na ně-

kolika opěrných profilech a v síti nespojitých registrací průmyslových odpalů.

Výsledkem je mapa hloubek Mohorovičicovy diskontinuity pro území ČSSR, která je

podkladem pro geologický model hlubinné stavby ČSSR.

Neméně důležitá je gravimetrická mapa Bouguerových anomálií, která byla pro

celé státní území zpracovaná v 60. letech v měřítku 1:200 000. Na tuto mapu nava-

zuje soubor detailnějších tíhových map v měřítku 1:25 000, které umožňují korelaci

povrchových projevů tektoniky s jejich hloubkovým dosahem.

Doplňkové údaje poskytují výsledky magnetických měření, geotermických a jiných

geofyzikálních, seismologických, geologických a geomorfologických dat.

Druhým souborem úkolů v etapě předprojekční přípravy je průzkum vybrané lokali-

ty výstavby JE. Je třeba zjistit geologickou stavbu lokality výstavby /kruhové úze-

mí o poloměru 15 - 20 km/, její vliv na lokální intenzitu zemětřesení, je detailně

studována problematika aktivních zlomů. Pro tyto účely byl pro lokalitu výstavby JE

Blahutovice zvolen soubor geofyzikálních metod, odpovídající geologické stavbě a

dosavadním geofyzikálním měřením.

Velmi dobře se při průzkumu lokality Blahutovice osvědčily seismické metody.

Ve zkoumané oblasti byly v roce 1983 proměřeny čtyři reflexně - seismické profily

metodikou společného reflexního bodu /SRB/, část jednoho z nich také mělkou varian-

tou této metody. Výsledkem měření a zpracování jsou hloubkové řezy, které podávají

důležitou informaci o geologické stavbě a jsou výchozím materiálem pro komplexní

interpretaci všech geofyzikálních měření.

Úspěšná interpretace seismických materiálů vyžaduje dobrou znalost rychlost-

ního modelu prostředí. V důsledku velkých rozdílů v rychlostech šíření seismických

vln nelze sestrojit pro lokalitu Blahutovice jednoduchý rychlostní model. Proto

bylo na 8 profilech provedeno proměření hodochrony refragované vlny tzv. metodou

řídké refrakce. Výsledky jsou prezentovány ve formě dvourozměrných rychlostních

řezů v rovině jednotlivých profilů.

Kromě seismických metod se při geofyzikálním průzkumu lokality uplatnily i

detailní gravimetrické a geoelektrické metody. Gravimetricky bylo proměřeno 1751

bodů, měření bylo zpracováno do map Bouguerových anomálií. Geoelektrické metody

byly realizovány podél seismických profilů, byla použita metoda VWS, symetrického

nebo kombinovaného profilování a VDV. Výsledky byly zpracovány do mapy izolinil

zdánlivého měrného odporu a mapy izohyps terciérních hlín.

Na základě seismických měření doplněných výsledky gravimetrie a geoelektric-

kých měření bylo vytvořeno schéma izohyps povrchu paleozoika.
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Všechny uvedené metody přispěly k zjištění strukturně tektonické stavby loka-

lity výstavby, k rozčlenění terciérních sedimentů vyplňujících karpatskou předhlu-

beň a k určení jejich mocnosti. Metody umožnily též poznání stavby spodního karbo-

nu /kulmu/ a podložních autochtonních /?/ partií.

Cílem geofyzikálního průzkumu je však také zjistit, jak může geologická stav-

ba staveniště JE /plocha asi 4x4 km/ ovlivnit lokální změny intenzity zemětřesení.

Dosavadní práce poukazují na možnost lokálního zvýšení intenzity zemětřesení změ-

nou fyzikálně mechanických vlastností hornin, jejich uložení a hydrogeologických

poměrů. Určení tohoto lokálního přírůstku zemětřesení je úkolem seismického roikro-

rajonování, které bylo na lokalitě Blahutovice provedeno již v roce 1980.

Zvláštní postavení při geofyzikálním průzkumu lokalit JE má detailní seismic-

ké rajónování /DSR/. Je to metoda nová, v ČSSR poprvé realizovaná na lokalitě Bla-

hutovice.

DSR /v užším slova smyslu/ má přinést základní informace o seismotektonických

projevech vybrané lokality výstavby a jejího nejbližšího okolí. Jedná se o metodi-

ku, která využívá lokální seismologické události buzené blízkými přírodními zdro-

ji. Umožňuje mapovat rozložení těchto zdrojů, určovat jejich energii a mechanismus

vzniku. Výsledky poskytují podklady pro posouzení seismického ohrožení objektu.

Na lokalitě výstavby JE Blahutovice byla v roce 1983 instalována sít pěti

stanovišt, kde jedno stanoviště je situováno v místě uvažovaného staveniště JE a

další na kružnici o poloměru asi 12 km. Zařízení dodala západoněmecká firma Len-

nartz Electronic. Každé stanoviště je vybaveno třísložkovým geofonem, umístěným

s ohledem na průmyslový neklid v 6 m hlubokém vrtu. Signál z geofonů je na polním

stanovišti zesilován, filtrován, digitalizován, kódován a telemetricky přenášen do

tzv. subcentra. V subcentru se signály jednotlivých stanovišt dekódují a vertikální

složky se nepřetržitě zaznamenávají na termocitlivý papír. Současně se sleduje

úroveň signálu na všech kanálech a dojde-li k překročení určité nastavené hodnoty,

signál je digitálně nahrán na magnetickou pásku.

Ze subcentra jsou magnetické pásky převáženy do zpracovatelské centrály v n.p.

Geofyzika v Brně. Vlastní zpracování probíhá za použití specializovaného software

na minipočítači HP 1000 napojeném na vstupní jednotku LE SAS. Jednotlivé nahrané

události jsou operátorem interpretovány, u vybraných jevů je provedena lokalizace

seismických zdrojů za pomoci časů příchodu seismických vln. Interpretovaná data

jsou zdokumentována a archivována.

Při měření DSR je registrována celá řada seismických událostí. Většina z nich

má původ mimo sít. Pro část vyhodnocovaného období byla prováděna korelace časů

registrace DSR s daty ostatních seismologických stanic v ČSSR. Tyto korelace při-

spěly ke zlepšení typové analýzy registrovaných jevů.

Z dosavadního měření DSR a výsledků geofyzikálních metod provedených na lokali-

tě JE Blahutovice je možno udělat následující závěry:

- Nebyla zjištěna seismická aktivita na styku českého masívu a západních Karpat ani

příčných zlomů.

- Staveniště JE Blahutovice leží na kompaktním bloku, kde nebyly zjiStěny geofyzi-

kální a geologické anomálie.

Počátkem příštího roku budou výsledky geofyzikálních prací, provedených v 8.

pětiletce na lokalitě výstavby a staveniště JE Blahutovice, projednány na £s.-so-

větském expertizním zasedání.

36



PŘENOSOVÉ FUNKCE PROSTŘEDÍ
PRO LOKALITU JE SEVERNÍ' MORAVA
RNDr. VI. Barták
Energoprojekt, Praha

Součástí prací při výběru lokalit pro výstavbu jaderně energetických zaříze-

ní a předprojektové přípravy je určování seismického ohrožení. Výsledky seismolo-

gických výzkumů stanovují projektové a maximální výpočtové zemětřesení. Tato

zemětřesení jsou charakterizována časovým půsběhem zrychlení kmitu pudy při země-

třesení - akcelerogramem a jeho spektrem odezvy.

Seismické mikrorajonování je součástí seismologických výzkumů a jeho iícelem

je rozdělení dané lokality na menší celky, ve kterých lze očekávat - vlivem roz-

dílů v geologické stavbě - odlišné dčinky zemětřesní a tyto rozdíly kvantifikovat.

Důležitost seismického mikrorajonování podtrhuje skutečnost, že místní rozdíly

projevů zemětřesení vyjádřené v hodnotách makroseismické intenzity mohou dosáhnout

až 2° MSK.

V ČSSR se seismické mikrorajonování provádělo dle metodiky RSM-73 /3/.

Seismické mikrorajonování prováděné podle tohoto návodu sestávalo z určení součtu

přírůstků makroseismické intenzity způsobených vlnovou impendancí prostředí, hloub-

kou podzemní vody a rezonančními efekty. Tyto přírůstky byly vztaženy k tzv.

etalonu, za který byl volen zpravidla skalní výchoz. Takto prováděné seismické

mikrorajonování má několik zásadních nedostatků. Zjištěné přírůstky makroseisaické

intenzity odpovídají současnému stavu a nikoliv stavu po provedení geotechnických

úprav a výstavbě díla. Pro účely projektování seismicky odolných konstrukci není

navíc vhodné vyjádření anomálií projevů zemětřesení v hodnotách makroseismické

intenzity, protože vztah mezi hodnotami makroseismické intenzity a např. zrychle-

ním kmitů půdy při zemětřesení není jednoznačný. Pro ilustraci uvádíme závislost

I = I(a) na obr. 1 /2/. Z těchto důvodů se v seismickém mikrorajonování prosazují

další metody a to zejména metody instrumentální a výpočetní, či jejich koabinace.

Společným rysem instrumentálních a výpočetních metod je zjišťování přenosové

funkce prostředí. Přenosová funkce prostředí charakterizuje schopnost prostředí

zesilovat či zeslabovat seismické vlny. Necht na "povrchovou geologickou strukturu"

/desítky až stovky metrů v závislosti na geologické stavbě/ dopadá zdola rovinná

harmonická vlna, jejíž amplituda A (f)=l je nezávislá na frekvenci f. Přenosová

funkce prostředí h(f) se nazývá amplituda této vlny na povrchu. Jedná se o konplexní

funkci, zobrazuje se však zpravidla její modul. Dopadne-li potom reálná seisatická

vlna, která má spektrum A (f)^l, bude její amplituda na frekvenci f zesílena

právě H(f)krát.

Základem instrumentálních metod seismického mikrorajonování je registrace sla-

bých zemětřesení, odpalů či seismického neklidu současně na povrchu a v jisté

hloubce /zpravidla na bázi skalního podloží/. Přenosová funkce prostředí je pak

dána poměrem spektra dopadající vlny a spektra vlny registrované na povrchu.

Výpočetní metody seismického mikrorajonování určují přenosovou funkci pro-

středí na základě znalosti fyzikálních parametrů prostředí /geometrie geologické

stavby, rychlosti šíření seismických vln, hustota, absorpce atd./. Současné vý-

početní prostředky umožňují počítat přenosové funkce prostředí pro 1-, 2- i



3.rozměrné modely. Ve srovnání s citovanou RSM-73 mají výpočetní metody přednost

právě v možnosti modelování s uvážením možných technogenních níprav terénu. K ne-

výhodám výpočetních metod naopak patří idealizace modelu a skutečnost, že přenoso-

vá funkce prostředí je počítána zpravidla pouze pro jediný typ seismických vln.

Objasněme nyní význam přenosové funkce prostředí v selsmickém mlkrorajónování.

Jak bylo řečeno v úvodu, výchozím materiálem pro navrhování seisnlcky odolných

konstrukcí jsou projektové akcelerogramy a jejich spektra odezvy. V ČSSR nejsou

registrovány akcelerogramy silných pohybů půdy. Akcelerogramy jsou proto na základe

analogií /velikost zemětřesení, hloubka epicentra, epicentralni vzdálenost atd-/

vybírány z databanky světových akcelerogramů. Tyto akcelerogramy byly zpravidla

registrovány na skalním podloží a je tedy nutné provést jejich modifikaci s ohle-

dem na místní geologické podmínky na staveništi. Princip této modifikace ilustruje

obr. 2. K vybranému akcelerogramů se spočte jeho Fourierovo spektrum, které se

násobí přenosovou funkcí prostředí. Tento součin je spektrem modifikovaného akec-

lerogramu. Ten získáme zpětnou Fourierovou transformací do časové oblasti. Vliv

modifikace je patrný též porovnáním spekter odezvy počítaných pro původní a modi-

fikovaný akcelerogram.

vliv některých fyzikálních parametrů na charakter přenosové funkce prostředí

a možnost numerického modelování bude ukázána na příkladě lokality uvažované pro

výstavbu jaderné elektrárny Severní Morava - Blahutovice.

Z geofyzikálních měření /4/ bylo zjištěno, že geologická stavba sestává

z 5 - 22 m mocné vrstvy kvartérních sedimentů, 3OO m vrstvy neogénních sedimentů,

jednotkou kulmu o mocnosti 1000 m pod níž následuje devon. Přehled fyzikálních

parametrů pro sestavení výpočetních modelů je uveden v tab. 1. Poznamenejme, že

v neogénu byl zjištěn rychlostní gradient až 5OO m/s na 100 m hloubky a hustotní

gradient 30 kg/m na 1OO m hloubky. Z měření rychlostí šíření P a S vln byl

zjištěn poměr (vs / v p ) k v a r t é r = 0.38, (vg / v p ) n e Q g é n = O.55, pro kulm a devon

byl volen poměr v g / v p

Tabulka 1

0.57.

jednotka

kvartér

neogén

kulm

devon

v p /"m/s/

min.

420

1700

4400

prům.

600

2350

4750

6000

max.

1000

3000

51OO

v s /m/s/

min.

160

9OO

2500

348O

prům.

23O

1380

27OO

max.

38O

1620

29OO

f
/kg/mJ7

1500

2O8O

267O

272O

Výpočty přenosové funkce prostředí byly provedeny programem MICRO /l/ r

který je založen na principu přesného řešení pohybových rovnic maticovou metodou.

Výpočty byly provedeny pro kolmý dopad SH vln. Model prostředí je tvořen systémem

planparalelních homogenních a izotropních vrstev na poloprostoru stejných vlast-

ností. Ve výpočtech je možno uvažovat absorpci seismických vln. Z dflvodu názornos-

ti byla uvažována pouze nerealisticky slabá absorpce. Zavedením pravděpodobných

hodnot absorpčních parametrů poklesne velikost maxim /obr. 3 - 8 / 3 - 4 krát.

Přehled výpočtových modelů uvádí tab. 2.

Z tab. 2 vyplývá, že byl studován vliv 3 parametrů:

1. rychlost šíření vln ve vrstvě kvartérních sedimentů

2. rychlost šíření vln ve vrstvě neogénních sedimentů
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3. vliv přítomnosti kvartérní vrstvy

Modely prostředí lze podle toho rozdělit na skupinu modelů s kvartérní po-

kryvnou vrstvou /modely 1 - 5/ a modely bez této vrstvy /modely 6 - 6 / . Modely

1 - 5 se dále odlišují rozdílnou rychlostí Síření seismickýcb vln ve vrstvi

kvartérních sedimentů. Ve všech modelech byla vrstva neogénních sediaentft Modelo-

vána budto jako "gradientova" vrstva /modely 1, 4, 6/ či jako systém 3 vrstev

se středními rychlostmi /modely 2 a 7/ nebo jako jediná vrstva se střední rychlos-

tí šíření seismických vln /modely 3, 5 a 8/.

Tabulka 2

Model
Jednotka

Kvartér

Neogén

Kulm

Devon

1

10
160

50
900
50

1070
50

1210
50

135O
50

149O
50

162O

2

10
230

100
1000

100
1280

100
1560

3

10
380

300
1380

4

10
380

50
900
50

1070
50

1210
50

1350
5O

1490
50

1620

5

10
160

300
1380

6

50
900
50

1070
50

1210
50

1350
5O

1490
50

162O

7

1O0
1000

100
1280

1OO
1560

8

300
1380

10O0
255O

POLOPROSTOR
3480

Vysvětlivka: horní číslo - mocnost vrstvy / /
dolní číslo - rychlost žíření S vln

Výsledné přenosové funkce prostředí jsou zobrazovány pro srovnáni vždy po

dvou na obr. 3 - obr. 8.

obr. 3 - Modely 1 a 6

společné: neogénní vrstva modelována detailním dělením

různé : 1 - model s vrstvou kvartéru, 6 - model bez kvartérní vrstvy

diskuse : přenosová funkce prostředí pro model 1 vykazuje výrazný rezonanční

efekt na frekvenci f o # r e z * 4Hz, dali í rezonancí maximu je na frekvenci
fl,rez " 3*fo,rez* p ř e n o " o v * funkce prostřed! pro model 6 nevykazuje

prakticky žádné zesílení v celém studovaném oboru.

obr. 4 - Modely 2 a 7

společné: neogénní vrstva modelována systémem 3 vrstev

různé : 2 - model s vrstvou kvartéru, 7 - model bez kvartérní vrstvy

diskuse : opět výrazný rezonanční efekt způsobený kvartérní vrstvou, základní

rezonanční frekvence f Q * 5.5 Hz,

v případě modelu 7 lze zesílení z praktického hlediska zanedbat.



obr. 5 - Modely 5 a 8

společné

různé

diskuse

neogén modelován jedinou vrstvou

5 - model s kvartérní vrstvou, model 8 - bez kvartérní vrstvy

vzájemný poměr přenosových funkcí prostředí obdobný jako v předchozích

případech, f _„_ = 3 . 8 Hz. Porovnání s obr. 3 a obr. 4 ukazuje, žeo, rez
poloha 1. rezonančního maxima je dána zejména rychlostí šíření vln

ve svrchní vrstvě.

obr. 6 - Modely 5 a 1

společné: kvartérní vrstva

různé : způsob modelování neogénní vrstvy

diskuse : jednovrstevný model neogénních sedimentů způsobuje větší zesílení,

přičemž poloha rezonančních maxim se téměř nemění. Větší hodnota zesíle-

ní je dána větším rychlostním kontrastem mezi vrstvami kvartérních a

neogénních sedimentů.

obr. 7 - Modely 3 a 4

společné: kvartérní vrstva

různé : neogénní vrstva

diskuse : vzájemný vztah je obdobný jako v předchozím případě, rychlost šíření

seismických vln v kvartérní vrstvě je však větši a rychlostní konstrast

proto menší. Větší rychlost šíření seismických vln ve svrchní vrstvě

způsobuje posun rezonančního maxima směrem k vyšším frekvencím

/f =10.4 Hz/, menší rychlostní kontrast způsobuje menší hodnoty

zesílení.

Obr. 8 - Modely 3 a 5

společné: vrstva neogénu

různé : rychlost šíření seismických vln v kvartéru

diskuse : největší rezonanční efekt způsobuje kvartérní vrstva s nejmenší rychlosti

šíření seismických vln /a tedy s největším kontrastem vzhledem k rych-

losti šíření seismických vln ve vrstvě neogénních sedimentů/. Vyšší

rychlost šíření seismických vln ve vrstvě kvartérních sedimentů způsobí

posun rezonančního maxima do vyšších frekvencí a současně snížení jeho

velikosti.

Na základě prezentovaných výpočtů lze uvést dílčí zobecnění. Rozhodující

význam na zesílení seismických vln vlivem místních geologických podmínek má ve-

likost kontrastu /poměru/ rychlostí šíření seismických vln v povrchových vrstvách.

Odstranění svrchních sedimentárních vrstev, které jsou charakterizovány nízkými

rychlostmi šíření seismických vln lze dosáhnout výrazného zmenšení zesílení

seismických vln.

Obdobným způsobem lze počítat přenosové funkce prostředí pro další typy

seismických vln s uvážením různých tíhlů jejich dopadu. Zobecněním dílčích přeno-

sových funkcí prostředí lze získat reprezentativní přenosové funkce pro danou

lokalitu.

Na spolehlivost výpočetních metod seismického mikrorajónování má zásadní

vliv stupeň znalostí fyzikálních parametrů prostředí. Jedná se zejnéna o rychlosti

šíření seismických vln, hustoty, značný význam by přineslo měření absorpčních pa-

rametrů hornin. Je přitom nutno zdůraznit, že uvedené veličiny by našly uplatněni
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nejen v seismickém mikrorajónování, ale též při výpočtech sedání stavby moderními

metodami a při rozhodování o způsobu zakládání díla.

Pro ověření spolehlivosti výpočetních metod seismického miicrorajónování je

na rok 1987 plánováno na lokalitě Blahutovice též zjištování přenosové funkce

prostředí experimentálními metodami.
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DYNAMICKÁ DIAGNOSTIKA KONŠTRUKCIE A ZARIADENÍ JE
PRI VÝSTAVBE A POČAS PREVÁDZKY

Ing. E. Juhásová, DrSc.

Ústav stavebníctva a architektúry SAV, Bratislava

1. ÚVOD

Dôležitosť prevádzania dynamických diagnostických meraní na konštrukciách,

zariadeniach a komponentoch jadrových elektrární je nesporná. Rozmanitost prevád-

zkových a mimoriadnych zaťažovacích dynamických účinkov počas životnosti komplexu

JE vyžaduje poznat hodnoty dynamických charakteristik konštrukcie ako celku, jej

komponentov, ich častí, primárneho okruhu a radu dalšich prvkov a zariadení, kto-

rých zlyhanie alebo porušenie by malo za následok reťazovú gradáciu havarijných

udalostí. Vzhladom na zložitosť mechanických štruktúr nemožno dynamické charakte-

ristiky dostatočne vieryhodne určovat iba teoreticky, ale je potrebné aj ich

experimentálne overovanie. Okrem toho vzhladom na možné minoriadne dynamické zata-

žovacie stavy ako sú" silné seismické otrasy, pád lietadla, silný výbuch apod. je

potrebné poznat medznú dynamickú únosnost a otrasuvzdornosf vybraných komponentov

a zariadení JE.

Dynamické diagnostické merania teda umožňujú

a/ overit ako boli dynamické parametre vystihnuté teoretickým výpočtom a či je

potrebné uskutočniť doplnkový prepočet tých zatažovacích účinkov, ktoré závisia

od dynamických parametrov konštrukcie, eventuálne či je potrebné navrhnut a

realizovat konštrukčné úpravy, ktoré optimalizujú dynamickú odozvu konštrukcii,

zariadeni a ich prvkov,

b/ kontrolnými dynamickými meraniami počas prevádzky zhodnotiť okamžité dynamické

parametre konštrukcie, jej stav a jej pripadne poškodenie, s následným návrhom

protiopatření,

c/ laboratórnymi skúškami zariadeni a elektrovybavenia preveriť ich odolnost oproti

náhlym dynamickým preťaženiach pôsobiacim na zariadenia buč! priamo, alebo se-

kundárne prenášaným z podložia cez stavebnú konštrukciu na strojné a elektrické

zariadenia.

V principe dynamickú diagnostiku realizujeme terénnymi a laboratórnymi skúš-

kami.

2. TERÉNNE DYNAMICKÉ MERANIA

Pri príprave terénnych meraní je potrebné zohladnit dispozičné a tuhostné

vlastnosti konštrukcie, jej predpokladané frekvenčné spektrum, frekvenčné spektrum

očakávaných zaťažovacích dynamických účinkov a primerane tomu vybrať ziť^žovacie

a meracie zariadenia. Napr. z hladiska pôsobenia silných tektonických seismických

otrasov aktuálne frekvenčné spektrum sa pohybuje v hraniciach 0 - 20 Hz. Požadova-

né silové účinky závisia na vhodnom výbere miest zaťažovania tak, aby sme ich

nesituovali do nodálnych - uzlových bodov vlastných tvarov kmitania konštrukcie.

Dynamické parametre, ktoré nás pri dynamických diagnostických meraniach intere-

su jú, sú vlastne tvary kmitania, vlastné frakvencie a tlmenie. Pri terénnych me-
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raniach je výhodným a účelným využitie všetkých dostupných zdrojov rozkmitania

konštrukcie, či už ide o zdroje náhodné alebo zámerné.

Náhodné zdroje kmitania vyvodzujú zväčša mikrochvenie v konštrukcii v dôsled-

ku

- technologických účinkov priamo pôsobiacich na konštrukciu,

- mikroseismických účinkov od dopravy a od iných zdrojov kmitania prenášaných do

konštrukcie podložím,

- účinkov vetra apod.

Zámerné zdroje kmitania predstavujú použitie rôznych druhov budičov kmitov, ktoré

situujeme tak, aby ich účinok na konštrukciu bol čo najväčši, tedy podlá možnosti

ich umiestnime v hornej časti alebo na streche konštrukcie. Podlá pohonu môžu byť

mechanické, elektrodynamické alebo elektrohydraulické, pôsobia obyčajne harmonic-

kou budiacou silou. Môžu pôsobiť solove, alebo byt pospájané do synchrónnych blo-

kov, kde budiaca sila sa znásobuje pôsobením viacerých budičov vo fáze, respektive

napr. pre vyvolanie torzných účinkov pôsobením v protifáze spolu s vhodným situova-

ním. /I, 2/.

Rázové účinky do konštrukcie sa môžu zaviesť raketovými motormi /3/, alebo

rázovými účinkami hydraulických lisov, pričom zostava systému je obyčajne upravená

v mobilnej verzii /4/. Nevýhodou rázových účinkov je, že dynamická odozva systému

sa realizuje formou volného dokmitávania a aj v prípade chvilkového vybudenia

niektorého z vyšších tvarov kmitania sústava velmi skoro preklzne do kmitania

v základnom, energeticky najmenej náročnom tvare kmitania a postupne sa utlmí. Tá-

to skutočnost do značnej miery sťažuje identifikáciu vyšších tvarov kmitania.

Iné zdroje kmitania od jednoúčelových zariadení /napr. elektrohydraulický

seizmický zdroj VIBROSEIS /5,/6/ používaný pre seizmický prieskum ložisk nafty a

uhlia/ pomôžu taktiež pri získavaní tak potrebných údajov o dynamických parametroch

konštrukcii a zariadení. Pri zdrojoch kmitania pôsobiacich na podloží je potrebný

výraznejší dynamický účinok, vyššia silová amplitúda ako pri zdrojoch umístněných

v rožných miestach konštrukcie. Ďalšie negativa, ako je frekvenčné ohraničenie

účinku zdroja zdola pri ca 6-7 Hz alebo vertikálny vektor pôsobiacej budiacej sily

možno čiastočne elminimovat vhodným výberom metodiky merania, respektive usmerne-

ním účinku tak, aby aspoň doplnkovo evckoval aj horizontálnu zložku kmitania.

Malé budiče kmitov majú výhodu v prenosnosti a lahkej manipulácii, pri ich

spojení s velmi citlivými snímačmi je postačujúce vybudit kmitania rádové niekolko

/um k tomu, aby sa dali bezpečne identifikovat vlastne frekvencie a vlastné tvary

kmitania. Skúsenosti autorky s malým mechanickým budičom kmitov, ktorý môže pôso-

biť harmonickou silou horizontálne alebo vertikálne /obr. 1, 2, /I, 7// potvrdzu-

jú, že i pomocou malých budičov kmitov možno získat vela dôležitých údajov o kmi-

taní konštrukcií a ich častí.

Elektrodynamické budiče kmitov, pôsobiace sólovo alebo fázované /2, 8/, sú

svojimi účinkami príbuzné pôsobeniu malých mechanických budičov kmitov. Ich pole

pôsobnosti sú však vyššie frekvenčné oblasti /ca od 5 Hz vyššie/ a využívajú sa

väčšinou na rozkmitávanie modelov, strojov/ častí strojov, ako aj strojných vyba-

vení. Malé vibračné zariadenia obyčajne neovplyvňujú dynamickou odozvu skúšaného

objektu svojou hmotnosťou, takže ich možno k nemu pripútať1 alebo vzoprieť, prípad-

ne zabezpečiť prenos dynamickej sily pomocou pružnej planžety /obr. 3/.

V súčasnosti sa čoraz častejšie aplikujú pre budiče kmitov s vyššou účin-

nostou elektrohydraulické systémy s variabilnými možnosťami zavádzania budiacej
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síly a tiež s možnostou fázovania. Podmienkou je aplikácia takej zostavy hydrau-

lických agregátov a hydraulických valcov, aby zostava bola primerane presunu schop-

ná a vhodná na umiestnenie v požadovaných miestach konštrukcie /4/.

Výber meracích zariadení a meracej zostavy je úzko spätý s predpokladaným

amplitúdovo-frekvenčným rozsahom snímaných dynamických dejov. Je možné použití sní-

mače zrýchlenia, rýchlosti, výchylky, prípadne tenzometrické snímače, kde výhodné

je aplikovanie takých snímacích a zosilňovacích zariadení, ktoré pracujú od nulo-

vej frekvencie, respektíve od velmi nízkých frekvencií. Viackanálové sledovanie

dynamických veličin okrem už klasického záznamu na slučkové oscilografy sa reali-

zuje bučí analógovým záznamom na viackanálové meracie magnetofóny alebo po tran-

sformácii získaných signálov cez rýchle analógovo-číslicové prevodníky A/D priamym

digitálnym záznamom na disk počítača alebo na magnetofónovú pásku. V oboch prípa-

doch sa následne nasadzuje počítačové spracovanie nameraných údajov s číslicovým a

grafickým výstupom odozvových kriviek, frekvencii, tvarov kmitania a údajov

o tlmení. Pri použití neharmonických zdrojov kmitania /napr. účinky mikrochvenia,

alebo rázové účinky/ realizácia výpočtov korelačných funkcií a spektrálnych výko-

nových hustot zabezpečí získanie hl'adaných vlastných frekvencií. Niektoré merania

tohto druhu naznačujú, že i táto jednoduchá metóda je aplikovatelná i pri objektoch

JE /9/.

Väčšinu terénnych meraní možno klasifikoval! ako identifikačnú, pretože nimi

získavame obraz o skutočnom frekvenčnom rozdelení vlastných frekvencií konštrukcií

a zariadení JE. Obmedzenejšie možnosti sú pri terénnych skúškach medznej dynamickej

únosnosti vytvorené jednak tým, že je neúčelne namáhat klučové konštrukčné uzly ne-

úmerne vysokými hladinami dynamických namáhaní ako aj tým, že zvyčajne nie sú

k dispozícii zaťažovacie systémy, ktoré by spĺňali túto požidavku. Za postačujúce

možno považovať uplatnenie principu analógie dynanického chovania citlivých uzlo-

vých prvkov JE s medznou dynamickou odozvou podobných prvkov a zostáv, ktoré boli

laboratórne overené. Poznatky o skutočných frekvenciách a tvaroch kmitania získa-

ných pred uvedením JE do prevádzky možno použi t: i pri kontrolných prevádzkových

meraniach, kde potenciálna náhla zmena dynamických parametrov indikuje iniciáciu

alebo realitu lokálneho alebo širšieho porušovania.

Pre úplnost treba uviesť k terénnym meraniam aj vybavenie objektov JE seizmo-

metrickou aparatúrou pracajúcou v čakajúcom režime a registrujúcou pohyb podložia

a vybraných bodov konštrukcie len od určitých, vopred stanovených hladin kmitania.

V krajinách s vyššou seizmickou aktivitou sa ňou povinne vybavujú všetky výškové

budovy, v našich podmienkach sa javí potrebným vybaviť ňou aspoň objekt HVB JE.

3. LABORATÓRNE MERANIA

Laboratórne merania otrasuvzdornosti, dynamickej a seizmickej odolnosti za-

riadení JE, potrubí, elektrovybavenia apod. sú viazané na použitie rôznych labo-

ratórnych dynamických budiacích zariadení, najmä však na použitie seizmických sto-

lov. Tieto prešli v poslednom období prudkým vývinom od mechanických a elektrody-

namických s harmonickým a náhodným modelovaním zařazovacích pohybov k výkonným

elektrohydraulicky riadeným stolom s možnosťou modelovania harmonických, náhodných

a lubovoiných deterministických seizmických pohybov. Vývoj tiež smeroval k stolom

s väčším počtom stupňov volnosti až po 6 stupňov /3 translačné + 3 rotačné zložky/

a ku konštruovaniu stolov s väčšou úžitkovou nosnosťou /pracujú stoly s nosnosťou

150-250 t, pripravujú sa projekty pre nosnost do 2000 t/.
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Si'ubné začiatky rozvoja riadených stolov s viaczložkovým pohybom postupne pre-

rastali do viacerých problémov stability a presnosti funkčného dosahu elektrohydrulicky

riadených seizmických stolov. Snáä najväčším problémom pri viaczložkovom pohybe

velkých seizmických stolov je vylúčenie "parazitnýcb zložiek" pohybu stola, ktoré

vo väčšej alebo menšej miere participuji! na pohybovom rezultáte. Zapríčinené STÍ

najmä tým, že sekundárne silové Účinky vyvolané kmitaním ťažšieho skúšobného prvku

spätne pôsobia na seizmický stôl a modifikujú jeho pohyb, okrajové podmienky upev-

nenia prvku a teda i jeho seizmickú odozvu. Okrem toho pohybové riadenie elektro-

hydraulických valcov je riadením podlá výchylky, avšak pri seizmických skúškach

nás zaujíma aj věrnost simulovania seizmického zrýchlenia. Pri riadení zrýchlením

sa zvyšujú nároky na kontrolné systémy riadenia pohybu, kde sa vyžaduje kvalitná

integrácia a kontrola zrýchlenia, rýchlosti aj výchylky tak, aby výsledný pohyb

čo najvernejšie odpovedal požadovanému pohybu. Pritom je nevyhnutné zabezpečit,

aby odpovedajúca výchylka stola neprekročila pracovný zdvih priestnice servovalca.

Okrem toho pri simulovaní nízkofrekvenčných seizmických pohybov je potrebné použiť

akcelerometre pracujúce od nulovej alebo velmi nízkej frekvencie.

V áalšom uvedieme niektoré skúsenosti autorky, získané pri skúškach seizmic-

kej odolnosti keramických izolátorov na elektrohydraulicky riadenom seizmickom

stole ÚSTARCH-u SAV /obr. 4/. Keramický izolátor bol skúšaný podlá normy DIN

40 046/55 /10/ pre triedu II seizmickej odolnosti, kde sa požaduje bezpečný prenos

seizmického zrýchlenia 3 m s" pri impulzovom pôsobení seizmického zrýchlenia

podlá obr. 5 v oblasti vlastnej frekvencie a medzipauzou na utlmenie kmitania.

Pri skúške bol izolátor usporiadaný podlá obr. 5 a merané boli výchylka

/0-x/, zrýchlenie /0-x/ seizmického stola v smere jeho pohybu, ako aj výchylka

/1-x/, zrýchlenie /1-x/ vrcholu izolátora v smere pohybu stola a výchylka /1-y/

a zrýchlenie /1-ý/ vrcholu izolátora kolmo na smer pohybu stola.

Rovnakým spôsobom bola meraná aj seizmická odozva ocelověj podpierky izoláto-

ra pri jej spojení s jedným dielom izolátora /obr. 6/, Niektoré zo získaných vý-

sledkov sú uvedené v tabulkách 1, 2.

Tabulka 1. Seizmická odozva trojprvkového keramického izolátora 7"= 5 s

Budiaca frekvencia /Hz/
•• —2

max 0-x /ms /
max 1-x /ms~ /

max 0-x /cm/

max 1-x /cm/

max 1-ý /ms" /

max 1-y /cm/

Zmeny vlastnej frekvencie /Hz/

Zmeny útlmu /%/

5,0

3,2

10,56

0,1

1,1

0,76

0,07

5,1

2,1-2,8

5,5

4,5
16,8

0,14

1,4

1,14

0,09

5,0

2,5-3,3

5,0

6,11

19,6

0,2

1,8

1,52

0,15

5,0

3,2-4,0

4,5

6,43

31,7

0,26

4,2

3,4

0,45

4,5-5,0

5,0-12,0

4,5

10,4

57,5

0,48

8,6

3,8

0,5

4,5-5,0

4,0-9,0

Z tab. l a z obrázku 7 vidieť, že pôsobiaci účinok bol pri skúške postupne

dvihaný až do 10 ms , pričom maximálna relatívna výchylka vrcholu izolátora pre-

kračovala 8 cm. Pri extrémnych účinkoch sa v odozve prejavovala nelinearita, avšak

izolátor pôsobiace seizmické účinky bezpečne preniesol.



Tabulka 2. Seizmická odozva podpierky keramického izolátora T'm 10 s

Budiaca frekvencia /Hz/

max 0-x /ms /

max 1-x /ms /

max O-x /cm/

max 1-x /cm/

max 1-y /ms /

max 1-y /cm/

Zmeny vlastnej frekvencie /Hz/

Zmeny ú"tímu /%/

2,35

2,41

12,1

0,39

4,9

0,86

0,4

2,5

0,2-0,6

2,45

2,41

15,1

0,39

6,1

0,84

0,3

2,45

0,2-0,7

2,5

3,86

17,1

0,5

7,0

1,43

0,58

2,45-2,5

0,25-0,78

2,5

3,22

21,1

0,5

8,56

1,43

0,58

2,4-2,5

0,2-0,8

Z tab. 2 vidiet, že vlastnosti ocelověj podpierky zapríčiňujú1 velmi nízky

útlm a velké relativné výchylky, pričom je namáhaný predovšetkým pripoj ocelověj

podpierky k seizmickému stolu. Ani pri tejto skúšobnej zostave nedošlo k poškodeniu.

Pri skúškach samotného keramického izolátora bez podpierky bolo potrebné zo-

silniť pripojenie k seizmickému stolu tak, aby sa lepšie simulovala požiadavka

okrajovej podmienky votknutia. Skúšobné zariadenie a podmienky skúšky dobre vyhove-

li sledovanému cielu.

4. ZAVER

Treba uviesť, že pre časť požiadaviek na dynamické skúšky frekvenčno-tvarovej

identifikácie a na skúšky otrasuvzdornosti možno použiť existujúce terénne a labo-

ratórne vybavenia. Optimálnym sa javí pre súčasné a budúce obdobie:

a/ ešte pred uvedením objektov JE do prevádzky realizovať podrobné diagnosticko-

-identifikačné dynamické merania konštrukcií a zariadení príslušnej JE a využiť

k tomu všetky dostupné vhodné zdroje rozkmitania,

b/ vybaviť objekt HVB JE a jeho klučové body meracím seizmometrickým zariadením

pracujúcim v čakajúcom režime pre registráciu udalostí od určitej hladiny kmi-

tania,

c/ realizovat skúšky otrasuvzdornosti prvkov zariadenia a elektrovybavenia pri

maximálnom zohladnení podmienok ich konštrukčnodynamických väzieb v reálnej

konštrukcii a podmienok prenosu potenciálneho extrémneho dynamického zaťaženia,

d/ vyvíjať a budovať skúšobné zariadenia, ktoré preberú pozitívne črty zariadení

pracujúcich v zahraničí, ale súčasne preklenú ich nedostatkové vlastnosti tak,

aby kontrolno-diagnostické skúšky konštrukcií a zariadení JE sa mohli realizovať

maximálne spolahlivo a efektívne.
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Obr. 1. Prenosný mechanický budič tíSTARCH-u SAV. Alternativně rozkmitávanie

v horizontálnom alebo vo vertikálnom smere
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Obr. 3. Laboratórne rozkmitavanie modelu cez pružnú planžetu elektrodynamickým

vibrátorom RFT - ESE 201

Obr. 4. Elektrohydraulicky riadený seizmický stol ÚSTARCH-u SAV pre obecné roz-

kmitavanie v horizontálnom smere
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Obr. 5. schéma trojprvkového keramického izolátora pri skdške jeho .eimickej únos-
nosti, zatažovanie sériou seizmických impulzov
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Obr. 6. Schéma ocelověj podpierky keramického izolátora pri skdške jej seizmickej
únosnosti na seizmickom stole
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Obr. 7. Príklad seizmickej odozvy keramického izolátora pri impulzovom seizmickom
účinku
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NĚKTERÉ ZKUŠENOSTI
ZE SEISMICKÝCH PROVĚREK TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ
PRO JADERNOU ELEKTRÁRNU MOCHOVCE
Ing. R. Masopust, CSc.
k.p. Výstavba elektráren Škoda, Praha

1. ÚVOD

Je všeobecně známo /I/, že seismickou odolností technologického zařízení a

všech systémů JE rozumíme jejich schopnost zachovat celistvost, herntetičnost, sta-

bilitu, pevnost a spolehlivou funkční způsobilost při seismickém účinku i po jeho

odeznění. Tuto schopnost nutno prokázat a doložit předepsaným způsobem v projektové

a jiné průvodní dokumentaci JE.

Hodnocení seismické odolnosti technologického zařízení a systémů se tradičně
provádí bu3to výpočtem, nebo experimentálně, příp. kombinováním obou způsobů. Vý-
počtová metoda se používá, jsou-li kritické parametry konstrukční povahy a je-li
možné zařízení či systém jednoduše mechanicky modelovat. Experimentální ověření po-
užijeme, jestliže kritické parametry jsou funkční povahy anebo, jestliže zařízení
nelze s dostatečnou přesností modelovat mechanickou soustavou, příp. k ověření vý-
počtového hodnocení. Kombinovaný způsob hodnocení se užívá tehdy, když je zařízení
příliš rozměrné, aby se mohlo celé zkoušet. V těchto případech se experimentálně
ověřují jednotlivé části a interakce mezi nimi se vyhodnocují výpočtově. Kombino-
vaný způsob se používá též tehdy, je-li zařízení již instalováno a nelze je jako
celek demontovat. .

V ČSSR není zatím k dispozici žádná státní norma nebo jiný předpis pro navrho-
vání JE v seismických oblastech, a tedy i pro hodnocení seismické odolnosti jejich
technologického zařízení a systémů. V SSSR platila dočasná norma VSN 15-78 /2/,
která je v současné době snad již nahrazena novou definitivní normou. Vedle toho je
k dispozici v SSSR řada dalších navazujících či doplňujících předpisů /3, 4/. V zá-
padních zemích jsou nejvíce rozpracované předpisy a normy v USA, Japonsku, Kanadě,
Francii a NSR. V poslední době se pozitivně uplatňují též vzorové předpisy a dopo-
ručení IAEA, ISO /5/ a MHS Interatomenergo /6/.

2. PODKLADY PRO HODNOCENÍ SEISMICKÉ ODOLNOSTI TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ JEMO

První československou JE v tzv. částečném antiseismickém provedení bude JE Mo-
chovce /4 x 440 MW - WER/. Jejím generálním projektantem je leningradský LOATEP,
z československé strany pak EGP Praha, generálním dodavatelem technologické části
je k. p. Výstavba elektráren škoda Praha. Kontraktem č. 85-011/06600 z 30. 10. 1981
bylo předepsáno pro JEMO hodnocení seismické odolnosti pouze pro technologické za-
řízení a systémy 1. kategorie odolnosti, které zajišťují bezpečné odstavení reakto-
ru, odvod zbytkového tepla z reaktoru a zabraňují nekontrolovatelnému dniku radio-
aktivity do okolí. Proto hovoříme v případě JEMO o částečném antiseismickém prove-
dení, což je jistá anomálie, která je pravděpodobně sice přípustná ve smyslu pří-
slušných mezinárodních předpisů i našeho zákona o jaderné bezpečnosti a výnosů
ČSKAE, avšak zdůvodnitelná technicky jen nízkou úrovní přijaté seismické aktivity
lokality JEMO. Naše zkušenosti z projektování konvenčních elektráren v seismicky
aktivních lokalitách ukazují, že i v sekundární části JE je celá řada technologic-
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kých komponent, které jsou velmi citlivé na seismické buzení a jejichž případná ha-

várie by měla za následek ohrožení provozu JE, personálu atd. Jako příklad uvedme

zejména sekundární parovody, různé nádrže, turbosoustrojí, transformátory apod.

V tomto smyslu jsou velmi poučné zkušenosti z elektráren, které byly zasaženy

v různých stádiích provozu či výstavby zemětřesením. Tyto zkušenosti se často

publikují, např. ve známých sbornících konference SMIRT /8/.

Ve smyslu citového kontraktu se veškerá hodnocení a též návrhy antiseismických

opatření pro JEMO zásadně prováděly a ještě provádějí dle sovětské dočasné normy

VSN 15-78 /2/ a dalších navazujících či doplňujících sovětských předpisů. K tomu

iíčelu byly v roce 1982 předány potřebné akcelerogramy a spektra odezvy na jednot-

livých podlažích hlavního výrobního bloku a budovy pomocných provozů. Právě tyto

základní podklady vyvolaly svého času značné rozpaky. Především primární akcele-

rogram je záznamem zrychlení zemského povrchu při známém rumunském zemětřesení 4.

3. 19 77, který byl pořízen v jugoslávském Niši a přiznán platným pro lokalitu JEMO

na základě jistého porovnání okrajových podmínek a z důvodu nedostatku údajů přímo

v lokalitě JEMO a jejím okolí. Jednoduchou kontrolou bylo zjištěno, že některé pod-

lažní akcelerogramy a příslušná spektra odezvy si vzájemně příliš neodpo/ídají.

Mnohdy se zadavatel těchto ddajů omezil pouze na jejich násobení po výšce pomocí

určitého součinitele. Jejich grafická kvalita byla též nevelká, což vše vyvolalo

určité pochybnosti, které dosud přetrvávají.

Norma VSN 15-78 je ve světle dnešního našeho poznání problematická a v porov-

nání s obdobnými zahraničními předpisy zjevně zastaralá. Např. experimentální způ-

sob hodnocení seismické odolnosti je v této normě téměř neznámým pojmem. To vyvo-

lalo svého času velké potíže při zadávání buzení pro zkoušky seismické odolnosti

zařízení a problém se podařilo uspokojivě vyřešit až aplikací dalšího sovětského

předpisu /4/, který na normu VSN 15-78 navazuje.

Po zvážení situace a rizik vypracoval GOt v roce 1982 jisté jednotící meto-

dické pokyny pro hodnocení seismické odolnosti technologického zařízení JEMO a

následně i další upřesňující metodické materiály. Tyto se postupně uplatnily při

řešení konkrétních problémů u hlavních československých dodavatelů, tj. v koncer-

nech a podnicích ŠKODA, KSB, Sigma, Elektromont, Vítkovice, Vzduchotechnika atd.,

přičemž naše oddělení Dynamika a statika P2 k. p. VE SKODA plnilo a plní nadále

jistou funkci garanta, metodika a někdy i přímého vykonavatele společně provádě-

ných seismických prověrek. Tento postup má z našeho hlediska logiku a opodstatnění,

pravděpodobně se i osvědčil, avšak nesetkal se s žádným velkým pochopením u vedení

našeho podniku. Přesto bude asi užitečné, aby fungoval i nadále, zejména při zpra-

cování Předprovozní bezpečnostní zprávy JEMO.

3. NĚKTERÉ PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI Z VÝPOČTOVÉHO HODNOCENÍ SEISMICKÉ ODOLNOSTI

TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ

Rozhodneme-li se hodnotit seismickou odolnost technologického zařízení výpoč-

tovým způsobem, je nezbytné uskutečnit následující operace /I/:

- vytvořit výpočtový model, představující ekvivalentní mechanickou soustavu, která

je schopná ověřit odolnost zařízení,

- zvolit výpočtovou metodu, vybrat počítačový program a provést dynamickou analýzu

soustavy pro dané seismické buzení,

- vyšetřit další spolupůsobící namáhání,
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- vyhodnotit výsledky celé analýzy z hlediska pevnosti, stability, hermeticnosti,

provozní spolehlivosti či mezních parametrů.

V dalším se nebudeme příliš zabývat seismickými výpočty reaktoru W E R 440,

parogenerátoru a kompensátoru objemu. Tato problematika byla ve vztahu k JEM0 for-

málně vyřešena nákupem příslušné sovětské výrobní dokumentace těchto komponent

v tzv. seismickém provedení. Upozorníme v této souvislosti ovšem na četné teoretic-

ké práce kolektivu ZES k. p. SKODA pod vedením ing. Pečínky, C S c , doc. ing. Zema-

na, CSc. z VSSE, ing. Petrovského, CSc. z ÚVZÚ SKODA a pracovníků UAM VŽKG Brno

Každý potrubní systém JE je v podstatě tvořen soustavou těles, která jsou spo-

jena vlastním potrubím. Vzhledem k charakteru buzení lze tato tělesa většinou pova-

žovat při výpočtu odezvy systému za tuhá, zatímco potrubí představuje poddajené

spojovací články. Výrobci komponent technologického zařízení JE a zvláště armatur,

čerpadel, parogenerátoru, nemluvě již o reaktoru, musí respektovat seismicitu zpra-

vidla v obecně zadané úrovni, tj. komponenta musí být použitelná v kterékoliv loka-

litě se seismicitou o intensitě rovné nejvýše této úrovni, a to zpravidla bez ohle-

du na její umístění ve stavbě. Poněkud jinak je tomu s potrubím, které lze různě

zabezpečit pomocí omezovačů kmitání, amortizátorů nebo tlumičů. Cílem dynamických

výpočtů je určit odezvu systému nejen z hlediska vzniklé napjatosti, ale i z hle-

diska relativních posunů vzhledem k okolním konstrukcím a stavbě. Přitom je nutné

re místit a nadimenzovat závěsy, podpory, omezovače, amortizátory či tlumiče tak,

aby bylo zabráněno silovému poškození potrubního systému při zemětřesení.

Při konstruování dynamického modelu potrubního systému je závažnou okolností

to, že tělesa mají většinou svá těžiště mimo střednici potrubí. Systém je třeba

chápat jako gyroskopickou soustavu. K tomu přistupují vlivy gyroúčinků rotujících

hmot např. v čerpadlech, nelineární konstrukční a fyzikální vazby, Coriolisovy síly

od proudícího média, neproporcionální útlum kmitání např. při aplikaci viskdzních

tlumičů atd. To vše jsou velmi závažné problémy, na jejichž řešení u nás pracují

ing. Voborský, CSc. v SUÚSS Běchovice, ing. Rejent, CSc. se svým kolektivem v EGP

a ing. Šlach v k. p. Sigma Praha. Jejich publikované práce jsou dostatečně známé

/9, 10, 11/.

Uvedme nyní některé zajímavosti z analýzy primární smyčky reaktoru ÚVER 440

pro JEMO /I, 9, 10, 11, 12/. Porovnávaly se tyto varianty:

- nezajištěná smyčka v obvyklém provedení pro JE s reaktory W E R 440,

- smyčka opatřená mechanickými či hydraulickými amortizátory, které představují vý-

razné přeladění systému,

- smyčka zajištěná viskózními tlumiči, které výrazně tlumí pohyb soustavy.

Výsledky analýzy, která se uskutečnila v našem podniku /12/ ve spolupráci s ing.

Rejentem, CSc. nezávisle dvěma programy /SAP IV a REM/ na bázi jednotného modelu,

lze shrnout do těchto bodů:

a/ nezajištěná primární smyčka reaktoru W E R 440 při uvažování MDE, které je pře-

depsáno pro JEMO, nevyhovuje stanoveným kriteriím pevnosti a není tedy seismicky

odolná,

b/ oba způsoby zajištění /amortizátory a tlumiče/ jsou technicky vhodné a jejich po-

mocí lze relativně snadno smyčku zabezpečit,

c/ z rozboru dynamických vlastností odezvy vyplynulo, že technicky je nejvíce vhodné

užití viskózních tlumičů, které neblokují pohyb soustavy při zemětřesení úplně.
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ale intensivně jej tlumí; soustava tedy měkce reaguje na seismické zatížení a

reakce ve viskózních tlumičích jsou relativně malé,

d/ z ekonomického porovnání vychází pro tento případ nejvýhodnější viskózni tlu-

miče, které jsou podstatně lacinější než amortizátory.

První závěr je alarmující pro naše JE v Jaslovských Bohunicích, tedy v loka-

litě, kterou rozhodně nelze označit za seismicky klidnou. Tlumiče a amortizátory

všeobecně slouží pro rozepření nebo podepření určitého technologického zařízení do

stavby- Vytvářejí dodatečné podpory, které omezují výchylky izolovaného zařízení

při rychlém seismickém pohybu, avšak současně nebrání pomalým zejména teplotním

dilatacím /9, 10, 11, 12/.

Velmi obsáhlou problematiku představuje odezva nádrží obsahujících kapalinu

na seismické buzení a hodnocení jejich odolnosti. Základním problémem je zde hyd-

rodynamické spolupůsobení kapaliny s nádrží. Postupně se ukázalo, že velký vliv

má poddajnost samotné nádrže, tuhost v místě jejího uložení, způsob vybuzení a

někdy se významně uplatní též kmitání volné hladiny kapaliny v nádrži. V k.p. VE

ŽKODA se zabýváme těmito dílčími dlohami /8, 13/:

- odezva svislých válcových nádrží s kruhovým i nekruhovým půdorysem při horizontál-

ním seismickém buzení,

- užití fluidních a hraničních konečných prvků pro řešení dynamických interakčních

dloh typu kapalina - pružná nádrž.

Další teoretické i praktické práce o seismické odolnosti naplněných nádrží a inter-

akci kapaliny s pružnými i tuhými konstrukcemi či tělesy pocházejí z dílny ing.

Pečínky, CSc, z VŠSE v Plzni /9/ a nyní i z KSB /ing. Rohovský/. Na základě pro-

vedeného výpočtového hodnocení seismické odolnosti velkých nádrží pro JEMO /dodáv-

ky ČKD Dukla a KSB/ lze konstatovat, že prakticky všechny velkoobjemové nádrže pro

JEMO bez problémů vyhoví pevnostním a stabilitním kriteriím i při uvažování seis-

mického zatížení, protože materiálová pevnost jejich částí není zpravidla ani zda-

leka využita a seismické namáhání je v tomto případě relativně nízké.

Při hodnocení seismické odolnosti některých aparátů pro KSB a ADAST se ukázalo,

že jejich seismická odolnost je vesměs evidentně dostačující. Avšak velmi často je

problematické jejich zakotvení do stavební konstrukce. Toto zakotvení je na roz-

hraní dodávek, dodavatel zařízení mnohdy nesmí určit síly a momenty na stavební

konstrukci, zatímco stavební projektant nemá dosud k dispozici v podstatě žádnou

normu pro kotvení do betonu. Proto jsme doporučili EGP Trnava používat sovětský

předpis /14/ a připravujeme publikaci o požadavích na kotvení technologického za-

řízení elektráren proti účinkům zemětřesení.

Prakticky všechny seismické a dynamické výpočty vč. výpočtů pro JEMO se na

pracovišti autora provádějí pomocí tíčelově orientovaného souboru programů, který

je popsán v /15/. Hlavním stavebním prvkem tohoto souboru je známý program SAP IV,

využívající metodu konečných prvků v rámci klasických předpokladů lineární mecha-

niky a pružnosti. Program byl oproti původní převzaté verzi jistým způsobem inovo-

ván a doplněn vč. knihovny prvků. V systému je pak doplněn "shora" programem

PRSAP, pomocí něhož lze interaktivně na malém počítači zadávat a optimalizovat

vstupní data. "Zdola" jsou připojeny podsoubory programů pro vyhodnocování a gra-

fickou interpretaci výsledků.

V ČSSR pochopitelně existuje řada dalších programů pro seismické výpočty

konstrukcí, z nichž mnohé byly použity i pro výpočtové hodnocení technologického
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zařízení JEMO. Avšak všeobecně rrjtnc k'Mis'.:atova! , ze tento r^:- software je v porov-

nání se situací ve vyspělých oC.ítcch v-.--am é s zast-,: ?! y. H 2.; v;, •• —, •..:•::'! icape™. výpoctáiů

v ČSSR je nespolehlivá a nevhodná výv..ocolrJ. t&ohnikj •:; "-ľ-.líi ta <.-?.•?:••• V/al itní pro-

gramové vybavení. Přitom seistnicVé výpočty, o nichž t • li . 'io .':•:: r«.a VÍ kter<? bylo

pro JEMO nutné provést, patří k nejr.árocnčj šiw ':eci-:\x-~- .ý;" vvyootů.m vůhac.

4. VYBRANÉ ZKUŠENOSTI 7. EXPERIMENTÁLNÍl'O KODKOCKNÍ S>. ; ,y.;l,'!•:f OPOl UOSTI

TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ JEMO

Hodnotí-li se seísmická odolnost některého technolon i-::kc-;.o zařízení JE expe-

rimentálne, je třeba zvážit tyto hlavní postupové kroky /Ló, 17. 18/:

- volba metody experimentálního ověřování, výběr :j.̂i:rt-:-;ní.ao »:usu,

- parametry vstupních kmitů, generováľii seismickč-řic ! _?tr,; v podmínkách experi-

mentu,

- podmínky a provedení experimentu, upevnění zkušebního k^,:u,

- vyhodnocení výsledků experimentálního ověření z hlediska r_:--.JMi způsobilosti

zařízení nebo jeho konstrukčních omezení, návrh opatřeni.

Zkušenosti s experimentálním hodnocením seismick v! odolnosti technologického

zařízení JE zatím v ČSSR jsou nevelké. Přesto všechny vy.se uvtdenr postupové kroky

jsou dostatečně podrobně popsány ve zprávě /Ifi/ a tó;;. v zahraniční literatuře

/7, 17, 18/. Ve vztahu k JEMO se tato problematika nejvíce týká vzduchotechniky

a elektrozařízení. Aby vůbec bylo možné v našich podmínkách potřebné zkoušky pro-

vést, vydal GDt jednotné zadání seismického buzení a podmínky pro tyto zkoušky.

Tento materiál vychází ze sovětského předpisu OAG 130.003 /'»/, navazujícího na nor-

mu VSN 15-78 /2/. Jako základní výchozí údaj bylo zadáno Fourierovo spektrum hori-

zontálního seismického budicího zrychlení pro bloky W E R 440 v lokalitách s ľ'DE » G1"1

MSK 64 a pro výškovou úroveň +40 m. Současné bylo stanoveno, že redukce pro event.

nižší úrovně se v daném případě z důvodu zjednodušení nebude provádět. Aplikace to-

hoto zobecněného spektra se při vlastní zkoušce provádí dle zásad uvedených v /4/.

Především vzhledem k tomu, že v ČSSR není k dispozici seismický stůl s mož-

ností současného buzení ve vertikálním :i horizontálním směru, provádí se každá

zkouška zvlášf ve dvou horizontálních jednom vertikálním směru. Oba horizontální

směry musí být vzájemně kolmé a volí se tak, aby jeden z nich se shodoval se smě-

rem, v němž je zkoušené zařízení evidentně nejméně tuhé. Pro vertikální směr lze

použít 70 % horizontální budicí spektrum. Vlastní zkouška se obvykle provádí nej-

jednodušší metodou, tj. frekvence sínusového buzení se mění spojitě nebo po kro-

cích /I Hz v pásmu do 20 Hz, 2 Hz v pásmu od 20 do 50 Hz/ v cel dm rozsahu od 0 do

50 Hz. Rychlost změny frekvence nesmí být větší než 2 Hz/min, doba zkoušky pro je-

den směr alespoň 25 min. Pokud se frekvence mění po krocích, musí být doba kmitání

na každém kroku alespoň 30 s. Amplituda zrychlení se mění v závislosti na frekven-

ci dle zadaného zobecněného budicího spektra nebo dle křivky, která vychází z mož-

ností daného zkušebního zařízení a zásadně musí za dané spektrum obalovat shora.

Popsané zkoušky metodou ekvivalentního harmonického buzení / V lze provádět

až do frekvence 5 Hz, jestliže se prokáže /výpočtem nebo experimentálně/, nebo je

zcela evidentní, že pod touto hodnotou, ani v jejím okolí neleží žádná frekvence

vlastních kmitů zařízení s tvarem, který by byl významný z hlediska buzení či

funkční způsobilosti zařízení. Platí rozhodující zásada, ÍQ při zkoušce musí být

zařízení uchyceno hlavně z hlediska tuhosti identicky nebo velmi podobně jako na

stavbě. Toto je třeba respektovat, protože v praxi se ukázalo, že dynamické vlast-
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nosti zařízení bývají rozhodující měrou ovlivněny tuhostí jeho zakotvení. Během

každé zkoušky se sledují vytypované parametry funkční způsobilosti zařízení a měří

odezva nosné konstrukce zařízení.

V některých piípadech, které se týkají rozměrných rozvaděčů a jiného elektro-

zařízení, které nebylo možné umístit najednou na seismickém stendu, byl použit

kombinovaný způsob hodnocení jejich seismické odolnosti, tj. většinou výpočtově

nosná konstrukce zařízení a samostatně pak byly experimentálně ověřovány jednotli-

vé přístroje. Pro tyto zkoušky se používalo jiné budicí spektrum, zohledňující mož-

nost zesílení podlažního seismického buzení v důsledku rozkmitání poddajné nosné

konstrukce např. rozvaděče. Tyto jednoduché vibrační zkoušky elektropřístrojů pro

JEMO prováděl svého času Výzkumný ústav elektrických přístrojů a rozvaděčů Brno

/ing. Chrápavý/. V dalším pak byla celá problematika hodnocení seismické odolnosti

elektrozařízení JEMO za metodického vedení GDt sjednocena a soustředěna v Elektro-

montu Praha a Bratislava. Samozřejmě nejprve byl zpracován seznam hodnoceného za-

řízení/ vypracována zvláštní metodika a pokyny pro jednotlivé dílčí případy a

v současné době ještě probíhá většinou experimentální ověřování seismické odolnosti

tohoto zařízení pro JEMO. Jedná se o obrovské množství zkoušek a též některé dílčí

výpočty /např. kabelové lávky a ostatní ocelové konstrukce/. Tyto práce probíhají

nyní v jednotlivých podnicích Elektromontu v Praze, Bratislavě i Brně, v ZPA Praha,

v BEZ Bratislava, ve Výzkumném ústavu automatizačních prostředků Praha a v řadě

dalších podniků a institucí FMEP. Metodické vedení zabezpečuje naše pracoviště a

vlastní zkoušky elektrozařízení se provádějí zejména v dynamické zkušebně k.p.

ČKS Blansko. Tato zkušebna je vybavena jednoduchým seismickým stolem o nosnosti

10 kN a je nyní více než vytížena právě těmito zakázkami. Je velkou zásluhou jejího

vedoucího ing. šebely, že se podařilo tento před 2 roky doslova děsivý problém ny-

ní dostat do podstatně lepší polohy. Některé zkoušky se uskutečnily a i nadále

provádějí též ve zkušebně ÚVZÚ k.p. ŠKODA v Plzni - Bolevci. Na základě již předa-

ných zkušebních protokolů a ostatních výsledků lze již nyní předběžně konstatovat,

že seismickou odolnost československého elektrozařízení pro JEMO se pravděpodobně

podaří zajistit bez zvlášt náročných úprav.

Hodnocení seismické odolnosti vzduchotechnického zařízení JEMO se provádělo

ve Výzkumném ústavu vzduchotechniky Praha /ing. Sedláček, ing. Kotálek, C S c , ing.

šik/ za naší metodické spolupráce. Na základě výsledků provedených zkoušek a někte-

rých výpočtů musel provést výrobce, tj. Z W Milevsko, pouze dílčí konstrukční úpra-

vy ve svém zatížení. Nutno podtrhnout, že zde se zásluhou právě uvedených pracovní-

ků VtJV podařilo celý velmi náročný a nový problém od počátku řešit kvalifikovaně

a systematicky na jednom pracovišti ústavu, vybaveném prozřetelně menším seismic-

kým stolem nevelké nosnosti, avšak vhodných ostatních parametrů. V současnosti zbý-

vá pouze formálně uzavřít celou práci pro JEMO a dořešit některé projekční problé-

my, související hlavně s kotvením do stavby.

Dle autorova názoru je metodika experimentálního hodnocení dle /4/, založená

na postupné aplikaci ekvivalentního harmonického buzení v širokém pásmu frekvencí

zastaralá, konzervativní a neprůkazná, světový trend je používat jednorázově složi-

tější vstupní kmity k vytvoření příslušného testovacího spektra odezvy, které musí

zadané spektrum odezvy jistým způsobem obalovat /16, 17, 18/.
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5. ZÁVĚR

a/ Hodnocení seismickfí odolnosti technologického zařízen.;' JE a jmenovité JEMO ni-

kdy nebylo pouze úkolem GDt, tj. k.p. VE Skoda. Naopak těžiště prověrek bylo a

je u jednotlivých dodavatelů a výrobců. GDt je v současné době i přes jisté

administrativní potíže vcelku schopen a snad i ochoten cely proces metodicky

řídit a poskytovat kvalifikovanou technickou porr.oc . Z druhá strany u dodavate-

lů i výrobců se vytvořily skupiny, schopné řešit problémy seismické odolnosti

technologického zařízení JE. Lze tedy konstatovat, že dva důležité závěry dří-

vějších konferencí v Železné Rudě se asi podařilo splnit.

b/ Dva zatím nevyřešené zásadní problémy vidí autor v tom, že pro seisrr.ické vypočti

chybí potřebné počítačové vybavení na úrovni, odpovídající jejich náročnosti a

významu, chybí též moderní software a nepodařilo se dosud prosadit tolik potřeb-

nou státní zkušebnu seismické odolnosti technologického zařízení. Zatím je

situace taková, že každý z dodavatelů a výrobců si musí pomoci jak sám umí. Zku-

šenosti z průmyslově vyspělých států ukazují, jak nehospodárny a nebezpečný je

tento postup.

c/ Značným problémem je absence tolik potřebného kvalitního normativního dokumentu

pro celý obor hodnocení seismické odolnosti technologického zařízení JE vč.

experimentálního resp. obecně pro projektování seismicky odolných JE. Bohužel

není jasná ani základní bezpečnostní filosofie v tomto ohledu, jak bylo konec

konců na příkladu JEMO zde ukázáno. Je asi třeba vyřešení těchto zásadních otá-

zek kvalifikovanej i vyžadovat od sovětské strany, která je jistým garantem bez-

pečnosti JE v ČSSR, a podnítit aktivnější činnost MHS Interatomenergo v takové-

to normalizační činnosti.

d/ Je nesporné, že tato nová problematika podněcuje základní i aplikovaný výzkum

v příslušných oborech a hlavně v mechanice. Ovšem dle názoru autora je nutné

zabezpečit lepší návaznost úkolů RVT a zejména úkolů základního a centrálně

sledovaného aplikovaného výzkumu s naléhavými potřebami praxe. Vyřešené úkoly

musí být pro praxi použitelné. Jedním z prostředků, jak toto zabezpečit, je

účast příslušných odborníků při zpracování plánů výzkumu a při oponentaci vý-

sledků.

e/ Názor, že seismicky odolná JE musí b;, t též podstatně dražší, není správný, i

když antiseismická opatření i v našich nebo aktivních lokalitách nejsou laciná.

Včasné a kvalifikované provedení potřebných prověrek dle rozumně zpracované

jednotné metodiky znamená zpravidla minimalizaci vyvolaných nákladů a jistotu

v oblasti jaderné bezpečnosti. Jak ukazuje praxe na JEMO, zatím se nám toto

daří neúplně.

f/ Hospodářské a politické vedení musí podpořit pracovníky a jejich tvůrčí činnost

v tomto novém oboru a vytvořit jim potřebné podmínky. Dosavadní zkušenosti

z JEMO nejsou úplně dobré a ukázalo se, jak je v ČSSR obtížné tyto nové požadav-

ky kvalifikovaně uplatnit. Přes tyto závazné kritické poznámky se pravděpodobně

podaří požadovanou seismickou odolnost JEMO s obtížemi, ale přece jen zodpovědně

zajistit.
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ZKUŠENOSTI ZE SEISMICKÝCH PROVĚREK
TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ JADERNÝCH ELEKTRÁREN
Ing. J. Podroužek
k.p. Výstavba elektráren Škoda, Praha

1. ÚVOD

Pod pojmem seismické zatížení elektráren rozumíme souhrn dynamických účinků

podobné povahy, které mohou působit na komponenty a budovy. Jejich původ je

buä přírodní nebo umělý. Specializované odd. Dynamika a statika VE škoda, k.p.,

Praha se zabývá mimo jiné též problematikou hodnocení seismické, či obecně dyna-

mické odolnosti technologického zařízení klasických i jaderných elektráren již

řadu let. Zkušenosti získané již dřivé na klasických blocích pro exportní akce do

seismických oblastí byly plně uplatněny u JE Mochovce. Zde představují prověrky

seismické odolnosti široký a náročný komplex prací teoretických, výpočtových i

experimentálních. Všechny dosud získané zkušenosti a především konkrétní výsledky

je výhodné aplikovat přímo i na další JE, tj. Temelín. Zde je ale situace poněkud

složitější a aplikace poznatků se zatím prakticky nekoná a naráží na značné

potíže.

2. APLIKACE PROVĚREK SEISMICKÉ ODOLNOSTI U KLASICKÝCH ELEKTRÁREN A JE MOCHOVCE

Relativně jednoduchá je situace při exportní výstavbě klasických elektráren

v seismických oblastech. Ve většině případů je náš koncernový podnik jak generálním

projektantem, tak i generálním dodavatelem zařízení. Při uzavírání kontraktu jsou

v jeho technické části specifikovány základní seismické údaje i normativní podkla-

dy pro řešení. Po zkušenostech z akcí Lujan de Cuyo, Giiemes /obě Argentina/, Felton

/Kuba/, Shen-Tou /Čína/ atd. se plně osvědčil tento postup.

Na základě zadaných seismických údajů se v našem oddělení zpracují jednotící

tzv. metodické pokyny pro hodnocení seisruické odolnosti staveb a technologického

zařízení. Ty obsahují jednotné základní vstupní údaje o seismickém buzení, sjedno-

cený soubor norem a předpisů pro výpočtové a experimentální hodnocení zařízení a

základní filosofii členění zařízení dle důležitosti a tedy i nároků na seismické

prověrky. Jejich součástí jsou doporučené výpočetní postupy, předpisy pro experi-

mentální hodnocení a u jednotlivých skupin technologického zařízení /potrubí,

nádrže, vzduchotechnika, silnoproud atd./ jsou vytypovaný uzly, kterým je nutno

věnovat zvýšenou pozornost.

Takto byly zpracovány např.:

- zpráva o antiseismických opatřeních v projektu a na stavbě elektrárny 125 MW

Lujan de Cuyo - Argentina,

- seismická opatření v projektu bloku 1 x 125 MW Guemes, provincie Salta, Argentina,

- seismické opatření v projektu elektrárny Felton 2 x 250 MW, Kuba, elektrárny

2 x 500 MW, Čína.

Tyto jednotící předpisy jsou předávány v rámci zadávání vstupních údajů

jednotlivým finálním dodavatelům v počátku prací na úvodním projektu. Jsou s nimi

diskutovány především z hlediska filosofie členění zařízení do jednotlivých ka-

tegorií seismické odolnosti a tedy stanovení rozsahu vlastních prověrek a postupu

65



řešení. Některé prověrky jsou prováděny přímo v našem oddělení formou technické

pomoci jednotlivým dodavatelům.

U klasických elektráren je základním úkolem seismických opatření zamezit

zřícení konstrukcí, budov a zajistit bezpečné odstavení a doběh kotle a turbo-

soustrojí při a po odeznění mimořádné události, spolu se všemi systémy, které

toto odstavení a doběh zajišfcují. U ostatních systémů je možno připustit dílčí

poruchy především funkce. Z tohoto pohledu rozeznáváme u klasických elektráren

MVZ /maximální výpočtové zemětřesení/ a PZ /projektové zemětřesení/, které dosa-

huje 50 - 60 % MZV. Proto jsou u klasických elektráren důležité především parovo-

dy, kotel s příslušenstvím a ovládáním, turbosoustrojí s regenerací a elektro-

hydraulickým regulačním a ovládacím systémem. U parovodu je nutno provést dodateč-

né zajištění tras seismickými omezovači, nejlépe mechanickými, na základě dynamic-

kého výpočtu tras. U kotlového tělesa jde většinou o dílci vyztužení nosné kon-

strukce na základě výpočtu, stejně tak i u regenerace turbiny, kde je většinou

nutno uchytit potrubí a zakotvit výměníky. Nejlepší ochranou vlastního turbo-

soustrojí je jeho uložení na pružný základ. Ovládací a regulační systémy kotle a

turbiny je nutno především prověřit experimentálně či kombinovaně, tj. nosnou

konstrukci výpočtem, zařízení zkouškou.

V jaderné energetice je situace podstatně složitější. Je to dáno jednak

vlastní podstatou díla, na které jsou kladeny mnohem přísnější požadavky s

ohledem na zajištění radiační bezpečnosti, tak i složitějšími vztahy mezi pro-

jektem, dodavatelskou sférou a vlastní výstavbou. Prověřování dynamické odolnosti

technologického zařízení proti působení mimořádných účinků na JE je nový problém,

který se objevil zhruba kolem roku 1982, kdy se začala projekčně připravovat

JE Mochovce. Garant bezpečnosti čs. JE SSSR, stanovil totiž požadavek na zajiště-

ní především radiační bezpečnosti v průběhu a po odeznění mimořádné události, tj.

v podstatě se seismickým prověrkám podrobilo pouze zařízení I. kategorie.

Sovětskou stranou byl vydán pro JE Mochovce seznam zařízení (po provozních soubo-

rech) podléhajícího seismickým prověrkám a doplněn sovětskou prozatímní normu

VSN 15-78, dle které se hodnocení má provádět. Generálním projektantem čs. JE je

EGP Praha, který je též partnerem sovětské strany při projednávání jednotlivých

stupňů projektu. Předepsáním normy a kategorizací zařízení byla stanovena jednot-

ná filosofie, tj. co se od seismického zajištění očekává a jaké má splňovat hlav-

ní zásady. Tedy obdoba našeho postupu u klasických děl.

Vzhledem k tomu, že však tato problametika byla poměrně nová, bylo zapotřebí

hlubšího zadání problematiky, hlubšího popsání postupů, metodiky a prověrek pro

jednotlivé dodavatele. Protože tyto podrobnější údaje projektové podklady od EGP

neobsahovaly, byly v našem odd., jakožto pracovišti GDt. rovněž pro JE Mochovce

zpracovány metodické pokyny, které podrobněji seznámily jednotlivé dodavatele s

možnostmi a postupy řešení.

Pokyny byly odsouhlaseny se sovětskou stranou a rozeslány jednotlivým finál-

ním dodavatelům jako závazné. Zpočátku se ukázalo, že u většiny podniků je tato

problematika nová a nejsou na ni připraveni. Autoři zprávy provedli řadu odborných

přednášek a školení, vydali řadu publikací a článků s cílem seznámit co nejširší

okruh zainteresovaných pracovníků s touto problematikou.

V případě možnosti výpočtového hodnocení byla část prací pokryta bučí přímo

odd. Dynamika a statika VE škoda, kam se obrátila řada dodavatelů s žádostí o pomoc.
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Jednotlivé prověrky zde. iry:.v s. dosud jsou v rámci kapacitních -ožností řešeny.

Řada dodavatelů si začaia sama budovat a vychovávat své specialist;'/, kteŕí pracu-

jí na základě našich pokynů. Hlavní problém však nastra] u 2 ŕizení, které nebylo

možno hodnotit jinak, n?ž experimentálně. Jedná se přtcit-vž írr. o zařízení elektro,

měření a regulace a některé vzduchotechnické systéipy. Zdt: se projevila plně nepři-

pravenost na tuto činnost. Dnes v podstatě existují :/ouze tři velké zkušebny

/ČKD Blansko, VVV Praha, ĽVZU škoda Pi.aeň/ a několik men šířin zkušebních stendů

/např. VÚEP Brno, ÚSTARCH Bratislava/, kde je možno zkoušky provádět a kde jsou

v současné době doslova zahlceni zakázkami, především z oblasti elektro. Jednáni

o zřízení nejlépe meziresortní autorizované zkušebny zatím nedospěla k jednotnému

závěru.

Samozřejmě, že během řešení se objevila celá řada dalších problémů, leč

podařilo se zajistit sjednocení celého procesu, dosah]a se řada praktických výsled-

ků a zamezilo se zbytečným teoretickým rozborům různých výzkumných ústavů, většinou

bez praktického dopadu. Kromě problémů se zkouškami se objevily i nedostatky v

rozboru, které zařízení prověřovat a které ne. Zařazení určitého zařízení do pro-

cesu seismických prověrek bylo v rámci projektu /EGP/ provedeno dle provozních

souborů. Začlenení celého provozního souboru paušálně do I. kategorie seismické

odolnosti není správné, nebot pak při podrobnějším rozboru z dodavatelského hle-

diska se dojde k takovým anomáliím, že je např. nutno na plný seismický účinek

prověřovat a dimenzovat odpadní kanály, průlezové mřížky, poklopy atd., které

jsou ale součástí souborů I. kategorie. Je nutno tedy při kategorizaci seismické

odolnosti zařízení postupovat v rámci projektu odpovědněji a členit zařízení nejen

dle provozních souborů, ale též dle důležitosti funkce v tomto souboru. Dalším

problémem bylo předávání vstupních údajů a jednotících metodických pokynů jedno-

tlivým přímým řešitelům, kteří pak často dlouhou dobu tápali než nalezli správnou

cestu k nutným informacím. To byl a je dosud problém KSB, které značnou část

prověrek zařízení své dodávky rozdalo do mnoha projekčních organizací, avšak ne-

poskytlo těmto spolupracujícím organizacím téměř žádné bližší údaje pro řešení

seismické odolnosti.

3. SOUČASNÁ SITUACE SEISMICKÝCH PROVĚf:":< JE TEMELÍN

Zkušenosti uvedené v předešlé kapitole dokazují, že byl v jaderné i klasic-

ké energetice vytvořen jakýsi modelový postup zabezpečení prověrek seismické

odolnosti v únosné míře a s optimálními požadavky. Proto by bylo logické a roz-

hodně správné, využít dosavadních prací, zkušeností a navázaných spoluprací při

prověrkách odolnosti technologického zařízení i u JE Temelín. Leč bohužel, situace

je právě opačná. Je pravda, že existuje několik objektivních skutečností, které

vytvářejí specifiku výstavby bloku W E R 1000 MW. Jedná se především o podstatně

širší podíl SSSR na tvorbě projektu a vůbec na celé přípravě výstavby. Jaderné

elektrárny s bloky W E R 1OOO MW jsou přejímány od sovětského partnera jako typové

a primární část elektrárny je téměř výhradně začleněna do sovětské zóny projekto-

vání. V přípravném období projednávání původní projektové dokumentace se ukázalo

a byli jsme na to také upozorněni, že je přejímán typový projekt jako celek, včetně

seismického zajištění a že je prakticky nemožné jej, byt i konstruktivně měnit.

Zkušenosti z JE Mochovce ukázaly, že především u seizmických prověrek a zajištění

značí typovost zajištění na 9 ball, tedy na maximální přípustné seismické zajiště-

ní, které je v našich podmínkách výstavby JE nemožné.
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Další odlišností je i změr.a sov. partnera, kdy místo leningradské projekční

organizace pro bloky W E R 4do MW, nastoupila moskevská část. pro bloky W E R 1OOO MW,

která spolupracuje s čs stranou prakticky poprvé a navíc je velmi málo přístupná

k jednání o svém typovén. projektu. Jaderná elektrárna se neskládá pouze z primární

části. Oblast sekundáru a dalších pomocných provozů je nutno dle kategorizace zaří-

zení řešit a 2ajiš£ovat též. Upozorňujeme na tuto skutečnost již od samého počátku,

upozorňují na ni i specialisté EGP. V létě 1986 proběhlo jednání o záležitosti

seismických prověrek JETE na EGP Praha, kde jsme se specialisty EGP Praha, kteří

se řešením seismických záležitostí zabývají /odd. Ing. Davida, CSc./, shodli na

tom, že situace je velmi kritická. Díky vlažnému přístupu odpovědných pracovníků

u GP i u GDt k problematice seismicity, není ještě dnes prakticky ujasněn ani

seznam norem a předpisů pro hodnocení seismické odolnosti, tedy není vůbec známa

filosofie a kategorizace zařízení, zda bude zabezpečována a prověřována pouze

I. kategorie nebo se správně provede prověření a kontrola veškerého zařízení dle

kategorií a dle příslušných předpisů. V současnosti je tedy stav takový, že

primár je zcela, přejat od sovětské strany a zajištěn na výrazně vyšší úroveň ze-

mětřesení, než je v lokalitě Temelín vůbec možné a ostatní části elektrárny vůbec

prověřovány a zajišťovány zatím nejsou, což je absurdní.

V přípravném období při projednávání rozdělení dodávek se podařilo i do

sovětské zóny projektování začlenit čs. dodávky našeho zařízení, především od

Z W Z Milevsko, Sigma Praha a Elmont. Všichni tito dodavatelé jsou nyní postaveni

před problém, že musí sovětské straně předat podklady od svých výrobků, vč.

seismických prověrek či zkoušek pro zapracování do sovětské zóny projektu. Dota-

zují se GDt, tedy nás jako specialistů. My však nejsme schopni odpovědět, dle

jakých kritérií se zkoušky mají provádět, nebot norma VSN 15-78, platná pro

Mochovce, již neplatí, nová sovětská norma zatím není, čs. normy v tomto ohledu

neexistují a předpisy IAE nejsou uznávány. Obdobná situace je při posuzování

zkoušek vzduchotechnického zařízení či elektropřístrojů. Pro JE Mochovce byly

zkoušky prováděny dle jednotné filosofie a metodiky, kterou jsme vypracovali na

základě prozatimního sovětského návrhu pro seismické zkoušky elektrozařízení

OLG.130.003. I přes urgence tedy zůstává otázka, zda je možno výsledky zkoušek

využít i pro JE Temelín u zařízení, které bylo zkoušeno a dodává se na JE Mo-

chovce a nyní se bude opět dodávat na JE Temelín.

Dle našich současných znalostí problematiky kolem JE Temelín a odezev na

různé dotazy není seismické zajištění sekundární části v čs. zóně projektování

požadováno. Dle našich zkušeností jsou však místa, která je nutno prověřit, zda

vyhoví při a po odeznění mimořádné události. Je nutno připomenout, že u JETE

jsou uvažovány kromě seismicity též pád letícího předmětu a externí výbuch jako

rovnocenně působící mimořádné účinky.

Mezi zařízení, která si zaslouží zvýšenou pozornost patří především:

- vstupní potrubí ostré páry do turbiny,

- systém regenerace, tj. výměníky a potrubí, především jejich kotvení,

- uložení kondenzátorů,

- systém elektrohydraulické regulace pro odstavení soustrojí,

- VN a NN rozvodny a transformátorová pole, atd.

Zde chybí především již vzpomínaná sjednocující filosofie a kategorizace za-

řízení, především z hlediska důležitosti funkce v systému.
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4. ZÁVĚR

V článku byly stručně shrnuty jednak zkušenosti s řešením seismických pro-

věrek na pracovišti autoru zprávy v klasické energetice a jaderné s bloky W E R

440 MW, a popsány rámcové problémy s řešením u bloků W E R 1000 MW.
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SEISMICKÁ ANALÝZA REAKTORU V213-Č
PRO JE MOCHOVCE

Doc. Ing. VI. Zeman, CSc.
Vysoká škola strojní a elektrotechnická, Plzeň

1. MATEMATICKÝ MODEL REAKTORU V 213-C

Seismická odezva reaktoru typu V 213-č jako celku, vybuzená seismickými hori-

zontálními posuny u(t) betonové šachty reaktoru, je vyšetřována na diskrétním dy-

namickém modelu s 24 stupni volnosti /obr. 1/. Oproti původnímu dynamickému modelu

uvedenému v /I/ a /2/ byl upřesněn model horního bloku reaktoru. Horní blok byl

rozdělen do dvou subsystémů - pouzder ARK s pohony (.TT) a nosné konstrukce s tra-

verzou (TY+T).

Pouzdra ARK (TT) byla nahrazena nosníky vetknutými do víka tlakové nádoby a

na základě čtyř nejnižších vlastních frekvencí a vlastních funkcí byla diskreti-

zována do čtyř hmotných bodů m i T T /obr. 1/. Pro diskretizaci byla aplikována pří-

má metoda ladění /3/. Pohony ARK byly nahrazeny dvěma hmotnými body v místech 2 a

3 diskeretizace pouzder ARK při zachované poloze jejich středů hmotnosti.

Nosná konstrukce horního bloku s traverzou byla modelována za předpokladu po-

suvného pohybu traverzy ( T ) a distančních mříží s prstenci (M) v rovině kolmé na

osu symetrie víka tlakové nádoby. Tento subsystém byl nahrazen soustavou čtyř po-

souvajících se těles m- T M' která jsou vázána nehmotnými ohybově poddajnými tyčemi

o tuhostech k^_ , vetknutými do příslušných těles a do víka tlakové nádoby. Tuhost

náhradních tyčí mezi tělesy m 1 T M a m 2 T , která jsou ve skutečnosti vázána mřížovou

konstrukcí s výstuhami, byla vypočítána v /3/ na základě stejné příčné statické

tuhosti. Mezi pouzdry ARK s pohony a nosnou konstrukcí jsou uvažovány poddajné

vazby o tuhostech k 1 R, k 2 R, K ^ „ v, kterými je simulována poddájnost distančních

klínů a mříží.

Subsystémy hlavních komponent 1,2,3,4,5 /subsystém A/, šestihranných obálek

palivových článků ( K ) , bloku ochranných trub (BOT), palivových prutů (PP) a kazet

ARK (RK) byly modelovány stejně jako u původního modelu reaktoru /I/, /2/.

Vektor zobecněných souřadnic horizontálního kmitavého pohybu reaktoru definuj-

me ve tvaru

T

) /I/

kde jednotlivé subvektory vyjadřují konfiguraci subsystémů v relativních souřadni-

cích /např. tělesa 1 vzhledem k betonové šachtě, šachty 2 vzhledem k tělesu 1, dna

šachty 3 vzhledem k šachtě 2, víka 4 vzhledem k tělesu 1/ atd./. Metodou Lagran-

geových rovnic byl sestaven nejdříve konzervativní model bez vlivu potrubí primár-

ního okruhu a bez vlivu chladivá ve tvaru

s maticemi hmotnosti M- a tuhosti K Q řádu n»24. Vektor m je identický s prvním

sloupcem matice M_. Vliv potrubního systému byl zahrnut redukovanou hmotností a
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statickou tuhostí každé větve v místě jejího připojení k tělesu tlakové nádoby.

Z těchto parametrů lze vypočítat matice hmotnosti M a tuhosti K potrubí. Matice

M„ H přídavných hmotností chladivá byla vypočítána na základě odhadu poměrného sní-

žení vlastních frekvencí při kmitání reaktoru s vlivem chladivá oproti kmitání bez .

chladivá. Tlumení bylo respektováno maticí B proporcionálního tlumení v obvyklém

tvaru

B ni

přičemž koeficienty oG , /3 byly vypočítány na základě odhadnutých poměrných útlu-

mů dvou dominantních tvarů kmitu. Respektováním uvedených vlivů konzervativní mo-

del /2/ přejde do tvaru

M<j-(t) + B<j-(t) + K<f ít) = - m ä(t) j

kde
M=M 0 + »VM C H , K = KO+KP .

2. SEISMICKÄ ODEZVA REAKTORU METODOU SPEKTRA ODEZVY

Aplikací modálni metody vektor zobecněných souřadnic lze vyjádřit ve tvaru

kde funkce xy (t) získáme řešením nezávislých rovnic

V /5/ a /6/ íl , , v^ jsou vlastní frekvence a vlastní vektory /normované před-

pisem vj M Vy = -f / konzervativního modelu Mq(t) + Kq(t) « O a

Dy -(oC-t-/3iiy )/2 Í2,; / V • l»2,..,n jsou poměrné útlumy vlastních tvarů kmitu.

Zřejmě

kde

c, (Q. Q,] - J ± | rrxyt >

jsou známá spektra odezev výchylky S O ( ^ . Ď } pro Q. * iZy/ a b « by/ . Elastic-

ké složky sil /momentů/ přenášených vazbami reaktoru /dále vazbových sil/ /obr. 2/

vyjádříme ve tvaru

" kj Ž H v, xv Ct)

kde k. jsou příslušné tuhosti vazeb a t_. jsou incidenční vektory vazeb. Aplikací

metody modálni superpozice vypočítáme horní odhady sil

71



Je-li zadán akcelerogram ii (I A t ) , 1 - 1,2,..,N s krokem vzorkování At v ča-

sovém intervalu tř{o,Bit) , spektrum odezvy výchylky lze vyjádřit v diskrétním

v.Q ,D = 5 c T ^u ' W H Ď
/li/

Spektra odezvy výchylky je účelné aproximovat pro různé poměrné dtlumy např. ve

tvaru lomené čáry v souřadnicovém systému XI , s D(A , D ) . Analytické vyjádření

funkce aproximující spektrum odezvy výchylek v intervalu S2 £ \ Í^J« j t*3 K + -i /

bylo uvažováno ve tvaru

kde S , S R +, jsou spektra odezvy výchylky v bodech zlomu C«J R, K+1

vybraném referenčním poměrném litlumu D~. Koeficienty a'se vypočítají z podmínky
U 1\

<* DL+ Do O /13/

pro dva poměrné útlumy, z nichž D, •* D-. a D„ > D Q . Z /13/ dostaneme

Q^ — , - - • — - --• \

kde S- (i~K, D A) jsou spektra odezvy výchylky vypočítaná podle /li/ pro

a DA# i * 1,2.

Na pracovišti autora byl vypracován v jazyce FORTRAN IV program SEIZ3 /4/,

kterým lze vypočítat horní odhady relativních výchylek /souřadnic vektoru q (t) /,

vazbových sil Q. a absolutních zrychlení ve vybraných bodech.

Algoritmus výpočtu má tvar:

1. Sestavení matic hmotnosti M a tuhosti K ze vstupních hmotnostních, tuhostních a

geometrických parametrů reaktoru.

2. Výpočet vlastních frekvencí í"iy a vlastních vektorů Vj .

3. Výpočet koeficientů °O , <3 proporcionálního tlumení ze dvou vstupních poměrných

útlumů D_, D c vybraných dominantních tvarů, přiřazených vlastním frekvencím

4. Výpočet všech ostatních poměrných útlumů Ďy * £^\ , ( "G +• /3 ̂ y )

5. Výpočet spekter odezvy výchylky SD(fty, Dy) podle vztahu /12/ pro vstupní pa-

rametry D_, (jj„, S„, a^rK K - 1,2,. .,10, i - 1,2 . Přitom index i ve /12/ je

roven 1 pro D̂ , < D. nebo 2 pro D̂ j > D Q.

6. Výpočet horních odhadů souřadnic vektoru q(t), vazbových sil Q. přenášených vaz-

bami znázorněnými v obr. 2 a horních odhadů zrychlení bodů D, G, bodů diskre-

tizace šestihranných obálek palivových článků, bloku ochranných trub a palivo-

vých prutů /obr. 1/.

Program SEIZ3 byl aplikován pro seismické buzení dané akcelerogramem "NlS".

Grafické znázornění spekter odezvy výchylky v souřadnicovém systému Í2.~*—ar^

stavební šachty a bodu G na víku tlakové nádoby je uvedeno na obr. 3. Pro větší

názornost body zlomu jsou přes zavedené logaritmické stupnice spojeny přímkou.

Některé výsledky výpočtu uvádíme souhrnně v tab. I pro čtyři různé hodnoty

příčné tuhosti k_ opření montážní traverzy.
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3. SEISMICKÁ" ODEZVA REAKTOŘI' METODOU ROZPTYLŮ

Vedle metody spektra odezvy jsme zpracovali novou metodu pro stanovení seis-

mické odezvy, založenou na přístupech stochastické dynamiky. Vychází z předpokla-

du, že seismické zrychlení ii(t) je časový segment délky T stacionárního náhodného

procesu s nulovou střední hodnotou.

Fourierovou transformací rovnic /6/ dostaneme

= - v> U M l

kde Ufcj") = ̂  ú>&) e <& je Fourierovo amplitudové spektrum zrychlení seis-
mického posuvu stavební šachty. Fourierova spektra vazbových sil vyplývají z /9/
a /14/ a mají tvar

" T T ••
Uj(co) = - k; 2L tft. v,,v^m UCco) HV(.CJ^ . /is/

Komplexně sdružená Fourierova spektra jsou zřejmě

* m
 T T "•

Rozptyly vazbových sil Qj (t) vyjádříme pomocí jejich spektrálních výkonových

hustot SQ.(OJ) ve tvaru

-O"

kde

Z /15/ až /18/ vyplývá
J í J' '' T T T T

- • • - - • ' .86 / i g /

t «P- •>CL T T T

Pro analytické vyjádření rozptylů vazbových sil podle /19/ vyjdeme z myšlenky

aproximace výkonové spektrální hustoty S» (co) ve tvaru

to*

Tato aproximace ve tvaru /20/ vychází z představy přenosu seismického buzení ve
tvaru stacionárního náhodného procesu lineárním systémem /stavební konstrukcí/ a
je zobecněním přístupu Kanai-Tajimi /5/ v seismické analýze stavebních konstrukcí.
Parametry aproximující funkce <*; K jsou frekvence odpovídající výrazným vrcholflm
výkonové spektrální hustoty SJJ(W). Ostatní parametry S Q K a D „ vypočítáme z pod-
mínky minima součtu vážených kvadrátu chyby aproximace ve vybraných bodech /</.

Aproximace ve tvaru /2O/ umožňuje analytický výpočet integrálů v /19/, např.
podle Bulgakova /6/, a tudíž i rozptylu vazbových sil resp. rozptylů deformací
vazeb.

Na pracovišti autora byl vypracován v jazyce Fortran IV program STOCHAl /A/,
kterým lze vypočítat rozptyly vazbových sil. Výpočet vychází ze vstupních parametrů
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fl %- v v , D y /výstupy programu SEIZ3/, z parametrů aproximaxe S , D K,

výkonové spektrálni hustoty seismického zrychlení stavební šachty a z tuhostí k.

vazeb. Program STOCHA1 byl aplikován pro seismické buzení dané akcelerogramem

"NlS". Spektrálni výkonová hustota S u (.̂ Of-SJpoměrného seismického zrychlení

/vztaženého ku gravitačnímu zrychlení g/ horizontálního posuvu stavební konstrukce

je znázorněna na obr. 4 plnou čarou a po aproximaci ve tvaru /20/ pro 1 - 5 /pěti

bázovými funkcemi/ přerušovanou čarou. Některé výsledky výpočtu rozptylů vazbových
o

sil provedené pro K T = 10 a stejné parametry reaktoru jako v kap. 2 j sou uvedeny

v tab. 2. V tab. 2 jsou uvedeny též hodnoty 3 VQ. (tj resp. 3 (M. (t), které dá-

vají informaci o horních odhadech vazbových sil /momentů/.
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-Amsterodam, 1985, s. 141-146

/6/ Kožešník, J.: Kmitání mechanických soustav. Akadémia, Praha 1979
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Tabulka 1.

KT-l0 r

Deformace /mm/

pouzder ARK

nosných tyči

opery traverzy

Síly /104N/ přenášené

uložením TN

opěrným uzlem

vlnovcem

operou
nosnou konstrukcí

klínovým spojením

horním prstencem

operou traverzy

Momenty /104Nm/

přenášené uložením TN

zavezením Šachty

spojením víka TN

vetknutím nátrubku ARK

Napěti /MPa/

v kritických místech
horního bloku

X1TT
X2TT

X3TT
X4TT
XlTm
X2TM
X3TM
X4TM

Fx
F0K
FXS
Fo
F1TM
F2TM
F3TM
F4TM
F1K
F2K
FTT,TY
FT

M

M2,l
M4,l

^TT,V
0 TV V
it f y

o * T V # T

0,682

4,027

7,406

9,012

4,250

7,227

9,129

11,291

-

39,0

30,9

13,8

7,76

1,77

22,8

4,31

9,45

22,4

17,9

2,12

0

126,9

62,3

120,1

65,0

72,59

56,00

122,7

0,963

5,477

9,430

11,122

5,741

9,209

10,630

9,226

9,500

41,4

37,5

16,7

7,80

2,18

26,50

3,18

0,488

26,5

22,1

4,98

9,50

153,4

62,6

144,8

76,3

85,21

68,98

6,33

0,829

4,47ů

6,928

7,739

4,6 39

6,775

6,667

1,184

1,380

38,6

34,2

15,2

7,80

1,52

16,3

0,307

12,6

16,8

15,2

10,7

13,8

140,1

62,6

99,1

67,2

75,05

48,09

163,5

0,791

4,217

6,38O

7,034

4,365

6,242

5,904

0,128

0,135

37,8

31,4

14,0

7,31

1,38

14,4

0,786

14,1

14,9

13,8

11,3

13,5

129,8

58,6

86,1

67,0

74,83

43,66

183,0
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Tabulka 2.

Rozptyly sil

přenášených

uložením TN

opěrným uzlem

operou

nosnou konstrukcí

klínovým spojením

horním prstencem

Rozptyly momentů

přenášených:

uložením TN

zavěšením šachty

spojením víka TN

Fx
F0K
Fo
F1TM
F2TM
F3TM
F4TM

F1K
F2K

FTT,TY

M

M2,l
M4,l

1

22,77

41,21

4,626

0,069

20,83

0,00625

11,82

22,23

18,29

8,958

Mjtť) [-oVn?]

570,6

297,7

827

14,32

19,26

6,45

0,788

13,69

0,237

10,31

14,14

12,83

8,98

71,66

51,76

86,27
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TUHA TĚLESA: 1 .

2 .
M 3 .

4 .
5 .
BOT

tlakové nádoba

šachta

dno iachty

víko tlaková nádoby

koi aktivní zóny

. plát? a daska bloku
ochranných trub

T .. trmverzm

M .. distanční mfítm • pratancl

KONTINUA NOSNÍKOVÉHO TYPU t

OT .. ochranná trouby

K .. ioatlhranná obálky pali-
vových článků

PP .. palivová pruty

TT .. pouzdra ARK • pohony

TY .. noaná tyča

RK .. kazsty ARK

• haotná body
CD atyková vazby a padaajnaatl

va aairu y
m styková vazby t poddajnaatal

va aairaeh x } ̂

-Vv- pružná vazby

Oynaaleký aodal raaktoru W6R 440

Obr. 1
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VÝPOČET SKOŘEPINOVÝCH KOMPONENT
REAKTORU V213-Č PRO JE MOCHOVCE

Ing. M. Čechura
Škoda, k.p., Plzeň-ZES

1. STRUČNÝ POPIS A KONSTRUKCE

Bezpečnostně významnou komponentou vnitřních částí je NV /šachta/. NV

je tenkostenná válcová skořepina s průměrem a tlouštkou stěny odstupňovanými

po výšce. V horní části je zakončen přírubou, která slouží k jeho zavěšení v

TN reaktoru. Přítlačná síla je vyvolána víkem TN, pružný mezičlánek tvoří šest

trubkových segmentů. Mezi segmenty jsou ustaveny vymezovače vertikální vůle,

které mají zabránit deformaci trubek yií verci'/.álním pohybu vyvolaném havárií

se ztrátou chladivá. Centrování NV v tělese TN je provedeno přibližně v horní

třetině tzv. rozdělovacím prstencem a ve spodní části 8 kusy per, která jsou

rovnoměrně po obvodě s radiální vůlí /0/04 * 0,174/ mm /výkresové tolerance/.

Detailní uspořádání viz obr. 1.

Rozdělovači prstenec plní funkci ucpávky zabraňující míchání studeného

a ohřátého chladivá. V důsledku rozdílných součinitelů tepelné roztažnosti ma-

teriálů NV a TN se těsné spojení vytvoří pouze v "horkém" stavu, tj. v normálním

či abnormálním provozu. V těchto případech lze NV považovat za skořepinu na

třech podporách. V režimu tlakové zkoušky či při integrované hydrozkoušce /tzv.

"studené" stavy/ je mezi nákružkem a stěnou TN vůle, což odpovídá okrajové

podmínce vetknutí-podpora resp. podpora-podpora.

V horní části /proti výstupním hrdlům/ je stěna NV perforovaná za účelem

vyrovnání rychlostního pole proudu chladivá před jeho vstupem do horké větve

primárního potrubí.

2. NAMÁHÁNÍ VALCOVÉ ČÁSTI NV VYVOLANÉ VLASTNÍMI SETRVAČNÝMI ÚČINKY

Pohybovou rovnici kruhové válcové skořepiny konstantní tlouštky zapíšeme

ve tvaru

A« = Bu . fz * f, n/
kde A je matice diferenciálních operátorů dle Fliiggeho a B je diagonální matice

setrvačných dčinků hmoty skořepiny určená vztahem

± f /2/

kde E. je jednotková matice, f - hmotnost na jednotku povrchu, £ - modul pružnos-

ti, h - tlouštka skořepiny, R - střední poloměr skořepiny.

Vektor vnější budící síly, kterou reprezentuje horizontální složka seismického

zrychlení má tvar
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zatímco vektor f Ĺ r doiinovanv covn id

popisuje vzájemnou interakci NV -- chladivo, p. je tlak v radiálním směru genero-

vaný touto interakcí.

Aplikujeme-li na systém, rovnic (l)-s- (•}) metodiku popsanou v 121, dostaneme

jako výsledek vztah o_ .

O O

* * cos -%p Ji
Ď-~ součinitel kritického tlumení

o^ €. <̂  h r vn N T n >-i , rii^i index tvaru kmitu

Protože nutno uvažovat složku zrychlení u2(-t) kolmou k povrchu, tj. U z Cos if

změní se vztah (5) po integraci dle y na

cf + ž D* <v ar + <^Z <K = L °~^- u/é) /e/

a
Čili uplatní se pouze nosníkové tvary kmitu. Skořepinové tvary kmitu n ̂  2

vymizí v důsledku vlastnosti integrálu
2T

£. cos LP cos ~y d f = Q s* = 2

Ve vztahu (6) znamená

Íf;ni- součinitel dynamické přídavné hmoty

(J.| m ~ dhlová frekvence skořepiny s uvážením vlivu obklopujícího prostředí

Fm(Z)- nosníková funkce pro daný typ okrajové podmínky

Už(i)- zadaný akceleogram NIŠ v rovirv- uložení TN

Řešení rovnice /6/ provedeme pro dva typy okrajových podmínek

- vetknutí - podpora

- vetknutí - volný

Vzhledem k tomu, že ve spodní části je NV veden osmi pery, lze za realitu

považovat typ vetknutí-podpora. Varianta vetknutí-volný je málo pravděpodobná a

může nastat jedině v důsledku nenulových bočních vůlí v perech.

Dle /2/, /3/ a /4/ můžeme pro další výpočet považovat za směrodatné

tyto hodnoty

- vetknutí-podpora

tů1 ± — 5 3 , 7 rad s" 1

<flfl = 2,73
Rs = 1,596 m ř h = 0,0625 m ; E = 2 * 1 0 1 1 Pa
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Fid) « ^

j F d) dl = ±-

-0,0218*13 ; L

- ( a>s«S, + /3, ch </,

- vetknutí-volný

= Sin 2ÍJ _ sh ̂  - /Ž, fcos iáf - c/i Sii

- 4,

f f; (i jj

Radiální deformace

Of (i)

je počítána ze vztahu

E (z) cosy

a ohybový moment Mo ze vztahu

M.

H t

E - modul pružnosti

J - průřezový modul v ohybu

^ )J

p r o vetknutí-podpora

pro vetknutí-volný
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3 . VÝSLEDKY ŔEScNf ŕn>, <:-• y/t ?..:•'?.'T'/K \';;Mj:;Mf.-.^L i KTĽGRACf PRO Oí<v OKRAJOVÉ

PODMÍNKY

Le k o n s t a t o v a t , y.i.- ;.rt.. i r / p a č :

. , . . ., . „ ~ j n a x
- v e t k n u t í - p o c p . - r a ;:.'it> L rfr.-'- i.ax.i T.alr i p r č . t v b •-' : a á e v. ^,'-••:• •., , p r i c e t n z w x —

0 , 6 4 . l o ' 3 m , . M ' " ' ' ' ' " - i ^ M>l/r. a !.*.•.!•• " ' •= "• 7 , 4 n i- .
c o

-- -.--i/dik n u t 1-vc-lr.ý "je ::aximť< Ir, í rr>ož:i>-j v i J . e v p e r u jl> ~ ;• 1 7 - í - i ' j '";; " v y b r á n a " v

č a s e t 0 , 2 4 s , č e m u ? o d p o v í d á v r . í s t é v o t k n u ' . - i M. -' ' . , 0 1 ríUi.-., -T^.-- 3 , 2 MPa.

H o d n o t a z r y c h l e n í v o k a m ž i k u r á z u i e a ~-~ '_),O57i >••;. , 0::.' . i

P r o o b é o k r a j o v é p o d m í n k y v l i v t l u m e n í n e n í p o d s t a t n ý .

V o l i l i i sme s o u č ^ n j • e i k r i t i c k é h r . ' . l a m e n í Ľ, —• c , O5 ä •"•,';2 *S.
i , IT:

4. STOCHASTICKÁ M.ODÁLNf METODA

V návaznosti na stochastickou modálni metodu odvozenou v /5/ byl proveden

srovnávací výpočet, ve kterém výkonová spektrální hustota zadaného akcelerograinu

NI š je nahrazena f-i Itrovaným bílým šumem ve tvaru lineární kombinace bázových

funkcí. Metodika řešení pohybové rovnica /6/ s takto zadanou pracou stranou je

uvedena v /6/.

V souhlase s /5/ považujeme v dalším za směrodatnou maximální hodnom

radiální výchylky veličinu 3 ČT ,tj. 3 [<w2 (z, y)>] 0' 5.

Lze konstatovat, že očekávaná hodnota w =1,52.10 m, což je cca 2,34 násobek

stejné veličiny získané přímou integrací. Klasický odhad 3 5" se tedy ukazuje jako

konzervativní /což je ale známo, viz /!/ a pro další výpočty by stačilo uvažovat

1,5 S . stejný trend sleduje i průběh maximální hodnoty ohybového momentu

5 . ZAVÉR

Uvedená metodika byla použita t '- pro dno nosného válce. Pokud se týká

použitých metod řešení pohybové rovnic , pak numerická integrace dává přesnější

výsledky, ale je náročnější na výpočtový čas. Alternativní stochastická metoda

je sice velmi rychlá, ale přesný výsledek, jak se zdá, závisí na vhodně zvoleném

horním odhadu směrodatné maximální hodnoty W /x, U> /. Konvenční přístup 3 5 se

ukazuje jako značně konzervativní.
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SEISMICKÝ VÝPOČET OPĚRMÉHO UZLU
A VELKOROZMĚROVÝCH DfLů STÍNĚNÍ
PRO JE MOCHOVCE
Ing. J. Pyšek
Škoda, k.p. Plzeň - ZES

i . OPr.RNÍ Uľiľ,

1.1. Stručný popis konstrukce

Tlaková nade: b Ó v e k t o n v :i -,-?• -.,-Sdcl: tc i .. >:O''

- úložnou konstrukcí v aoiní části a opěrným usierr. or i^ä;

..- nezávislými c

;. ŕ í rubového spoje

/obr. I/. Operný uzel působí lake podpírá přenášející Y.sr i :•:..-r ,-s Iru síly působící

na tlakovou nádobu a zabraňuje jejímu natcŕení okoic- j o

uzlu /obr. í,2/ tvorí prstenec /!/, který je přesahem spo

je v rozteči 30 pŕivaŕeno i 2 per zapadaj í cici".

' ;í . System opěrného

- •Inkovou nádobou. Na

.•-._.-.•; •! i kulis / 3 / p ř i -

varených k základní •- dílu / 4 / . Spojení pera a ••.>:! ity je Ô ohledem na tepelné di-

latace materiálu v radiálním smeru voi.n<5. h bt? t o ne vo u saaitou j tí pevně spojena

základová deska /5/, ke které je pŕivaren nákladní díl po obve-du vyztužený plechy.

1.2 Zatěžující síly od seismických účinků norináJního provozu a navárie se ztrátou

chladivá

Detailní v/počet horizontálni síiy C1,, f ":-.cL .'c í v uveôfriycii režimech na opěrný

uzel byl proveden v / I / , výsledky jscu vynesen- v tabulce j .

Tabulka 1: působící síly na opěrný uzel

Režim

NOC + MDE

LOCA vstup

LOCA výstup

0 k N
v

166

225,43

1O3O,14

1.3 Kontrolní výpočet

K výpočtu výchylek, průběhu vnitřních sil a momentů v opěrném uzlu zvolíme

jako r.áhradu celého systému prostorovou prutovou konstrukcí. Jednotliví5 komponenty

opěrného uzlu jsou tedy nahrazeny nosníky, jejichž vazby a tuhost ní parametry jsou

ekvivalentní skutečné konstrukci. Tlaková nádoba, prstenec a základová deska jsou

uvažovány jako tuhá télesa, tuhosti pera a kulisy byly určeny z poddajnosti rovin-

né prutové soustavy, Vtrr.í nahrazuje pero /obr. !/ a kulisu /obr. 4/. Průřezové

charakteristiky jednotlivých komponent operního uzlu non i" zanotřebí uvádět.

Využijeme symetrie prutové konstrukce a řešíme pouze její polovinu /obr. 5/.

Průhyby a vnitřní silové účinky prutovc konstrukce isou vyŕíetŕeny metodou

konečných prvků - programem SAP 4 /2/. Haxinální redukovane' napétí dle Guestovy

hypotézy v nejvíce zatížených částech operného uzlu v případě maximálního projekto-

vého zemětřesení a LOCA havárie jsou v tabulce 2.
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Tabulka 2: výsledná namáhání prvků opěrné konstrukce v MPa

Název

PERO

Kulisa

Základní
díl

<Tred

ĚTdov

Ô^red

ffdov

<Tred

CTdov

Cred

(Tdov

NOC + MDE

13,3

119

7,5

111

1,2

130

LOCA
/vstup/

18

378

10,2

378

1,6

31O

LOCA
/výstup/

90,3

378

50,8

378

8,3

31O

Největší napětí v opěrném uzlu je v nebezpečném průřezu pera. I při největším

zatížení - porušení vstupního potrubí - nedojde k překročení dovoleného namáhání.

2. VELKOROZMĚROVÉ DÍLY STÍNĚNÍ

2.1 Stručný__£Ogi«_kon»trukce

Velkorozměrové díly stínění plní funkci radiační ochrany a zabraňují "průstře-

lu neutronů" a f záření na mechanismus otáčení. Na obr. 6 je stínění schématicky

znázorněno - skládá se z pevné /I/ a otočné části /2/. Pevná část má prstencový

tvar. Spojení s betonovou šachtou je provedeno z úhlovou roztečí 30° na 12ti mís-

tech, deskou 90 x 165 x 395 nm a dvěma šrouby M30. Silové účinky horizontální slož-

ky zrychlení se eliminují osmi trubkami rovnoměrně umístěnými po obvodě.

Otočná část přenáší pomocí 12ti kusů opěrných kladek /obr. 7/ a polovičního

počtu kladek vodících /obr. 8/ tíhovou sílu a účinky od vertikální i horizontální

složky zrychlení na pevnou část.

2-2 2ÍiížHÍÍ£Í_iíiY._Y._££žíS!i_ÍJ2§

Dle normy MHS IAE /3/ se výpočet provede pomocí spekter odezvy. Příslušné

hodnoty zrychlení v horizontálním i vertikálním směru byly převzaty z technického

projektu JE Mochovce /*/

nota

-2

Vertikální síla F y - m o t (g+»v) • 0,299 MN, přlcem* hod-

*v -

2.3

• 0,1 ms byla převzata ze spekter odezvy pro f —»oO

Výpočet sil působících na kontrolované komponenty je proveden metodou konečných

prvků. Pevné stínění, opěrné trubky a šroupy M30 jsou nahrazeny prostorovou pruto-

vou soustavou /obr. 9/. K řešení bylo použito programu SAP 4 /2/. Tuhostní charak-

teristiky jednotlivých komponent jsou uvedeny v tabulce 3.
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Tabulka 3: Tuhosi_r.í .:r:ěraktc-ri s'_iKy pru L o •."•ho modelu

Element

Trubka

(ZS 245 x 12

Šroub M3O

Pevné
stínění

Čís J o

prutu

L- .- - . .
il,96

0,00795

44

v

MN m''

O,OO795

206

GI.
K r

O,OO6?8

50, 16

ES

MN

141 ,2

5173

Při působení vertikální síly F w předpokládáme, že se rovnoměrně rozloží na

každou z 12ti operných kladek, tedy

(1) Fv
F^ = Y2 = 0-0249 MN.

Pevné stínění je tedy v místě každé opérné kladky zatíženo kroutícím momentem

hl " 5 ' 8 3 "

Při působení horizontální síly F h přijmeme předpoklad, že každý typ kladek

přenáší sílu

= 0,5 . 0,5 . . O,Ol5 MN.

V nejnepříznivéjěím případě je zatížena jedna kladka vodící a tři opěrné.

V tabulce 4 jsou shrnuta výsledná napétí při zatížení vertikální a hori-

zontální silou.

Tabulka 4: Výsledná napětí elementů pevného stínění /MPa/

Element
číslo prvku

Šroub
35,3

Opěrná tyč
1,1

Pevná část
stínění
20,9

Napětí od působení
vertikální si

3B

9

3

Napětí od působení
horizontální sily

9

3

2

Redukovaná napětí jsou ve všech případech menší než napětí dovolené.
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VLIV TŘENÍ NA STATICKÉ A DYNAMICKÉ CHOVÁNÍ
POTRUBNÍCH SOUSTAV
Ing. Bl. Rejent, CSc, RNDr, Zd. Kosek
Energoprojekt, Praha

i. ÚVOD

Tření je doprovodným jevem každého pohybu i stavu klidu stýkajících se těles.

Někdy je to jev žádoucí a snažíme se ho přivést k co největším hodnotám /např.

u brzd a spojek automobilů/, naopak v řadě případů představuje tření mechanický

odpor, nepříznivě ovlivňující funkci a stabilitu pohybu /např. u přístrojů a me-

chanismů/. Pak se snažíme jeho účinek minimalizovat.

Přesto, že se s různými projevy tření setkáváme na každém kroku, neexistuje

dosud jednotná a vyčerpávající hypotéza jeho původu. Existují teorie geometrické,

založené na práci sil při pohybu po nerovnostech styčných ploch, teorie molekulár-

ních vazeb a adhezních sil, jakož i deformační teorie, vysvětlující odpor jako

otěr nerovností třecích ploch, atp.

Proto je v převážné většině případů třeba dostatečně průkazného zázemí spočí-

vajícího zatím pouze v experimentálním ověření třecích vlastností daného konstrukč-

ního řešení. V konkrétních případech pak lze odvodit empirické vzorce, jako je

např. vzorec pro součinitele tření ^ ve styku železničního kola s kolejnicí /I/,

u *

f>-V + 35,3p + 1,25v + W
1 A am *?

kde V je rychlost v kmhod" a p je styčný tlak v 10 Ncm

Zaměříme se na tření smykové, u něhož předpokládáme platnost Coulombova záko-

na, který udává poměr mezi třecí (.T) a normálovou ( R ) silou v kontaktu

T m -^tR(sgn v), kde funkce (sgn v) zaručuje působení třecí síly proti směru pohy-

bu a její polohu v tečně k trajektorii bodu pohybu.

Těžkosti vznikají při řešení obecných úloh s třecím kontaktem a jsou hlavně

způsobeny nelineárními okrajovými podmínkami. Tak vznikají tzv. Signoriniho úlohy

s volnou hranicí, kdy neznáme "a priori" část hranice, kde dochází ke kontaktu.

První podmínka - nepronikání - omezuje pohyb těles ve směru normály a zároveň za-

ručuje, že normálové síly jsou nulové v místech, kde ke kontaktu nedochází. Druhá

podmínka se týká zmíněného Coulombova zákona, který způsobuje nekonzervativnost

v řešení soustavy, tj. její energii nelze vyjádřit diferencovatelným funkcionálem.

Při řešení kontaktních úloh se užívá v zásadě tří přístupů.

První vychází bezprostředně z fyzikální interpretace úlohy a numerické apro-

ximace /např. pomocí metody konečných prvků/. Používají se různé metody iterace

pomocí nevyvážených, resp. fiktivních sil převážně v kombinaci s přírůstkovou me-

todou, tj. metodou postupného zatěžování soustavy. V metodě konečných prvků je

možno použít i zdvojených parametrů, tj. zavést speciální prvky Goodmanova typu.

Do přístupů vycházejících z přímé fyzikální interpretace je možno zahrnout i

metodu řešení dynamických úloh, kdy se Coulombovské tření nahradí vazkým třením

s ekvivalentní energií.
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Druhý přístup využívá matematické formulace úlohy pomocí variační cti i:o rovnos-

tí. Pomocí této formulace dostáváme problém hledání minima nediferencovatelnébo

kvadratického funkcionálu na konvexní množině. Pomocí smíšené variační formulace

převedeme úlohu na hledání sedlového bodu diferencovatelného funkcior.áiu na konvex-

ní množině, resp. na celém prostoru. Sedlový bod funkcionálu se hledá obvykle 'Jza-

wovým algoritmem. Numerická realizace pak vede např. na metodu superrelaxace s pro-

jekcí, metodu sdružených gradientů používanou v kvadratickém programování atd.

/2, 3, 4/.

Třetí přístup spočívá v použití asymptotických metod /5/. Pokud je autorům

známo, je zatím rozpracován a vyzkoušen pouze pro jednodušší úlohy. Spočívá, zhruba

řečeno, v hledání řešení pomocí rozvoje v konvergující řadu a ve srovnání odpovída-

jících koeficientů u jednotlivých mocnin. Pomocí těchto metod je možno řešit i pří-

pad, kdy koeficient tření (u není konstantní.

Obecné řešení úloh s významným třením není dosud jednoznačně ukončeno ani ve

statice a tím spíše ani v dynamice strojů a konstrukcí. Uspokojivé řešení je zpra-

cováno vždy pouze pro daný technický problém a proto i v našem případě půjde

o zjednodušené specifické technické řešení.

2. VLIV TŘENÍ VE STATICE POTRUBNÍCH SYSTÉMŮ

Zahrnutí vlivu třecích sil do metodik výpočtu potrubních systémů (PS), založe-

ných na lineární teorii, proces výpočtu značně komplikuje. Proto některé normy a

předpisy v rámci svého pevnostního hodnocení, umožňují tření v uložení prostě ne-

uvažovat. Přitom však neudávají podmínky, kdy dojde k výraznému ovlivnění výsledku

výpočtu a rozhodnutí ponechávají na úvaze řešitele, který má naproti tomu v rukou

tech. prostředky, jak úroveň třecích sil minimalizovat. Jsou však soustavy, kde

nelze uvedeného přístupu použít a pak nezbývá, než se s účinkem třecích sil v pod-

porách zabývat. Takovým klasickým případem jsou např. potrubní systémy technicky

důležité vody, dopravující oteplenou vedu z HVB do chladících věží a přes čerpací

stanice zpět. Jde o horizontálně vedená tenkostenná potrubí různých světlostí

/J" ľ! 800 - Js 200/ a značných délek, až 700 m. Ukládání se provádí na různé typy

podpěr /např. sedlová/ s periodickou roztečí. Od konstrukce těchto systémů je poža-

dováno splnění podmínek statické pevnosti a pro JEMO, JETE i seismická odolnost.

Třecí síly jsou v těchto případech vysoké, podstatně měnící charakter deformací a

tím i úroveň skutečné napjatosti v systému, jak je zřejmé z obr. 1.

Z obrázku vyplývá, že vlivem tření v uložení se velké části potrubí na absorb-

ci dilatací svými deformacemi nepodílejí a dokonce v systému existuji body s nulo-

vými deformacemi. To má za následek změny struktury řešené úlohy, způsobující ne-

stabilitu a nejednoznačnost zpravidla iterativních způsobů výpočtu. Proto je třeba

tyto oblasti z řešení předem vyčlenit, resp. vhodným konstrukčním uspořádáním ne-

jednoznačnost vyloučit. Toho lze dosáhnout, např. tím, že řešený PS si vhodnou vol-

bou pevných bodů PB rozdělíme na útvary schopné absorbce dilatací ve formě ohy-

bových přetvoření. Tyto útvary tvoří jednoduché sestavy kolena s přilehlými přímý-

mi úseky potrubí, které budeme nazývat L-kompenzátory LK . Při přijetí dále uve-

dených předpokladů lze pro tyto fyzikálně a geometricky jednoduché útvary nalézt

průhledné iterativní závislosti, z nichž lze určit hodnoty vnitřních sil i při

působení tření:

a/ přímé části potrubí L. _ necht jsou tak dlouhé, aby byly schopny absorbce dila-

tací pružným přetvořením. Osovou poddájnost potrubí zanedbáváme.
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b/ Rozteč kluzných podpor í. je n-násobné rriansí t n >3) než je délka tzv. aktivní

'Ti" P
části C^ 2, kdy lze třecí účinek v podporách nahradit ekvivalentním třecím za

tížením spojitým.

c/ Součinitel tření v podporách zůstává v procesu dilatací konstantní, podobně i

odklon reakce od svislice.

d/ Délka oblouku °O necht je mnohonásobně menší, než je celková délka LK

(L-̂  + hj » <K- ) . Pak lze ohybovou tuhost kolena, resp. obecné sestavy několika

kolen nebo úhlových kompenzátorů diskretizovat do průsečíku prodloužených pří-

mých částí potrubí. Poloha bodu A při dilatacích částí 1, 2 bude potom určena

vzorci, obr. 3

Pro určení deformační čáry části 1, 2 v rovině (xy) platí známá dif. rovnice

kde pro příčné třecí obtížení můžeme psát vztah

f
kde ^ K z C ^ v O ? ̂ V-^-nZ^ jsou složky deformace bodů ^1lZ€ L1)2 .

Řešení nelineární soustavy rovnic /2/ a /3/ bude možké jen tehdy, nalezneme-li

snadno integrovatelnou funkci pravé strany /3/. Budeme tedy v prvém přiblížení před-

pokládat, že vlastní pružné deformace přetvořených částí potrubí budou vzhledem

k dilatačním posuvům malé a poddájnost kolena vůči potrubí velká. Pak lze pro výpo-

čet třecího obtížení přijmout deformační čáru ve tvaru dvojice přímek splňujících

pouze okrajové podmínky dilatačního přemístění /tečkovaná čára na obr. 2, část 2/.

Platnost předpokladu omezíme kontrolovanou podmínkou — d X* ' '

tj. že natočení příčných řezů obou částí 1, 2 v místě kolena jsou záporná. Jinými

slovy deformace vyvolané přetvořením nepřekračují hodnoty dilatačního přemístění

bodu A.

Pak

kde L, _ nazýváme aktivními délkami daného LK.

Po dosažení /4/ do rov. /3/ a z analýzy vznilých vztahů lze dokázat, že příč-

né zatížení aktivních délek je tvořeno konvexní křivkou III nacházející se mezi

limitními čarami I a II, obr. 4.

Abychom se při hledání aktivních délek T. , vycházejících z řešení rov. /2/,

vyhnuli opakované integraci pravých stran pro obecný průběh zatížení III, odvodíme

si pro náhradní /linearizované/ zatížení IV vzorce vedoucí k podstatnému snížení

nároků na početní řešení při zlepšení konvergence výpočtu.

Kriteria pro určení aktivních délek jsou nulové hodnoty ohybových momentů

M, -.(o), obr. 3. Tento deformační stav nazýváme mezním, protože se nachází mezi

stísněnou ( Mj 2(o)<o)
 a nestísněnou deformací ( M. .(0)>0_).
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V tomto případě bude přesnost íušr-m', ve shodě s ;.r _ ja' ••"•i ; ; •-. :,:ok • a..-
-. :iej-

vyšší a namáhání LK lze považovat za nejpříznivější a to jak z i;ifcuiska :r,oxi:iiál :;-

možnosti zajištění úseků ( L- £\ ? před účinky seismicity bez speciál:!! v, anti-

seismických prostředků, tak i před ztrátou vzpěrné stability, na; .• . prostým ule-

žením potrubí na sedlové podpory. Nemalou výhodou je i to, že prvá podpora omezují-

cí aktivní délku nebude v provozním stavu zatížena momentem, ale- pouze posouvací

silou. Při postupném najíždění potrubí na provozní stav teploty probéh.'.-e LK st&verr.

nestísněné deformace až ke stavu meznímu. Při dalším zvyšování zatížení áilatacersi

nad mezní stav výrazně vzrůstá napjatost v koleně.

Ve smyslu tohoto stručně popsaného principu by] v EGP zpracován program L-KO.M,

/6/, /WANG 2200b, BASIC/. Program řeší obecný L-kompenzátor nestísnůný, částečně

/jednostranně/ nebo úplně stísněný a definuje mezní stav. Umožňuje i zadání obecné

tuhosti prvků soustředěných v uzlu A, včetně kombinací různé velikosti třecí

v částech L, o, resp. zcela, bez tření. Hodnotí napětí v předepsaných etapách a kri-

tických řezech a určuje zatížení podpěrné konstrukce. Hodnotí vzpernou stabilitu

potrubí jako deformovaného nosníku i potrubí jako skořepiny. Pro jeho vysokou ope-

rativnost lze program využít pro optimalizaci konstrukce PS.

Na obr. 5 a 6 je zachycen vliv součinitele tření £A. , oteplení At a parametrů

kolena R/D a S„ na parametry mezního stavu a napiatosti typickéh- v; ,
i\

3. TŘENÍ PŘI ZATÍŽENÍ DYNAMICKÉM

Podobně i při zatížení dynamickém se soustředíme na systémy analyzované v pře-

dešlých kapitolách. Jestliže tření v podporách omezuje dilatační a deformační posu-

vy prošetříme, zda by tento třecí účinek nebylo možné využít i k zajištění PS před

účinky seismicity.

Kontrola seismické odolnosti PS se provádí výpočtem ve shodě s příslušnými

normami a předpisy. K výpočtu se užívají metody známé z dynamiky konservativních

soustav, např. /!/, /8/. V případě, že systém předepsaným podmínkám nevyhoví, je

třeba jej zajistit. K tomu účelu se používají speciální antiseismické prostředky,

jako omezovače kmitů a tlumiče, nebo je problém řešen rekonstrukcí, např. přeladě-

ním systému z nebezpečného frekvenčního pásma budících složek zemětřesení. V pod-

mínkách s nízkou úrovní seismicity našeho území lze pro analyzované PS využít

reakcí v místech podepření k vyvolání potřebných frikčních odporů k dosažení

seismické odolnosti /9/.

Předpokládejme, že nejnižší vlastní frekvence nezajištěného PS je nižší než

20 Hz /u zmíněných potrubí je tomu tak vždy/, resp. systém je konstrukčně nebo fy-

zikálně nelineární /např. respektuje-li tření v soustavě/. Pak je předepsáno po-

užít k výpočtu zatížení ve formě akcelerogramu. Matematický model úlohy je dán po-

hybovou rovnicí ve tvaru

Me

kde K, M, B jsou positivně definitní matice tuhosti, hmotnosti a tlumení

u (t) je hledaný vektor relativních deformací systému,

f (t) je vektor zatížení, kde š(t)(K (t)) je horizontální /vertikální/

akcelerogram v int ľo, t ] / g je zrychlení tíže zemské,
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e je jednotkový vektor určující složku setrvačního zatížení.

Budou-li třecí účinky významné, bude mít pohybová rovnice pro nulové počáteč-

ní podmínky u(0)= 0 nenulové řešení pouze v okamžiku, kdy síly aktivní /budící/ bu-

dou převyšovat síly pasivní /třecí/. Dosadíme-li do f(t) maxima budících setrvač-

ných sil s(t) a K(t) z int(o,t ) lze pro každou třecí podporu systému definovat

podmínky, kdy dojde, resp. nedojde ke kmitavému pohybu. Řešení tohoto limitního

stavu zachycuje graf na obr. 7, z něhož je zřejmá závislost budícího účinku zrych-

lení na součiniteli Coulobovského tření v podporách £x . . Zvolíme-li míru bezpeč-

nosti > 2, lze z grafu pro 7-8° MSK odečíst £< m i n
 = 0,25, což je splněno např. dvo-

jicí ferodo- kov. PS je pak pro seismický účinek tvořen soustavou na tuhých podpě-

rách s vysokým stupněm svého naladění a je tedy prakticky necitlivým na toto zatí-

žení. Velkou výhodou tohoto způsobu zajištění je skutečnost, že hodnoty seismickéhc

buzení a frikční odpory jsou vázány na stejný parametr PS a tím je jeho hmotnost.

Buzení je úměrné součinu zrychlení a hmotnosti právě tak, jako třecí odpor, který

je úměrný třecí síle v podpoře, tj. součinu hmotnosti a zrychlení tíhy zemské. Tím

je např. dosaženo stejné úrovně zajištění při prázdném i vodou naplněném potrubí.

Poněkud jinak se chovají soustavy s pružným předpětím. Uvážíme předpětí způ-

sobené třecími silami při dilatačním přemístění. Pak je v soustavě nastavena rovno-

váha třecích a pružnostních sil a systém se stává citlivým i na nízké setrvačné

zatížení od seismicity. Jak se bude takový systém chovat, ukáže nejlépe názorný

příklad. Mějme přímý úsek potrubí JS 1600 uvedený do rovnovážného stavu mezi

vnitřními silami a třením v podporách, uio)?4 0, u(0)= O, pro jednoduchost zatížený

harmonickým setrvačným zrychlením o úrovni 1 ms a frekvenci odpovídající nej-

nižší vlastní hodnotě příčných kmitů. Odezva určená dle /10/ je zachycena na obr.

8. V horní části je případ nezajištěného systému bez tření, kde po odeznění

přechodového stavu dochází k postupnému rozkmitávání. V části dolní je provedeno

porovnání odezvy při zajištění jedním viskosním tlumičem /RRD 300-GERB/, umístěným

uprostřed rozpětí a třecími členy s ^U = 0,3. Při zajištění tlumičem udržuje se

soustava v kmitavém stavu i po odeznění počátečních výchylek. Vliv tlumiče se pro-

jevuje stacionární odezvou při snížené úrovni odezvy. Při uplatnění třecích členů

ke kmitavému pohybu vůbec nedojde. Soustava se pouze nepatrně přemístí do nové

rovnovážné polohy, blíže k výchozímu postavení soustavy bez tření. Jinými slovy,

dynamické zatížení pouze sníží úroveň předpětí, vyvolané třecími silami při dila-

tacích.

4. ZAVĚR

Třecí síly v podporách horizontálně vedených potrubních tras jsou pro štan-

dartní provedení podepření vysoké a silně ovlivňují charakter deformační čáry a

tím i vzniklou napjatost v systému. Proto hledáme cesty snížení odporů ukládáním

na materiálové dvojice takové, které jsou z hlediska statické únosnosti přípustné

a přitom zajistí seisir.ickou odolnost. Pro naše území, na úrovni podloží staveb JE,

vyhoví s dostatečnou bezpečností definované tření v podporách o součiniteli

£1 = O,3±O,O5.
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METODA SPEKTER ODEZVY,
JEJÍ PROBLÉMY A PŘÍKLADY UŽITÍ
Ing. R. Masopust, CSc, Ing. J. Smejkal, Ing. AI. štrunc
k.p. Výstavba elektráren Škoda. Praha

1. ÚVOD

Z hlediska mechaniky je exaktní v seismických výpočtech staveb a jiných

konstrukcí vyjít z časového průběhu seismického pohybu základny, tj- v případě sta-

veb zemského povrchu resp. základové půdy. Hovoříme v této souvislosti nejčastějji

o akcelerogramech a pod tímto pojmem rozumíme časový průběh absolutního zrychlení

základny při zemětřesení, zaznamenaný pro určitý směr. Rozlisujeme akcelerograny

přírodní, získané přímo při zemětřesení zapisovačem časového průběhu absolutního

zrychlení /akcelerografem/, a dále analogové či synteticky generované, získané

vesměs komplikovaným výpočtovým pohtupen na základě geofyzikálních dat. Integrací

akcelerocjrámu dostáváme časové průběhy rychlosti a posunutí základny v tomtéž

směru při zemětřesení, které se v praxi též nékdy používají. Přitom časový průběh

posunutí se nazývá seismográmem a lze jej přímo zaznamenat přístrojem tzv. seismo-

grafem. V dalším budeme v souladu s běžnou praxí seismických výpočtů staveb a

jiných konstrukcí předpokládat, že tyto jsou modelovány lineární diskrétní sousta-

vou, resp. že jejich skutečné nelineární působení při zemětřesení je ve výpočtu

zohledněno nepřímo např. redukcí seismického zatížení lineární soustavy, příp.

redukcí lineární odezvy. Dále budeme předpokládat, že seismické buzení je identické

prc všechna styčná místa - vazby mezi vyšetřovanou soustavou a její jednou společ-

nou základnou. Především tzn., že rozměry stavby či konstrukce jsou malé ve srovná-

ní s délkou seismických vln /řádově kilometry/.

Historicky se v oboru seismického inženýrství nejprve uplatnily nejjednoduš-

ší mechanické modely, zejména náhrada soustavou s jedním stupněm volnosti. A právě

v této souvislosti se objevil pojem spektra odezvy daného akcelerogramu, které je

definováno /3,5,6/ jako závislost absolutní hodnoty maximální odezvy /vyjádřené

nejčastěji ve zrychlení, ale též v rychlosti či v posunutí/ jednoduchého tlumeného

oscilátoru /soustava s jedním stupněm volnosti/ v závilosti na jeho naladění a

míře útlumu /obr. 1/. Necht tedy a (t) je akcelerogram, tj. časový průběh absolut-

ního zrychlení zemského povrchu - základny v daném směru, q(t) - relativní posunu-

tí hmoty m a z(t) - její absolutní posunutí. Vzhledem k tomu, že

z(t) = q (t) + a(t), /I/

má pohybová rovnice hmoty m tvar

m q U ) + c q(t) + k q(t) = -m a(t), /2/

kde k označuje tuhost a c tlumení v soustavě s jedním stupněm volnosti.

Označíme-li u' — (k/m) kruhovou frekvenci vlastních netluaených kmitu

soustavy, | = c/ (4km) ' - koeficient poměrného útlumu, vyjádříme absolutní

zrychlení z(t) z rovnic /I/ a /2/ ve tvaru

ž(t) - -2 (<*>oq(t) - Cú2 q(t). /3/
3 o

Řešení rovnice /2/ zapíšeme za předpokladu nulových počátečních podaínek pomocí

Duhamalova integrálu
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qít ) *= ==— e~ **txt~^' sir.:!'.. í t-T) ! afr ) ď

O

kde -*~>p = ^-s i 1 — ŕ i ) * / * " . D e r i v c v á n í n : / í / *s WCJVIOĽÍ'.- : . ÍÍCÍ;I J:K-RIC-

t

1-2 i2 f

2 * '

V í

0
Z rovnic /4/, /5/ a /&/ vycházíme při defi»cv4ní j^cto-ot.Jsvj'ch

spekter odezvy:
- spektrum ~ezvy relativního posunutí

o ' f )mIBf
- spektrum odezvy relativní rychlosti

Sv(cJ or J )=max |4U)|.

- spektrum odezvy absolutního zrychlení

Kromě toho se někdy definují též

- spektrum odezvy zdánlivé rychlosti

- spektrum odezvy zdánlivého zry ..lení

«<J S

V anglické literatuře se termíny zdánlivá rychlost a zdánlivé zrychlení

označují -jako pseudovelocity a pseudoaccleration. Obecně S ^ f e S a S qk S .

Avšak za předpokladu malého tStlunu nejsou rozdíly mezi těmito spektry velké.

Jistý význam mají jen rozdíly tnezi S v a S v oblasti raalých frekvencí, resp.

velkých period /9/.

Pro nulový útlum ( f* o ) platí, že S « s

O a "
 s P e k t r a sd a St, v wají v tomto

případě následující fyzikální význam: maximum posunutí odpovídá podmínce mulové

kinetické energie a maximu energie potenciální, tj. k/2 S,. Jestliže se tato

energie změní v kinetickou, tj.

k/2 Ŝ j * m/2 4 2(t), /12/

pak příslušná maximální relativní rychlost bude

max | 4 U ) | = u J o S d « s p v . 713/
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sej snuekym ss t í-

. ;-^x f » t . . » jr. :, : : 4 . / i4./

Pro úft?.y ::crr...i:íz ja- "!eb& j r e i t ý c i s zcaxíowni se sprs-vidls vycháai ae
r Sf t i ; ,ií<: j*? ".vie-iien^ ^ j p ř . v • 2 , 3 . 5 / . p r i t o m &e skutečná s p e k t r a odezvy
r.dr.c-r.jríyc:. zeeiěties<?ss.i ; i i i p způsobem: u p r a v u j i , t zas. že ©e n a p ř .
-". ú-; ŕ. ;• • vkaf.-.í, p ŕ i č c c r i»« ©3 e á mi-í é špiŕSiy s ehledere na n-e jastot-y v

.i c ä ej j'fosiLič- uíiŕiÄssou ,'cä.r. 1/.
o "

Z. ODEZVA 5O'..*STí"iVV S KO3SECIÍÍ3Í POŕTĽM STUPBC

i daskr«--iíiii sonjstávu, k t e r á spočívá na

v
"Bi prip-ittě1 V«r '-Vňtii

[MJ < [ c ] «i [KJ ujkou taatiťítř tacínecti, tlumení a t unos t i •©ust.avy, Í^J
vektor tzv, zobecněných SOM radnic, t j . relat ivních pŕemistení uzl-8 č'á
center soustavy, které jednoznačné určuji je j í pc>3c«u na základné* í"'|II=lt!E> | «

f D J, ID 11 - a a t i c c , která ureouje seisaick* t . / t a í ve směru jediiol.lJi.vvCB
v y * * z j j r i /
volnosti a Bifl ž e být nazvána t<?ž maticí ř íd ic ích fcosinu, [a í t )J» |a ( t ) , a til '

a i t j j * - vektor t ř í akceíercjramů E ar.eárníh© zrychlení, jimiž je v ©toecjséin
buzer poŕ-.yS; 7..Zklaár.y vyšetrovaní s'ústavy /obr. á/. Obyčejně fa l^íj'fev* *̂ »
.i i". í . v. ie ä/.) •<? :e.:r.".*-r.y aacceilerc-aran., JC„» *C„, a a^ = ř í d í c í směrové laktory.
Pfvzr.Ärer.t- ; rc, ÍS- p i ä POJ-ĽT: prťmísten: rozuTiíne jak posuny, tak i rotace, takiM

p o hy':-.-• v.i rrvr.irc ?'".>' ;e čostateřnt- räecná pro libfvolntf l ineární d i skrétní
SI-JS t a vy f i r.: t.-. í rreehan iky.

Vlastní vyšetrovaná soustava má n stupni) volnosti, pŕííemž se nepočítaj í
t r i ssupnŕ vcln^pti j e j í základny, v nichž působí seismické inuzení. Nyní pieápo-

kládejíne, že zruirx: kruhové frekvence "*i»»fatních kmit i přidružené konzervaí-í vní
soustavy /bez disipace/ (J . , t«^2 -•-• u? a že ex i s tu j í jim odpovídající orfco-

nonoované tvary vlastních kmitů soustavy, uspořádané obvykle do modálni malice

ITTJ , obsahující n řádek a p sloupca. Přitom p é n je volený pooet tvarfi vlast-

ních ksitu. Platí, že

ť P ] T l » ] I T I - M 3 a [<P]T [ K ]

kde [Ä] jje diagonálni Jaatäce kvadrátů kruhových frekvencí vlastních
Dále wecht ješté platí, že

= 2

kde [uJj je diagonální natice knuhovýc»i frekvencí vlastních kmitá a Iff -

diagonální jsatíce koeficientů poměrného tStlamu v jednotlivých tvarech vlastních

Jcnitfi - Poažijecie transformaci souřadnic ve tvaru

kde í y I je vektor tzv. normálních souřadnic- Tímto známým postupem

převedeme pohybovo"! rovnici /15/ na soustavu nezávislých diferenciálních rovnic

druhého řády:

[*) + 2 W afin +
KW



.20/

jsou vektory součinitel© raodálních podílffl zadaného synchronního sea.smle'&éh© toužení

společné základny. Řešení rovnic /19/ lze zapsat ve tvaru Dumáme lova integrálu

1,6,10/. Zpětnou transformací do zobecněných souřadnic dostaneme

l {) ] ] l j /aa/
kde | ž j je vektor absolutního zrychlení ve stoéru jednotlivých zobecnénýcí)

souřadnic.

Nyní necht nísto akcelcrogranu a (t) je scistnické buzení zadáno pomocí

příslušného apektra odezvy absolutního zrychlení S . Uspefádánt-21 do

matice fS J naxlnální spektrální zrychlení, které odeŕtene ze spektra odezvy

S a pro každou jednotlivou frekvenci vlastních kmital soustavy a pro příslušný

útlum do matice if]d součinitele nodálních podílů dle /2O/ a /21/, dostaneme

[ž] •« " [T] [sj D f J»]D . /23/

/ 2 5 /

V matici [žj m a X jsou po sloupcích uložena maximální modálni absolutní zrychlení.

příslušná jednotlivým uvažovaným tvarům vlastních kmitá. V matici [q\ m u c jsou

stejným způsoben po sloupcích uložena maximální modálni relativní přemíntění

uzlu soustavy a v matici £ F ] max maximální modálni setrvačné síly, jejichž

dcinek ve směru přísluiných zobecněných souřadnic je ekvivalentní dynamickému

delnku zadaného seismického buzení v odpovídajícím tvaru vlastních Jcmltfl. Tzn.,

že matice [ž] n a x . [g] " a x a [ F ] Kax mají roafe n x p stejně jako matice

[9>] - Kromě toho [ A * ] D * T Ä ] 0 ~ 1- Při odvození vzorce /24/ jsme využili ná-

sledujícího přibližného vztahu mezi spektry odezvy S. a S.:
a G

Sa — Sp» 0)o

 Sd 726/

který platí pro slabé tlumené systémy.

Známe tedy maxima odezev v jednotlivých tvarech vlastních tatiltů, která po-

chopitelně vábec nemusí nastat současně a mohou mít ve stejném časovém okamžiku

i opačná znaménka. Přibližná metoda spekter odezvy neobsahuje vůbec fázovou

informaci a je proto méně přesná než metody, které vycházejí z integrace akcele-

rogramfl. Proto je nutné použít některou metodu stanovení pravděpodobné maTfimrtUnr

hodnoty součtové funkce ze známých maxim jednotlivých členfi. označíme j-té sloupce

v maticích [2] «« , [,] «« , [r] « * jako {z} "« , {«} ™ a [P]
Mejčastěji se používá metoda střední hodnoty ze součtu čtverců /SRSS - squax«

root of the suta of the squares/, takže potom např.
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max
F

r •

\ {z2} max 1/2 r F i
m a x _

1/2 727/

kde vektory (z J m a x a [ F ] m a X obsahují pravděpodobné maximální hodnoty

príslušných veličin. Někdy se používá též metoda sčítání maxim odezev v jednotli-

vých tvarech vlastních kmitů v absolutních hodnotách /ABS/, případně se obě metody

SRSS a ABS kombinují v tom smyslu, že pro tvary s frekvencemi blízkými /např.

v toleranci + 10 %/ se použije metoda sčítání ABS a pro ostatní tvary frekvenčně

vzdálenější metoda SRSS /4,7,8/.

Uvedený algoritmus je více méně známý a je užit též v některých universál-

ních programech pro dynamickou analýzu konstrukcí např. metodou konečných prvků

ve známém programu SAP IV /li/. Metoda spekter odezvy je pouze přibližná, avšak

v porovnání s metodami, které vycházejí z integrace akcelerogramů, je numericky

podstatně méně náročná. Vychází z modálni analýzy přidružené konzervativní sou-

stavy, jejíž aplikace je podmíněna linearitou soustavy a proporcionalitou matice

tlumení £cj ve tvaru /17/. Pokud se týká počtu tvarů vlastních kmitů p é n, pak

obecně platí, že nutno do analýzy zahrnout všechny ty tvary, jejichž příslušné

frekvence leží v blízkosti dominantních frekvencí seismického buzení.

3. NĚKTERÉ ZVLÁŠTNOSTI UŽITÍ METODY SPEKTER ODEZVY

Upozorníme v této části na některé doslova "záludnosti" metody spekter

odezvy, tak jak byla výše prezentována. Vyšetřujme jednoduchý příklad - dvouhmo-

tovou soustavu, která je buzena horizontálně seianicky dle obr. 3. Na tomto

obrázku je též uvedeno uvažované spektrum odezvy horizontálního absolutního

zrychlení, které nabývá konstantní hodnoty 0,1 g pro frekvence vyšší než 33 Hz

/tzv. zrychlení při nulové periodě/. Vyšetřovaná soustava je velmi tuhá a na

obr. 6 jsou uvedeny vypočtené dvě frekvence vlastních kmitů a jim příslušné

tvary. Jedná se o dlohu takto záměrně vybranou, abychom dokumentovali, k jakým

zcestným výsledkům může vést metoda spekter odezvy v uvedené konvenční podobě,

je-li aplikována při seismické analýze velmi tuhé soustavy. Výsledky této analýzy

jsou v přehledné formě uvedeny na obr. 4.

Vratme se ještě k modálni analýze seismicky buzené lineární diskrétní

soustavy s pohybovou rovnicí ve tvaru /15/. Z rovnic /19/, /20/ a /21/ pak vy-

plývá, že úplná modálni matice (p = n) musí vyhovovat evidentní podmínce

In \ /W

<^ = [<X.X (*.y (X g J • °ťa součiny v /28/ jsou pochopitelně míněny algebricky.

Povšimněme si blíže této rovnice.

Pokud použijeme neúplnou modálni matici [V] (p < n) , pak podmínka /28/

nebude přesně splněna. Vzhledem k tomu, že pro ty vyšší tvary, které jsou z

hlediska seismického buzení méně významné, vycházejí odpovídající součinitelé

modálních podílů vA malé, lze prověřením podmínky /28/ soudit o tom, zda by v

odezvě řešené exaktně integrací akcelerogramů uváženy všechny významné tvary

vlastních kmitů vyšetřované soustavy. Avšak tato prověrka není nic platná v pří-

padě aplikace přibližné metody spekter odezvy, kdy řešíme nikoliv odezvu soustavy

v čase, nýbrž pouze hledáme její maximální hodnoty. Již zmíněná ztráta fázové
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: .-baoiucní ?ryĽhiť.:í
.- , if rrift'oda spekter
•i.-kTi odezvy absoiut -
i l inou d í l č í odezvu

rozk::ii Láváno ^k^.'i.i. , nebe" • :•. ;so ,

explicitně nulové. ?;": ncipiá .1 r,e ^.^t!. ,'iani /.a z;>.:. •..: -1 i :.•

v příslušných směrech identicky se základnou, co? .t. .i--.

korektní výsledky dostáváme jen, vy :.etřu jei.-iio- La •-!-•:(. .- --.j 5-'

akcelercigramů. V případe užití metod;, spe/.ter OI".ĽXV_ •.' >:•:•.

dost.áváme podle vzurce /23/ v těchto mísíce*: nu •.•;••.• í -.r; ••;.-:

/viz obr. 4/. Teto je jistým paradoxem metody a •;•.':.•; I<_.ir.<-r

odezvy v uvedeném konvencii irn pojet/ pracuje zásadn. -,c-r. -.<-

ního zrychlení S , aniž by oddělovala z hledisko rr.<?.;i.::nik-a
soustavy jako tuhého tělesa od relativní odezvy, způsobem'' poddajností soustavy

samotné. A právě toto je historickým dědictvím z doby, kdy jediným cílem seismic-

kých výpočtů bylo určit náhradní seismické statické 2atizera .

4. UPRAVENÁ METODA SPEKTER ODEZVY PRO SOUSTAVY S VÍCE STUPNI VOLNOSTI

Klíčem k řešení problému je zřejmé separace odezvy soustavy lako tuhého

tělesa a relativní odezvy, způsobené poddajností soustavy samotné, a dále správná

volba metody sčítání maxima odezev v jednotlivých tvarech vlastních kmitů.

V literatuře /viz např. /7,8// je těmto problémům věnována mimořádná pozornost a

v posledních asi 10 letech se objevila celá řada návrhů na úpravu metody spekter

odezvy, resp. jejího konvenčního pojetí. Tyto práce a návrhy velmi těsné souvisejí

mimo jiné též s problematikou generování tzv. podlažních spekter odezvy pro různé

stavební průmyslové konstrukce, jméno1- tě např. pro konstrukce jaderných

elektráren /!,&/. Příslušné přibližné <. ,oritmy používají jako vstupní data jednak

spektra odezvy v úrovni založení stavby a dále dynamické charakteristiky samotné

konstrukce. Zmíněná podlažní spektra odezvy pak slouží např. pro hodnocení seis-

mické odolnosti technologického zařízení, které je na příslušném podlaží umístěno

/G/. V dalším navážeme na práci Hadjiana /4/.

Necht místo /23/

[q]"1" -[?] [S„] D [^ , /29/
kde [qj a je matice, v níž jsou po sloupcích uložena maximální modálni relativ-

ní zrychlení příslušející jednotlivým uvažovaným tvarům vlastních kmitů vyšetřo-

vané diskrétní soustavy, [s .] je diagonální matice maximálních spektrálních

relativních zrychlení, která odečteme z tzv. spektra odezvy relativního zrychlení

S pro každou jednotlivou frekvenci vlastních kmitů a pro příslušný utlum.

Toto spektrum odezvy je novým pojmem a definujeme je v souladu s /4/ jako

' /30/

Přičemž pro seismicky buzenou soustavu s jedním stupněm volnosti
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2 t
r ) sin[ôo(t-?)]

tJ
0

df - a(t). / 3 1 /

Spektra S se běžně nepoužívají, avšak jejich výpočet dle /30/ a /31/ar
není pro konkrétní dané akcelerogramy att) nikterak obtížný. Případné úpravy spek-

ter S a pro účely normalizace či jiných zobecnění, tj. především "vyhlazení"

ojedinělých špiček a proložení regresních křivek, lze provést obdobně jako u

ostatních spekter odezvy.

Tuto práci vykonal v USA již Hadjian /4/, který vypočítal spektra S

spolu se spektry S pro celkem 9 akcelerogramů, zaznamenaných během několika

známých a poměrně silných zemětřesení v Kalifornii. Na obr. 5 jsou uvedena

spektra S a S odpovídající akcelerogramů N21E, který byl zaznamenán v tunelua ar
Lincolnovy školy v Taft během zemětřesení v Kern County. Obě spektra jsou vzta-

žena k hodnotě maximálního zrychlení základny a m a x = l,0 q a platí pro poměrný

útlum £ = 0,01. Jejich porovnáním snadno zjistíme, že ve frekvenčním pásmu asi

od 1 do 10 hz jsou obě křivky téměř shodné a s výjimkou jedné ojedinělé špičky

jsou průměrně 3 f 5 krát větší než a m a x . Pro frekvence nižší než 1 Hz se křivka

S blíží shora k a m a x , zatímco pro frekvence větší než 10 Hz se poměrně rychle

blíží k nule. Pro ostatní zkoumané akcelerogramy byly získány velmi podobné cha-

rakteristiky /4/, což umožnila tato spektra odezvy zprůměrovat a dokonce jistým

způsobem znormalizovat pro seismické výpočty staveb jaderně energetických zaří-

zení v seismicky aktivních lokalitách USA /obr. 6/.

Dalším problémem je vzájemné sfázování maximální odezvy soustavy jako

tuhého tělesa a relativní odezvy soustavy, způsobené její poddajností. Jestliže

totiž pro určitou j-tou frekvenci vlastních kmitů soustavy S > S , hovoříme o

tom, že příslušné maximální modálni relativní zrychlení q m a x je fázově

shodné s maximálním zrychlením základny a a naopak, jestliže S < S , je

vektor [q j m a x v protifázi se zrychlením a m a X . Analýzou zmíněných 9 akcelero-

gramů v /4/ bylo ustanoveno, že křivky S a S se protínají vždy v bodě, jemuž

odpovídá frekvence přibližně 2,5 Hz /obr.6/. Na základě tohoto zjištění a výše

uvedených úvah lze v souladu s /4/ doporučit jako zpřesnění metody spekter odezvy

následující vzorce pro maximální hodnoty absolutního zrychlení:

m P^n

>32/

kde ['i] m a x je j-tý sloupec matice [z] m a x , pro níž platí vztah

/33/

který je formálně shodný s /23/, avšak zde prvky diagonální matice [s_|] jsou defi-

novány takto:
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S ' = S j e s t l i ž e j í m , / 3 4 /
3 ct

max . T . - . .S *= S - a j e s t l i ž e j > m,
cL cl

přičemž j = 1,2, .... p ^ n je pořadové číslo tvaru vlastních kmitů a m je počet

tvarů, pro něž S < S Znakem C jsme v /32/ označili operaci vyhledání
cL cíli

pravděpodobné maximální hodnoty součtové funkce ze známých maxim jednotlivých

sčítanců. Jak již bylo uvedeno, používá se k tomuto účelu nejčastěji metoda

SRSS, případě v lineární kombinaci s metodou ABS. Známe-li vektor £žj ,

snadno určíme též vektor maximálních setrvačných sil. Budeme mít

[F] m a X= [M] ( z ) m a x

 # /35/

5. ZÁVĚR

V současném stavu rozpracovanosti uvedené úpravy metody spekter odezvy

nelze ještě zodpovědně zhodnotit její použitelnost a efektivnost. K tomu bude

třeba provést řadu srovnávacích numerických výpočtů a analýz. Zde zatím uveďme

pouze 4 ilustrativní příklady z literatury /4/. Ve všech příkladech je analyzo-

vána jednoduchá tříhmotová konzolová soustava s tuhostmi uspořádanými tak, že

tvary vlastních kmitů zůstávají stejné a mění se pouze naladění. Soustava je

rozkmitávána horizontálním spismickým pohybem základny. K tomu účelu jsou užita

spektra odezvy dle obr. 5 a též odpovídající akcelerogram. Základní údaje o

soustavě ve všech 4 příkladech jsou uvedeny na obr. 7, vypočtené průběhy maximál-

ního absolutního zrychlení po výšce soustavy jsou uvedeny na obr. 8. Porovnávají

se zde výsledky vypočtené integrací pohybové rovnice s akcelerogramem na pravé

straně a s výsledky vypočtenými přibližnou metodou spekter odezvy v konvenčním

pojetí i dle zde navržené úpravy. Jakékoliv závěry z těchto dílčích výsledků by

byly zatím spekulací, přesto ve všech čtyřech případech je nápadná dobrá shoda

výsledků dle navržené úpravy s matematicky přesným řešením.

Ovšem hlavním smyslem této práce není tato inovace metody spekter odezvy

pro lineární diskrétní soustavy, ale hlavně upozornění na jeden z četných ne-

dostatků této metody v konvenčním pojetí. Odhalený nedostatek se týká hlavně

dostatečně tuhých seismicky buzených lineárních diskrétních soustav se základní

frekvencí vlastních kmitů alespoň okolo 8 Hz. Na tuto skutečnost je třeba pama-

tovat při praktickém používání metody.

Kromě toho v první části práce jsou vysvětleny a exaktně definovány

základní pojmy spojené se spektry odezvy v seismických výpočtech, s nimiž se

někdy v praxi nazasvěceně manipuluje.
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Obr. 1. Seizmicky buzená soustava s jedním stupněm volnosti
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Obr. 2. Diskrétni'soustava na společné'seizmicky buzené základni

m.

m 2

0,483

/777 7777~
1.1 var (41,1 Hz) 2. tvar 66,5 H z

So

O.ig

\21T.33Hz

Obr. 3. Dvouhmotova horizontálně seizmicky buzená soustava -vstupní data
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Obr. A. Výsledky řešeni'metodou spekter odezvy v konvenčním pojetí'

absolutní zrychleni'
relativní' zrychiem'SAR

1,0 1Q0 frekvence [ H 2 ] 10°

Obr. 5. Spektra Sa a Sar odpovídající' akcelerogramm N21E
Taft -USA (zemétresem'v Kern County, 1 952,vztaženo
k hodnotě cT= 1,0g) [ 41
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Obr. 6. Normalizovaná' návrhová spektra 5Q a Sar vztažena
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Obr. 7. Třfhmotová seizmicky buzena soustava- vstupní'data í

(SRSS)
Metoda spekter odezvy v konvenčním pojetí'

Přesné řešeni' integraci' akcelerogramu
Navržená úprava metody spekter odezvy

Obr 8. Výsledky srovnávací'analýzy
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NOREMNÍ VÝPOČTOVÉ KONTROLY SEISMICKÝCH ÚČINKŮ
NA POTRUBÍ I. KATEGORIE
Ing. M. Roučka
Královopolská strojírna, n.p., Brno

Dřehled norem:

[l] VSN-15-78; Moskva, 1979

[2] Normy pevnostních výpočtů zařízení a potrubí JE s vodovodní in i reaktory na

seismické působení; Moskva, 1981

[3] RTM 108.020.37-81; 1982

[4] INTERATOMENERGO; Výpočet seismické odolnosti, téma 38.4 34.58-80

Přehled označení:

NOC - normální provozní podmínky

NNP - narušení normálních podmínek

HS - havarijní situace

MDE - maximální výpočtové zemětřesení

DE - projektové zemětřesení

kriterium - násobek dovoleného napětí pro stanovení přípustného napětí

((3^s)l ~ redukované základní membránové napětí

( (Ts)2 ~ redukované základní membránové +• ohybové napětí

D - celkové únavové poškození

Sumarizace napětí od účinků statiky a seismicity

Norma

[l]

[2]

[3]

r .i

l4i

Statistika

HS

NOC

NNP

NOC

NOC

NOC

NOC

NOC

H S X /

HS

NNP

NNP

NOC

NOC

NOC

NOC

Seismicita

MDE

MDE

DE

DE

MDE

MDE

DE

DE

MDE

MDE

DE

DE

MDE

MDE

DE

DE

Druh napětí

( Us) 1

(O"S)2

(0"S)2

«ľs)l

(O-s)i

(ÍTS)2

(OVi
(0^2
((Ts) i
((Ts)2

(O-s)i

(fs)l
((Ts)2

Kriterium

1,4

1,8

1,2

1,6

1,4
1,8

1,2

1,6

1,4

1,8
1,2
1,6

1,4
1,8
1,2

1,6

1/ Popis sumarizace v bodě 3.3 této normy je v rozporu s její tabulkou 2, podle
které by se ve všech případech mělo uvažovat statické napětí při normálních
provozních podmínkách
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Pro potrubí se výpočet na HS podle Korný pevnostních výpočtů částí reaJttorG,
parogenerátorů, nájob a potrubí jaderných elektráren, zkušebních a výzkumných ja-
derných reaktorů a zařízení, Moskva 1973, neprovádí. Není tedy možné statické napě-
tí při havarijních situacích zahrnout do kontroly na seismické účinky.

Způsob vlastního sečítání statických a seizmických účinků není v normách vět-
šinou jednoznačně definován, z kontextu se domníváme, že je uvažován takto:

Norma

ti]
[2]
[3]
[4]

sečítají se

redukovaná napětí '

redukovaná napětí

síly a momenty

redukovaná napětí

1/ Podle bodu 4.8 této normy je možné provádět rovněž na úrovni vnitřních sil.

Hodnoty součinitele útlumu v procentech tlumení kritického

Norma

co
C2]
[3]

Součinitel útlumu

2 %
v příloze doporučení 0,5 %

v příloze doporučení
DE MDE

Js > 100 2 % 3 %
Js ž 100 1 % 2 %

2 %

Ve spektrech odezvy pro JE Mochovce jsou zadány křivky zrychlení pro logarit-
mické dekrementy útlumu 0,lj 0,2 a 0,4.

1 % kritického tlumení - 0,0628 log. dekr. útlumu

2 % kritického tlumení - 0,1256 log. dekr. útlumu

Nelze tedy odečítat hodnoty zrychlení ze spekter odezev pro kritické tlumení
1 % a menší.

Podle protokolu č. 21 z jednání v Trnavě dne 3. 7. 1986 bod 4.23 máme použí-

vat u JE Mochovce součinitel útlumu 2 %. U JE Temelín je tato otázka otevřená.

Zahrnutí seismických vibrací do kontroly na únavovou pevnost

Norma

[1]
[2]
[3]
[4]

Požadavek na výpočet

ne
ano
ano

ano při D > 0,8

Počet cyklů

O
4O
40

?

Podle norem [2] a [3] počet cyklů se uvažuje 10 na jedno DE a počet DE nej-
méně 1 za 8 let provozu JE.

Při plánované životnosti 30 let

-22 . 10 i 40 cyklů
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Vstupní údaje

Podle protokolu č. 4, příloha č. 4, bod 1. z r. 1982 pro JE Mochovce je možné

provádět výpočty na seismické tíčinky podle akcelerogramů anebo spekter odezev.

Totéž je nutné protokolárně dohodnout pro JE Temelín. Uvedené normy £ll a Ľ3] pře-

depisují ve většině případů výpočet z akcelerogramu, případně současně podle obojí-

ho. Výpočty vycházející z akcelerogramu, např. metodou numerické integrace, ještě

delší dobu nebudeme schopni provádět.

ZAVĚR

Bez vyjasnění platnosti jediné normy pro JE Mochovce a JE Temelín a bez její-

ho upřesňujícího výkladu odborníky sovětského dodavatele, není možné kontrolní vý-

počty na seismické ličinky dělat zodpovědně.

Upřesňování sporných bodu je lepší provést při revizích norem /především IAE/

než v protokolech z jednání pro konkrétní stavby.
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UŽITIE METÓDY
PRAVDEPODOBNOSTNÉHO HODNOTENIA RIZIKA
PRE HODNOTENIE BEZPEČNOSTI JADROVÝCH ELEKTRÁRNÍ
Ing. J. Suchomel, CSc.
Výskumný ústav jadrových elektrární. Trnava

ČO JE PRAVDĚPODOBNOSTNĚ HODNOTENIE BEZPEČNOSTI

Pravděpodobnostně hodnotenie bezpečnosti bolo po prvýkrát súhrnne použité

na hodnotenie rizika sústavy sto JE v USA do r. 1990 počiatkom sedemdesiatych

rokov v Stvídii bezpečnosti reaktorov /RSS WASH-1400/. Do r- 1983 boli metódy

PSA aplikované asi na 2O blokov JE v rožnom rozsahu. Kejrozvinutéj£i* aplikácie

sú v USA. Komisia pre riadenie jadrovej oblasti /NRC/ ako Štátny dozor USA nad

jadrovou bezpečnos£ou uznala potenciálnu úlohu PSA a potrebu štandardizácie

metód a postupov PSA a vydala v r. 1983 Návod postupov PSA /PRA Procedures Guide

NUREG/CR-2300/. V r. 1984 vydala NRC na verejné pripomienkovanie návrh správy

NUREG-1050 o použití PSA v činnosti štátneho dozoru. V skúšobnom používaní sú

od r. 1983 kvantitatívne bezpečnostné ciele pre prevádzku JE, ktoré využívajú

metód PSA.

Podobné štúdie PSA sú vypracovávané aj inde v zahraničí, napr. v NSR, vo

švédsku, vo Fínsku, vo Veíkej Británii, v Brazílii. Mimoriadnu pozornosť rozvoju

a aplikácii metód PSA venuje v svojom programe HAAE. Aj v krajinách RVHP sa

začínajú práce na použitie metód PSA pre hodnotenie bezpečnosti reaktorov W E B ,

medzi nejrozvinutejšie patria práce v ZSSR, HLR a BĹR.

Termín pravděpodobnostně hodnotenie bezpečnosti /PSA/ začala používa£ HAAE

ve zmysle aplikácie metód pravděpodobnostního hodnotenia rizika /PRA/ na problémy

bezpečnosti JE.

PSA je analýza, ktorá identifikuje a viaže kombinácie udalostí, ktoré - ak

vzniknú - by viedli k vážnej havárii, stanovuje pravdepodobnosť vzniku každej

kombinácie a potom stanovuje následky, v oblasti jadrovej energetiky sa PSA

sústreďujú na havárie s poškodením AZ, pretože predstavujú najväčšie potenciálne

riziko pre verejnosť.

PSA teda systematicky a realistiky integruje do jednotného prístupu

všetky aspekty bezpečnosti: Projektové charakteristiky JE, prevádzkové postupy,

prevádzkové skúsenosti, spolahlivosť zariadení, spoľahlivosť človeka, fyzikálne

procesy pri haváriách s tavením AZ a potenciálne zdravotné účinky havárií na

okolie JE.

PSA používa logické a fyzikálne modely. Logické modely zobrazujú konbinácie

udalostí, ktoré by mohli mať za následok haváriu s poškodením AZ. Používajú sa

pre stanovenie frekvencie /početnosti/ každej kombinácie /havarijného reťazca/.

Fyzikálne modely zobrazujú priebeh výsledných havárií a poškodenie. Napr. logický

model určuje kombinácie udalostí, ktoré môžu nastať pri haváriách so stratou

chladivá z primárneho okruhu /LOCA/, a pravděpodobnosti vzniku týchto kaabinacii.

Naproti tomu analýza odozvy kontejnmentu na haváriu je založená na fyzikálne*

modeli.
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Riziko spojené s každým typem havárie je kombináciou /sůc}:;o:i./ íiekveneie

výskytu a výsledného poškodenia, informácia získané z PS& vu í « w pravděpodob-

nosti výskytu, velkosti následkov a rizika poskytuje podrobný kvalitatívny i

kvantitatívny pofaíad na tie aspekty projektu a prevádzky, ktoré predstavujd

najvýznamnejšie príspevky k riziku.

Ako následky havárií môžu by£ na rôznych úrovniach PSA brasié rožné veličiny:

Na 1. úrovni /PSA-1/ sa za následky považuje tavenie alebo vážne poškodenie

AZ. Táto iíroveň PSA sa nazýva analýza systémov.

Na 2. úrovni /PSA-2/ sa za následky považuje množstvo uvolnených rádio-

aktívnych materiálov do okolia JE. Táto úroveň sa nazýva analýza kontejnroentu-

Na 3. úrovni /PSA-3/ sa za následky považujú zdravotné účinky uvolnených

ra-materiálov na obyvatelstvo, a to buď okamžité úmrtia alebo oneskorené nádorové

úmrtia. Táto úroveň sa nazýva analýza následkov.

štúdie PSA používajú realistické predpoklady a kritériá. Ak niektorí imřesjnť-

cia chýba alebo je kontroverzná, môžu by í použite konzervatívne úäaje, zvičsený

rozsah neistôt alebo stanovené hraničné rozsahy riziká, ale cieľom PSA j« co naj-

realistickejšia analýza. Nedicinou súeas£ou procesu PSA by raala by í" analýz*

neistôt, ktorá sa týka nielen vstupných údajov, •zle aj modelových predpokladov.

Štúdie PSA môžu by£ vypracovávané pre nasledujúce účely:

1/ Určenie a hodnotenie dominantných príspevkov k riziku.

2/ Hodnotenie rizika v lokalitách s vysokou hustotou osídlenia.

3/ Hodnotenie obecných bezpečnostných problémov.

4/ Skolenie a výcvik pracovníkov prevádzky JE.

5/ Hodnotenie dôležitosti požiadaviek a problémov, špecifikovaných pre zvýšenie

bezpečnosti JE.

6/ Priradenie priorít pri využití finančných zdrojov.

7/ Hodnotenie prevádzkových skúseností a udalostí.

8/ Zdokonalenie prevádzkových postupov, skúšok a údržby.

9/ Hodnotenie Limitov a podmienok bezpečnej prevádzky JE.

10/ Hodnotenie havarijných plánov v okolí JE.

K metódam PSA je potrebné pristupova£ racionálne. Predstavujú užitorný

prostriedok, ktorý zodpovedným ludoia umožňuje pozná£ relatívne prednosti rôznych

systémov a spôsobov zvyšovania celkovej úrovne bezpečnosti pri optimálnom po*ere

prínosov a nákladov.

úroveň vývoja PSA

úroveň vývoja PSA závisí na požadovanom cieli analýz, na povahe a stupni

neistôt vo výsledkoch a na úrovni realizmu v modeloch. Neistoty vznikajú, pretože

dostupné údaje nie sd dostatočné k tomu, aby nejaký parameter mohol by£ stanovený

s požadovanou presnos£ou, pretože na nejaký problém nie je medzi odbornfkni jednot-

ný názor, alebo pretože sú fakty proste neznáme. Súčasne používané metódy stromu

udalostí a stromu porúch sú v podstate považované za dostačujúce, aj keď sa ešte

očakávajú zdokonalenia v kvalitatívnom i kvantitatívnom respektovaní viacnásobných

závislých porúch s= jedinou spoločnou príčinou /comnson-mode/. Hlavné obmedzenia sú

nasledovné:
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Seprezentacivr.es ŕ • V SCÍ-Í-IĽ; dcjjc- S<Í e>t<_ r.ťcí O P : j i,: 1 j vne posiSdiC, do akej

úrovne &odoly representuji! :í:cvsri.ť s«i ,j-.r ̂r.ej <"•• jc-ŕ.; ' Í H J C V í.avari nnýcii stavoch.

Verí sa však, že suodeiy oiísar.ujĽ V B O M V ».or.:ervitjiriznus u rjedostatečne jasných

javov. Napr. Scrí L<?r •.<! úspech-J alc-bt j-t-rucL-. systéaii, sa často odvozí: 3 á z informácií

v bezpečnostných správaeši, ktoré sú silne konzerva t í vi-e.

P la t ne s c • Vi-ícoró -časti PSA rr.cž'J uyf tverer:* :'- r rev^dzkovích alebo experimen-

tálnych tída^ev. Mctid sa ale expix-ír.er.tíí lne ov;-riť f rek venci;-; zriedkavých udalostí.

Oú ťoby átddíe WASH-14O0 sa zlcpšiii útia je o iniciačjjýct, ur-ôlostiach, ale všeobecná

databá?.a »a príliš nc-ziaeni la. Niektorí? štiidie PSA používaj*.! údaje špecifické pre

uréítii JK. aby tdto všoočocni; databázu vyK*j»fil li. Pcastatn^ zdokonalenie databízy

by si vyžadovalo rozsiahli? iísáiií?, ktorď- by jnusclc byf podporené prevádzkovatelini

JE.

Vo väčšine štúdií PSA sú hodnoty horr.ej a dolnej xaedze /zodpovedajú 5 %

a 95 * kvantilon:/ frekvencie tavenia h'i alebo rizika z iniciačných interných

udalostí v rozsahu faktoru 6-1O okolo strednej hodnoty.

Zásahy človeka icožu byC dôležité pri iniciácii havarijných re£azcov, môžu

sposobi£ poruchy systémov v havarijných refazoch, alebo naopak môžu zjnierni£

priebeh havarijných refazcov. Súčasná ir.etodolóqia je dostatočne rozvinutá, s

výninkou rešpektovania poznávacích chýb. Enpirická databáza ale doteraz neexistuje.

Jednou z najväčších oblastí neistôt je správna diagnostika havárií /poznanie, o

aký priebeh sa jedná/. Neistoty spojené s chybami človeka sú o niečo väčšie ako

neistoty v údajoch o chybách zariadení, ale sú rovnakého rádu.

Neistoty v odhade zdrojového člen/ vznikajú z nedostatočného poznania. Zdrojom

podstatných neistôt sú nasledujúce jav I. poškodenie AZ, 2. tavenie AZ v nádobe

reaktora a mimo nádoby, 3. transport štiepnych produktov v nádobe reaktora a v

kontejnmente, 4. porušenie tesnosti kontejnraentu teplotou a tlakom. Všetky tieto

javy sú teraz v zahraničí študované v širokom rozsahu. Hodnoty zdrojového člena

použité v štúdiách WASH-14OO sú značne konzervatívne, ich neistoty stí väčšie ako

iné neistoty v modeloch, údajoch a chybách človeka. Zdrojový člen úniku ra-látok

je vyšší, ked sa kontejnroent poruší krátko po začiatku havárie. Ak je tesnos£

fcontejnjnentu udržaná po dobu niekoíkých hodín po tavení AZ, môže by£ množstvo a

rádioaktivita aerosólov m»oínených do atmosféry podstatne redukovaná prirodzenými

a technickými mechanizmami, napr. depozíciou, kondenzáciou, filtráciou.

Správa osobitného výboru AJ3S pre zdrojový člen došla koncom roku 1984 k záveru,

že zdrojový člen pre kritická produkty štiepenia vo väčšine havarijných re£azcov

môže by£ menší oproti hodnotám vo WASH-14OO faktorom až niekolko desiatok. Minulé

analýzy zanedbávali alebo nedostatočne rešpektovali chemické reakcie, tvorenie

aerosólov a odstraňovanie ra-látok z atmosféry kontejnmentu, ktoré nastávajú ako

prirodzené následky inhereritných vlasnosti materiálov a havarijného prostredia.

Vďaka týmto reakciám zostáva veíká čas£ rádioaktivity v primárnom okruhu a v

kontejnmente, čo znižuje množstvo uvolnené do okolia JE. Okrem toho správa zistila.
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že porušenie kontejnmentu od rýchleho zvýšenia tlaku alebo od explózie krátko po

začiatku havárie predstavuje zanedbatelný príspevok k zdrojovému členu, a že systé-

my kontejnmentu sú ovela odolnejšie proti neskoršiemu porušeniu od pomalého zvy-

šovania tlaku a teploty, než sa pôvodne uvažovalo.

Ako externé iniciačné udalosti /mimo elektrárne/ sa berú zemetrasenia,

požiare, záplavy, víchrice, pády lietadiel a škodlivé alebo výbušné plyny v okolí

JE. Neistoty rizika od externých iniciátorov sií oveía väčšie ako od interných,

napriek rozsiahlemu vývoju od WASH-1400. Hlavné neistoty sú pri stanovení krivky

hazardu, tj. frekvencie výskytu takých udalostí, ktoré prekročia dané hodnoty,

napr. pravdepodobnos£ seismickej udalosti, pri ktorej zrýchlenie prekročí hodnotu

0,5 g. Metodológia pre hodnotenia externých udalostí je dostatočne vyvinutá pre

kvalitativně hodnotenie, ale nie pre kvantitatívne aplikácie. Odhady rizika z

externých iniciátorov majú teda menšiu dôveru ako z interných.

SÚHRN HLAVNÝCH POZNATKOV 0 METODOLÓGII PSA

1/ Metodológia PSA môže byt považovaná za dostatočne rozpracovanú v podstate pre

všetky kvalitatívne a kvantitatívne aplikácie výsledkov analýz systémov

/PSA-1/ na poznanie havárií od interných iniciátorov , a za predpokladu známeho

zdrojového členu aj pre analýzy následkov /PSA-3/

2/ Metodológia PSA nie je dostatočne rozpracovaná na presné porovnanie kvanti-

tívnych výsledkov s číselnými kritériami štátneho dozoru, aby sa mohlo pre-

ukáza€ ich splnenie.

3/ Kvantitatívne odhady frekvencie poškodenia AZ alebo rizika od havárií s

externými iniciátormi majú podstatne väčšie neistoty ako havárie s internými

iniciátormi.

4/ Kvantitatívne odhady frekvencie poškodenia AZ od interných iniciátorov majú

neistoty asi jedného rádu na obidve strany od bodového odhadu. Neistoty

odhadov rizika sú väčšie ako neistoty poškodenia AZ, čo je dané neistotami

v zdrojovom člene. Závery z analýz poškodenia AZ sú teda preukaznejšie ako

závery z kvantitatívnych analýz výsledného rizika.

5/ Neistoty sú nižšie, ak sa výsledky PSA použijú relatívnym spôsobom a nie abso-

lútne. Vyšší stupeň dôvery je teda možné očakáva£ pri stanovení dominantných

havarijných re£azcov od interných iniciátorov na porovnávacom základe.

SÚHRN HLAVNÝCH POZNATKOV Z PSA 0 POŠKODENÍ AZ A O RIZIKU

1/ Odhadované pravdepodobnosti havárií vedúcich k poškodeniu AZ je obecne vyššie,

než sa uvažovalo pred publikáciou WASH-1400.

2/ Rozsah odhadov frekvencie poškodenia AZ v súčasných štúdiách PSA je v rámci

dvoch rádov 10 až 10~ na blok za rok. Tento rozsah je daný charakteristika-

mi projektu, prevádzky a lokality JE, cielmi štúdií, použitými metódami a

analytickými predpokladmi PSA. Rozdiely v projektoch a v prevádzke jednotli-

vých JE teda neumožňujú predpoveda£ s dôverou frekvenciu tavenia AZ nejakej

elektrárne bez toho, že by byla vypracovaná štúdia PSA pre túto konkrétnu JE.

3/ väčšina havárií s tavením AZ nevedie k velkým následkom pre okolie JE. Pre

havárie s tavením AZ existuje velmi široký rozsah potenciálnych následkov,

ktoré závisia na mnohých faktoroch. Velké následky pre okolie by mohli mať

tie havárie s tavením AZ, pri ktorých sa skoro poruší kontejnment alebo uniknú

ra-látky mimo kontejnmentu nejakou neočakávanou cestou.
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4/ Elektrárne, ktoré spĺňajú všetky príslušné požiadavky štátneho dozoru, sa od

seba významne odlišujd z híadiska kvantitatívnej miery rizika i z híadiska

špecifických charakteristík dominantných havarijných retazcov.

5/ Hlavným príspevkom k riziku ohrozenia zdravia verejnosti sú havárie nadpro-

jektové. Znamená to, že riziko z očakávaných prevádzkových udalostí a z pro-

jektových havárií je na velmi nízkej úrovni vďaka projektovému riešeniu,

spôsobu prevádzkovania a činnosti štátneho dozoru.

6/ V prípade málo pravdepodobnej havárie s velkým únikom do okolia poskytujú PSA

cenné poznatky o charaktere následkov:

- Dôležitým elementom rizika pre okolie sú oneskorené /latentné/ nádorové

ochorenia. V minulosti sa myslelo, že najdôležitejšie sú okamžité úmrtia od

ožiarenia a kontaminácia.

- Očakávané ekonomické straty prevádzkovateía JE pri tavení AZ sú oveía väčšie

ako straty na majetku v okolí JE.

- Rozdiely medzi rôznymi lokalitami z hladiska očakávaného rizika okamžitých

úmrtí a škod na majetku v okolí JE sú značné, ale nie sú výrazné z hladiska

rizika oneskorených úmrtí a ekonomických strát prevádzkovateíov JE.

7/ PSA umožňuje kvantitatívne posiídi£ závažnosf r'ôznych príspevkov k frekvencii

poškodenia AZ a k celkovému riziku:

- Pre celkové riziko je dôležitý spôsob prevádzkovania JE v rovnakej miere

ako projektové charakteristiky. Chyby človeka hrajú dôležitú úlohu v celkovej

bezpečnosti reaktorov. Klučovým elementom pre celkové riziko verejnosti je

funkcia kontejnmentu.

- Dominantnými haváriami a príspevkami k riziku sú malé LOCA a prechodové

procesy; velké LOCA obvykle nepredstavujú významný príspevok k celkovému

riziku.

- Zemetrasenia a požiare zrejme hrajú v riziku významnú úlohu, aj keä tento

záver môže by£ typický iba pre niektoré JE.

- Neistoty pri stanovení rizika od externých iniciátorov sú teraz dost velké,

takže porovnanie s rizikom od interných iniciátorov je neisté.

- Atmosferická cesta transportu rádionuklidov predstavuje daleko nejvýznamnější

príspevok k riziku v okolí.

8/ Zo správ prevádzkovateíov JE v USA o poruchách /LER/ za roky 1969-1981 boli

vyhĺadané skutočné udalosti, ktoré by mohli predchádza£ haváriám /prekurzory/.

Tieto prekurzory boli vyhodnotené použitím metód PSA pre stanovenie frekvencie

tavenia AZ. Ak sa uvažuje, že boli odstránené príčiny vedúce k havárii JE

Three Mile Island, k požiaru JE Brovms Ferry a k prechodovému procesu s ne-

uzatvorením poistných ventilov JE Crystal River, potom sú výsledky štúdie

prekurzorov v súlade s existujúcimi štúdiami PSA.

9/ Jedným z najváznamnejších poznatkov z PSA je potreba udržiava£ spoíahlivos£

systémov a zariadení dôležitých pre bezpečnos£ na úrovni blízkej k hodnotám

v PSA. Týmto systémom a zariadeniam musí by£ venovaná osobitná pozornos£ pri

kontrolách a údržbe.

10/ Systémy dôležité pre zaistenie spoľahlivej prevádzky a systémy pre zabránenie

haváriám s poškodením AZ nemusia by£ tie isté ako systémy dôležité pre

zníženie rizika v okolí JE.

11/ Vo všetkých štúdiách PSA pre rôzne elektrárne boli zistené niektoré dominantné

havarijné re£azce pre riziko; dominantné re£azce môžu by£ rôzne pre rôzne

elektrárne. Príčinou rozdielov sú špecifické projektové a prevádzkové
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charakteristiky elektrární, ale aj rozdielne predpoklady zo strany spracova-

teíov PSA.

12/ Štúdie PSA boli časovo užitočné pre návrh účinných a hospodárnych nápravných

opatrení.

13/ Napriek rozdielom medzi elektrárňami a neistotám v stanovení frekvencie

havarijných re£azcov môžu by£ účinne použité všeobecné štúdie PSA ako základ

pri rozhodovaní štátneho dozoru, ak sa elektrárne zgrupujú do tried s podob-

nými dominantnými havarijnými re£azcami.

14/ Významným príspevkom k frekvencii tavenia AZ reaktorov PWR v USA je porucha

samostatného systému dlhodobého odvodu zbytkového tepla priamo z reaktora

při haváriách LOCA.

15/ Dominantnými havarijnými re£azcami s uvolnením ra-látok do okolia sú také,

pri ktorých prenikne aktivita mimo kontejnmentu, alebo ktoré majú za následok

porušenie kontejnmentu ešte pred tavením AZ alebo krátko po ňom. Toto

skoré porušenie kontejnmentu môže by£ spôsobené iniciačnými haváriami typu

common-mode ako je strata napájania vlstnej spotreby zo siete, požiare, zeme-

trasenia, alebi môže vzniknú£ kombináciou nazávislých porúch systémov.

16/ V niektorých havarijných situáciách môžu by£ požiadavky na úspešnú činnos£

bezpečnostných systémov, stanovené štátnym dozorom, nadmerne konzervatívne

z hladiska realistického priebehu velkých havárií. Vyriešenie týchto problé-

mov môže vies£ k zníženiu hodnoty výsledného rizika.

17/ Velkým príspevkom k havarijným re£azcom je závislos£ viacerých hlavných

systémov na niektorom společnom systéme, napr. na technickej chladiacej

vode. V týchto re£azcoch ale obecne dochádza k úniku aktivity až so značným

oneskorením, takže obsluha má možnos£ opravi£ pôvodnú poruchu pomocného

systému.

18/ Výsledky analýz externých iniciátorov silne závisia na konkrétnej elektrárni.

Výsledky PSA pre seismické udalosti sú nepřenosné aj na inií elektráreň

podobného typu. Obecnou charakteristikou požiarov pre rôzne elektrárne je to,

že môžu nasta£ bud v spoločných káblových priestoroch alebo v miestach

ovládania, kde ovplyvňujú viaceré zálohované bezpečnostné systémy.

19/ Poznatky z analýz seismických udalostí:

- Seismické udalosti významne prispievajú k poškodeniu AZ alebo k riziku

až pri úrovniach vyšších, než je maximálne prevádzkové zemetrasenie.

- Väčšina hlavných príspevkov je následkom porušenia stavebných konštrukcií

JE s narušením funkcie bezpečnostných systémov.

- Lokálne geologické podmienky podložia a povrchu sú významné vo všetkých

vykonaných seismických analýzach PSA.
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VÝVOJOVÉ TENDENCE
V METODĚ PRAVDĚPODOBNOSTNÍHO OCENĚNÍ BEZPEČNOSTI
JADERNÝCH ELEKTRÁREN
Ing. K. Dach, CSc.
Ústav jaderného výzkumu, Řež
1. ÚVOD

Kompletní studie pravděpodobnostního ocenění bezpečnosti /PSA/ jaderné

elektrárny je multidisciplinární studií, vyžadující kvalifikovaný řešitelský

tým, složený ze zkušených expertů v jednotlivých oborech a dobrou koordinaci

prací.

Hlavní požadavky na provedení PSA studie a jejich provázanost jsou schema-

ticky zobrazeny na obr. 1. Na obr. 2 jsou shrnuty jednotlivé hlavní kroky PSA

studie na všech třech úrovních se zahrnutím analýzy externích událostí, spole-

hlivosti člověka včetně nezbytné analýzy neurčitostí /I/.

Požadavky pro vstupy na PSA studii jsou shrnuty v Tab. 1. Tabulka 2 dává

přehled o nezbytném časovém horizontu jednotlivých činností pro provedení PSA

studií na všech třech úrovních, jak vyplývá z dosavadních zkušeností ve světě.

V tabulce 3 je typové schéma profesní skladby řešitelského týmu.

Ve světě je již provedena celá řada PSA studií. V USA byla metoda aplikována

na více než 20 energetických bloků, zpracovány byly a dále se zpracovávají studie

PSA v NSR, Švédsku, Finsku, Velké Británii, Francii, Brazilii, Argentině a dalších

státech. Práce v oblasti rozvoje a aplikace PSA metod jsou rozvíjeny i v socialis-

tických zemích. V SSSR je koordinací pověřen ústav IAE I.V. Kurčatova, v MLR

energetický ústav VEIKI, v BLR sofijský ústav jaderného výzkumu /IJTJE/, prvé

studie se začínají provádět v NDR. Mimořádnou pozornost věnuje rozvoji a aplikaci

PSA metod MAAE. ČSSR je v tomto programu MAAE zapojeno řešením tří dílčích

kontraktů. Dva konstrakty zaměřené na problematiku spolehlivosti bezpečnostních

systémů a vliv lidského činitele pro energetické a výzkumné reaktory řeší ÚJV

Řež, problematiku ekonomických kritérií VÚPEK Praha.

Současnou situaci v rozvoji PSA metod v ČSSR lze charakterizovat zvládnutím

všech hlavních metodik, potřebných k provedení kompletní PSA studie na 1.úrovni

ve VÚJE, VÚPEK, EGP, EGtJ, ÚJV i k.p. ŠKODA-ZES. Chybí však dosud rozhodnutí o pro-

vedení studie včetně finančního zabezpečení prací. Koordinace prací mezi zaintere-

sovanými ústavy probíhá formou dobrovolné spolupráce odborníků uvedených institucí

v rámci DÚ-O1 ÚSP AOl-159-804 "Bezpečnost jaderných elektráren s lehkovodními

reaktory" orientací standardizační skupiny výpočtových programů ČSKAE č. 7

"Pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti a spolehlivosti", na problematiku PSA.

Dále pak formou každoročních kolokvií, pořádaných spoluprací ZP ČSVTS VÚPEK

Bratislava a ÚJV Řež.

2. VÝVOJOVÉ TENDENCE ROZVOJE PSA METOD

Z hlediska dalšího vývoje PSA metod je výzkumné úsilí soustředěno v zásadě

na následující 4 oblasti:

a/ Studium neurčitostí

b/ Studium vlivu lidského faktoru
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c/ Studium poruch se společnou příčinou

d/ Tvorba expertních systémů.

2.1 Analýzy neurčitostí výsledků

Neurčitosti spojené s výsledky PSA analýz mohou být způsobeny nepřesnostmi:

- v datech

- v modelech

- v kombinaci neurčitostí dat i modelů současně

a v úplnosti nalezeného seznamu signifikantních přispivatelů v riziku.

Data používaná pro PSA analýzy mohou být buä tzv. zobecněná data /generic

data/, představující soubor potřebných hodnot pro PSA analýzy jednotlivých typů

reaktorů či komponent, nebo specifická data pro danou jadernou elektrárnu

/specific data/.

Prakticky veškeré výpočty jsou prováděny použitím zobecněných dat. S rostoucím

počtem provozních reaktorroků je nutné vytvářet specifickou databázi pro další

zpřesnění provedení PSA analýzy.

Z hlediska individuálních subvýpočtů se jedná o sběr a trvalé zpřesňování

dat v těchto hlavních oblastech:

a/ pro 1. úroveň PSA

- iniciující události /frekvence přechodových stavů, frekvence poruch potrubí/

- poruchy komponent /četnost poruch ventilů, čerpadel a p./

- testování /intervaly pro kontrolní testy a periodické prohlídky/

- údržba /doby plánovaných i neplánovaných oprav, intervaly mezi nimi/

- poruchy se společnou příčinou /četnost poruch, způsobujících vícenásobné

poruchy ventilů/

- chyby lidského činitele /jejich počet a pravděpodobnost vzniku/

b/ pro 2. úroveň PSA

- uvolňování štěpných produktů do ochranné budovy

- transport štěpných produktů v ochranné budově

- chování ochranné budovy

c/ pro 3. úroveň PSA

- únik štěpných produktů do okolí

- transport štěpných produktů v životním prostředí

- meteorologické poměry

- seismické poměry a další vnější vlivy

Stávající zobecněná databáze je vyhovující pro události s vysokou frekvencí

výskytu, ale pro nízkofrekvenční poruchy vysoce spolehlivých systémů /např. SKŘ

reaktoru/ vyžaduje dlouhodobé zpřesňování a není pravděpodobné, že v krátké době

může dojít k výraznému zlepšení.

Systematický sběr dat o poruchách, zejména nízkofrekvenčních včetně zahrnutí

poruch se společnou příčinou a výskytu seismických událostí s vysokou intenzitou

je nezbytný.

Z hlediska neurčitosti v modelech je dosud na nedostatečném stupni rozpracová-

ní odhad zdrojového členu, zejména pro nedostatečné znalosti v chování aktivní

zóny během tavení, transportu radionuklidů v chladícím systému i v ochranné budově.

Přes intenzivní výzkum tavení zon zůstává odhad zdrojového členu zatížen velkou

neurčitostí.
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Výpočty následků z odhadnutého zdrojového členu jsou metodicky hluboce

propracovány. Vždy však zůstává stochastická neurčitost spojená s odhadem skuteč-

ných meteorologických podmínek v době velkého radiologického úniku.

Rozbor neurčitostí je dnes již nezbytnou součástí všech PSA studií. Na sou-

časné úrovni poznání je nutno počítat s neurčitostmi při odhadech frekvence tave-

ní aktivní zóny vlivem vnitřní iniciace v rozsahu + jeden řád, vlivem vnější inicia-

ce v intervalu tvořeném 10 až 30 násobkem střední hodnoty odhadu. Neurčitosti spo-

jené s následným odhadem počtu okamžitých úmrtí, onemocnění rakovinou i odhadech

kolektivní dávky pro obyvatelstvo, které jsou výsledkem PSA studií na 3. úrovni

nebudeme diskutovat.

2.2 Studium vlivu lidského faktoru

Je všeobecně známo a nesčíslněkráte prakticky ověřeno, že interace provozního

personálu s technikou, včetně zkoušek a oprav zařízení jsou významným faktorem

bezpečnosti jaderných elektráren.

Pro odhad pravděpodobnosti lidské chyby se ve stávajících studiích používá

model, založený na předpokladu, že pro vznik chyby obsluhy je rozhodující časová

tíseň. Je-li doba na přemýšlení v neznámé, jedinečné situaci menší než minuta,

bere se za jisté, že operátor neprovede potřebné. Pro čas 10 min. klesá pravděpo-

dobnost chyby na 0,5 pro 20 min. na 01, a 30 min, 0,01.

Jedno z poučení studie WASH-1400 je, že 50 až 80 % nepohotovosti bezpečnost-

ních systémů je výsledkem chyb člověka. Rovněž zkušenosti s vyhodnocováním hláše-

nek z provozu ukázala, že 38 % všech bezpečnostně významných událostí bylo způso-

beno chybou člověka.

S cílem zvýšit reprodukovatelnost analýz lidského činitele a tím i důvěry-

hodnot v numerické výsledky PSA studií byla v USA vyvinuta tzv. metoda SHARP,

precisující postup analýzy v následujících krocích:

- definice činností

- třídění

- rozdělení činností na kroky a detailní popis

- reprezentace

- hodnocení

- kvalifikace

- dokumentace.

Činnost obsluhy se navrhuje dělit do pěti skupin:

a/ chyba při testu /údržbě/, časově předcházející před iniciační událostí

b/ iniciační událost je způsobena zásahem člověka

c/ událost je úspěšně ukončena prostřednictvím dodržených procedur

d/ událost je zhoršena vinou chyby v procedurách

e/ událost je ukončena improvizováním dle potřeby.

Je žádoucí, aby budoucí studie zahrnovaly:

- zpřesnění metody umožňující odhad rozhodování operátora v havarijních podmínkách.

Zde nutno podotknout, že v rámci kontraktu č. 4O32/RB mezi UJV Řež a MAAE je

řešena problematika nezávislých a závislých lidských chyb na spolehlivost vybra-

ných bezpečnostních systémů JE s reaktory typu V 213-č včetně rozboru neurčitostí

a zahrnutí chyb se společnou příčinou /3/
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- časově závislý dopad zásahu operátora na úspěchu či selhání bezpečnostních

systémů

- získání databáze z ověřovacích experimentů na simulátorech.

2.3 Studium poruch se společnou příčinou

Mechanismy, které přispívají hlavní měrou ke vzniku poruch se společnou pří-

činou /Common cause failures, Common mode failures/ jsou

- konstrukční vady

- výrobní a montážní chyby včetně chyb při kontrole kvality

- lidské chyby

- vliv vnějšího prostředí.

Velkou třídu poruch se společnou příčinou tvoří poruchy iniciované vnějšími

událostmi, jimž je věnován dostatek prostoru v této studii.

Příkladem poruchy se společnou příčinou je existence výrobních defektů

v celé sérii použitých relé. Pravděpodobnost poruchy je přirozeně větší než střed-

ní hodnota pravděpodobnosti poruchy samotného relé.

Doporučená opatření ke snížení pravděpodobnosti poruchy se společnou příčinou

spočívají v zavedení periodických testů po celou dobu života jaderné elektrárny.

2.4 Expertní systémy

V současné době je tvorbě expertních systémů, využívajících umělé inteligence

pro pomoc operátorovi, zejména při rozhodování ve stressové situaci, věnována

prvořadá pozornost na celém světě. V ČSSR je tvorba ES řešena jako DÚ-O2

ÚSP-RVT AO1-159-813 "Metody diagnostiky a hodnocení životnosti a spolehlivosti

komponent jaderných elektráren".

3. ZÁVĚR

PSA analýzy jsou vhodnou metodikou pro hodnocení bezpečnosti jaderné

elektrárny, umožňující využít podrobného poznání rizik ke zvyšování úrovně jaderné

bezpečnosti. Představují systematický rámec zajištování bezpečnosti a základ pro

specifické analýzy konkrétních problémů. Již na současném stupni rozvoje mohou

sloužit jako účinný podpůrný aparát pro zkvalitnění bezpečnostní dokumentace

i pro rozhodovací oblast.
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Tabulka 1 Požadavky na vstupy pro PSA studii

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

SEZNAM BEZPEČNOSTNÍCH SYSTÉMO

SEZNAM PODPORNÝCH SYSTÉMO

KRITERIA ÚSPĚŠNOSTI SYSTÉMO

DIAGRAMY PROPOJENÍ SYSTÉMO

VÝBĚR DAT PRO VÍCENÁSOBNÉ PORUCHY

STROMY UDALOSTÍ

POPIS UDALOSTÍ PRO STROMY UDALOSTÍ

ZOBECNĚNA DATA CHYB LIDSKÉHO ČINITELE

OCENĚNÍ KOGNITIVNÍCH LIDSKÝCH CHYB

ZOBECNĚNA A ŠPECIFICKÁ
SPOLEHLIVOSTNÍ DATA JE

ZÁVĚREČNÁ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTNÍ ZPRAVA

TECHNICKÉ SPECIFIKACE JE

POPISY SYSTÉMO

VESTAVĚNÉ SYSTÉMY

NÁVRHY ELEKTRICKÝCH "ON-LINE" SYSTÉMO

NÁVRHY ELEKTRICKÝCH ŘÍDÍCÍCH OBVODO

NOUZOVÉ POSTUPY
TESTY
OPRAVÁRENSKÉ POSTUPY

HLUBOKÉ POZNÁNÍ JE

OCENĚNÍ SPOLEHLI-
VOSTNÍCH DAT

- INFORMACE

Tabulka 2 Struktura činností potřebných pro PSA studii a jejich časový horizont

ÚKOL

- SBĚR POČAT. INFORMACÍ

- TVORBA STROMO UDÁLOSTÍ
A MODELOVÁNÍ SYSTÉMO

- ANALÝZA SPOLEHLIV. ČLOVĚKA

- PŘÍPRAVA DATA BÁZE

- KVANTIFIKACE HAVARIJ.POSLOUPNOSTI

- ANALÝZA EXTERNÍCH UDÁLOSTÍ

- ANALÝZA NEURČITOSTÍ

- INTERPRETACE VÝSLEDKO

- ANALÝZA FYZIK. PROCESO

- ANAL.ÚNIKU A TRANSPORTU RA-NUKL.

- ANAL. EXTERNÍCH UDÁLOSTÍ

- ANAL. NEURČITOSTÍ

- INTERPRETACE VÝSLEDKO

- ANAL. TRANSPORTU OKOLÍM A NÁSLEDKY

- ANAL. EXTERNÍCH UDÁLOSTÍ

- ANAL. NEURČITOSTÍ

- INTERPRETACE VÝSLEDKO

•ČLOVĚK - MĚSÍC

1 - 2

29 - 38
2 - 6

5 - 6
9-12
14 - 18
3 - 4

2 - 3

15 - 137

5 - 2 0
3 - 4

2 - 8

2 - 3 0

3 - 4
1 - 2

1 - 2
1 - 2

Ú R O
51

Ú R O
75

Ú R O
80

V E Ň 1
- 89

V E Ň 2

- 288

V E Ň 3

- 298
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Tabulka 3 Typové schema profesní skladby řešitelského týmu PSA studie

1

4

1

1

2

3

1

2

2

4

VEDOUCÍ SKUPINY - KOORDINÁTOR

SYSTÉM. ANALYTIK

SPOLEHLIVOST ČLOVĚKA

ANALYTIK DAT

KVANTIFIKACE POSLOUPNOSTÍ

ANALYTICI FYZIKÁLNÍCH PROCESU

ANALYTIK KONSTRUKCÍ

ANALYTICI RADIONUKLID. TRANSPORT

ANALYTIK TRANSPORTU PROSTŘEDÍM

ANALYTIK EXTERNÍCH UDÁLOSTÍ

Ú

Ú

Ú

R O V

R O V

R O V

E Ň

E Ň

E Ň

1

2

3

HLUBOKÉ POZNÁNÍ

JE

DEFINOVÁNÍ
HAVARIJNÍCH
SEKVENCÍ

KVANTIFIKACE
HAVARIJNÍCH
SEKVENCÍ

VYDÁNÍ
A INTERPRET.
VřSLEDKO

SPOLEHLIVOSTNÍ
DATA, OCENĚNÍ

A
ODHAD PARAMETRO

Obr. 1 Požadavky na provedení PSA studie
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ANALÝZA SYSTÉMU ANALÝZA OCHR. BUDOVY

SBĚR
POČÁTEČ.
INFORMACÍ

TVORBA
STROMU
UDALOSTÍ

ANALÝZA
EXTERNÍCH
UDALOSTÍ

I
MODELOVANÍ
SYSTÉMU

KVANTIFIKACE
HAVARIJNÍCH
SEKVENCÍ

ANALÝZA
FYZIKÄL.
PROCESO

ANALÝZA
ÚNIKU A
TRANSPORTU
R-NUKLIDU

A N A L Ý Z A N E U R Č I T O S T Í

ANALÝZA
SPOLEHLIVOSI
ČLOVĚKA
A PROCESO

ÚROVEŇ 1
i

ÚROVEŇ 2

ANALÝZA
TRANSPORT.
PROSTŘ.
+NÄSLEDKY

I N T E R P R E T A C E V Ý S L E D K U

n:\ 3

Obr. 2 Schematický postup realizace PSA studie



PROBLÉMY IMPAKTNÍHO ZATÍŽENÍ
KONSTRUKCÍ JE
Ing. VI. Adamík, CSc, Ing. P. Matějovič
VUJE Jaslovské Bohunice

1. ÚVOD

Nutným předpokladem úspěšného rozvoje jaderné energetiky je zajištění jaderné

bezpečnosti provozovaných jaderně energetických zařízení.

Stavební konstrukce bezpečnostně důležitých objektů jaderné elektrárny /JE/

reprezentují jak důležitou ochrannou bariéru vůči uvolnění štěpných produktů z JE

do životního prostředí, tak i důležitou ochrannou bariéru pro vnitřní prvky objek-

tu JE vůči vnějším vlivům.

Projektování a konstrukce bezpečnostně důležitých objektů JE musí být takové,

aby byla zaručena požadovaná funkce objektů i při výskytu málopravděpodobných

extrémních situací - jak vnitřních, tak i vnějších.

Z hlediska zatížení důležitých objektů JE můžeme základní vnější extrémní

situace rozdělit do těchto kategorií: zatížení seismické, zatížení impulzní a za-

tížení impaktní.

Tento referát je věnován problematice impaktního zatížení konstrukcí JE a za-

měřuje se na impaktní zatížení vyvolaná havárií typu "náraz letadla", protože tento

typ havárie pokrývá svými aspekty všechny zbývající možné typy impaktních zatížení

/jenen vnějších, ale i vnitřních/ pro objekty JE.

V kap. 2 je proveden stručný rozbor pravděpodobnostního hodnocení rizika ha-

várií typu "náraz letadla" - obecně i s uvedením rozboru pro některé lokality JE

v CSSR.

V případě, že pravděpodobnostní hodnocení tohoto typu havárie prokáže nadli-

mitní riziko, měl by projekt objektu vyhovět zejména následujícím požadavkům:

- stavební konstrukce nesmí být porušena lokálním průrazem a musí být zajištěna

její globální stabilita při definovaném impaktním zatížení,

- všechny prvky uvnitř objektu musí odolat vyvolaným vibracím od definovaného

impaktního zatížení.

První požadavek v zásadě nečiní potíží - ochrana vůči lokálnímu průrazu může

být zajištěna vhodnou tlouštkou a výstuží železobetonové stěny a globální stabili-

tu konstrukce lze zajistit vhodným kompaktním tvarem konstrukce a dostatečnou

hmotností.

Rozbor problematiky lokálních tíčinků impaktu je proveden v kap. 3 s uvedením

některých praktických poloempirických formulí pro průnik železobetonových stěn.

Druhý požadavek na projekt objektu je nejvážnějším problémem impaktních zatí-

žení. Obecně není možné navrhnout vnitřní prvky objektu, které se nacházejí v těs-

né blízkosti zóny nárazu tak, aby odolaly vyvolaným zrychlením. Pro ostatní prvky

je potřebné vypočítat spektra odezvy na dané impaktní zatížení. V kap. 4 jsou uve-

deny typy možných zatěžovacích funkcí a postup pro určení ekvivalentní zatěžovací

funkce, která umožňuje získat požadovaná spektra odezvy využitím lineárního modelu

pro stavební konstrukce.
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Problematika lokálních iíčinkS im pa k t u í problematika star.ovení ekvivalentní

zatěžovací funkce si vsak vyžadcjí použití výpočtových kódů pro popis nelineární

nestacionární dynamiky kontinua a výpočtových kódů pro nelineární popis chování

konstrukčního materiálu.

Kap. 5 je proto věnována přehledu výpočtových kódů v dané oblasti a kap. 6

problematice modelování nelineárního chování železobetonu. Jsou zde také stručně

shrnuty zahraniční experimentální práce uskutečněné pro ověření těchto výpočtových

prostředků.

V kap. 7 jsou diskutovány různé stavební koncepce kontejnmentu JE z hlediska

dčinků impaktního zatížení na vnitřní prvky objektu.

V závěru referátu jsou shrnuty současné potřeby dalších výzkumných prací

v dané oblasti.

2. PRAVDĚPODOBNOSTNÍ HODNOCENÍ RIZIKA

Pravděpodobnostní přístup k hodnocení rizika od nárazu letadla na důležité

objekty JE je první a počáteční fází řešení této kategorie vnějších vlivů, které

významně ovlivňuje následující fáze.

Tento přístup nejlépe ilustruje Farmerův diagram z obr. 1, kde d označuje

následky havárie, f frekvenci výskytu dané havarijní situace, přičemž je pro obě

proměnné použita logaritmická stupnice. Výsledné riziko R = f x d. Farmerova přím-

ka v diagramu odděluje oblast rizikové činnosti od nerizikové činnosti a uvedená

křivka v diagramu reprezentuje schematicky celé spektrum možných provozních /vnitř-

ních/ havárií JE.

Havárie typu "náraz letadla" by s velkou pravděpodobností vedla k vysokým hod-

notám d a tudíž základním problémem, který musí být vyřešen, je stanovení hodnoty

f pro všechny kategorie letecké přepravy a pro všechny možné způsoby letů.

V zásadě je nutné uvažovat tyto kategorie letecké přepravy:

- civilní letecká doprava,

- lety vojenských letadel,

- lety sportovních, turistických letadel

a tyto kategorie způsobů letů:

- letištní provoz,

- nízké lety,

- volná letecká doprava,

- letové cesty.

Pro každou kombinaci přepravy a letů se tak získá určitý bod ve Farmerově

diagramu. Pokud se tento bod /viz bod A/ nachází nad Farmerovou přímkou /která vy-

jadřuje přijaté konstantní riziko/, potom je potřebné vykonat určitá opatření tak,

aby se bod A přemístil do oblasti nerizikové činnosti.

To lze učinit opatřeními organizačními /směr AI/ /např. výběr lokality, pře-

místění letových cest, zákaz přeletů atp./ nebo projekčními /směr A2/, tj. projektem

objektu tak, aby vyhovoval požadavkům uvedeným v dvodě referátu.

V zahraničí se v mnoha státech nestanovuje hodnota přijatého konstantního ri-

zika, ale požaduje se, aby hodnota f nebyla větší než určitá kritická hodnota

f * 10~ - 10~ /rok/JE. To je splněno např. pro celé tfzemí USA, kde je potřebné uva-
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žovat v projeí:tu JE havárii "náraz letadla" jen pro lokality v blízkosti letiště

/do 15 km od letiště/, v zeních, kde je vysoce překročena kritická hodnota, se po-

žaduje pro všechny JE /bez ohledu na lokalitu/ uvažovat v projektu náraz turistic-

kého letadla Cessna /Francie, švédsko/, civilního dopravního letadla Boeing 707

/švýcarsko, Belgie/ nebo vojenského stíhacího letounu Phantom /NSR/.

V práci VÚJE /I/ bylo provedeno první předběžné hodnocení frekvence f pro hlav-

ní výrobní blok JE s WER-44O a pro různé kategorie přepravy a letů. Hlavní výsled-

ky teto analýzy jsou uvedeny pro lokality EBO a EDU na obr. 2. Je zřejmé, že i

přes nepřesnosti ve vstupních údajích, je největší riziko pro JE v ČSSR spojeno

/podobně jako v NSR/ s volnou leteckou přepravou vojenských letadel.

Následující fází řešení havárie typu "náraz letadla" je definování tuhých

"střel", které jsou důležité pro stanovení lokálních efektfi na konstrukci /motory

letadla/ a definování zatěžovací impaktní funkce pro stanovení globální analýzy

konstrukce. Při obou definicích se pochopitelně vychází z pravděpodobnostního hod-

nocení rizika.

3. LOKÁLNÍ EFEKTY IMPAKTU

Lokální efekty impaktu letadla mohou potenciálně vyvolat jen ty části letadla,

které mají relativně vysokou hustotu a tuhost a tím i velkou schopnost průniku do

zasažené stěny konstrukce. Takovými částmi letounu jsou především motory a jejich

základní parametry pro civilní i vojenské letouny jsou uvedeny v tab. 1.

V zahraniční praxi se postupuje obecně tak, že se lokální účinky stanovují na

základě rozboru nárazu pouze jediného motoru letadla. Pro konzervativnost přístupu

se předpokládá vždy kolmý dopad motoru na konstrukci.

Motory letadla mohou při svém nárazu způsobit tato lokální poškození konstruk-

ce:

- průraz stěny konstrukce,

- průnik do stěny konstrukce,

- oddrolení stěny z její čelní strany /spalling/,

- oddrolení stěny z její odvrácené strany /scabbing/.

Prioritní význam má zajištění odolnosti proti průrazu a proti výskytu efektu

scabbing ve větším rozsahu.

Přímé analytické řešení lokálních účinků je velmi náročnou úlohou z oblasti

nestacionární nelineární dynamiky kontinua /viz kap. 5/ a proto se většina prací

v této oblasti soustředila především na získání poloempirických formulí.

Nejznámější a nejpoužívanější formule v této oblasti pro železobetonové kon-

strukce jsou formule: TETRY, BRL, ACE, NDRC /2/. Byly odvozeny během 1. resp. 2.

světové války z experimentů s nárazy bomb a nábojů na betonové desky. Při jejich

aplikaci na nárazy leteckých motorů vyvolaly však problémy s jejich hodnověrností -

- byly obecně odvozeny pro projektily s velkou rychlostí nárazu a s velkou hustotou

kalibru. Proto byly později provedeny různé modifikace, např. DF-BRL, CKW-BSL,

DF-ACE, HN-NDRC /2/.

V roce 1976 až 1978 /3, 4, 5/ byly vykonány ve Francii velmi rozsáhlé a zatím

jediné modelové experimenty s parametry blízkými očekávaným hodnotám při nárazu

leteckých motorů. Na základě těchto experimentů byla odvozena formule CEA-EDF pro

průraz železobetonových stěn /SI soustava/:
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h -0,82 Hl/* v j / V ° ' j 7 b S

kde h - minimální tloušEka stěny, M - hmotnost střely, v - rychlost nárazu,

s - mezní kompresní napětí betonu, <^ - hustota betonu, D - průměr střely.

Nedávno provedl G. Hughes /6/ kritickou analýzu uvedených formulí a odvodil
novou, mírně konzervativnější, formuli vůči formuli CEA-EDF /SI soustava/:

h - 1,58 x/D + 1,4 D

kde x * 0,19 I.D/W

W - 1 + 12,3 ln /I + 0,03 1/ /2/

I - Mv2/(SD3)

Na obr. 3 a 4 jsou graficky zpracovány výsledky z jednotlivých formulaci prc

průraz železobetonové stěny / O » 2250 kg.m" , s • 32,4 MPa/ pro motory civilních

resp. vojenských letounu. 7 těchto obrázků vyplývá, že dostatečnou ochranou vůči

nárazům leteckých motorů jsou železobetonové stěny o síle 1,0 až 1,5 m, to také

objasňuje, proč technická norma NSR vyžaduje minimální tloušťku stěny kontejnmentu

1,25 m /7/.

4. IMPAKTNÍ ZATĚ20VACÍ FUNKCE

Celou konstrukci letadla, s výjimkou motorů, lze považovat /vzhledem ke

konstrukci objektů JE/ za relativně deformovatelnou a předpokládat během nárazu

její postupnou destrukci.

Průkopnickou prací ve stanovení celkové zatěžovací síly je práce Riery /8/,

která je založena na těchto předpokladech:

- předpokládá se kolmý náraz na ideálně tuhou konstrukci,

- předpokládá se, že letadlo se bortí je v oblasti trupu /draku/, která je v těsné
blízkosti konstrukce,

- síla vzpěru F, borcené části zpomaluje zbývající neporušenou část letadla, která
se chová jako ideálně tuhé těleso.

Celková zatěšovací síla F je potom dána:

F(t) - Fb(t) + Fz(t)

F b(t) = - /Ma

Fz(t) - M(t) . »l
kde ii_, ú označuje zrychlení resp. rychlost neporušené části letadla; M , M. , Ma a a D

jsou postupně celková hmotnost letadla, hmotnost již porušené /roztříštěné/ části

letadla a hmotnost na jednotku délky letadla.

Uvedený jednoduchý model Riery vyžaduje znalost rozložení síly F^ a hmotnost

M podél délky letadla.

Někteří autoři odstranili v pozdějších pracích jednoduché předpoklady Riery,
ale porovnání těchto složitějších modelů s modelem Riery, které provedl Wolf /9/,
ukázalo, že jak pro nárazy civilních letadel, tak i pro nárazy rychle letících
vojenských letounů poskytuje přístup Riery velmi přijatelné výsledky. Ve VUJE byl
na základě tohoto přístupu vypracován jednoduchý výpočtový kód RIERA podle metodi-
ky uvedené v /!/.
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V tab. II a na obr. 5 jsou uvedeny zahraniční uvažované nárazy letadel a od-

povídající průběhy zatěžovacích sil, které byly doposud použity pro projektování

objektů JE.

Zatěžovací funkce pro Phantom II, odvozená Drittlerem a Grunerem /10/, má

největší amplitudu a nejkratší periodu. Maximální síla dosahuje 110 MN a doba za-

těžování je 70 ms - impuls činí 4,4 MNs. Nejnižší zatěžovací funkce odpovídá nára-

zu stíhacího letounu Starfighter, která byla použita v dřívějších /před r. 1974/

projektech JE v NSR. Podobně také zatěžovací funkce pro Phantom I byla použita jen

pro některé projekty JE v NSR. Zatěžovací funkce pro Boeing 707 byla odvozena

Rierou /8/ a použita ve Švýcarsku a Belgii.

Nové, rozpracovanější výpočtové modely Riery pro stanovení zatěžovací funkce

jsou shrnuty v referátu /li/.

Pro definovanou impaktní zatěžovací funkci je dále potřebné stanovit dynamic-

kou odezvu konstrukce- zejména spektra odezvy pro místa umístění vnitřních prvků

objektu. Tato analýza vyžaduje aplikaci třírozměrných modelů konstrukce, protože

spektra odezvy obsahují vysoké frekvence. Analýzy s nelineárním irodelem konstrukce

by však byly velmi náročné a proto se postupuje tak, že se primární zatěžovací

funkce nahradí ekvivalentní zatěžovací funkcí a analýza se provede lineárním

elastickým modelem.

Postup pro stanovení ekvivalentní zatěžovací funkce byl popsán J. F. Chedmai-

lem a j. /12/. Sestává z těchto kroků. Nejdříve se, v závislosti na ploše nárazu

a na rozměrech konstrukce, vytkne oblast R konstrukce v blízkosti místa nárazu

a nelineárním vícerozměrným výpočtovým kódem /viz kap. 5/ se získá na hranici

oblasti Si. průběh zatěžovací síly, která respektuje porušení materiálu uvnitř

oblasti SI . Na základě znalostí přenosu síly z místa nárazu na hranici oblasti J2.

/ při lineárním modelu materiálu/ se potom určí pro konstrukci ekvivalentní zatě-

žovací funkce, viz. obr. 6.

5. VÝPOČTOVÉ METODY A KÓDY

Stanovení lokálních účinků tuhých střel a stanovení ekvivalentní zatěžovací

funkce si vyžaduje výpočtové metody a kódy pro nestacionární nelineární dynamiku

kontinua. Existující metody a kódy v této oblasti lze rozdělit do několika katego-

rií s přihlédnutím k:

- typu prostorové diskretizace,

- typu integrace v čase,

- typu výpočtové sítě.

Podle typu prostorové diskretizace se rozeznávají metody konečných diferencí

/MKD/ a konečných prvků /MKP/. Podle typu integrace v čase jde o explicitní nebo

implicitní metody. Výpočtová sít může být Lagrangeova, Eulerova anebo je možná

volitelná výpočtová sít QE, která se pohybuje nezávisle na pohybu kontinua.

Výpočtové kódy lze pak rozdělit do těchto skupin:

1. Implicitní konečné diference: Většina těchto kódů byla vyvinuta v Los Alamos

National Laboratory. Používají obecně Eulerovu síť a iterační řešení implicit-

ních rovnic. Známé jsou zejména kódy řady SOLA, jejichž aplikace směřuje pře-

devším na problémy LOCA havárií tlakovodních havárií.
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2. Explicitní hydrokódy: jde o explicitní diferenční kódy s Lagrangeovou výpočtovou

sítí. Nejznámějším je kód HEMF z Lawrence Livermore Laboratory, který se stal

základem podobných kódů, např. kódy řady PISCES, STEALTH. Aplikace těchto kódů

je různorodá - především problémy impaktů, výbuchů, interakce kapalina-konstruk-

ce atp.

3. Explicitní konečné prvky: Používají Lagrangeovu nebo QE výpočtovou sí€. Patří

zde kódy řady DYNA, STRAW, WHAMS, FLUSTR. Aplikace kódů je v zásadě stejná jako

u skupiny předcházející.

4. Implicitní konečné prvky: Náleží zde kódy např. ADINA, MARC, ANSYS, NASTRAN,

ABAQUS. Aplikace kódů je především v oblasti dynamiky konstrukcí.

Pro problémy impaktů jsou obecně nejvhodnější kódy ze skupiny 2. nebo 3.,

přičemž explicitní kódy na bázi konečných prvků jsou obyčejně univerzálnější a

efektivnější.

Pro problémy impaktů na železobetonové stěny byly např. použity výpočtové kó-

dy HEMP, PISCES, DYNA anebo kódy velmi podobné /13/, protože uvedené kódy nejsou

komerčně dostupné /aplikace ve vojenské technice/. V ČSSR byl v dané oblasti vy-

pracován např. kód CEFRA /14/ /kategorie 2./ a kód FINEDAN /15/ /kategorie 3./.

6. POPIS CHOVÄNf MATERIÄLU PŘI IMPAKTŮ

Zatímco výpočtové metody pro popis nestacionární dynamiky kontinua jsou do-

statečně propracovány a ověřeny, existují zatím značné nedostatky v popisu neli-

neárního chování železobetonu při impaktních zatíženích.

Při vypracování konstitutivních vztahů pro železobeton musí být respektovány

zejména:

- všechny způsoby porušení betonu,

- efekty rychlosti deformace,

- vazba mezi betonem a výstuží.

Existují tři způsoby porušení betonu:

- porušení betonu vysokým smykovým napitím /crushing/, kdy dochází k vzniku velké-

ho množství trhlin v celém objemu maliriálu,

- porušení betonu vysokým hydrostatickým tlakem /crushing/, kdy opět vzniká velké

množství trhlin v celém objemu materiálu,

- porušení betonu tahem /cracking/, kdy dochází k vzniku jediné trhliny přes celý

objem materiálu.

Chování betonu až do okamžiku porušení není však lineární a je nutné tuto

skutečnost respektovat - např. použitím proměnného objemového a smykového modulu.

Pro všechny tři způsoby porušení betonu je potřebné, na základě experimentál-

ních údajů, definovat kritéria porušení. V této oblasti byly navrženy různé mode-

ly porušení, viz např. /16/.

Dále je pak potřebné vyvinout odpovídající modely dynamického chování poru-

šeného betonu, což je zvláště obtížné pro beton porušený tahem - možnost výskytu

dalších trhlin, popis smykových vlastností atp. Je také nutné uvážit, zda je mož-

né považovat beton za kontinuum vzhledem k výpočtové síti a vzhledem k velikosti

částic tvořících beton - viz rozbor a doporučení v /li/.

Pochopitelně bylo již vyvinuto mnoho různých modelů pro chování betonu, ale

v oblasti impaktních zatížení se v poslední době pozornost soustřeďuje především
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na tzv. modely CAP, které popisují porušení betonu vysokým smykovým napětím pomocí

křivky Mohr-Coulomb, porušení betonu vysokým hydrostatickým tlakem pomocí křivky

CAP a porušení betonu v tahu pomocí modifikované křivky Mohr-Coulomba anebo praho-

vým modelem, viz ilustrativní obr. 7.

Model CAP je dobře známý z aplikací pro geologické materiály a jeho verze

pro beton /vyvinutá v Stanford Research Institute /21// je podrobně popsána i

s výpočtovým programem - modulem ve zprávě VÚJE /I8/.

Vlastnosti betonu, tak jak jiných reálných materiálů, se však mění s rychlostí

deformace, zejména se zvyšují s rychlostí deformace mezní napětí v tlaku £T, a

v tahu ÍT. Na obr. 8 je graficky uvedena tato závislost podle referátu /19/. Tato

skutečnost dále komplikuje sestavení odpovídajícího konstitutivního modelu, zejmé-

na pro cracking, ale její respektování je nevyhnutelné, jinak nelze očekávat realis-

tické výpočtové výsledky.

Poslední závažný problém modelování je popis vazby mezi betonem a výztuží. Do-

posud vypracované modely železobetonu předpokládají vesměs ideální vazbu. Model CAP

pro železobeton ve zprávě VÚJE /18/ také předpokládá ideální vazbu betonu a výztuže.

V závislosti na deformaci výstuže a na typu porušení betonu se však lokálně

tato vazba mění a závisí také na rychlosti deformace /20/.

Vývoj všech výpočtových modelů musí být doprovázen odpovídajícími experimen-

ty, které umožňují ověřit jak výpočtové metody pro dynamiku kontinua, tak i výpoč-

tové modely pro železobeton.

Pokud jde o výpočtové modely s nárazy tuhých střel, zatím nejrozsáhlejší

ověřování bylo vykonáno v SRI /21/ při vývoji výpočtového kódu pro stanovení lokál-

ních účinků při impaktu části turbíny a částí potrubí na železobetonové stěny.

V oblasti deformovatelných střel byly v NSR /22/ a ve Velké Británii /23/

provedeny tzv. Meppen experimenty, jejichž cílem bylo ověření výpočtového kódu pro

výpočet ekvivalentní zatěžovací síly.

7. STAVEBNÍ KONCEPCE OBJEKTU JE

Nejvážnějším aspektem havárií typu "náraz letadla" jsou vyvolané vibrace zasa-

ženého objektu JE. Tyto vibrace lze účinně zmírnit vhodným projektem konstrukce

objektu.

Možné koncepce konstrukcí jsou shrnuty na obr. 9 podle referátu /!/.

Koncepce č. 1 odpovídá běžné konstrukci, která neodolá nárazu letadla.

Nejjednodušší bezpečná koncepce vůči nárazu je uvedena pod č. 2 a spočívá jen

v zesílení vnějších stěn tak, aby zabránily lokálnímu průrazu. Tato koncepce však

nijak neovlivňuje vyvolané vibrace.

Koncepce č. 3 je koncepcí, která je využívána např. při návrzích moderních

automobilů, využívá absorpce energie impaktu vnějšími konstrukcemi tak, že je za-

bezpečena ochrana vnitřního "jádra" objektu. Praktická realizace této koncepce

není však jednoduchá, protože vnější konstrukce musí být spojeny s vnitřním

"jádrem" a zvlášt musí být řešena otázka ochrany některých společných částí /např.

potrubní systémy/.

Koncepce č. 4 má podobnou myšlenku jako č. 3, ale absorpce energie /pomocí

kovových trubek nebo trubek z plastů/ se vykonává mezi dvěma ochrannými stěnami.

Tato koncepce značně zmenšuje vyvolané vibrace.
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Koncepce č. 3 je koncepcí, která je využívána např. při návrzích moderních

automobilů. Využívá absorpce energie irepaktu vnějšími konstrukcemi tak, že je za-

bezpečena ochrana vnitřního "jádra" objektu. Praktická realizace této koncepce ne-

ní však jednoduchá, protože vnější konstrukce musí být spojeny s vnitřním "jádrem"

a zvlášt musí být řešena otázka ochrany některých společných částí /např. potrubní

systémy/.

Koncepce č. 4 má podobnou myšlenku jako č. 3, ale absorpce energie /pomocí

kovových trubek nebo trubek z plastů/ se vykonává mezi dvěma ochrannými stěnami.

Tato koncepce značně zmenšuje vyvolané vibrace.

Koncepce č. 5 je klasický dvojitý kontejnment. Představuje současné projekty

JE ve světě. Oba kontejnmenty mají společnou základovou desku, jejímž prostřed-

nictvím se přenášejí vyvolané vibrace do vnitřní konstrukce.

Další koncepce č. 6 spočívá v oddělení obou obálek i v zakotvení. Izolace

vnitřní konstrukce je pak závislá na izolačních vlastnostech podloží a na vzdále-

nosti obou obálek v místě zakotvení.

Charakteristickým rysem koncepce č. 7 je použití dodatečných podlaží umístě-

ných na izolačních blocích s tlumiči. Tato podlaží se používají jen pro určité

prvky uvnitř objektu, přičemž ochranný filtr je dynamicky naladěn na frekvence

okolo 1 Hz. Výhodou této koncepce jsou malá zrychlení, nevýhodou poměrně velká po-

sunutí .

Koncepce č. 8 je velmi dobře známá antiseismická izolace pro objekty JE,

která dovoluje výstavbu JE prakticky nezávisle na lokalitě. Avšak tato koncepce

není příznivá pro havárii typu "náraz letadla", protože zatěžovací sílu kompenzu-

jí jen inerční síly. Výsledkem jsou dokonce vyšší zrychlení vnitřní konstrukce než

u koncepce č. 5 či 6.

Koncepce č. 9 spočívá v zavedení ochranného filtru mezi vnější obálku a

vnitřní konstrukci. Je vlastně kombinací koncepce č. 7 a 8.

V ref. /!/ jsou uvedeny výsledky hodnocení koncepce č. 9 při použití ochran-

ných filtrů firmy GERB. Vlastnosti koncepce pro případ impaktního zatížení jsou

vynikající. V případě seismického zatížení se dosahují mnohem menší zrychlení, ale

vlivem uložení vnitřní konstrukce jsou relativní posunutí obou obálek až několik

cm.

Je proto potřebný ještě další výzkum v této oblasti, který bude také závislý

na tom, jaká důležitost bude v budoucnosti věnována ochraně JE vůči impaktním za-

tížením.

8. ZAVER

Referát shrnuje ve stručné formě nejvážnější aspekty havárií rýpu "náraz le-

tadla". Ukazuje jaká je filozofie přístupu k řešení této problematiky a uvádí

konkrétní technické postupy.

Současný stav v dané oblasti naznačuje, že je potřebné věnovat další výzkumné

práce zejména:

- problematice lokálního chování železobetonu při impaktním zatížení,

- problematice ochrany vnitřních prvků zasažených objektů vůči vyvolaným vibracím.
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Referát se omezuje jen na havárie typu "náraz letadla". Jejich výzkum v pod-

mínkách ČSSR bude pochopitelně závislý na tom jaký význam bude těmto extrémním

vnějším situacím přikládán příslušnými dozornými orgány nad jadernou bezpečností.

Na druhé straně, výsledky z této oblasti mohou poskytnout důležité poznatky i pro

jiné havarijní situace /efekty vržených předmětů při LOCA havárii, pád kontejneru

pro přepravu paliva atp./ a výpočtové metody a kódy pro jiné extrémní situace

/např. výbuch vodíku atp./.
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Tabulka 1. Parametry leteckých motorů

STŘELA-MOTOR

VOJENSKÝ LETOUN
CIV.DOPRAVNÍ
LETADLO

HMOTNOST
/t/

1,5-1,8

2,3-2,7

PRŮMĚR
/m/

~l,0

/v-1,5

RYCHLOST
/m/s/

~2OO

~1OO

Tabulka 2. Parametry letadel

LETADLO

PE-111

STAR-FIGHTER

PHANTOM I
PHANTOM II

BOEING 707

HMOTNOST
A/
50

8
23
20
90

RYCHLOST
/m/s/

89,4

100

215
215

103

IMPULS
/kNs/

-

807,5

5625
4400

10190

PLOCHA
/*2/

-

2,15

6,63

7,0
37,2

In f

PROVOZOVANÍ OE

In d

R«konst.(PARNEROVA LINIE)

OBRi 1 ANALÝZA RIZIKA
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LETIŠTNÍ
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OBR.2 FREKVENCE HAVÁRII PRO RŮZNÉ KATEGORIE
LETECKÉ PREPRAVY - ZPRAVA VŮ3E č . 6 / 8 2

HN-NDRC

DF-ACE
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OBR. 3 ZÁVISLOST BEZPEČNĚ TLOUŠŤKY STENY

NA RYCHLOSTI NÁRAZU MOTORU C I V I L . LETADLA
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143



- OBLAST A.

ORIGINÁLNI

ZATĚŽOVACl FUNKCE

20

O 20 40 60 80 100
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VLIV EXTERNÍHO ZATÍŽENÍ
NA STAVEBNÍ TECHNOLOGIE JE
Ing. P. Řeřicha, CSc.
Stavební ústav ČVUT, Praha

V minulých pěti letech jsme ve Stavebním ústavu ČVUT provedli několik

výpočtů konstrukcí a konstrukčních prvků JE na vnější zatíženi ve spolupráci a na

objednávku VÚJE Jaslovské Bohunice. Konkrétně se jednalo o účinek pádu letadla

a leteckého motoru na železobetonové desky a poklopy pokrývající parogenerátory/

čerpadla a reaktorovou šachtu V2 a náraz vzdušné rázové vlny od exploze oblaku

plynu na chladicí věže. Do téže kategorie spadá i výpočet pádu kontejneru s vy-

hořelým palivem na železobetonové desky nad reaktorem a příslušenstvím elektrárny

VI. Všechna řešení využívají programu, jehož vývoj pokračuje spojitě od r. 1976

\r rámci státního výzkumného úkolu /nejprve III-3-6/2, od r. 1981 111-3-1/2/, za-

měřeného na přechodové stavy a rázové jevy v konstrukcích a koordinovaného tfstavem

termomechaniky ČSAV. Aplikace při výše uvedených příležitostech přispěla nemalou

měrou k rozšiřování a zdokonalování zmíněného programu a v některých směrech ovliv-

nila i zásady jeho vývoje. Současný stav už umožňuje používání programu i mimo

Stavební ústav a proto v následujícím shrneme pro případné zájemce jeho možnosti

a omezení. Nutno ovšem zdůraznit, že jej nelze používat jako "černou skříňku"

jak je jedna ze současných tendencí ve vývoji programů a programových systémů

pro statickou analýzu. Od potenciálního uživatele se vyžaduje předběžná, poměrně

podrobná znalost nelineárních konstitutivních vztahů materiálu a alespoň povšechná

znalost principu dynamického řešení.

Program je určen pro výpočet krátkodobých dynamických jevů, kdy interval

řešení nepřesahuje několikanásobek nejdelší vlastní periody linearizované soustavy.

Nehodí se tedy např. pro výpočet zemětřesení. Používá přímou integraci pohybových

rovnic, k nimž se dospívá po diskretizaci metodou konečných prvků. Metodou integra-

ce je explicitní metoda centrálních diferencí. Během užívání se ukázalo nezbytné

vestavět možnost statického řešení. To se děje pomocí dynamické relaxace, obvykle

zařazované mezi iterativní metody. Pro statické řešení nelineárních úloh, které má

vzhledem k celkové orientaci programu obzvláší. velkou důležitost, se používá původ-

ní modifikace dynamické relaxace. Tato modifikace nemá charakter iterativní metody

a co do efektivnosti může soutěžit s nejlepšími algoritmy a strategiemi obvyklej-

ších přímých metod statické nelineární analýzy. Slovo nelineární je třeba zdůraznit

protože na poli lineárních úloh je efektivnost dynamické relaxace horší než efekti\

nost přímých metod /tj. metod užívajících sestavení a dekompozici matice tuhosti/.

Program poskytuje automatický odhad nejdelšího přípustného integračního kroku,

jehož volba má u explicitních integračních metod zásadní význam v důsledku jejich

podmíněné stability.

Rozsah použitelnosti závisí na knihovně prvků. V současné době jsou k dispo-

zici : prvek pro rovinné rámové konstrukce a skořepiny ve stavu osové symetrie

/T2/, prvek pro rovinnou deformaci a napjatost a osově symetrickou deformaci a

napjatost kontinua /TD8/, prvek pro obecné skořepiny /SH3/, prvek pro prostorové

rámové konstrukce /BE2/ a prvek pro obecné kontinuum /T21/. I povrchní popis

jednotlivých prvků by zabral příliš mnoho místa, uvedeme proto pouze některé

společné zásady.

Všechny prvky jsou deformačního typu, tj. primární aproximované velišiny

jsou posunutí, resp. rotace. U prvků pro ohýbané kontinuum /T2, SH3, BE2/ je

možno respektovat zakřivení, pokud v mezích prvku vyhovuje teorii tenkých oblouků
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či skořepin. U těchto prvků je užita Mindlinova /u prutů Fliiggeho/ teorie ohybu

a zobecněný Lagrangeův princip. Jeho užitím se dociluje toho, že poměrné defor-

mace - protažení, křivost, smykové zkosení - jsou po prvku vždy konstantní. Prvky

TD8 a TD21 jsou standardní izoparametrické prvky s volitelným poetem uzlů /4-8,

resp. 8-21/.

Fyzikální vztahy jsou diferencované podle prvků a vznikly hlavně podle

aktuálních potřeb. Pro ohýbané prvky jsou k dispozici integrální pružnoplastické

vztahy založené na teorii plastického tečení a vrstvičkové /u BE2 ploškevé/ modely

pro kovové a železobetonové průřezy. Pro TD8 Prandtl-Reussovy rovnice se zpevněním.

Fyzikální vztahy jsou nutně výsledkem kompromisu mezi věrností skutečnosti

a výpočtovou efektivností, ideální kompromis se neustále posunuje nejen s novými

poznatky o chování materiálu a jejich matematickou formulací v konstitutivních

vztazích, ale dokonce i podle účelu výpočtu. V tomto ohledu se tedy program neustá-

le průběžně vyvíjí. Úroveň vstupních a výstupních procedur není přirozeně tak vy-

soká, jak se dnes očekává u programů pro víceméně rutinní statické výpočty. Je

nutno mít na paměti, že program byl sestaven pro vědecko-technické výpočty a nikoli

pro běžné komerční využití. Přesto dává možnost jednoduché generace vstupních dat

pro prvky i uzly. Hlavní výstup je v grafické formě, přesněji řečeno, vlastní

výstup je selektivní na vnější pamět s následným zpracováním do grafické formy

nezávislým postprocesorem.

Pro ilustraci uvádíme příklady tří nelineárních řešení. V prvním případě jde

o statický, geometricky nelineární průhyb osově symetrického tenkého kulového

vrchlíku. Meridiální řez je na obr. 1 spolu s deformovanou střednicí při maximál-

ním průhybu ve skutečném poměru. Řešení bylo provedeno výše zmíněnou modifikací

metody dynamické relaxace. Závislost průhybu a zatížení je na obr. 2, kde c ozna-

čuje srovnávací řešení z literatury, a b označují výsledky naší analýzy při

různých úrovních přesnosti. Přesnost se dá u této metody volit předem. Druhý pří-

pad je statický materiálově nelineární průhyb železobetonového nosníku. Křivka

b v obr. 3 označuje výsledek experimentu, křivka a výsledek výpočtu. Křivky c

udávají relativní chybu řešení v logaritmickém měřítku. Na obr. 4 a 5 jsou schema

chladicí věže a její průhyb při pohledu shora při nárazu vzdušné tlakové vlny od

výbuchu oblaku plynu. Řešení je geometricky i materiálově nelineární.

Obr. 1 Osově symetrický kruhový vrchlík, geometricky nelineární průhyb

ve skutečném poměru
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Obr. 3 Železobetonový nosník, materiálově nelineární

a - výpočet, b - měření /Leonhardt-Wallter, Stuttgarter Schubversuche

1961, Beton and Stahlbetonbau č. 12 /1961, č. 2,3,6,7,8 /1962/
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Obr. 4 Chladicí věž, schema dělení na prvky h •= 150 m
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t = 0,5s

t = 0,6s

Protlak 10 ÚPa

Obr. 5 Vývoj deformace věže při nárazu tlakové vlny, pohled shora

150



PRAVDĚPODOBNOST PORUŠENI KOMPONENT JE
PŘI SEISMICKÉM ZATÍŽENI
Ing. L. Pečínka, CSc.
Škoda, k.p., Plzeň-ZES

1. ÚLOHA MECHANIKY PODDAJNÝCH TĚLES V PRA METODÁCH

Dosavadní, téměř třicetiletá historie výstavby a provozu jaderných zařízení

na výrobu páry a s tím spojený vývoj názorů na jadernou bezpečnost se významně

podílel na rozvoji mechaniky poddajných těles. Stačí připomenout např.

- pokroky v teorii silnostěnných i tenkostenných skořepin

- vznik interdisciplinárního oboru "fluid-structure interactions"

- rozvoj lomové mechaniky

atd. , přičemž je nutno míst na zřeteli, že výsledky řešení, tj. posuvy, napětí,

rychlost růstu trhliny a pod., byly srovnávány s normativními hodnotami plynoucími

z deterministicko-prediktivního přístupu k jaderné bezpečnosti.

Jak vyplynulo z předchozích dvou referátů /1,2/, PRA metody jsou založeny

na aplikaci stromů událostí a stromů poruch, které vyžadují vstupy ve tvaru

pravděpodobnosti selhání či poruchy. Vzhledem k tomu, že jako iniciační události

byly nejprve uvažovány vnitřní příčiny /I/ zdálo se, že mechanika zde nenajde své

uplatnění. Teprve v další etapě, kdy začal být intenzivně studován vliv vnějšího

zatíženi - a to hlavně seismicity-vešlo v obecné povědomí, že výskyt zemětřesení

v lokalitě JE může iniciovat LOCA všech stupňů a také některé přechodové proce-

sy, což ve svých důsledcích může znamenat tavení zóny. Spektrum vstupních údajů

muselo být tedy rozšířeno o pravděpodobnost porušení komponenty, a to je úloha

mechaniky. Její začlenění do PRA metod je patrné z následujícího obr. 1.

7

n :

" !
3

S

Obr. 1

Legenda:

1 .... vývoj stromu událostí
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2 ... vývoj stromu poruch

3 ... výpočet pravděpodobnosti jednotlivých sekvencí

4 ... pravděpodobnost porušení komponent

5 ... odezva stavby a technologie

6 ... výpočet pravděpodobnosti uvolnění štěpných produktů

7 ... pravděpodobnost výskytu zemětřesení

2. PRAVDĚPODOBNOST PORUŠENÍ KOMPONENTY - ZÄKLADNÍ TEORIE

Metodický postup byl vypracován Newmarkem /3/ a je založen na určení takové

hodnoty zrychlení podloží Ap , při kterém dojde k vyčerpání materiálových

rezerv komponenty a tím k jejímu lomu nebo ke ztrátě funkční schopnosti.

Platí vztah

kde /• ttDtje zrychlení volného prostranství při maximálním výpočtovém zemětřesení

a /- p f fn jsou koeficienty zahrnující

- materiálovou rezervu do meze pevnosti [t~±j

- odbourání špiček napětí vlivem plastického zpevnění (f/ťJ

- dynamickou odezvu komponenty , r ř \ , což je v podstatě pomer odezvy vypočtené

k odezvě skutečné

- odezvu stavby (jHi ' # která byla dosti často spočítána za dosti konzervativ-

ních předpokladů a s velkou variabilitou vstupních dat.

Protože zemětřesení má charakter náhodného procesu, ukazuje se v dalším

jako nutné vyjádřit Ap ve tvaru součinu mediánu Ar a dvou náhodných proměn-

ných tg a Cj , které mají jednotkový medián a logaritmické směrodatné odchylky

3 n a f>j • z ř e J m ě platí
i !

přičemž <tg vyjadřuje náhodné nejistoty plynoucí zt seismicity jako procesu

s náhodným charakterem a Cj respektuje systematické nejistoty dané volbou

modelu, diskretizací, výpočtem tuhostí apod.

Za předpokladu perfektních matematicko-fyzikálních modelů JE platí pj '•

čili hledaná pravděpodobnost porušení je dána vztahem

kde Y znamená distribuční funkci normovaného normálního rozdělení.

Ve skutečnosti je vždy Oj ^ j , takže ve zjednodušeném přístupu se stanoví

a pak

f -- f ! - — ;•
• — i \
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3. PRAVDĚPODOBNOST PORUŠENÍ HLAVNÍHO CIRKULAČNÍHO POTRUBÍ JE DUKOVANY

Aplikujme v dalším předchozí postup na HCP JE Dukovany, jehož seismický

výpočet je publikován v /4/. Podrobné řeř?-í iSlohy je provedeno v /5/, zde jsou

uvedeny pouze hlavní myšlenky. ^

Součinitel materiálové rezervy (-. je dán vztahem

r K l

kde *•

R ... napětí při porušení o kterém se na základě zkušenosti předpokládá, že

vznikne ne v základní materiálu, ale ve svarovém spoji v některém z

kotevních bodů např. privarení k nátrubku TN. Hodnota R je funkcí tzv.

"oblasti ovlivnění", kde v důsledku vysoké teploty kovu v základním

materiálu v procesu svařování dojde ke snížení tažnosti a tedy ke zvýšení

meze kluzu R _ při současném snížení meze pevnosti Rm-Z těchto

důvodů se volí

^ 1 Ti J? \

62 ••• primární ohybová a membránová napětí v režimu NOC

(ft ... celková primární ohybová a membránová napětí.

Výpočtem bylo stanoveno /5/, že

R = 2.47<T

C^ = 0.86í?

i(?\ 1 1.66 7

ff- . .^ nominální dovolené namáhání při pracovní teplotě

čili Fs = 2.01.

Způsob výpočtu logaritmické směrodatné odchylky [>$ u je popsán v /5/, zde je

uvedena pouze výsledná hodnota \, j ~ 0.44. Vzhledem k programu zajištění

jakosti vliv náhodnosti lze vyloučit, takže ^ ^ - 0 .

Součinitel plastického zpevnění fv se určí ze vzorce

£ ... náhodná proměnná respektující chyby ve vztahu / 7/ , má jednotkový medián

a logaritmickou směrodatnou odchylku fiz é (!>.i>l- 0 1} přičemž vyšší

hodnota |3>£ přísluší vyšším hodnotám jU

/U-... poměr maximálního možného posuvu stanoveného na základě pružně-plastické

analysy k dovolenému posuvu stanovenému z elastické analysy, viz

informativní obr. 1 • I

Obr. 1
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,"• . . ."tříkloubový" faktor respektující vliv "plastického kloubu". Vychází
se z názoru, že potrubí <t> 500 je složitý systém, takže očekávání jeho
kolapsu v jediném místě/přivaření k TN/ je značně konzervativní. Existují
dva krajní případy
. za spodní mez lze označit jednostranně vetknutý nosník(jeden plastický

kloub)
. za horní mez možno položit nosník vetknutý-vetknutý, kde vzniknou tři
plastické klouby.

Podrobným výpočtem bylo opět v /5/ stanoveno, že

Součinitel dynamické odezvy F„,_ je tvořen těmito faktory

- výpočtovou metodou

metoda spekter odezvy použitá v /4/ dává středované hodnoty posuvů a napětí.

Z těchto důvodů lze položit

FCl1= i* : ^ i - o-. ;^,v - o
- tvarem spektra odezvy

při generování etážových spekter odezvy z akcelerogramů se nad jednotlivými
maximy vytvoří obálka, která původní izolované rezonance "vyhlazuje" a "roz-
šiřuje". Tím se vnáší do výpočtu určitý konzervatismus. Dle /5/ lze psát

^/
f^-' 1-26; ;i Ä > i Ä= 0.2, 3 Ä S j -- 0.16

- typem matematicko-fyzikálního modelu potrubí
programy VLHO a SEOD použité v /4/ jsou prověřeny praxí; takže vliv náhodnosti
možno vyloučit, zatímco vliv nejistot se uplatňuje pouze přes okrajové podmínky
resp. přes tuhosti závěsů a podpor. Bude tedy

použitým součinitelem tlumení

potrubní systémy se počítají s poměrným útlumem 2 %, zatímco v oblasti porušení
je součinitel tlumení podstatně vyšší, obvykle se udává hodnota 5 %. Podrobným
rozborem lze stanovit, že

K r 1.34; Pj(i : 0.03; ''jj,j - 0.17

kombinací tvarů kmitu

příspěvky od jednotlivých tvarů kmitu jsou v /4/ respektovány druhou odmocninou
ze součtu čtverců. Z těchto důvodů se doporučuje

kombinací šíření seismických vln
dle příslušné normy MHS IAE /6/ se buzení uvažuje v horizontální rovině ve

dvou navzájem kolmých směrech a ve směru vertikálním, přičemž fázové posuvy
seismických vln neznáme.
Bude tedy ^

JT : l.Oj bw< ^5 0.12; '•$ ̂^ : 0.1
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Jako výsledek dostaneme

t.

e „ f e 4 . í
Součinitel dynamické odezvy stavby Fo

Tento součinitel respektuje umístění HCP v hlavním výrobním bloku. Předpokládá

se, že deformace stavby jsou zatím v pružné oblasti, zatímco kapacita potrubí

je již vyčerpána. Přispívající faktory jsou následující

- tvar spektra odezvy na volném prostranství JE:v /4/ byla použita návrhová

spektra odezvy dle normy MHS IAE /6/. Možno tedy přijmout

Š-1-01 , y
- použitý součinitel tlumení

zmíněná norma MHS IAE používá součinitel tlumení 2 % , zatímco železobetonové

konstrukce zpravidla charakterizuje hodnota 5 %. Pro nedostatek lídajů v dalším

volíme .

použitý model stavby

vyjdeme-li z lídajů publikovaných v /7/ která potvrzují dobrou shodu mezi

experimentem a výpočtem pak nutno respektovat pouze nejistoty, čili

- interakce podloží-stavba

geologickým průzkumem lokality JE Dukovany /8/ bylo stanoveno, že HVB je

založen na skalní hornině s hloubkou hladiny podzemní vody pod IÍrovní zalo

žení. Z těchto důvodů možno položit

Jako výsledek tedy dostaneme

Pro hledané zrychlení při poruše platí dle vztahu /I/

přičemž hodnota "(i^ř - 0.025 g byla převzata z /8/.
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Při stanovení pravděpodobnosti porušení {j pomocí vztahu /4/ vyjdeme opět

z /8/, kde na základě historických údajů je konstatováno/ že pravděpodobnost vý-

skytu MDE s intenzitou 5°MSK 64 je velmi nízká^nejsou k dispozici žádné ůdajej

zatímco projektové zemětřesení /DE/ s intenzitou 4°MSK 64 lze očekávat.

Pro Ar,- z 0.012g dostaneme, že

í;l :?g| --— ̂  \ e -rU\ -- 1-8G«40/reo.tctor rOl<
' ]• n -J ••• ^

- oo
ZÁVĚR

Jak vyplynulo z /I,2/, metody PRA představují novou kvalitu v přístupu k

hodnocení jaderné bezpečnosti. Mechanika, aby splnila to co je od ní žádáno, musí

provádět určitou nadstavbu dosud prováděnými rutinními seismickými výpočty. Ukazuje

se, jak vyplynulo z předchozího, že pro další etapy je nutno zaměřit pozornost

na tyto oblasti

- citlivostní studie odezvy technologie a stavby na změny v součiniteli tlumení

- citlivostní studie etážových spekter odezvy pro různé typy syntetických

akcelerogramů a různá tlumení

přičemž cílem musí být stanovení mediánů a logaritmických směrodatných odchylek.
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USNESENÍ

Ve dnech 5. a 6. listopadu 1986 uspořádaly pobočky ČsVTS ŠKODA k.p. Plzeň

- ZES a ÚJV Řež ve spolupráci s Čs. společností pro mechaniku, pobočka Plzeň v

pořadí již pátý celostátní seminář "Bezpečnost a provozní spolehlivost reaktoru

W E R - vnější zatížení1. Akce se zúčastnilo celkem 79 pracovníků z centrálních

dřadů, pracovišt ČSAV, výzkumných ústavů, projekčních organizací a výrobních

závodů.

Na základě dvaceti přednesených referátů a průběhu diskuse účastníci semináře

konstatují, že za období od čtvrtého semináře, tj. v letech 1985 a 1986

- v souhlase s doporučením z roku 1984

. byla instalována část sítě akcelerografů v místech předpokládaného výskytu

zemětřesení

. na navrhovaných lokalitách výstavby JE byla provedena měření "in situ"

. v oblasti geofyziky a geologie se prohloubila mezioborová spolupráce

založením KRB

. u výrobců komponent JE včetně GDt /VE ŠKODA, k.p. Praha/ se vytvořily specia-

lizované skupiny schopné na velmi dobré úrovni provádět výpočty seismické

odolnosti. Upozorňujeme ale na jejich nedostatečnou vybavenost moderní

výpočetní technikou

- v současném systému přípravy, projektování a výstavby JE je nutno respektovat

tuto strukturu

. za geologický průzkum a projekty stavební části zodpovídá EGP Praha a jeho

subdodavatelé

. za technologickou část zodpovídá VE SKODA, k.p. Praha a jeho subdodavatelé

- v oblasti prací pro výběr lokalit JE a jejich sledování v průběhu výstavby a

provozu byla zpracována metodická směrnice pro provádění geologicko- seisrnolo-

gického průzkumu

- ve výzkumných ústavech resortu FMPE a v ÚJV Řež jsou vytvořeny předpoklady pro

rozvoj a aplikaci moderních pravděpodobnostních metod ocenění rizika provozu JE

se zahrnutím vnějších vlivů.

Se zřetelem k zajištění a zvýšení bezpečnosti provozovaných i budovaných JE se

pro další období doporučuje

- na stávajících objektech JE a jejich technologickém zařízení zajistit trvalou

diagnostiku seismických vlivů a výsledky měření využít ke kontrole prováděných

projektovaných a vývojových prací

- pro nezbytné získání experimentálních údajů na modelech nebo skutečných kompo-

nentách existují v ČSSR zkušebny s omezenými parametry. Vybudování velkého

vibrostendu s buzením ve třech směrech by tento problém uspokojivě vyřešilo.

Velké investiční náklady navrhujeme pokrýt nejlépe formou sdružené mezirezortní

investice

- při oceňování ekonomických dopadů těchto opatření nepoužívat běžná kriteria,

ale důsledně se řídit ve světě používaným principem "přínosy - náklady"
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- na dvoustranné úrovni ČSSR-SSSR vyřešit jednotnou normativně - technickou doku-

mentaci závaznou pro provádění seismických prověrek. Vyjasnit používání normy

MHS Interatomenergo, kterou lze v současné době považovat za neprogresivnější.

Podotýkáme, že na základě mezivládní dohody členských zemí RVHP je povoleno

její používaní od 1.1.1987 a uvažuje se též o začlenění do souboru norem RVHP

- podporovat vybavení pracovišt moderní a spolehlivou výpočetní technikou pro

vědeckotechnické výpočty včetně nákupu příslušného programového vybavení

- při hodnocení odolnosti objektů JE vůči působení externích vlivů uplatňovat ve

výpočtových analýzách moderní pravděpodobnostní metody ocenění rizika dovedené

až do stadia šíření štěpných produktů

- pokračovat ve výpočtech odezvy staveb JE na impaktní zatížení a dovést je až

do stadia odezvy strojní technologie

- v plánech RVT a SPZV vytvářet pro řešení všech těchto prací

- prohloubit spolupráci mezi ústavy ČSAV a pracovišti ministerstva školství.

Finanční krytí realizovat na bázi sdružování mzdových fondů

- vhodnou koordinací zvýšit informovanost pracovníků a systémové řízení metod v

jednotlivých úsecích seismického projektování JE /průzkum-stavba-technologie/

- promítnout poznatky získané ze seismických prověrek stavební části a technolo-

gického zařízení JEMO a JETE do připravované novelizace směrnice pro provádění

geologicko-seismologického průzkumu.

Účastníci semináře děkují pořádajícím pobočkám ČsVTS a ŠKODA k.p. Plzeň -

RVT za vzorné uspořádání akce a ukládají organizátorům zopakovat ji v roce 1988.

Poděkování patří i odboru jaderné bezpečnosti a záruk ČSKAE za dotaci sborníku

a íJlSJP Zbraslav za jeho včasné a kvalitní vydání.
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