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SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI

AE - atominė elektrinė
ĮK - įsiurbimo kolektorius
ALS - avarijų lokalizacijos sistema
AMS - avariniai maitinimo siurbliai
AS - apsaugos sistema,
AVK - apatinės vandens komunikacijos
AZ - aktyvioji zona
AZ-1 - reaktoriaus avarinio stabdymo komanda
BS - būgnas-separatorius
ŠIEL - šilumą išskiriantis elementas
DPA - dinaminė patikimumo analizė
EID - energijos išsiskyrimo detektorius (angį. - D)
GAS - reaktoriaus greito avarinio stabdymo sistema
GASS - greitaeigiai avarinio stabdymo strypai (angį. - FASR)
GPK - grupinis paskirstymo kolektorius
GRĮ-B - greitaeigis redukcinis įrenginys su garo išleidimu j avarijos

lokalizacijos sistemos bokštą
GRĮ-D - greitaeigis redukcinis įrenginys paduodantis garą į deaeratorius
GRĮ-K - greitaeigis redukcinis įrenginys su garo išleidimu į turbinos

kondensatorių
G W - garo- vandens mišinio vamzdynas
KK - kuro kanalas
KKK - karšto kondensato kamera
MPA - maksimali projektinė avarija
PAS - prapūtimo- aušinimo sistema
PAV - pagrindinis apsauginis vožtuvas
PCK - priverstinės cirkuliacijos kontūras
PCS - pagrindinis cirkuliacinis siurblys
PMS - pagrindiniai maitinimo siurbliai
PS - papildomi sugerėjai (angį. - AA)
RAAS - reaktoriaus avarinio aušinimo sistema
RVS - rankinio valdymo strypai (angį. - MCR)
SAS - siurblių ir aušintuvų sistema
SK - slėgimo kolektorius
SSS - strypai su sutrumpintu sugerėju (angį. - SACR)
TSA - tikimybinė saugumo analizė
URV - užkertantis-reguluojantysis vožtuvas
VAS - valdymo-apsaugos sistema
VK - valdymo kanalas
VLSV - vandens lygio suvienodinimo vamzdynas
VS - valdymo sistema



L ĮVADAS

Avarija, įvykusi prieš dešimt metų Černobylio AE ne tik pademonstravo kas būna
nesilaikant saugos principų, bet ir atskleidė visą eile techninių RBMK tipo reaktorių
trūkumų. Lietuvos atominei energetikai perėmus savo jurisdikcijon du galingiausius
pasaulyje Ignalinos AE blokus bei Energetikos Strategijoje numačius prioritetinę
branduolinės energetikos kryptį, iškilo uždavinys užtikrinti šios jėgainės saugų
eksploatavimą, laikantis Vakarų šalių standartų. Buvo akivaizdu ir būtina plėsti
branduolinės energetikos infrastruktūrą, tame tarpe ir mokslo bei technikos organizacijas.
1991 m. įkurta Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, kuri vykdo valstybinę
priežiūrą. 1992m. kovo 19 d. Lietuvos energetikos institute įsteigta Ignalinos atominės
elektrinės saugos analizės grupė (ISAG). Tai pirmas techninės paramos padalinys po
nepriklausomybės atkūrimo, užsiimantis atominės jėgainės saugos klausimais. 1994 m.
susitarimo su Europos Plėtros ir Rekonstrukcijos Banko rėmuose buvo pradėta giluminė
Ignalinos AE analizė, pritaikant šiuolaikinius tikimybinės bei deterministinės metodologijų
principus ir dalyvaujant IAE, VATESI ir užsienio specialistams. Šio tyrinėjimo išdavoje
paruošta elektrinės Saugumo Analizės Ataskaita (SAA), kuri turės įtakos tolimesnei
elektrinės eksploatacijai. Sprendžiant ar išduoti licenziją pirmo bloko eksploatavimui po
1998 metų VATESI remsis ne tik SAA išvadomis, bet atsižvelgs ir į Lietuvos specialistų
rekomendacijas. Kaip tik Ignalinos AE galimų avarinių ir pereinamų procesų analizė yra
atliekama ISAG-je.

2. GRUPĖS UŽDAVINIAI IR DARBO KRYPTYS

Didėjant darbo apimčiai, 1996 metais prie grupės prisijungė 3 žmonės. Šiuo metu joje yra
17 narių, iš jų 10 turintys daktaro laipsnį termohidrodinamikos, šilumos mainų, fizikos ir
struktūrinės analizės srityse, du doktorantai, trys magistrantai bei skaičiavimo technikos
specialistai. Grupei ir toliau vadovavo dr. E. Ušpuras. Pagrindiniai grupės uždaviniai yra
šie:

• rinkti, sistematizuoti ir tikrinti elektrinės projektinius ir eksploatacinius duomenis,
• analizuoti termohidraulinius ir neutroninius-fizikinius procesus, vykstančius RBMK-

1500 reaktoriuje, cirkuliaciniame kontūre, su elektrinės saugumu susijusiose ir
pagalbinėse sistemose,

• modeliuoti ir analizuoti galimų avarijų tėkmę ir jų pasekmes, tam naudojant jau
pripažintus pasaulyje skaičiavimo kodus,

• vertinti ir iškelti aktualias Ignalinos AE saugos problemas,
• VATESI ir Ignalinos AE užsakymu įvertinti atskirų techninių modernizacijų įtaką

jėgainės saugumui,
• mokslinis-techninis bendradarbiavimas su VATESI, Ignalinos AE specialistais ir

užsienio organizacijomis, kurios padeda gerinti jėgainės saugumą.

Kaip ir praeitais metais Ignalinos atominės elektrinės mokslinės saugos grupė vykdo
tyrimus šiomis kryptimis:

• termohidraulinių avarinių ir pereinamų procesų analizė Ignalinos AE priverstinės
cirkuliacijos kontūre,

• termohidraulinių procesų analizatoriaus tobulinimas,
• avarijų lokalizacijos sistemos (ALS) termohidraulinis įvertinimas,



• ALS, Ignalinos AE statybinių konstrukcijų, vamzdžių ir kitų cirkuliacinio kontūro
elementų atsparumo analizė,

• grafitinio klojinio ir technologinių kanalų ilgaamžiškumo įvertinimas,
• RBMK-1500 reaktoriaus aktyviosios zonos modeliavimas,
• Ignalinos AE tikimybinė saugumo analizė.

Šie darbai buvo vykdomi išnaudojant jau esamą kompiuterinę bazę ir naudojant
verifikuotus pripažintus pasaulyje skaičiavimo paketus (kodus). Pagal tarpusavio susitarimą
Vokietijos, Švedijos, JAV partneriai perdavė grupei šių kodų naujausias versijas. Su šia
programinę įranga ISAG nariai sukūrė naujus ir tobulino jau sukurtus modelius,
aprašančius įvairius procesus vykstančius Ignalinos AE.

3. DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS

Siekiant kokybiškai ir greitai atlikti iškeltus grupei uždavinius, 1996 m. ir toliau buvo
keliama darbuotojų kvalifikacija tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Buvo tęsiama tradicija
rengti kassavaitinius seminarus-pasitarimus, kuriuose grupės nariai pasidalindavo naujausia
informacija, apibrėždavo esamas problemas, aiškindavo savo darbo srities savitumus,
atsiskaitydavo už komandiruotes. Vokietijos ir JAV partnerių ofisuose buvo gilinamos
darbuotojų žinios, dalyvauta eilėje mokymo sesijų, pasitarimuose. Dalyvauta RSR/SAR
TG-4, TG-5, TG-7 darbo grupių, ekspertų grupės SOJA (CHMirroHHO opeHTHpOBaHHO
aBapHHHbie HHCTpyiaiHH), MCAP (MELCOR Cooperative Assessment Program) ir
CSARP (Cooperative Severe Accident Research Program) vartotojų, BARSELINA
projekto komiteto bei SIP (Švedija), Konsult AB (Švedija), Ignalinos AE ir Europos
Plėtros ir Rekonstrukcijos Banko organizuotose pasitarimuose saugumo klausimais. Tuo
būdu visi grupės nariai neapsiribojo žinių sisteminimu savo darbo specializacijoje, o platino
akiratį bendrai, visoje branduolinėje energetikoje ir su ja susijusiose srityse.

Sausio mėn. NRC organizuotose kursuose Slovakijos atominių stočių personalo apmokymo
centre dalyvavo V. Vileiniškis ir J. Augutis. Kursų metu aiškintos pagrindinės tikimybinės
rizikos analizės problemų sprendimo galimybės ir apribojimai. AEA Technology centre
(D. Britanija) dvi savaites metų pradžioje savo žinias gilino K. Petkevičius ir G. Dundulis.
Susipažinta su struktūrinės analizės standartais ir kokybės įvertinimo kriterijais,
naudojamais Amerikoje ir Anglijoje, atliktas jų sulyginimas. Vasario pabaigoje TATENA
organizuotose kursuose "Safety Review and Upgrading of Nuclear Power Plants" Argono
nacionalinėje laboratorijoje dalyvavo E. Ušpuras. G. Dundulis vasario 26-kovo 8 d. buvo
komandiruotas į TUV padalinį Vokietijoje (TUV Energy Consult, Miunchenas), kur
paskaitų ir diskusijų metu susipažino su AE licenzijavimo procedūra, neardančios kontrolės
proceso organizavimu eksploatacijos metu, kokybės sistema ir kt. Lietuvos energetikos
institute kovo ir birželio mėn. Ignalinos AE buvo organizuoti susitikimai su SIP, IAE,
VATESI atstovais, kurių metu skaityti pranešimai, modeliuojant įvairias avarines situacijas
su skirtingais kodais. Jų metu buvo lyginami gauti rezultatai, aptariami tolesni
bendradarbiavimo klausimai. Madride, TATENA organizuotose paskaitose, dalyvavo
S. Rimkevičius. Nagrinėti AE eksploatacinio saugumo įvertinimo metodai, realių įvykių
apžvalga ir analizė. Birželio mėn. S. Rimkevičius ir K. Petkevičius Švedijoje susipažino su
naudojama AE apsauginio kiauto sandarumo nustatymo metodais bei matavimo technika.
L. Liaudanskas Helsinkyje išklausė kursą tema "General Aproach to Nuclear Safety ". Šį
mokymą organizavo TATENA. Vykdant bendrą projektą su BNL (Brookhaven National
Laboratory, JAV), Pažangių technologijų departamento tarptautiniame projektų skyriuje
septynias savaites vasaros pradžioje viešėjo E. Bubelis ir R. Pabarčius. Susipažinta ir



pradėta dirbti su WIMS 4D kodu. Ateityje numatyta įsisavinti ir fizikinių-neutroninių
procesų modeliavimo kodą NESTLE. J. Augutis spalio mėn dalyvavo apmokymo kursuose
Sofijoje, kur dėstytojai iš TATENA ir JAV skaitė paskaitas apie tikimybinės saugumo
analizės taikymą, vertinant elektrinių saugumą bei kuriant operatyvinę saugumo analizę ir
rizikos monitoringą.

Metų pabaigoje daugiau kaip pusę grupės narių savo kvalifikaciją kėlė GRSmbH Garhingo
ir Berlyno filialuose (Vokietija). Naudojant termohidraulinių procesų modeliavimo kodą
ATHLET (A. Kaliatka, M. Vaišnoras, V. Vileiniškis, S. Kulvietis), avarijų lokalizacijos
sistemos analizės kodą DRASYS (S. Rimkevičius, B. Čėsna, E. Urbonavičius) bei
neutroninės dinamikos kodą QUABOX/CUBBOX-HYCA (E. Bubelis, R. Pabarčius)
atliko skaičiavimus, skirtus įvairiems Ignalinos AE saugumo aspektams. Modeliavimo
rezultatai aptarti 6 skyriuje.

4. KOMPIUTERINĖ TECHNIKA IR PROGRAMINĖ ĮRANGA

ISAG kompiuterinį tinklą sudaro: HP Apollo 9000 Model 720 darbinė stotis-serveris
(32 bit PA-50 MHz, 57 MIPS, 17 MFLOPS pagrindinė plokštė, 32 MB RAM, 420 MB
HDD, 600 MB CD ROM, 2 * 1.3 GB išoriniai HDD), trys HP Apollo 9000 Model 710 (32
bit PA-50 MHz, 16 MB RAM, 420 MB HDD, IEEE 802.3 LAN lokalinio tinklo
interfeisinė plokštė) ir dvi IBM RISC System/6000 modelis 55L (50 MHz, 32 MB RAM,
1.44 MB FDD, 2*1 GB HDD, 2 GB HDD, 2.3 GB vidinis kasetinis 8 mm atminties
įrenginys, CD ROM, ETHERNET) ir modelis 370 (62.5 MHz, 64 MB RAM, 1.44 MB
FDD, 2*2 GB HDD, 2.3 GB išorinis kasetinis 8 mm atminties įrenginys, CD ROM,
ETHERNET) darbinės stotys. Jos dirba HP-UNIX 8.07 operacinės sistemos aplinkoje.
Prie šio tinklo prijungti personaliniai kompiuteriai: HP Vectra 486/66N/DX Ml ( 8 MB
RAM, 1.44 MB FDD, 430 MB HDD, du 3.5" SCSI HDD įrenginiai, ISA 16 - Bit LAN
adapteris) , IBM PC AT 386/33 ( 8 MB RAM, 420 MB HDD, 1.44MB + 1.2MB FDD),
1MB PC 486DX2/66 (350 MB HDD, 1.44 MB FDD, ETHERNET, 8 MB RAM), IBM PC
466DX2/Dp/66 (350+500 MB HDD, 1.44 MB FDD, ETHERNET, 8 MB RAM), HP
Vectra VE 5/100 (1250 MB HDD, 1.44 MB FDD, ETHERNET, 16 MB RAM). 1996 m.
gauta 3 M 6000 serijos LCD panelė ir 3M 9000 serijos projektorius vaizdui iš PC displėjaus
rodyti.

Visos darbinės stotys bei personaliniai kompiuteriai yra sujungti į bendrą Ethernet lokalinį
tinklą. ISAG lokalinis kompiuterinis tinklas per LITNET - Lietuvos akademinį
kompiuterinį tinklą - yra sujungtas su pasauliniu INTERNET tinklu.

ISAG programinės įrangos bankas susideda iš neutroninių-fizikinių procesų modeliavimui
skirto QUABOX/CUBBOX-HYCA (Vokietija) kodo, iš ATHLET/ MOD1.1 CYCLE C
(Vokietija) ir RELAP5/MOD3.2 (JAV) kodų, skirtų termohidraulinių procesų
pagrindiniame cirkuliacijos kontūre modeliavimui, iš NPA (JAV) kodo, kuris naudojamas
RBMK-1500 reaktoriuje vykstančių termohidraulinių procesų analizatoriaus kūrimui, iš
DRASYS/MOD3.5 (Vokietija) ir CONTAIN C11AE (JAV) kodų, kurie leidžia atlikti ALS
analizę. Ignalinos AE tikimybinei saugumo analizei atlikti ISAG bendradarbiai naudoja
RISC SPEKTRUM (Švedija) ir IRRAS (JAV) kodus. Atsparuminiai klausimai nagrinėjami
su kodu ALGOR (JAV).

1996 m. instaliuotos naujesnės universalaus baigtinių elementų kodo ALGOR (JAV)
versija, pritaikyta dirbti UNIX aplinkoje. Šis paketas pas mus naudojamas ALS sienų ir



technologinių kanalų atsparuminiam modeliavimui. Naujai gautas kodas WIMS 4D, kurio
pagalba sudaryta medžiagų makroskopinių skerspjūvių biblioteka ateityje bus panaudota
modeliuojant įvairius RBMK-1500 reaktoriuje vykstančius procesus su tridimensiniu kodu
NESTLE. Iš Anglijos gautas AEA SAM (Structure Assessment Manager) kodas
atsparuminei analizei atlikti.

5. BENDRADARBIAVIMO SRITYS

Kaip ir ankstesniais metais taip ir 1996 m. ISAG palaiko glaudžius bendradarbiavimo
ryšius su Ignalinos AE personalu, VATESI bei Lietuvos energetikos ministerijos
darbuotojais. Su Ignalinos AE personalo pagalba ir toliau buvo renkama informacija apie
RBMK-1500 reaktorius, tvarkomi įvykusių įvykių elektroniniai aprašymai.

Ignalinos AE užsakymu atlikta nesimetriško pagrindinių cirkuliacijos siurblių atjungimo
vienoje RBMK-1500 kontūro kilpoje analizė, esant dviems vandens lygio suvienodinimo
vamzdžiams tarp būgnų-separatorių. Kitame darbe išnagrinėtas klausimas, ar pakankamas
vandens kiekis paduodamas iš maitinimo siurblių į grupinius paskirstymo kolektorius,
dirbant reaktoriaus avarinei aušinimo sistemai. Pagal trišalę tarptautinę sutartį tarp VATESI,
Tarptautinio Švedijos branduolinės saugos projekto (SIP) ir ISAG buvo analizuotas Ignalinos
AE ALS atitikimas tarptautinėje praktikoje galiojančioms eksploatacijos taisyklėms. Pabaigtas
projektas su Merylendo universitetu (JAV), kuriame buvo analizuojama RBMK-1500
reaktoriaus avarinė lokalizacijos sistema. Pratęstas projektas su Vokietijos GRS ir pradėtas
naujas su BNL (JAV) firmomis. Pastarųjų projektų rėmuose numatyta modeliuoti ir
analizuoti pereinamus procesus bei galimų avarinių situacijų tėkmę ir jų pasekmes, tam
panaudojant verifikuotus stat-of-the-art skaičiavimo paketus.

Taip pat palaikomi artimi ryšiai su Rusijos Kurčiatovo moksliniu centru, NIKIETu,
kitomis Rusijos žinybomis, dalyvauta moksliniuose seminaruose Obninske, Maskvoje,
Minske. Suorganizuoti RSR/SAR TG-4, TAG (Transient Analysis Group) grupių
susitikimai. 1996 m. ISAG grupėje lankėsi apie 15 svečių iš JAV, Švedijos, Prancūzijos,
D. Britanijos, Italijos ir kt. šalių.



6. ISAG PROJEKTAI

6.1 IGNALINOS AE PRIVERSTINĖS CIRKULIACIJOS KONTŪRO MODELIAVIMAS

Ignalinos AE priverstinės cirkuliacijos kontūras (PCK) ir pagrindinės saugos sistemos
aprašytos /ALM-94/, /ISAG-95/. Naudojantis šia duomenų baze su šiuolaikinių sisteminių
programų paketų RELAP5 (JAV) ir ATHLET (Vokietija) pagalba buvo sukurti PCK
modeliai naudojami Ignalinos AE saugumo pagrindimui. Šie modeliai buvo aprašyti
/ISAG-95/, /UŠP-95/, /VIL-96/. Šiame skyriuje aprašyti 1996 metais atlikti skaičiavimai
naudojantis anksčiau sukurtais ir patobulintais bei naujais modeliais.

6.1.1 Pagrindinio cirkuliacinio kontūro termohidrauliniai skaičiavimai nedidelio trūkio
atveju

RBMK priverstinės cirkuliacijos kontūre yra daugybė nedidelio diametro (50 - 70 mm)
vamzdynų. Tokio nedidelio diametro vamzdyno trūkio tikimybė (SB-LOCA) yra gerokai
didesnė nei pavyzdžiui maksimalios projektinės avarijos - slėgimo kolektoriaus (900 mm
vidinio diametro). Šiame darbe atlikti PCK termohidraulinių parametrų kitimo
skaičiavimai esant vieno apatinių vandens komunikacijų vamzdžio trūkiui. Apatinių
vandens komunikacijų vamzdynais iš 40 grupinio paskirstymo kolektorių (GPK) vanduo
paduodamas j kiekvieną iš 1661 kuro kanalą.

Skaičiavimai atlikti RELAP5 pagalba sukurtu modeliu, analogišku pateiktam /ISAG-95/.
Modelio elementinė schema pateikta 6.1.1 paveiksle. Modeliuojant buvo priimta kad
įvyksta vieno atskiro vamzdžio (17) "giljotininis" trūkis, t.y. trukusio vamzdžio galai
pasislenka ir per abu galus netrukdomai išteka maksimalus šilumnešio kiekis. Modelyje
trūkis imituojamas trimis papildomais vožtuvais (18) ir vienu tūriu (19), kuriame užduoti
nekintantys šilumnešio parametrai. Šis tūris vaizduoja avarijų lokalizacijos sistemos
patalpas į kurias patenka per trūkį ištekėjęs šilumnešis. Modeliuojant avarinę situaciją buvo
priimta, kad reaktorių valdantys operatoriai pradiniame avarijos etape (pirmąsias 15
minučių) nesikiša į reaktoriaus saugumą užtikrinančių sistemų darbą.

Apatinių vandens komunikacijų vamzdžio trūkio avariją galima suskirstyti į tris etapus:

• pirmasis etapas prasideda vamzdžio trūkiu ir pasibaigia automatiniu reaktoriaus
sustabdymu, be operatoriaus įsikišimo;

• antrasis etapas apima reaktoriaus savaiminį aušimą, darant prielaidą, jog operatorius
nesikiša j saugumo sistemų darbą (periodas trunka apie 15 minučių);

• trečiajame etape, kuris trunka apie 7 valandas, vyksta operatoriaus valdomas avarinis
reaktoriaus aušinimas.

Per trukusio vamzdžio vieną galą (iš GPK pusės) išteka iki virimo neįšildytas vanduo. Per
kitą galą (iš būgnų-separatorių pusės) išteka garo - vandens mišinys. Šiuo atveju, priešinga
nei normaliai kryptimi, iš būgnų-separatorių (BS) ištekantis virimo temperatūros vanduo
teka žemyn kuro kanalu kol, dalinai pavirtęs į garą, išmetamas per trūkį.

Iš trūkio ištekėjęs šilumnešis patenka į apatinių vandens komunikacijų patalpas kur p dalis
išgaruoja o dalis patenka į vandens surinktuvus. Operatorius turi galimybę pastebėti pagal
prietaisų pagrindinėje valdymo salėje parodymus, jog šioje patalpoje atsirado vandens
nutekėjimas (jei yra didesnis nei 150 litrų per valandą nuotėkis, operatorius privalo stabdyti
reaktorių). Taip pat operatorius turėtų pastebėti, jog apatinių vandens komunikacijų



GRĮ-B/PAV^ , . GRJ-B, PA V „
i—1— Turbinos-*— l . GRĮ-D

6.1.1 pav. Ignalinos AE priverstinės cirkuliacijos kontūro modelio, sukurto RELAP5
pagalba, elementinė schema: 1 - būgnas-separatorius, 2 - nuleidžiamieji vamzdžiai,
3 - įsiurbimo kolektorius, 4 - PCS įsiurbimo vamzdynas, 5 - PCS, 6 - PCS slėgimo
vamzdynas, 7 - įsiurbimo ir slėgimo kolektorius jungiantis apėjimo vamzdynas, 8 - slėgimo
kolektorius, 9 - GPK, 10 - apatinių vandens komunikacijų vamzdynas, 11 - kanalai iki
aktyvinęs zonos, 12 - kuro kanalai, 13 - kanalai virš aktyvinęs zonos, 14 - garo - vandens
vamzdynas, 15 - garotiekiai, 16 - vienas atskiras GRĮ-K kuris gali būti naudojamas
ilgalaikiam reaktoriaus aušinimui, 17 - trukusio apatinių vandens komunikacijų vamzdyno
dalis, kuri yra prijungta prie maksimalios galios kuro kanalo, 18 - trūkį modeliuojantys
vožtuvai, 19 - ALS patalpas modeliuojantys tūriai
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patalpose kyla betono sienų temperatūra (jei temperatūra viršija 150 °C, operatorius
privalo stabdyti reaktorių). Taip pat operatorius galėtų pastebėti radioaktyvumo
padidėjimą tose patalpose. Tačiau atliekant avarijos analizę buvo daroma prielaida, kad
operatorius nesikiša. Paskaičiavus slėgio kilimo ALS patalpose dinamiką tos avarijos atveju
/ALM-96/, buvo nustatyta jog jau praėjus 12,7 sekundžių po trūkio slėgis patalpose pasiekia
2 kPa ir suaktyvinamas signalas greitam avariniam reaktoriaus stabdymui (GAS). Pagal šį
signalą reaktoriaus valdymo ir apsaugos sistema įleidžia į aktyvinę zoną visus stabdymo
strypus. Valdymo strypų įleidimas simbolizuoja pirmojo avarijos etapo pabaigą.

Antrasis avarijos etapas tęsiasi nuo 13 iki 900 sekundžių. Nukritus reaktoriaus galingumui
iki 30% nuo nominalaus (14 sekundžių po trūkio) pagrindinių cirkuliacijos siurblių (PCS)
droseliniai - reguliuojantys vožtuvai ima prisidarinėti tam, kad sumažintų vandens debitą
per kiekvieną siurblį iki 6500 m3 per valandą. Dėl sumažėjusios garo gamybos vienas po
kito užsidaro abiejų turbinų užkertantieji - reguliuojantieji vožtuvai (URV).

Praėjus 15 minučių po avarijos pradžios darome prielaidą, jog operatorius imasi avariniu
būdu aušinti reaktorių tam, kad greičiau būtų galima likviduoti avarijos padarinius.
Pirmiausia sustabdoma po vieną cirkuliacijos siurblį abiejose PCK pusėse. Avariniu būdu
reaktoriaus aušinamas iki 30 °C per valandą greičiu /TRE-94/. Pradžioje aušinama
išleidžiant dalį garo į turbinų kondensatorius greitaeigių redukcinių įrenginių GRĮ-K
pagalba (galima naudoti ir GRĮ-B), vėliau (kai PCK vandens temperatūra pasiekia 180 °C
o garo slėgis BS nukrenta iki 1 MPa) pradedama aušinti vandens prapūtimo - aušinimo
sistemos (VPAS) aušintuvais. PCK skaitomas ataušintas kai vandens temperatūra nukrenta
iki 70 - 80 °C, pasiekiamas atmosferinis slėgis BS ir grafito klojinio temperatūra neviršija
100 °C. Tuomet sustabdomi visi dirbantys cirkuliacijos siurbliai. Pilnai ataušinus reaktorių
baigiasi trečiasis (paskutinysis) avarijos etapas ir prasideda avarijos padarinių likvidavimas.

Priverstinės cirkuliacijos kontūro pagrindinių parametrų kitimas per pirmąjį pusvalandį po
avarijos, paskaičiuotas naudojant programų paketą RELAP5, pateiktas 6.1.2 - 6.1.5
paveiksluose. Kadangi trūksta nedidelio diametro (vidinis diametras 50 mm) vamzdis, tai ir
šilumnešio praradimas nėra toks didelis kad turėtų įtakos į bendrą PCK slėgį (6.1.2 pav.).
Slėgis pradeda mažėti tik po reaktoriaus sustabdymo GAS pagalba. Slėgio mažėjimas
sustoja užsidarius URV. Vieno PCS sustabdymas iššaukia slėgio sumažėjimą slėgimo
kolektoriuje, tačiau tai neturi įtakos slėgiui BS. Tik greitaeigių redukcinių įrenginių,
išleidžiančių garą į turbinų kondensatorius GRĮ-K, suveikimas iššaukia žymų slėgio
sumažėjimą. Įrenginiams užsidarius slėgis vėl ima didėti, tačiau antrą kartą GRĮ-K
suveikimo ribos nėra pasiekiamos nes dalis garo visą laiką nuimama saviems poreikiams.
Per trūkį išmetamo šilumnešio kiekis ir entalpija (6.1.3, 6.1.4 pav.) priklauso nuo slėgio
sistemoje ir yra maždaug pastovus per visą analizuojamą avarijos periodą ir sudaro apie 18
kg/s iš aktyvinęs zonos pusės ir apie 37 kg/s iš GPK pusės. Avarijos pradžioje iš GPK pusės
išmetamame šilumnešyje yra nedidelė tūrinė garo dalis (apie 12%) kai iš aktyvinęs zonos
(BS) pusės išteka beveik grynas garas. Vėliau tūrinė garo dalis išmetamame šilumnešyje
nusistovi ir sudaro apie 60% iš GPK pusės ir apie 90% iš BS pusės (6.1.5 pav.). Avarinio
kuro kanalo aušinimo sąlygos dėl apsivertusio šilumnešio srauto pablogėja, tačiau kuro
elementų apvalkalų ir kanalo vamzdžio temperatūros padidėja tik apie 70 - 50 °C ir kuro
elementų apvalkalų ar kuro kanalo suirimo pavojaus nėra.

Nagrinėjant tolesnį reaktoriaus aušinimą iki pilno PCK ataušinimo buvo naudojamasi
ekstrapoliacijos metodu, nes pilno ataušinimo procesas trunka apie 7 valandas ir tai
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6.1.2 pav. Slėgio kitimas priverstinės cirkuliacijos kontūre: 1 - būgnuose-separatoriuose,
2 - slėgimo kolektoriuje
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6.1.3 pav. Per trūkį išmetamo šilumnešio debitas: 1 - iš būgnų-separatorių pusės, 2 - iš
grupinio paskirstymo kolektoriaus pusės, 3 - suminis prarandamo šilumnešio debitas
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6.1.4 pav. Per trūkį išmetamo šilumnešio entalpija: 1 - iš būgnų-separatorių pusės, 2 - iš
grupinio paskirstymo kolektoriaus pusės
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6.1.5 pav. Tūrinė garo dalis per trūkį išmetamame garo - vandens mišinyje: 1 - iš būgnų-
rių pusės, 2 - iš grupinio paskirstymo kolektoriaus pusės

6.1.5 pav. Tūrinė garo dalis per trūkį išmėtai
separatorių pusės, 2 - iš grupinio paskirstymo

300

250

2" 20°
a
2 150
o.
6 100

50

0 4

F -—,
h^—

— ^

a

5000 10000 15000

Laikas, s

20000 25000 30000

10

8

•2 .
S 6

to"

ori

II
b

=>a—
5000 10000 15000

Laikas-, s

20000 25000 30000

6.1.6 pav. Prognozuojamas šilumnešio temperatūros (a) ir slėgio (b) kitimas priverstinės
cirkuliacijos kontūre esant avariniam reaktoriaus aušinimui: 1 - būgnuose-separatoriuose,
2 - slėgimo kolektoriuje
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sumodeliuoti RELAP5 programų paketu praktiškai neįmanoma. Buvo daroma prielaida,
kad avarinis reaktoriaus aušinimas vyksta žemiau nurodyta tvarka:

• šilumnešio temperatūra cirkuliacijos kontūre mažėja 30 laipsnių per valandą greičiu;
• laiko momentu t = 900 sekundžių sustabdoma po vieną PCS kiekvienoje priverstinės

cirkuliacijos kilpoje;
• laiko momentu t = 13920 sekundžių vandens temperatūra PCK įsiurbimo kolektoriuje

nukrenta iki 180 °C, o slėgis BS iki 1 MPa; cirkuliacijos kontūro vanduo pradedamas
aušinti VPAS pagalba;

• laiko momentu t = 25920 sekundžių reaktoriaus PCK yra pilnai ataušintas (vandens
temperatūra PCK įsiurbimo kolektoriuje nukrenta iki 80 °C, o slėgis BS pasiekia
atmosferinį).

Priimtas šilumnešio temperatūros ir slėgio kitimas PCK pavaizduotas 6.1.6 paveiksle.

Siekiant nustatyti avarijų lokalizacijos sistemos (ALS) apkrovimą o tuo pačiu ir galimą
radioaktyvių medžiagų pasklidimą, būtina nustatyti per trūkį prarandamo šilumnešio kiekį.
Šis parametras nustatomas ekstrapoliuojant iš energijos balanso. Iš PCK šilumnešio
paimamas energijos kiekis susideda iš keleto komponentų (6.1.7.a pav.):

• energija prarandama su per trūkį išmetamu šilumnešiu;
• energija nuvedama su garu, išleidžiamu per GRĮ-D ir GRĮ-K;
• šilumnešio energija, kurią paima VPAS

PCK šilumnešiui sutiekiama energija taip pat susideda iš keleto komponentų (6.1.7.b pav.):

• iš reaktoriaus aktyvinęs zonos paimama šiluma;
• cirkuliacijos siurblių suteikiama energija;
• pradinė su šilumnešiu įnešama į aktyvinę zoną šiluma.

6.1.2 Nuleidžiamojo vamzdyno trūkio palyginamoji analizė, atlikta sisteminių programų
paketų RELAP5 ir ATHLET pagalba

Šiuo metu Ignalinos atominės elektrinės mokslinės saugos analizės grupė naudoja du
plačiai pasaulyje žinomus programų paketus RELAP5 (JAV) ir ATHLET (Vokietija),
kurių pagalba analizuojami termohidrauliniai procesai, vykstantys RBMK-1500
pagrindiniame cirkuliaciniame kontūre. Visų pirma šie sisteminiai programų paketai buvo
sukurti neverdančio vandens reaktoriams, todėl naudojant juos Ignalinos AE saugumo
pagrindimui, dėl RBMK-1500 konstrukcijos unikalumo išryškėja tam tikri sunkumai.
Vienas iš galimų kelių įvertinti atliktos analizės teisingumą yra sulyginti skaičiavimus,
atliktus panaudojant įvairius programų paketus.

Buvo pasirinktas nuleidžiamojo vamzdžio trūkis kaip tiriamasis avarinis procesas.
Nagrinėjamo trūkio atveju aktyvinę zona nusausėja ne taip greitai kaip maksimalios
projektinės avarijos atveju. Tačiau dėl greito šilumnešio praradimo avarinėje pusėje greitai
ištuštėja būgnai-separatoriai (BS) ir staigiai krenta slėgis. Aušinant reaktorių minėti
procesai gali būti pavojingi.

PCK modeliai RELAP5 ir ATHLET programų paketams buvo sukurti naudojant bendrą
duomenų bazę ir prisilaikant vienodos elementinės schemos /ISAG-95/.
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6.1.7 pav. Šilumos balansas avarinio reaktoriaus aušinimo atvejui: 1 - iš PCK pašalinamas
energijos kiekis, 2 - tiekiamas PCK energijos kiekis, 3 - energija prarandama su per trūkį
išmetamu šilumnešiu, 4 - energija nuvedama per GRĮ-D ir GRĮ-B į ALS bokštų
kondensacinius įrenginius, 5 - šilumos kiekis, kurį paima VPAS, 6 - iš reaktoriaus aktyvinęs
zonos paimama šiluma, 7 - cirkuliacijos siurblių šilumnešiui suteikiama energija, 8 - su
šilumnešiu į aktyvinę zoną įnešamas pradinis energijos kiekis
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Pradiniai (ikiavariniai) PCK parametrai gauti modeliuojant RELAP5 ir ATHLET
programų paketais, 6.1.1 lentelėje lyginami su realiais parametrais, išmatuotais Ignalinos
AE. Iš sulyginimo matosi, kad abiejų skaičiavimų rezultatai gerai sutinka su realiai
išmatuotais parametrais.

6.1.1 lentelė. Eksperimentiškai išmatuotų parametrų reikšmių palyginimas su RELAP5 ir
ATHLET pagalba sukurtų modelių stacionarinių skaičiavimų reikšmėmis

Elektrinės parametrai

Reaktoriaus galingumas
Per vieną reaktoriaus pusę
pratekančio šilumnešio debitas
Slėgis būgnuose-separatoriuose
Slėgis PCS įsiurbimo kolektoriuje
Slėgis PCS slėgimo kolektoriuje
Suminis garo / maitinimo vandens
debitas
Saviems poreikiams nuimamo garo
debitas
Garo debitas į vieną turbiną
Maitinimo vandens temperatūra
Šilumnešio temperatūra aktyvios
zonos įėjime

Matuotos
reikšmės
4155 MW
4829 kg/s

6,69 MPa
6,81 MPa
8,09 MPa
1024 kg/s

83,3 kg/s

982 kg/s
177 - 190 °C
260 - 266 °C

RELAP5
reikšmės

4155 MW
4775 kg/s

6,695 MPa
6,75 MPa
8,16 MPa
1063 kg/s

85,3 kg/s

1020 kg/s
190 °C
264 °C

ATHLET
reikšmės
4155 MW
4490 kg/s

6,69 MPa
6,76 MPa
8,09 MPa
1066 kg/s

85,3 kg/s

1023 kg/s
190 °C
263 °C

Avarinio proceso scenarijus

Šioje analizėje buvo priimta, kad kartu su nuleidžiamojo vamzdžio trūkiu, kaip
nepriklausomas gedimas, įvyksta elektrinės elektros energijos praradimas saviems
poreikiams. Todėl sustoja turbinų generatoriai ir garas nustojamas tiekti į abi turbinas dėl
užkertančiųjų - reguliuojančių vožtuvų užsidarymo. Taip pat visi dirbantys PCS ir
pagrindiniai maitinimo siurbliai vienu metu praranda elektros energijos tiekimą ir
palaipsniui sustoja.

Kadangi buvo priimta, kad trūkis įvyksta ALS patalpose, tai reaktoriaus stabdymo signalas
ateina pasiekus 2 kPa perteklinį slėgį šiose patalpose. Pagal /TOB-89/ buvo priimta, kad tai
atsitinka po 1 sekundės nuo avarijos pradžios.

Generuojamo garo perteklius per greitaeigius redukcinius įrenginius GRĮ-B ir pagrindinius
apsauginius vožtuvus (P A V) išleidžiamas į avarijų lokalizacijos sistemos (ALS) karšto
kondensato kamerą. Garą išleidžiantys įrenginiai GRĮ-K, išmetantys garą į turbinų
kondensatorius, dėl vakuumo nebuvimo juose neatsidaro. Buvo priimta, kad garo
nuėmimas saviems poreikiams per GRĮ-D palaipsniui mažinamas ir visai nutraukiamas po
300 sekundžių.

Reaktoriaus avarinio aušinimo sistema (RAAS) suveikia vandens lygiui avarinės pusės BS
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pasiekus "-1000 mm" pagal standartinio lygio matuoklio parodymus. Iš pradžių šaltas
vanduo iš RAAS hidroakumuliacinių balionų tiekiamas tik į avarinės pusės GPK. Vėliau,
pradėjus veikti dyzeliams-generatoriams, užtikrinantiems elektros energijos tiekimą
apsauginėms sistemoms, įsijungia avariniai maitinimo siurbliai ir RAAS siurbliai. Iš
siurblių vanduo patenka jau į abiejų PCK pusių GPK. Šioje analizėje RAAS darbas buvo
modeliuojamas užduotų ribinių sąlygų pagalba. Paduodamo šalto vandens kiekis buvo
priimtas lygus taip vadinamam "reikalingam RAAS vandens kiekiui", nustatytam /TOB-
89/.

Nuleidžiamojo vamzdžio trūkio scenarijai identiški, skaičiuojant abiem atvejais.

Nuleidžiamojo vamzdyno trūkio skaičiavimų rezultatų palyginimas

Skaičiavimų rezultatai, kaip naudojant RELAP5, taip ir ATHLET parodė, kad maksimalus
šilumnešio praradimas yra tuoj po trūkio. Ištekėjimas iš įsiurbimo kolektoriaus pusės siekia
apie 2600 kg/s, o maksimalus ištekėjimas iš būgnų-separatorių pusės siekia apie 1800 kg/s
(6.1.8 pav.). Pradiniu avarijos laikotarpiu, kuris tęsiasi pirmąsias 20-30 sekundžių, iš trūkio
nuo įsiurbimo kolektoriaus pusės išmetamas neįšildytas iki virimo vanduo esantis
separatoriuose ir vamzdynuose. Skaičiuojant modeliu, sudarytu ATHLET pagalba,
išmetamo šilumnešio debitas iš BS pusės staigiai krenta nuo 1850 kg/s iki 1200 kg/s jau
pirmosiomis sekundėmis nuo avarijos pradžios, tuo tarpu, kai skaičiavimuose su RELAP5
šis debitas palaipsniui mažėja viso pradinio avarijos periodo metu. Tokį skirtumą dėl
šilumnešio debito kitimo RELAP5 ir ATHLET skaičiavimuose galima paaiškinti taikomų
kritinio ištekėjimo modelių skirtumu. Avarijos pradžioje slėgis BS pakyla dėl greito URV
užsidarymo ir pasiekia maksimalią reikšmę maždaug 13 - 15 sekundę nuo avarijos pradžios.
Po greitaeigių redukcinių įrenginių ir pagrindinių apsauginių vožtuvų suveikimo slėgis
pradeda kristi. Maksimali slėgio reikšmė skaičiuojant su RELAP5 šiek tiek žemesnė negu
slėgio reikšmė suskaičiuota su ATHLET (6.1.9 pav.).

Slėgio sumažėjimas ir staigus vandens lygio kritimas avarinės pusės BS iššaukia garo
atsiradimą išmetamame šilumnešyje. Vėlesniame avarijos etape, kuris tęsiasi apie 200
sekundžių, iš abiejų trūkio pusių išteka dvifazis srautas. Dėl garo dalies padidėjimo žymiai
sumažėja prarandamo šilumnešio kiekis. Antro etapo pradžioje išmetamo šilumnešio
debitas iš įsiurbimo kolektoriaus pusės sudaro apie 1250 kg/s, o iš BS pusės apie 1000 -
1250 kg/s. Antrajame etape atsiradę nedideli skirtumai ištekėjimo parametruose susiję su
dvifazių srautų režimų modeliavimo ypatumais, kadangi kiti termohidrauliniai parametrai
suskaičiuoti su RELAP5 ir ATHLET, kaip pavyzdžiui slėgis, tuo pačiu laikotarpiu
praktiškai vienodi (6.1.9 pav.).

Po RAAS suveikimo, avarinės pusės GPK atbuliniai vožtuvai užsidaro. Toliau slėgis trūkio
vietoje krenta greičiau negu slėgis įsiurbimo kolektoriuje. Todėl vėliau šių GPK atbuliniai
vožtuvai vėl atsidaro. Pagal RELAP5 skaičiavimo rezultatus vožtuvai atsidaro apytiksliai
120 sekundę, o pagal ATHLET rezultatus apytiksliai 150 sekundę. Šis skirtumas
paaiškinamas tuo, kad programų paketas RELAP5 turi standartinį atbulinio vožtuvo
modelį, tuo tarpu ATHLET tokio standartinio modelio neturi. Atliekant modeliavimą
ATHLET pagalba teko sukurti specialų atbulinio vožtuvo modelį.
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6.1.8 pav. Šilumnešio debitas per trūkį iš būgnų-separatorių (a) ir įsiurbimo kolektoriaus
pusių (b)
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6.1.9 pav. Slėgis avarinės pusės būgnuose-separatoriuose
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Praėjus apytiksliai 200 sekundžių po trūkio prasideda baigiamasis avarijos etapas. Šiame
etape iš abiejų trūkio pusių išteka tik garas. Pagal ATHLET skaičiavimo rezultatus šis
trečiasis avarijos etapas prasideda šiek tiek vėliau negu pagal RELAP5 skaičiavimus. Tokį
neatitikimą galima paaiškinti atbulinių vožtuvų darbo modeliavimo skirtumu. GPK
atbuliniai vožtuvai pagal ATHLET skaičiavimus atsidaro apytiksliai 150 sekundę ir
užsidaro 190 sekundę, o pagal RELAP5 skaičiavimus tie patys vožtuvai atidarytoje
būsenoje būna laikotarpiu nuo 120 iki 160 sekundės. Dėl atbulinių vožtuvų atsidarymo
žymiai padidėja šilumnešio debitas per avarinės pusės kuro kanalus (6.1.10 pav.). Savo
ruožtu debito padidėjimas gerina kanalų aušinimą ir garo dalis vandens-garo mišinyje
aktyvios zonos išėjime pagal ATHLET skaičiavimus 170 sekundę sumažėja praktiškai iki
nulio (6.1.11 pav.). Tai rodo, kad nuo 170 sekundės iki 200 sekundės per avarinės pusės
kuro kanalus prateka tik vanduo. Tuo tarpu, pagal RELAP5 skaičiavimus ši garo dalis
keičiasi nuo 40 % iki 80 %. Neverdančio vandens tiekimas iš aktyvinęs zonos į avarinės
pusės būgnus-separatorius didina garo pertekėjimą iš neavarinės pusės BS, kas pagal
ATHLET skaičiavimus iššaukia debito nestabilumus ir trumpalaikį slėgio padidėjimą
būgnuose 250-300 sekundėmis (6.1.9 pav.). Šie nestabilumai sumažėja maždaug apie 350
sekundę nuo avarijos pradžios ir ištekėjimas iš abiejų trūkio pusių pagal ATHLET
skaičiavimus susilygina su RELAP5 pagalba sukurto modelio duodamais rezultatais. Tai
rodo, kad avarija visiškai perėjo į trečiąjį etapą.

Aprašyti debito nestabilumai ir šilumnešio garo dalies pasikeitimai aktyvios zonos išėjime
įtakoja kuro kanalų aušinimą.Nuo avarijos pradžios avarinės pusės kuro kanalai aušinami
stojančių PCS, vėliau, po šios pusės GPK atbulinių vožtuvų užsidarymo, kanalai aušinami
tik RAAS tiekiamu vandeniu. Trumpalaikis GPK atbulinių vožtuvų atsidarymas didina
šilumnešio debitą per kuro kanalus, bet po 200 sekundės nuo avarijos pradžios tai daugiau
neturi įtakos kanalų aušinimui. Garo dalies ir šilumnešio debito kitimo įtaka kuro
apvalkalo temperatūrai ir kuro kanalo sienelės temperatūrai labiau pastebima ATHLET
pagalba sukurto modelio atliktuose skaičiavimuose (6.1.12 pav.).

6.1.3 Būgnų-separatorių vandens lygio suvienodinimo vamzdynų modernizacijos
pagrindimas esant pereinamiems procesams RBMK-1500 cirkuliacijos kontūre

Vienoje PCK pusėje esantys gretimi būgnai-separatoriai tarpusavyje sujungti šešiais
jungiamaisiais vamzdžiais vandeniu užpildytoje dalyje, kurių skersmuo 325x15 mm, ir
penkiais jungiamaisiais vamzdžiais garo dalyje, kurių skersmuo 325x19 mm. Šios jungtys
tarnauja garo slėgio ir vandens lygio suvienodinimui gretimuose BS. Nuo vandens lygio
priklauso nuimamo garo drėgnumas, kuris negali viršyti 0,1 %. Ignalinos AE atlikti būgnų-
separatorių bandymai /NIK-94/ parodė, kad vandens lygio skirtumas gretimuose BS negali
viršyti 100 mm.

Jungiamieji vamzdžiai vandens dalyje vadinami vandens lygio suvienodinimo vamzdynu
(VLSV). Dėl vamzdynų ir separatorių šilumim'ų poslinkių VLS vamzdynas patiria didelius
mechaninius įtempimus, kurie gali juos suardyti. Vienas iš realiausių šios problemos
sprendimo būdų yra VLS vamzdžių kiekio arba standumo sumažinimas. Ignalinos AE buvo
nutarta sumažinti nuo šešių iki dviejų VLSV tarp gretimų BS. Prieš rekonstrukciją iškilo
būtinybė patikrinti, ar tai nesukels neleistino vandens lygio skirtumo padidėjimo
gretimuose BS.
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Vandens lygio skirtumas gretimuose BS nusakomas sekančių eksploatacinių ir
konstrukcinių faktorių veikimu:

• garo ir vandens debitų skirtumu tarp BS, sąlygojamų skirtingu vandens-garo mišinio
debitu atskiruose kuro kanaluose;

• maitinančio vandens tiekimo netolygumu į gretimus BS;
• vertikaliu BS poslinkiu vienas kito atžvilgiu reaktoriui įšylant;
• dėl konstrukcinių ypatybių atsirandančių hidraulinių pasipriešinimų skirtumu

vamzdynuose prijungtuose prie gretimų BS;
• pagrindinių cirkuliacijos siurblių įsijungimo eiliškumu.

Šio darbo tikslas - atlikti nesimetrinio vieno PCS sustojimo įtakos vandens lygiui
gretimuose BS analizę, esant dvejiems jungiamiesiems vamzdžiams vandeniu užpildytoje
dalyje. Nesimetriniu PCS sustojimu vadinamas toks siurblių jungimas, kai prie įsiurbimo
kolektoriaus iš eilės pajungti du dirbantys, o po to du nedirbantys siurbliai.

Šiam darbui atlikti programų paketo RELAP5 pagalba buvo sudarytas specialus PCK
modelis. Šis modelis skiriasi nuo 6.1.1 ir 6.1.2 dalyse aprašytų modelių kitaip sumodeliuota
dešine puse. Naujajame modelyje sumodeliuoti du BS, jungiamieji vamzdžiai vandens ir
garo dalyse, atskirais elementais sumodeliuoti visi 24 nuleidžiamieji vamzdžiai. Įsiurbimo
kolektorius sumodeliuotas naudojant 12 atskirų elementų. Atskirais elementais
sumodeliuotas kiekvienas iš šešių apėjimo vamzdžių tarp įsiurbimo ir slėgimo kolektorių.
Šie apėjimo vamzdžiai sumodeliuoti su uždarytomis rankinėmis sklendėmis. Taip pat
sumodeliuoti trys dirbantys ir vienas rezervinis PCS. 20 GPK sumodeliuoti dviem
elementais po 10 kolektorių. Kuro kanalai (KK) šioje pusėje sumodeliuoti dviem
elementais po 415 KK. PCK modelyje priimta, kad reaktoriui dirbant stacionariame režime
(iki vieno PCS sustojimo), elemente, modeliuojančiame kairės pusės KK, išsiskiria 50 %, o
dešinės pusės atitinkamuose elementuose - po 25 % generuojamos šiluminės energijos.

Modeliavimo ypatumai

Ryšių vandens ir garo dalyse tarp gretimų BS įvertinimui, garo - vandens mišinio vamzdyno
(GW), nuleidžiamųjų vamzdžių su maišytuvais ir garotiekių prijungimui prie būgnų -
separatorių, kiekvienas BS buvo sumodeliuotas trimis elementais. 6.1.13 paveiksle pateikta
gretimų BS elementinė schema sukurtame PCK modelyje. Vidurinė realaus BS dalis (500 ir
600 elementai), kurioje yra panardinta skylėta plokštė, sumodeliuota panaudojant
standartinį RELAP5 programų paketo elementą "separatorius". Prie šios BS dalies
prijungti G W , kurias garo - vandens mišinys ateina iš aktyvinęs zonos. Šioje dalyje vyksta
garo ir vandens atskyrimas iš garo - vandens mišinio. Sudarytame modelyje ši dalis
sumodeliuota kaip horizontalaus cilindro dalis, "nupjauta" dvejomis horizontaliomis
plokštumomis. Apatinė ir viršutinė plokštumos sutampa su lygio jutiklio viršutine (+400
mm) ir apatine (-1200 mm) matavimo ribomis. Geometrinė BS ašis (+30,0 m žymė)
atitinka šio lygio jutiklio -300 mm žymę. Viršutinė BS dalis (501 ir 601 elementai), kurioje
reaktoriui dirbant normaliu režimu yra sausas sotus garas, sumodeliuota elementu,
jungiančiu vidurinę BS dalį su garotiekiais. Analogiškai apatinė BS dalis (502 ir 602
elementai), užpildyta vandeniu, sumodeliuota elementu, jungiančiu vidurinę BS dalį su
maišytuvu (505 ir 605 elementai). BS matmenys (ilgis, skersmuo, tūriai) paimti iš /TOB-89/.
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6.1.13 pav. Dešinės pusės PCK gretimų BS modelio elementine schema

6.1.14 pav. Dešinės pusės PCK jsiurbimo ir slėgimo kolektoriaus modelio elementine
schema.
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Viršutinės gretimų BS dalys tarpusavyje sujungtos penkiais jungiamaisiais vamzdžiais (252
elementas 6.1.13 pav.). Apatinės dalys pagal projektą buvo sujungtos šešiais (tiriamuoju
atveju dviem) jungiamaisiais vamzdžiais (242 elementas).

Elementai, modeliuojantys apatines (vandens) BS dalis (502, 602), prijungti prie maišytuvų
(505 ir 605 elementai), kuriuose susimaišo vanduo iš BS ir maitinimo vanduo. Iš maišytuvų
vanduo patenka į nuleidžiamuosius vamzdžius. PCK modelio dešinės pusės nuleidžiamieji
vamzdžiai, prijungti prie gretimų BS (6.1.14 pav.), sumodeliuoti naudojantis Ignalinos AE
duomenimis. 201 - 212 elementai modeliuoja nuleidžiamuosius vamzdžius, prijungtus prie
vieno iš gretimų BS, o 221 - 232 - prie kito. PCK modelio kairės pusės visi nuleidžiamieji
vamzdžiai sumodeliuoti vienu elementu. Šio elemento, modeliuojančio 24
nuleidžiamuosius vamzdžius, hidrodinaminės charakteristikos suvidurkintos.

PCK modelio dešinės pusės Įsiurbimo kolektorius sumodeliuotas naudojantis Ignalinos AE
duomenimis. Jis susideda iš 12 vienodo tūrio elementų (741 - 752, 6.1.14 pav.).

Kiekvieno elemento skersmuo lygus realaus įsiurbimo kolektoriaus vidiniam skersmeniui, o
jo tūris lygus 1/12 realaus tūrio. Šilumnešio tekėjimas iš elemento j elementą
modeliuojamas ryšių 753 - 763 pagalba. Prie įsiurbimo kolektoriaus greta prijungti
nuleidžiamieji vamzdžiai, einantys iš abiejų BS (prie vieno elemento, modeliuojančio
įsiurbimo kolektoriaus dalį prijungta po vieną nuleidžiamąjį vamzdį iš skirtingų BS).

Nuleidžiamieji vamzdžiai, prijungti prie tos pačios pusės būgnų - separatorių, skiriasi ilgiais
ir alkūnių skaičiumi. Tai gali iššaukti vandens lygio skirtumą šiuose BS. Norint įvertinti
nuleidžiamųjų vamzdžių nevienodumo įtaką vandens lygiui gretimuose BS, buvo sukurtas
PCK modelis, kuriame abiejų pusių PCK nuleidžiamieji vamzdžiai sumodeliuoti nerealiai
vienodi. Šiame modelyje dešinės pusės nuleidžiamųjų vamzdžių elementai 201 - 212, 222 -
232 turi tokį patį ilgį ir tiek pat alkūnių, kaip ir elementas, modeliuojantis 24
nuleidžiamuosius vamzdžius kairėje pusėje.

Prie įsiurbimo kolektoriaus prijungti vamzdynai (530, 630, 830, 430 elementai), kuriais
vanduo tiekiamas į pagrindinius cirkuliacinius siurblius (535, 635, 835, 435 elementai).
Analizuojant padaryta prielaida, kad 435 siurblys atjungtas ir yra rezerve. Siurbliai slėgimo
vamzdynais su atbuliniais vožtuvais (540 - 542, 640 - 642, 840 - 842, 440 - 442 elementai)
prijungti prie slėgimo kolektoriaus (545 elementas). Įsiurbimo ir slėgimo kolektoriai
tarpusavyje sujungti šešiais apėjimo vamzdynais su rankinio valdymo sklendėmis ir
atbuliniais vožtuvais (240, 241, 250, 251, 260, 261, 270, 271, 280, 281, 290, 291 elementai).
Darbe padaryta prielaida, kad rankinio valdymo sklendės apėjimo vamzdynuose uždarytos.

Vieno PCS nesimetrinio sustojimo režimo analizė

Analizuojant buvo priimta, kad:
1) nėra vertikaliu BS poslinkiu vienas kito atžvilgiu ir visų BS geometrinės ašys yra viename

lygyje (+30,0 žymė);
2) į gretimus BS paduodamas vienodas vandens - garo mišinio kiekis;
3) reaktoriui dirbant stacionariu režimu nuimamo garo kiekis gretimuose BS vienodas;
4) reaktoriui dirbant stacionariu režimu paduodamo maitinimo vandens kiekis į gretimus

BS vienodas.
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Pradiniu momentu reaktorius dirba 4155 MW galingumu, t.y. artimu maksimaliai leistinam
šiluminiu galingumu. Vandens debitas per kiekvieną PCS yra 1630 kg/s (7530 m3/val).
Pradinės PCK fizinių parametrų reikšmės buvo priimtos remiantis atliktais matavimais
Ignalinos AE.

Laiko momentu t = 0 s išsijungia vienas PCS (835 elementas, 6.1.14 pav.). Kadangi likę
PCS dirba toliau, užsidaro šio siurblio slėgiminiame vamzdyne esantis atbulinis vožtuvas.
6.1.15 paveiksle parodyta, kad šilumnešio debitas pro išjungtą siurblį per 13 - 14 sekundžių
sumažėja nuo 1630 kg/s iki nulio. Tai iššaukia vandens debito padidėjimą dirbančiuose tos
pačios pusės PCS iki 2070 kg/s. Vandens debitas per neavarinės (kairės pusės) siurblius
praktiškai išlieka pradiniame lygyje. Pagal vieno PCS sustojimo signalą įsijungia
reaktoriaus avarinė apsauga AZ-4, ir per 20 sekundžių neutroninis reaktoriaus galingumas
sumažėja nuo 4155 MW iki 2880 MW (60 % nuo nominalaus galingumo). Į išskiriamos
galios sumažėjimą reaguoja turbinų reguliavimo sistema. Turbina, dirbanti galingumo
palaikymo režimu, po AZ-4 suveikimo keliom sekundėm pereina į slėgio palaikymo
režimą. Pasiekus į turbiną tiekiamo garo debitą, atitinkantį 60 % galingumo (690 kg/s),
turbina vėl pereina į galingumo palaikymo režimą. Garo debitas į kitą turbiną, dirbančią
slėgio palaikymo režimu, svyruoja apie 650 kg/s. Kadangi slėgis BS praktiškai nekinta, garo
nuėmimas saviems poreikiams taip pat nepakinta. Dėl vieno PCS sustojimo slėgis
slėgiminiame kolektoriuje sumažėja iki 7,63 MPa. Viso šio pereinamo režimo metu
vandens lygio palaikymo sistema, tiekdama reikiamą maitinimo vandens kiekį, užtikrina
lygių stabilumą PCK kairės ir dešinės pusės BS (6.1.16 pav.).

Vieno PCS nesimetrinio sustojimo įtaka vandens lygiui gretimuose BS

Norint nustatyti VLSV skaičiaus įtaką vandens lygiui gretimuose BS buvo atlikti trys
skaičiavimo variantai:

1) vieno PCS nesimetrinio sustojimo režimas esant dvejiems VLS vamzdžiams (siūloma
modernizacija);

2) vieno PCS nesimetrinio sustojimo režimas esant šešiems VLS vamzdžiams (iki
modernizacijos);

3) vieno PCS nesimetrinio sustojimo režimas esant šešiems VLS vamzdžiams su nerealiai
vienodu nuleidžiamojo vamzdyno modeliu. Šis skaičiavimas buvo atliktas norint įvertinti
realios vamzdynų geometrijos įtaką modeliavimo rezultatams.

Skaičiavimo rezultatų sulyginimas esant nevienodiems (realiems) ir vienodiems
(nerealiems) nuleidžiamiesiems vamzdžiams parodė, kad nuleidžiamųjų vamzdžių ilgių ir
alkūnių skirtumai sąlygoja lygių skirtumą gretimuose BS, o tai savo ruožtu iššaukia vandens
pertekėjimą per VLS vamzdžius. 6.1.17 paveiksle matome, kad, reaktoriui dirbant
stacionariu režimu, nėra tekėjimo per VLSV, modelyje su vienodais nuleidžiamaisiais
vamzdžiais. Nesimetrinis PCS sustojimas trumpam (apie 60 sekundžių) iššaukia nežymius
pertekėjimus, bet vėliau įsiurbimo kolektoriuje nusistovi toks tekėjimo režimas, kad
tekėjimas per VLSV liaujasi. Dėl realių nuleidžiamųjų vamzdžių nevienodumo,
pertekėjimai per VLSV egzistuoja ir reaktoriui dirbant stacionariu režimu (6.1.17.a pav.).
Atlikti skaičiavimai parodė, kad VLSV skaičiaus pakeitimas (nuo šešių iki dviejų)
praktiškai neturi įtakos pagrindiniams termohidrauliniams PCK parametrams. 6.1.17.b
paveiksle matome, kad, reaktoriui dirbant stacionariu režimu, dviejų VLS vamzdžių atveju
tekėjimas per juos beveik toks pat kaip ir šešių VLS vamzdžių atveju. Nesimetrinis PCS
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sustabdymas iššaukia nedidelį (nesiekia 20 kg/s) debito svyravimą VLS vamzdžiuose.
Reikia pažymėti, kad dviejų VLS vamzdžių atveju šio svyravimo amplitudė net gi mažesnė,
negu šešių VLS vamzdžių atveju. Praėjus maždaug 1000 sekundžių po PCS sustojimo,
abejais atvejais (su šešiais ir dviem VLSV) debito svyravimai baigiasi ir šilumnešio
pertekėjimai nusistovi buvusiame lygyje. 6.1.18 paveiksle parodyta, kaip kinta vandens
lygiai gretimuose BS. VLSV skaičiaus sumažinimas nuo šešių iki dviejų iššaukia 2,5 mm
lygių skirtumą gretimuose BS, reaktoriui dirbant stacionariu režimu. Nesimetrinis PCS
sustojimas vienoje kontūro pusėje iššaukia gęstančius lygių svyravimus, tačiau vandens lygių
skirtumas gretimuose BS neviršija 10 mm, o tai žymiai mažiau už leistiną (100 mm, /NIK-
94/). Vieno PCS nesimetrinio sustojimo įtaka vandens lygiui gretimuose BS apibendrinta
6.1.2 lentelėje.

6.1.2 lentelė. Vieno PCS nesimetrinio sustojimo įtaka vandens lygiui gretimuose BS

Šešių
•VLSV
modelis
Dviejų
VLSV
modelis

Pertekėjimai per VLSV,
kg/s

Stacionarus
režimas

12,7

12,3

Pereinamas
režimas

+25,2
-

-8,8
+ 17,4

-
+2,7

Vandens greitis VLSV,
kg/s

Stacionarus
režimas

0,043

0,132

Pereinamas
režimas
+0,098

-
-0,029
+0,212

-
+0,034

Vandens lygių skirtumas
BS,

Stacionarus
režimas

0,0

2,5

mm

Pereinamas
režimas

+ 14,0
-

-13,0
+ 10,0

-
-7,0

6.1.4 Maitinimo siurblių darbo modeliavimas pagrindinėje reaktoriaus RBMK-1500
avarinio aušinimo posistemėje

Avariniuose režimuose susijusiuose su PCK vamzdynų trūkiais galimi atvejai, kai šilumnešis
nepatenka į dalį kuro kanalų, bet išteka per trūkį. Tokiais atvejais aktyvinę zoną nuo
perkaitimo apsaugo reaktoriaus avarinio aušinimo sistema (RAAS). Sistema turi suveikti
anksčiau, negu avarijos pasėkoje įvyks šilumą išskiriančių elementų perkaitimas. Tam, kad
įvykus bet kokiai avarijai dėl šilumnešio padavimo sutrikimų, aktyvinę zona neperkaistų,
RAAS turi užtikrinti reikiamo vandens kiekio tiekimą į reaktoriaus kuro kanalus.
Įvertinant reaktoriaus šiluminės galios kitimą avarinio stabdymo metu, /TOB-89/ darbe
buvo nustatytas taip vadinamas "reikalingas vandens kiekis", kurį turi tiekti RAAS (6.1.19
pav.).

RAAS pagalba šaltas vanduo tiekiamas į GPK ir toliau į kuro kanalus. Pirmais po avarijos
laiko momentais, kada liekamasis šilumos išsiskyrimas aktyvinėje zonoje dar aukštas, zoną
aušina pagrindinė RAAS posistemė. Ši posistemė susideda iš trijų nepriklausomų ataušinto
vandens tiekimo į reaktorių kanalų. Kiekvienas jų turi garantuoti 50 % RAAS reikalingo
vandens kiekio tiekimą. Du kanalai prijungti prie hidroakumuliacinių balionų, o trečias -
prie pagrindinių maitinimo siurblių (PMS). Normalios eksploatacijos režimo metu PMS
maitinimo vandenį tiekia į būgnus-separatorius.
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6.1.17 pav. Šilumnešio pertekėjimai per VLSV šešių (a) ir dviejų (b) vamzdžių modeliuose:
1 - modelis su vienodais (nerealiais) nuleidžiamaisiais vamzdžiais; 2 - modelis su
nevienodais (realiais) nuleidžiamaisiais vamzdžiais (6 VLSV); 3 - modelis su nevienodais
(realiais) nuleidžiamaisiais vamzdžiais (2 VLSV)
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6.1.18 pav. Vandens lygių skirtumas dešinės pusės BS: 1 - šešių VLSV atveju; 2 - dviejų
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6.1.19 pav. Reikalingas RAAS vandens kiekis /TOB-89/

6.1.20 pav. Vandens tiekimo iš PMS ir AMS j BS ir į GPK elementinė schema: 1 -
neavarinės pusės BS, 2 - avarinės pusės BS, 3 - maitinimo vandens ir VPAS vandens
maišytuvas, 4 - BS maitinimo mazgas, 5 - deaeratorius, 6 - paleidžiamasis (avarinis) BS
maitinimo mazgas, 7 - greitaeigės sklendės nuo PMS, 8 - atbulinis vožtuvas, 9 - RAAS
kolektorius nuo PMS ir AMS, 10 - tekėjimo ribotuvas, 11 - RAAS vandens ir kontūro
vandens maišytuvas, 12 - avarinės pusės GPK, 13 - neavarinės pusės GPK, 14 - debito
matuoklis, 15 - greitaeigės sklendės nuo AMS, 16 - RAAS kolektoriai nuo balioninės
RAAS ir RAAS siurblių, 17 - PMS slėgimo kolektorius, 18 - reguliuojantis vožtuvas, 19 -
PMS, 20 - PMS įsiurbimo kolektorius, 21 - AMS, 22 - AMS recirkuliacinės linijos modelis
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Šiame darbe sumodeliuotas maitinančių siurblių darbas avariniame režime esant
pagrindinių cirkuliacinių siurblių slėgiminio kolektoriaus trūkiui, taip vadinamai
maksimaliai projektinei avarijai (MPA).

Vandens tiekimo nuo PMS į GPK ir BS modelis

Naudojant amerikiečių programų paketą RELAP5 buvo sukurtas vandens tiekimo iš PMS į
GPK ir BS modelis. Modelio elementinė schema pateikta 6.1.20 pav.

Vandens tiekimo iš PMS sistema susideda iš:

• deaeracinės sistemos,
• maitinimo siurblių,
• vandens tiekimo iš PMS į BS vamzdynų su BS maitinimo mazgu,
• vandens tiekimo iš PMS j RAAS kolektorius vamzdynų su RAAS maitinimo mazgu,
• RAAS kolektorių ir nuo jų iki GPK einančių vamzdynų.

Deaeracinė sistema susideda iš 4 deaeratorių, tarpusavyje sujungtų išlyginamosiomis
linijomis vandens ir garo dalyse. Deaeratorius susideda iš vandens bako ir ant jo pastatytos
deaeruojančios kolonėlės. Kolonėlė dirba kaip maišantysis šildytuvas ir tarnauja šalto
pagrindinio kondensato pašildymui šildančiu garu. Kondensatui įkaitus iki soties
temperatūros išsiskiria jame ištirpę dujos, kurios pašalinamos iš viršutinės kolonėlės dalies
per dujų išsiurbimo vamzdynus. RELAP5 modelyje deaeratoriai (5) sumodeliuoti vandeniu
užpildytu tūriu su užduotais pastoviais slėgiu ir temperatūra.

Maitinimo vanduo iš deaeracinės sistemos tiekiamas j pagrindinių (19) ir avarinių
maitinimo siurblių (AMS) (21) {siurbimo kolektorius. Kaip pagrindiniai maitinimo
siurbliai, naudojami septyni (šeši dirbantys ir vienas rezervinis) II3A1650-80 tipo siurbliai.
Duotoje schemoje realūs septyni maitinimo siurbliai su įsiurbimo ir slėgimo vamzdynais
sumodeliuoti trimis elementų grupėmis. Pirmoje grupėje į vieną elementą apjungti penki
PMS. Kitose dviejose grupėse vieną siurblį modeliuoja vienas elementas.

Vandens pertekėjimui iš slėgimo kolektoriaus į įsiurbimo kolektorių išvengti, sustojus
siurbliui, kai dirba kiti siurbliai, kiekvieno PMS išėjime įrengtas atbulinis vožtuvas. Už
atbulinio vožtuvo įrengtas reguliuojantis vožtuvas (18), kurio tikslas palaikyti pastovų slėgį
siurblio išėjime. Normaliame reaktoriaus darbo režime šis vožtuvas yra nepilnai atidarytoje
būsenoje (slėgio reguliatorius atjungtas). Slėgį reguliuoti vožtuvas pradeda tik po signalo
"RAAS" (avariniuose režimuose).

Iš PMS slėgimo kolektoriaus (17) į kairįjį ir dešinįjį būgnų-separatorių maitinimo mazgus
(4) eina 4 maitinimo vandens tiekimo vamzdynai su debito matuokliais (14). Iš maitinimo
mazgų vanduo, maišytuvuose (3) sumaišytas su vandeniu iš prapūtimo - aušinimo sistemos
(PAS), tiekiamas į abiejų reaktoriaus pusių BS (1, 2). Prieš BS maitinimo mazgus iš
kiekvieno maitinimo vamzdyno atsišakoja po vieną vamzdį, kuris nukreipiamas į kiekvienos
reaktoriaus pusės RAAS kolektorius (9) (po du vamzdžius).

BS maitinimo mazgas (4) turi trijų lygiagrečių vamzdynų schemą. Kiekviename vamzdyne
yra reguliuojantis ir atbulinis vožtuvai, kurie neleidžia pertekėti vandeniui iš PCK į
maitinimo vandens kontūrą , kai nedirba PMS. Maitinimo mazgas normalios eksploatacijos
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režimo metu palaiko operatoriaus užduotą vandens lygį BS, keisdamas maitinimo vandens,
tiekiamo iš PMS į BS, debitą. Maitinimo vandens debitas reguliuojamas trimis lygiagrečiai
sujungtais reguliuojančiais vožtuvais. Reguliuojančių vožtuvų atidarymo laipsnis
nustatomas atsižvelgiant j vandens lygį BS, reaktoriaus galingumą ir maitinimo vandens
debitą.

Maitinimo vandens tiekimo į RAAS kolektorius linijose yra RAAS maitinimo mazgas.
Maitinimo mazgą sudaro trys lygiagrečiai sujungtos greitaeigės sklendės (7). Šios sklendės
normaliame darbo režime uždarytos ir atidaromos pagal "RAAS" signalą. Pilnai šios
sklendės atsidaro per 18 s, bet jų konstrukcija tokia, kad jau po 5 sekundžių jos praleidžia
reikalingą RAAS vandens debitą. Už RAAS maitinimo mazgo kiekvienoje linijoje yra po
vieną atbulinį vožtuvą (8), kurie sulaiko atbulinį vandens tekėjimą iš RAAS kolektoriaus į
maitinimo traktą nesankcionuotai atsidarius (7) sklendėms. Toliau maitinimo vandens
vamzdynai jungiasi prie RAAS kolektorių (9). Iš RAAS kolektoriaus maitinimo vanduo per
vamzdžius su 45 mm skersmens ištekėjimo ribotuvais (10) patenka į maišytuvus (11).
Ribotuvai išlygina vandens debitą ir sumažina jo išmetimą esant GPK (12) trūkiui už
atbulinio vožtuvo. Maišytuvai (11) padeda išvengti šiluminio smūgio padavus šaltą RAAS
vandenį.

RELAP5 modelyje vamzdžiai ir atbuliniai vožtuvai modeliuojami standartiniais kodo
elementais. Ribotuvai modeliuojami kaip jungtys su atitinkamais skerspjūvio plotais tarp
atskirų tūrių. Reguliuojantys vožtuvai, esantys BS maitinimo mazguose, greitaeigės
sklendės RAAS maitinimo mazguose ir PMS reguliuojantys vožtuvai modeliuojami kaip
valdomi vožtuvai, atsižvelgiant į realią jų valdymo logiką.

Šiame modelyje sumodeliuotas maitinimo vandens padavimas į keturis BS abiejuose PCK
pusėse. Taip pat sumodeliuoti abiejų pusių RAAS ir GPK kolektoriai. Kiekvienas atskiros
pusės BS ir po 20 GPK sumodeliuoti tūriais, kuriuose vandens parametrai (slėgis ir
temperatūra) užduodami ribinėmis sąlygomis.

Prie vamzdynų, einančių iš PMS į BS ir GPK prijungti vandens tiekimo iš AMS vamzdynai.
Neatmetama galimybė, kad vanduo, tiekiamas iš AMS, turės įtakos vandens debitui iš
PMS. Todėl tame pačiame modelyje sumodeliuota ir vandens tiekimo sistema iš AMS į BS
ir GPK. Penki dirbantys AMS (21) sumodeliuoti vienu elementu. AMS recirkuliacijos linija
sumodeliuota papildomu tūriu (22), į kurį nuleidžiamas vandens perteklius. Vanduo iš
AMS į abiejų pusių RAAS kolektorius gali patekti atsidarius greitaeigėms sklendėms (15).

Kadangi vandens tiekimas iš RAAS siurblių ir hidroakumuliacinių balionų vyksta į kitus
RAAS kolektorius (16), vandens tiekimo sistema iš RAAS siurblių ir iš balionų
nemodeliuojama. Šiomis sistemomis tiekiamas vandens kiekis duotame modelyje
nustatomas ribinėmis sąlygomis. Ribinėmis sąlygomis užduodamas taip pat PAS tiekiamo
vandens debitas.

PMS darbas maksimalios projektinės avarijos atveju

Remiantis pateiktu modeliu išanalizuotas PMS darbas MPA atveju. Skaičiavimai buvo
atliekami pirmoms 100 s, kadangi buvo daroma prielaida, kad per šį laiko tarpą įsijungia
RAAS siurbliai ir vėliau reaktorius aušinamas abejomis RAAS posistemėmis. Analizė buvo
vykdoma padarius eilę prielaidų:
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• Vandens slėgis ir temperatūra deaeratoriuose pastovūs ir lygūs: P= 1,2 MPa, T= 190 °C;
• Analizėje daroma prielaida, kad suveikia tik vienas balioninės RAAS kanalas, t. y. j

avarinės pusės GPK papildomai patenka tik pusė reikiamo vandens kiekio iš balionų;
• Dirba penki iš septynių PMS ( vienas siurblys remonte, kitas - rezerve);
• Dirba penki iš šešių AMS (vienas siurblys rezerve);
• RAAS siurbliai naginėjamu avarijos laiko tarpu (100 s) nedirba;
• RAAS įjungimo signalas generuojamas laiko momentu t=0,0 s.

Laiko momentu t=0 s pradeda atsidarinėti RAAS maitinimo mazguose esančios
greitaeigės sklendės vandens tiekimui iš PMS į avarinės pusės GPK. Pilnai sklendės
atsidaro per 18 s, bet jau po 5 s jos atsidaro tiek, kad kiekviena gali praleisti po 540 kg/s
vandens. Tuo pačiu metu įsijungia avariniai maitinimo siurbliai ir pradeda atsidaryti
greitaeigės sklendės vandens padavimui iš AMS į abiejų pusių RAAS kolektorius.
Vandiens, tiekimo į kiekvieną pusę, linijose yra po dvi lygiagrečias sklendes, kurios pilnai
atsidaro per 20 sekundžių.

Šilumnešio slėgio ir temperatūros PCK avarinėje ir neavarinėje pusėse BS ir GPK kitimas
buvo nustatytas atskiru skaičiavimu, atliktu naudojant RBMK-1500 PCK modelį. Šiame
modelyje, sumodeliuotame RELAP5 pagalba ir pateiktame /VIL-96/, buvo sumodeliuotas
PCS slėgimo kolektoriaus trūkis (MPA). Analizė atlikta esant pradiniam reaktoriaus
galingumui artimam maksimaliai leistinam šiluminiam 4200 MW. Modeliuojant daroma
prielaida, kad po trūkio kolektoriaus galai išsiskiria tokiu atstumu, kad negalima ištekančių
srautų tarpusavio sąveika, t. y. modeliuojamas maksimalus šilumnešio nuotėkis. Šilumnešio
slėgis PCK avarinėje ir neavarinėje pusėse BS ir GPK per 100 sekundžių nukrenta
maždaug iki 3 MPa (6.1.21 pav.). Dėl šilumnešio netekimo vandens lygis avarinės pusės BS
staigiai mažėja, ir maždaug po 20 sekundžių šie BS pilnai ištuštėja. Į avarinės pusės BS
vandens lygio reguliatorių esant MPA ateina vienas kitam prieštaraujantys signalai:

• signalas apie lygio reikšmę "reikalaus" vožtuvo atsidarymo, kadangi lygis mažėja;
• signalas apie reaktoriaus galingumą "reikalaus" vožtuvo pridarymo, kadangi galingumas

mažėja;
• signalas apie maitinimo vandens debitą "reikalaus" vožtuvo pridarymo, kadangi debito

matuoklis šiuo atveju matuos suminį vandens debitą į BS ir j GPK. Šis suminis debitas
didėja.

Atsižvelgiant į šiuos samprotavimus, priimtas konservatyvus sprendimas - avarinės pusės
BS maitinimo mazge esantys vožtuvai po avarijos lieka prieš tai buvusioje būsenoje.
Neavarinės pusės BS maitinimo mazge vandens lygį reguliuojantys vožtuvai užsidarinės, nes
vandens lygis šiuose BS po avarijos kyla.

Analizės rezultatai

Po greitaeigių sklendžių, esančių avarinės pusės RAAS maitinimo mazge, atsidarymo slėgis
PMS slėgimo kolektoriuje pradeda mažėti (6.1.22 pav.). Tuo pačiu momentu su RAAS
įjungimo signalu, PMS slėgio reguliatorius persijungia į slėgio palaikymo PMS išėjime
režimą. Reguliatorius palaiko 8,0 MPa slėgį. Kadangi pirmąsias 40 sekundžių po avarijos
slėgis PMS slėgimo kolektoriuje didesnis negu 8,0 MPa, reguliatorius pradeda atidarinėti
reguliuojantį vožtuvą siurblio išėjime ir slėgis PMS išėjime tampa artimu slėgiui slėgimo
kolektoriuje. Vėliau, mažėjant slėgiui GPK ir RAAS kolektoriuje, pradeda mažėti slėgis ir
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PMS slėgimo kolektoriuje. Šiuo atveju slėgio reguliatorius duoda komandą reguliuojančio
vožtuvo pridarymui, palaikant užduotą 8,0 MPa slėgį. Priklausomai nuo slėgio PMS išėjime
keičiasi tiekiamo siurbliais maitinimo vandens kiekis.

Priešavariniame režime vanduo iš PMS tiekiamas tik į abiejų pusių BS. Įvykus avarijai
(trūkus PCS slėgio kolektoriui), vanduo paskirstomas jau trims vartotojams (6.1.23 pav.):

1) neavariniams BS,
2) avariniams BS,
3) avarinės pusės GPK.

Tiekiamo vandens kiekis į neavarinės pusės BS mažinamas, kadangi prisidaro BS
maitinimo mazgo reguliuojantis vožtuvas, siekdamas palaikyti vandens lygį tuose BS.
Tiekiamo vandens kiekis į avarinės pusės BS mažai kinta, kadangi buvo padaryta
konservatyvi prielaida, jog avarinės pusės BS maitinimo mazgo reguliuojantis vožtuvas
lieka toje pačioje būsenoje. Vandens kiekis avarinės pusės GPK pirmomis avarijos
sekundėmis priklauso nuo greitaeigių sklendžių atsidarymo laipsnio. Kaip matome iš 6.1.23
paveikslo, šių sklendžių greitaeigiškumas pakankamas, kad gauti šuolinį debito padidėjimą
nuo 0 iki 500 kg/s. Trečią sekundę po RAAS įsijungimo vandens debitas dėl slėgių
persiskirstymo vamzdynuose truputį sumažėja. Vamzdyne, jungiančiame visus tris RAAS
kolektorius su GPK, yra droselinis ištekėjimo ribotuvas. Pasiekus kritinį ištekėjimą, šiame
ribotuve srautas iš PMS uždaromas vandens srautu iš balioninės RAAS (priimta, kad dirba
vienas balioninės RAAS kanalas ir bendras našumas lygus 50 % reikalingo debito).

Atlikti skaičiavimai parodė, kad pirmas 100 sekundžių vanduo iš AMS tiekiamas praktiškai
tik į neavarinės pusės GPK (vandens tiekimas iš pagrindinės RAAS posistemės trukdo
tiekti vandenį iš AMS j avarinės pusės GPK). 6.1.24 paveiksle pateiktas reikalingo vandens
kiekio /TOB-89/ palyginimas su suminiu vandens kiekiu iš RAAS sistemos į avarinės pusės
GPK (vanduo iš PMS ir 50 % iš balioninės RAAS). Kaip matome, pradiniu momentu (apie
10 sekundžių) reikalingas debitas 17 % viršija apskaičiuotą. Bet jau po 13 sekundžių
apskaičiuotas debitas susilygina su reikalingu RAAS debitu. Maksimali reikalingo debito
reikšmė skaičiavime pasiekiama po 50 sekundžių. Tuo būdu skaičiavimai patvirtina, kad
esant MPA, reaktorius gali būti ataušintas vandeniu iš PMS ir vieno balioninės RAAS
kanalo.
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6.1.24 pav. Suminis šilumnešio debitas į avarinės pusės GPK: 1 - reikalingas RAAS
vandens debitas /TOB-89/, 2 - suminis apskaičiuotas debitas j GPK, 3 - debitas iš PMS,
4 - debitas iš balioninės RAAS
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62 IGNALINOS AE AVARIJŲ LOKALIZACIJOS SISTEMOS MODELIAVIMAS
NAUDOJANT "CONTAIN" PROGRAMŲ PAKETĄ

Šiame skyriuje yra pristatomi analitiniai Ignalinos AE avarijų lokalizacijos sistemos (ALS)
įvertinimo rezultatai esant ilgalaikėms projektinėms avarijoms, tokioms kaip slėgimo (SK)
bei grupinio paskirstymo (GPK) kolektorių, o taip pat mažo diametro vamzdžio pilni
trūkiai bei pagrindinio apsaugos vožtuvo (PAV) neužsidarymas. Ignalinos AE ALS
įvertinimas buvo atliktas panaudojant CONTAIN (JAV) programų paketo (kodo) Cl 1AF
versiją /MUR-95/, leidžiančią nustatyti termohidrodinaminius ALS patalpų ir
kondensacinių baseinų parametrus bei juose vykstančius procesus ne tik pradiniam avarijos
periodui, bet ir ilgalaikiam procesui trunkančiam daugiau kaip para. Tai pirmoji kodo
CONTAIN versija, kuri buvo paruošta vartotojams per paskutinius 3 metus Sandijos
Nacionalinėje laboratorijoje (JAV). Skaičiavimai atlikti naudojantis srauto ištekėjimo iš
trūkio vietų masės ir energijos funkcijomis, gautomis kodo RELAP5 (JAV) pagalba.

Šiuo metu labai trūksta informacijos apie Ignalinos AE ALS darbo analitinį įvertinimą.
ALS problemos taip pat nenagrinėjamos ir techniniame saugos pagrindime, taip
vadinamame TOBe /TOB-89/. Pirmasis dokumentas, kuriame buvo pateiktas toks ALS
įvertinimas buvo išleistas dar 1976 metais VNIPIET. Tai paaiškinamasis raštas prie
Ignalinos AE ALS projekto /SVE-76/. Pagrindinių ALS projektinių parametrų nustatymui
paaiškinamajame rašte dominuoja kvazistacionarinis skaičiavimo metodas. Darbų, kurie
analizuotų Ignalinos ALS darbą ilgalaikės avarijos atveju, naudojant patikimus skaičiavimo
metodus, atviroje literatūroje praktiškai nėra. Šiuo metu labai trūksta skaičiavimo metodų
ir technikos, leidžiančios teisingai sumodeliuoti reaktoriaus RBMK-1500 ALS patalpas bei
kondensacinius baseinus. Kodų (programų) sistemos, kurios buvo sudarytos vakarų tipo
reaktorių kontainmentų parametrų išskaičiavimui, pasirodė turinčios įvairiausius
apribojimus, kai jas pradedi pritaikyti daug sudėtingesnių sistemų analizei, sakykim tokių
kaip RBMK tipo reaktorių ALS.

Ignalinos AE ALS smulkus aprašymas yra pateiktas /ALM-93, SAR-96/. ALS tai slėgio
mažinimo sistema, kuri susideda iš nuosekliai viena su kita sujungtų patalpų ir turinti 10
kondensacinių baseinų. Panašiai kaip ir pirminis daugkartinės priverstinės cirkuliacijos
kontūras (PCK), susidedantis iš dviejų kilpų, ALS taip pat yra padalinta į 2 beveik
identiškas dalis. Didesnioji jo dalis, pvz., dalis nuleidžiamųjų vamzdynų, įsiurbimo ir
slėgimo kolektoriai kartu su pagrindiniais cirkuliacijos siurbliais, dalis GPK yra patalpinta
taip vadinamuose atspariose ir sandariose ALS patalpose. Šios patalpos yra suprojektuotos
maksimaliam 3 kg/cm2 pertekliniam slėgiui.

Ignalinos AE ALS darbui įvertinti buvo sudaryta skaičiavimo schema (6.2.1 pav.),
susidedanti iš 25 zonų (celių). Ši schema leidžia nagrinėti bet kurias avarijas, susietas su
šilumnešio praradimu PCK ALS ribose. 6.2.1 lentelėje yra išvardintos patalpos, įtrauktos į
atskiras skaičiuojamas celes, ir pateiktos jų charakteristikos.

62.1 ALS darbo {vertinimas, esant slėgimo kolektoriaus pilnam trūkiui

Pradiniai duomenys CONTAIN kodui esant SK pilnam trūkiui. Ignalinos AE ALS darbui
įvertinti, esant SK pilnam trūkiui, buvo panaudota suprastinta skaičiavimo schema,
susidedanti iš 18 celių (6.2.1 pav. - nuo #1 iki # 18) ir 82 struktūrų šilumos nuvedimui per
ALS sienas įvertinimui. Naudojamoje skaičiavimo schemoje buvo atmestos celės # # 18,
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6.2.1 pav. 25 celių Ignalinos AE ALS schema
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6.2.2 pav. Srauto ir entalpijos ištekėjimo iš trukusio SK funkcija
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6.2.1 lentelė. Geometrinės celių charakteristikos (žiūr. 6.2.1 pav.)

Celes Nr.

Celė #1

Celė #2
Celė #3

Celė #4

Celė #5

Celė #6
Celė #7

Celė #8
Celė #9
Celė #10

Celė #11
Celė #12

Celė #13

Celė #14

' Celė #15
Celė #16

Celė #17
Celė #18

Celė #19

Celė #20

Celė #21
Celė #22

Celė #23

Celė #24
Celė #25

Patalpos

Avarinė patalpa (kairioji ALS pusė): 208/1,117/1,3,5,7,135/1,
407/1,409/1 ir 413/1
Koridorius (kairioji ALS pusė): 214/1
Apatinė garų priėmimo patalpa (kairysis ALS bokštas): 245/1,
342/1,2,3,4,5,6 ir 432/1,2
1-4 kondensacinių lėkščių (kairysis ALS bokštas) garo
paskirstymo kolektoriai ir nuleidžiamieji kondensacijos
vamzdžiai
1-4 kondensacinių lėkščių patalpa (kairysis ALS bokštas): 341/1,
431/1,437/1,533/1
Oro nuvedimo kanalas (kairysis ALS bokštas): 246/1, 247/1
Dujų užlaikymo patalpa (kairysis ALS bokštas): 721/1,3,5,
1024/1,3,5
Dujų užlaikymo patalpa (kairysis ALS bokštas): 1025/1
ALS abiejų pusių jungiamasis koridorius: 215
Patalpos (dešinioji ALS pusė): 208/2,117/2,4,6,8,135/2,407/2,
409/2 ir 413/2
Koridorius (dešinioji ALS pusė): 214/2,213
Apatinė garų priėmimo patalpa (dešinysis ALS bokštas): 245/2,
3417,8,9,10.11,12 ir 432/3,4
1-4 kondensacinių lėkščių (dešinysis ALS bokštas) garo
paskirstymo kolektoriai ir nuleidžiamieji kondensaciniai
vamzdžiai
1-4 kondensacinių lėkščių patalpa (dešinysis ALS bokštas):
341/2,431/2,437/2,533/2
Oro nuvedimo kanalas (dešinysis ALS bokštas): 246/2, 247/2
Dujų užlaikymo patalpa (dešinysis ALS bokštas): 721/2,4,6,
1024/2,4,6
Dujų užlaikymo patalpa (dešinysis ALS bokštas): 1025/2
Viršutinė garų priėmimo patalpa (kairysis ALS bokštas):
635/1,3,5,7
Garo vamzdžiai iš GRJ-B ir PAV j 5-tą kondensacinę lėkštę
(kairysis ALS bokštas) ir nuleidžiamieji kondensaciniai,
vamzdžiai
Garo-dujų mišinio vamzdžiai iš reaktorinės erdvės į 5-tą
kondensacinę lėkštę (kairysis ALS bokštas) ir nuleidžiamieji
kondensaciniai, vamzdžiai
5 kondensacinės lėkštės (kairysis ALS bokštas) patalpa: 634/1,3
Viršutinė garų priėmimo patalpa (dešinysis ALS bokštas):
635/2,4,6,8
Garo vamzdžiai iš GRJ-B ir PAV į 5-tą kondensacinę lėkštę
(dešinysis ALS bokštas) ir nuleidžiamieji kondensaciniai,
vamzdžiai
5 kondensacinės lėkštės (dešinysis ALS bokštas) patalpa: 634/2,4
Aplinka

Patalpos turis,
m3

5970

1150
1916

403

2134

2634
7867

631
1400
5970

1450
1924

403

2178

2634
7867

631
288

89

1013

768
288

98

768

Patalpos sienų
plotas,

m
4500

850
2470

3170

3770
5100

480
1100
4500

1150
2470

3170

3770
5100

480
330

1180
330

1170

Metalo
masė,
tonos

144

27
79

103

140

121
164

15
35
144

37
79

103

140

121
164

15
19

31

4

62
19

34

62

Celės GPK trūkio avarijai skaičiuoti (žiūr. 6.2.14 pav.)
Celė #18
Celė #19
Celė # 2 0

GPK patalpa 209/1 (kairioji ALS pusė)
Poreaktorinės erdvės patalpa 125
GPK patalpa 209/2 (dešinioji ALS pusėj

1100
2000
1100

700
750
700

22
24
22

19, 20, 22 ir 23, o prie celių #6 ir #15 buvo pridėta virš 5-to baseino vandens paviršiaus
esančių patalpų tūriai ir sienos (iš celių # 21 ir #24 atitinkamai). Celei #25,
modeliuojančiai aplinką, buvo suteiktas celės #18 numeris. Buvo priimta, kad pradinė
vandens temperatūra kondensaciniuose baseinuose yra 35°C, o vandens lygis juose - 1,05
m. Kai vandens lygis baseinuose pakyla iki 1,2 m (dėl garo kondensacijos) sumodeliuotas
perteklinio vandens persipylimas j karšto kondensato baseiną.

Kaip matyti 6.2.1 pav., į skaičiavimo schemą įtraukti 6 baseinai. Modeliuojant
kondensacinius baseinus, kiekviename iš ALS bokštų buvo apjungtos 4 apatinės
kondensacinės lėkštės. Šie baseinai sumodeliuoti celėse #5 ir #14. Karšto kondensato
kameros (KKK) baseinai sumodeliuoti celėse #6 ir #15. Pradinis vandens lygis juose
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priimtas 2,5 m. Modelyje yra numatyta, kad vandens perteklius iš šių baseinų gali būti
nupilamas j celes # 3 ir #12, modeliuojančias apatines garų priėmimo patalpas.
Kondensato perpylimas įvyksta tuomet, kai jo lygis baseinuose # 5 ir #14 pasiekia 3,3 m.
Sekantys 2 baseinai, kurie yra celėse # 8 ir #16 pradiniu skaičiavimo momentu yra tušti. Jie
užsipildo per 5 min, kad išplukdytų rutulius ir uždarytų švaraus oro išmetimo vamzdžius.

Pagal sudarytą skaičiavimo schemą ALS patalpų šiluminius hidraulinius parametrus galima
nustatyti vertinant, kad ALS siurblinė- aušintuvas veikia, arba skaitant, kad ji yra sugedus ir
kondensacinių baseinų vanduo yra neaušinamas. ALS siurblinės- aušintuvo modelis
įjungiamas nuo pat pradinio skaičiavimo momento.

Švaraus oro išmetimas iš ALS bokštų (iš celių #8 ir #17) į atmosferą yra sumodeliuotas
specialių jungčių pagalba, kurios užsidaro praėjus 5 min nuo avarijos pradžios, kas atitinka
išmetamųjų vamzdžių sekcijos užpildymo vandeniu laiką.

Skaičiavimai buvo atlikti, naudojant iš trukusio SK išmetamos masės ir energijos funkciją
(6.2.2 pav.), apskaičiuotą kodo RELAP5 pagalba 85000 s avarijos trukmei /ALM-96/.

Skaičiavimo rezultatai. Darbe /ALM-96/ yra pateikta masės ir energijos srauto funkcijos
nustatymo iš trūkio vietos, esant pilnam paties didžiausio diametro (0,9 m.) PCK vamzdžio
(SK) trūkimui, analizė. Ši masės ir energijos srauto funkcija buvo nustatyta naudojant kodą
RELAP5, t.y., taip vadinamu "geriausio įvertinimo" metodu . Kaip yra parodyta /ALM-96/
tai privedė prie tam tikrų maksimalių pikų nesutapimų pradiniu avarijos momentu,
palyginus su rezultatais, išskaičiuotais, naudojantis kitomis srauto funkcijomis. Šiame darbe
yra parodoma, kad ilgalaikėms avarijoms masės ir energijos šaltinis turi esminę įtaką ALS
patalpų temperatūroms.

ALS darbo įvertinimas SK trūkio atveju dirbant ALS siurblinei- aušintuvui. Pagrindiniai
parametrai, kurie apibūdina ALS darbą, yra slėgis ir temperatūra, kurie susidaro ALS
patalpose dėl šilumos nešėjo ištekėjimo iš trūkio vietos. 6.2.3 ir 6.2.4 pav. yra pateiktas
išskaičiuotas ilgalaikis pereinamas slėgio kitimo procesas kai kuriose ALS patalpose.
Geresnį fizikinį ilgalaikio slėgio kitimo tendencijos įvertinimą galima padaryti analizuojant
6.2.3 pav., kuriame slėgio kitimas pateiktas dekartinėse koordinatėse. Kaip matyti iš
paveikslo pradiniu momentu po SK trūkio yra pastebimas slėgio pikas, kuris yra
iššaukiamas inertinių srauto jėgų ir kuris atsiranda kaip pradinis aštrus maksimumas.
Netrukus už staigaus slėgio piko vėl prasideda lėtas slėgio augimas, kuris paaiškinamas tuo,
kad ištekėjimo iš trūkio vietos energijos kiekis šiuo laiko periodu viršija nuvedamos
energijos kiekį. Maždaug po 3 vai., kai reaktoriaus grafito klojinio šiluminė energija
pakankamai sumažėja ir energijos išmetimas iš trūkio vietos sumažėja, pasikeičia balanso
tarp energijos šaltinio ir nuvedimo kryptis, ir slėgis labai palaipsniui pradeda mažėti.

Antrojo slėgio piko dydis priklauso ne tik nuo išmetamos masės ir energijos kiekio, bet ir
nuo švaraus oro ar kitų nesikondensuojančių dujų kiekio, išmetamo į aplinką per 5 min nuo
avarijos pradžios. Kaip parodė skaičiavimai, esant pilnam SK trūkiui, per pirmąsias 5
avarijos minutes į aplinką yra išmetama apie 30% nesikondensuojančių švarių dujų.

Pradiniu avarijos momentu slėgio kitimo procesas įvairiose ALS patalpose žymiai geriau
įsivaizduojamas, jeigu rezultatai yra pateikiami pusiau logaritminėse koordinatėse (6.2.4
pav.). Kadangi skaičiavimuose buvo priimta, kad SK trūksta PCS patalpoje, esančioje
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6.2.3 pav. Slėgių pasiskirstymas kairiosios ALS pusės patalpose (kondensacinių baseinų
aušinimas dirba). Celės: 1 - #1 (avarinė patalpa), 3 - #3, 5 - #5, 6 - #6,8 - #8

300

250

£ 200

55 150

100

50

a Z*

•J

M

\
\

I-X-X-X ( jic—X"̂

— © — 3

—X —6

-X-8

į—

0.1
ISAG.phva22-l.xls

10 100 1000 10000 100000
Laikas, s

300

250

100 +

50
0.1

ISAG, ph-a22-Uls

10 100 1000 10000 100000
Laikas, s

6.2.4 pav. Slėgių pasiskirstymas patalpose (kondensacinių baseinų aušinimas dirba),
a - kairiosios ALS pusės celės: 1 - #1 (avarinė patalpa), 3 - #3, 5 - #5, 6 - #6,8 - #8;
b - dešiniosios ALS pusės celės: 9 - #9,10 - #10,11 - #11,12 - #12,14 - #14,15 - #15,
17- #17
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kairėje ALS pusėje, todėl ir pradiniai inertiniai slėgio pikai atitinkamose kairės ALS pusės
patalpose gauti didesni. Paveikslėlyje aiškiai matyti slėgio pikas avarinėje patalpoje (celė
#1), o taip pat slėgio pikai sugeneruoti kituose patalpose iki kondensacinių baseinų (pvz.,
celės #3 ir ##9-12) ir už jų (pvz., celės ##5-8 ir ##14-17).

Temperatūrų pasiskirstymas pagrindinėse abiejų ALS pusių patalpose parodytas 6.2.5 pav..
Iš temperatūrų matyti, kad esant ilgalaikiam išmetimui patalpų, esančių tarp dviejų ALS
bokštų (pvz., celės # # 1 , 10, 11), atmosfera yra prisotinimo būklėje. Kai siurblinė-
aušintuvas dirba, už kondensacinių baseinų esančių patalpų atmosfera neįšyla iki
prisotinimo temperatūros, ir patalpos temperatūra palaipsniui mažėja dėl energijos
nuvedimo per sienų struktūras. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad pradiniu avarijos
momentu dešinės ALS pusės patalpose gautos truputį aukštesnės temperatūros, nežiūrint j
tai, kad jos yra žymiai toliau nuo avarinės patalpos negu atitinkamos kairės ALS pusės
patalpos. Tai galima paaiškinti tuo, kad skaičiuojant su kodu CONTAIN buvo panaudotas
"DROPOUT" modelis. Šis modelis leidžia nusodinti kondensatą toje pačioje celėje
(patalpoje), kur jis susidaro, ir tai sustabdo vandens pernešimą į kitas celes. Tokiu būdu
garas šiuose celėse tampa sausu ir aplinka slėgio augimo momentu pereinamajame procese
tampa truputį perkaitinta. Šis momentas yra labai svarbus, kadangi toks ne fizikinis nešamo
vandens nusodinimo būdas gali privesti prie labai skirtingų išskaičiuotų temperatūrų.
Galimo temperatūrų diapazono pavyzdys yra pateiktas 6.2.6 pav., kuriame yra palygintos
avarinės patalpos temperatūros, išskaičiuotos šiame darbe, su analogiškomis, gautomis
/JOH-93/ kodo COPTA pagalba ir naudojantis masės ir energijos srauto funkcija, pristatytą
/TOB-89/. Palyginimas padarytas pradiniam avarijos periodui. Kaip matyti, ne fizikinis
spėjimas, kad maždaug po 14 s po avarijos iš trūkio vietos tekės tik garas, priveda prie to,
kad gaunamas perkaitintos atmosferos būvis. Kaip pažymėta /JOH-93/, tokiu būdu
apskaičiuotos temperatūros gaunasi didesnės už atitinkamas projektines jų reikšmes.

Ilgalaikio dujų- garo mišinio išmetimo į ALS patalpas proceso pagrindinis energijos
sugėrėjas yra kondensacinių baseinų vanduo. Ignalinos AE ALS turi 10 tokių baseinų, ir
ilgalaikio pereinamojo proceso metu juose vyksta masės ir energijos mainai. Esant SK
trūkiui dirba po 4 kondensacines lėkštes kiekviename bokšte. CONTAIN modelyje šios 4
kondensacinės lėkštės sumodeliuotos kaip 1 atskiras baseinas. Šie baseinai - tai celės #5 ir
#14. Modelis taip pat numato, kad perteklinis vanduo iš šių baseinų (celėse #5 ir #14)
kondensacijos proceso metu persipiltų j KKK baseinus (celėse #6 ir #15), kurie taip pat
tarnauja ir kaip pagrindiniai vandens šaltiniai reaktoriaus avarinio aušinimo sistemai
(RAAS). Kai tik vandens lygis KKK baseine pasiekia nurodytas ribas, vandens perteklius
perpylimo vamzdžiais patenka į apatines garų priėmimo kameras (celės #3 ir #11).
Vandens masės kairės ALS pusės baseinuose kitimas priklausomai nuo proceso laiko
pavaizduotas 6.2.7 pav.. Kaip matyti šiame paveiksle, vandens kiekis pagrindiniuose
kondensacinėse baseinuose (#5 ir #14) pradeda didėti nuo pat proceso pradžios. Vandens
perpylimo angų aukštis yra pasiekiamas maždaug po 300 s nuo avarijos pradžios. Vandens
kiekis KKK baseinuose (#6 ir #15) pradiniu momentu truputi mažėja (dėl ALS siurblinės-
aušintuvo darbo), o toliau maždaug nuo 300 s pradeda didėti (dėl perteklinio kondensato
persipylimo iš kondensacinių baseinų). Vandens lygis KKK baseinuose stabilizuojasi
praėjus 4 vai. nuo avarijos pradžios, kadangi maždaug nuo to lailco prasideda perteklinio
kondensato persipylimas iš KKK baseino į apatinę garo priėmimo patalpą (celė #3).
Dešinės ALS pusės baseinai dirba analogiškai.
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6.2.5 pav. Temperatūrų pasiskirstymas patalpose (kondensacinių baseinų aušinimo sistema
dirba), a - kairiosios ALS pusės celės: 1 - #1 (avarinė patalpa), 3 - #3, 5 - #5, 6 - #6, 8 -
#8; b - dešiniosios ALS pusės celės: 9 - #9, 10 - #10, U - #11, 12 - #12, 14 - #14, 15 -
#15,27-#17
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6.2.6 pav. Skaičiavimuose naudojamos ištekėjimo funkcijos įtaka į temperatūrų
pasiskirstymą avarinėje patalpoje, kai dirba baseinų aušinimas: CONTAIN rezultatai -
srauto funkcija nustatyta "geriausio įvertinimo" metodu; COPTA rezultatai /JOH-93/ -
naudota srauto funkcija iš /TOB-89/
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6.2.7 pav. Vandens masė kairiosios ALS pusės baseinuose (kondensacinių baseinų
aušinimas dirba). Baseinai: 3 - #3, 5 - #5, 6 - #6
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6.2.8 pav. Vandens temperatūra kairiosios ALS pusės baseinuose (kondensacinių baseinų
aušinimas dirba). Baseinai: 5 - #5, 6 - #6
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6.2.9 pav. Slėgio pasiskirstymas kairiosios ALS pusės patalpose, kai kondensacinių baseinų
vanduo neaušinamas. Celės: 1 - #l(avarinė patalpa), 3 - #3, 5 - #5, 6 - #6, 8 - #8
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Baseinų vandens temperatūros kitimas parodytas 6.2.8 pav.. Pagrindinių kondensacinių
baseinų (celė #5) vandens temperatūra priartėja prie prisotinimo būsenos per palyginti
trumpą laiką (—500 s). Po to, kai masės ir energijos srautas iš avarinės vietos sumažėja kol
PCK pakartotinai papildomas RAAS vandeniu, vandens temperatūra baseinuose truputi
sumažėja po to vėl pradeda augti ir maždaug po 3 vai pasiekia maksimumą. Pasėkoje to,
kad RAAS nuvedamas energijos kiekis yra didesnis už ateinančios iš trūkio vietos energijos
kiekj, kondensacinių baseinų vandens temperatūra palaipsniui pradeda žemėti.

ALS patalpų įvertinimas SK trūkio atveju, kai ALS siurblinė- aušintuvas nedirba. Pagal ALS
siurblinės- aušintuvo darbo algoritmą nominalus galingumas turi būti pasiektas per 5 min
nuo avarijos su šilumos nešėjo praradimu pradžios. Siekiant nustatyti kokią svarbią įtaką
turi kondensacinių baseinų vandens aušinimas visam ALS darbui, buvo pravesti papildomi
skaičiavimai priimant, kad ALS siurblinė- aušintuvas nedirba. Šiuo atveju vanduo
kondensaciniuose baseinuose greitai užverda ir praranda savo pagrindinę funkciją -
kondensuoti garą ir tuo pačiu mažinti slėgį. Garas tuo atveju praeis per vandenį ir pateks į
patalpas už kondensacinių baseinų ir jeigu jis pakankamai greitai negalės kondensuotis ant
sienų ar kitokių struktūrų, slėgis patalpose pradės kilti. Maksimalus slėgis priklausys nuo
energijos pritekėjimo ir nuvedimo (visų pirma per struktūras) balanso. Šis slėgio pikas gali
tęstis keletą valandų po inicijuotos avarijos pradžios, todėl ir ALS analizė kai atsisako
dirbti siurblinė- aušintuvas buvo atlikta ilgalaikiam avarijos periodui.

Slėgio kitimas patalpose ilgalaikiame pereinamame procese pavaizduotas 6.2.9 ir 6.2.10
pav. Siurblinės- aušintuvo nefunkcionavimas priveda prie ženklaus slėgio padidėjimo
patalpose laike 5 vai. nuo avarijos pradžios (6.2.9 pav.). Iš energijos balanso skaičiavimo
/ALM-96/ buvo nustatyta, kad siurblinė- aušintuvas nuima labai didelį energijos kiekį, todėl
toks didelis slėgio padidėjimas buvo lauktas. Skaičiavimai rodo, kad Ignalinos AE ALS
kondensacinių baseinų ir betoninių struktūrų šiluminis talpumas pakankamai didelis, ir
netgi be išorinio aušinimo pagalbos pasyvus energijos nuvedimas neleidžia absoliutiniam
slėgiui (antrojo piko metu) pakilti daugiau kaip 200 kPa avarinėje patalpoje ir 190 kPa
patalpose už kondensacinių baseinų. Projektinis absoliutinis slėgis šiose patalpose (už
kondensacinių baseinų) yra 180 kPa. Pažymėtina, kad apsauginės plokštės, kurios yra
įstatytos dujų užlaikymo patalpos lubose, yra nutraukiamos esant slėgiui taip pat 180 kPa.
Taigi, tam tikru ribotu laiko periodu išskaičiuotas pereinamo proceso slėgis yra didesnis už
leistiną projektinį. Papildomą informaciją apie slėgio kitimą pereinamame procese galima
gauti iš 6.2.10 pav., kuriame informacija yra pateikta pusiau logaritminėse koordinatėse.
Matosi, kad maždaug už 3 vai nuo avarijos pradžios energija iš šaltinio sumažėja
pakankamai, slėgis patalpose nusistovi, o vėliau pradeda mažėti.

Išskaičiuotos abiejų ALS pusių patalpų temperatūros parodytos 6.2.11 pav., iš kurio matyti,
kad ne tik avarinėje patalpoje (celė #1) bet taip pat ir patalpose už kondensacinių baseinų
atmosferos temperatūra pasiekia prisotinimo būvį. Reikia pažymėti, kad gauti su kodu
CONTAIN rezultatai leidžia manyti, kad toks procesas gali vykti iš tikrųjų, nežiūrint kad
buvo naudojamas taip vadinamas "vidutinių parametrų" metodas. Tokiu būdu maždaug
14000 s ir vėl —44000 s kairiajame ALS bokšte (6.2.11a pav.) yra taip vadinami
atmosferinės "inversijos" atvajai. Tais momentais dalis labiau pašildytos atmosferos iš celių
#5 ir #6 greitai patenka į šaltesnę celę #8. Panašus procesas pastebimas ir dešinėje ALS
pusėje (6.2.11b pav.), bet vyksta truputi skirtingu laiku. Dėl supaprastinto "vidutinių
parametrų" modelio skaičiavimuose gauti reiškiniai nei pagal laiką, nei dydžiu negali būti
priimami kaip nominalūs. Tačiau gauti rezultatai turi fizikinę prasmę. ALS bokštai turi
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labai didelius tūrius ir yra pakankamai aukšti. Žemutiniuose sluoksniuose atmosfera yra
įkaitinama dujų- garo mišiniu, ateinančiu iš trūkio vietos, o aušinama jinai yra visur
atiduodant energiją į struktūras. Taigi susidaro sąlygos prie kurių gali susidaryti santykinai
šalti tūriai virš karštų. Tokia nepastovi situacija ir gali privesti prie inversijos, kurią ir
parodo skaičiavimo rezultatai. Tai turi įtakos energijos balansui, kadangi padidėjusi
konvekcija, kuri yra labai svari nagrinėjamos avarijos atveju, išryškina papildomus karštų
dujų kiekius ant šaldančių struktūrų paviršių.

ALS siurblinės- aušintuvo darbo įtaką į energijos pasiskirstymą ALS kondensaciniuose
baseinuose galima pamatyti sulyginus vandens temperatūras pateiktas 6.2.12 ir 6.2.9 pav..
Kaip ir buvo tikėtasi, žymiai didesnės vandens temperatūros kondensaciniuose baseinuose
(baseinas celėje #5) buvo gautos, kai ALS siurblinė- aušintuvas nedirba. Dirbant ALS
siurblinei- aušintuvui išskaičiuotos maksimalios vandens temperatūros siekė —95 °C. Kaip
matyti iš 6.2.12 pav., nesant kondensacinių baseinų vandens aušinimui, vandens
temperatūra pasiekia 120 °C. Taip pat dideli vandens temperatūrų skirtumai yra ir kituose
ALS baseinuose (pvz., KKK baseinas celėje #6).Kai ALS siurblinė- aušintuvas dirba,
baseinų (aktyvaus kondensacinio celėje #5 ir KKK celėje #6) vandens temperatūrų kitimo
pobūdis turi tą pačią tendenciją. Tai yra dėl to, kad dirbant ALS siurblinei- aušintuvui
aktyvūs kondensaciniai baseinai ir KKK baseinai yra tampriai vienas su kitu surišti (šių
baseinų vanduo maišosi dėl persipylimo ir siurblinės- aušintuvo darbo), ir energija, kuri yra
nusodinama aktyviniame baseine, pasiskirsto tarp jų. Kai ALS siurblinė- aušintuvas
nedirba, KKK baseinas gauna tik tą dalį energijos, kuri ateina su persipilančiu vandeniu iš
aktyvaus kondensacinio baseino. Todėl KKK baseino vandens temperatūra lieka žymiai
žemesnė už kondensacinių baseinų vandens temperatūrą.

Modelio "DROPOUT" ir srauto funkcijos įtaka. Naudojant įvairius masės ir energijos
šaltinius (nustatytus įvairiais metodais), o taip pat priklausomai nuo priimtų sąlygų dėl
vandens pernešimo į kitas patalpas galima gauti labai skirtingus slėgio ir temperatūrų
pasiskirstymo ALS patalpose rezultatus pradiniame avarijos periode (6.2.13 pav.). Visos
pateiktos paveikslėlyje kreivės buvo gautos naudojantis ta pačia skaičiavimo schema (18
celių) ir ta pačia CONTAIN kodo versija. Skaičiavimai buvo atlikti naudojantis dviem
skirtingomis masės ir energijos srauto funkcijomis. Pirmoji buvo paimta iš /TOB-89/,
antroji - nustatyta kodo RELAP5 pagalba. Taip pat skaičiavimai buvo atlikti prie dviejų
kraštinių vandens pernešimo sąlygų, t.y., vanduo pilnai dispersinėje būklėje pernešamas į
sekančias patalpas arba jis pilnai nusodinamas toje patalpoje, kurioje jis atsiranda (pvz., dėl
garo kondensacijos ant patalpų sienų ir kt. struktūrų), ir nuvedamas į drenažą.

CONTAIN kodas turi "DROPOUT" modelį, leidžianti atskirti vandens kiekį, kuris randasi
patalpos atmosferoje, ir pašalinti jį per drenažą. Žinoma, tokia priimama prielaida yra
labai kraštutinė, tačiau artima tikrovei. Pradiniu avarijos momentu išmetama skysčio dalis
iš trūkio vietos yra ypatingai didelė. Ta dalis sudaro daugiau kaip 50% nuo bendro
išmetamo vandens- garo mišinio kiekio. Tikrovėje didelis kiekis dispersinio skysčio
išsiskiria iš atmosferos ir taip pat dėl garo kondensacijos ant patalpų sienų ir kitų vidinių
struktūrų /ALM-81/. Skystos mišinio fazės išlaikymas išsvertoje dispersinėje būklėje
iššaukia dvifazės atmosferos tankio padidėjimą, ir todėl būtini žymiai didesni slėgių
perkryčiai, kad pagreitinti šios masės pernešimo procesą. 6.2.13 pav. matome, kad,
naudojant masės ir energijos srauto funkciją, nustatytą "geriausiu įvertinimo" metodu
(kodas RELAP5), avarinėje patalpoje gautas slėgio pikas yra žemesnis negu leistinas
projektinis net ir priėmus, kad visas vanduo yra pernešamas dispersiniame pavidale.
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Tačiau, naudojantis /TOB-89/ srauto funkcija, yra labai svarbu, kaip bus sumodeliuotas
vandens pernešimas. Ribinė sąlyga, jog visas skystis yra pernešamas dispersiniame
pavidale, veda prie užaukštintų slėgio rezultatų. Skaičiavimai rodo, kad šiuo atveju
maksimalus slėgis gaunasi truputį didesnis už projektinį.

6.22 ALS darbo įvertinimas, esant grupinio paskirstymo kolektoriaus trūkiui

Grupinio paskirstymo kolektorius (GPK) yra vidutinio dydžio priverstinės cirkuliacijos
kontūro elementas, kurio diametras yra 325x15 mm RBMK-1500 reaktoriuje yra po 20
GPK abiejose reaktoriaus kilpose. Prie kiekvieno GPK prijungta po 40-43 vamzdžių,
vedančių į reaktoriaus kuro kanalus. GPK trūkis yra svarbus saugumo požiūriu, kadangi
įvykus šiai avarijai nutrūksta šilumnešio tiekimas į kuro kanalus, kurie yra prijungti prie
trukusio GPK. Šie kuro kanalai bus aušinami atbuliniu šilumnešio tekėjimu iš būgno
separatoriaus. Nors toks aušinimas yra pakankamas, tačiau tam tikrais atvejais kai kuriuose
kuro kanaluose galima srauto stagnacija, galinti sukelti kuro kanalų perkaitimą bei trūkį, o
tuo pačiu ir radioaktyvumo išmetimą. Ignalinos AE ALS pagrindinė funkcija kaip tik ir yra
- apriboti radioaktyvumo išmetimą į aplinką projektinių avarijų su šilumnešio praradimu
metu. Todėl yra svarbu sumodeliuoti ir įvertinti ALS darbą, esant GPK trūkiui.

Išskirtinis šios avarijos bruožas, lyginant ją su ankstesniame poskyryje aprašyta MPA (SK
trūkis) yra tas, kad ji įvyksta apatinių vandens komunikacijų (AVK) patalpose, kurios
normalios eksploatacijos sąlygomis yra atskirtos nuo likusios ALS dalies. Pažymėtina, kad
AVK patalpos yra suprojektuotos žemesniam pertekliniam slėgiui (0,8 kG/cm2), o oro
temperatūra normalios eksploatacijos sąlygomis šiose patalpose siekia —260 °C. Tokią
aukštą temperatūrą nulemia tai, kad AVK patalpos yra arti reaktorinės erdvės ir jose yra
daug pagrindinio cirkuliacijos kontūro vamzdyno. Pradiniame avarijos etape dėl slėgio
padidėjimo atsidaro dalis garo nuvedimo vožtuvų, jungiančių AVK patalpas su likusia ALS
dalimi, ir garo- oro mišinys nuvedamas į abiejų ALS bokštų kondensacinius baseinus. ALS
darbas šiame avarijos etape buvo išnagrinėtas, naudojant DRASYS (Vokietija) kodą ir
detaliai aprašytas 1995 m. ISAG veiklos ataskaitoje /ISAG-95/.

Šioje ataskaitoje pateiktas ALS darbo įvertinimas ilgalaikiame periode po pilno GPK
trūkio, naudojant CONTAIN kodą. Skaičiavimai buvo atlikti 24 vai. laiko periodui po GPK
trūkio, naudojant 21 celės ALS modelį (6.2.14 pav.). Nuo modelio, naudoto ALS darbo
įvertinimui esant SK trūkiui, jis skiriasi tik tuo, kad yra įvestos 3 naujos celės,
modeliuojančios avarinę ir neavarinę AVK patalpas (celės #18 ir #20 atitinkamai) bei
poreaktorinės erdvės patalpą (celė #19). Skaičiuojant šią avariją buvo priimta, kad ALS
siurblinė- aušintuvas dirba pagal projektinį algoritmą, t.y. šilumokaičiuose ataušintas
vanduo tiekiamas į 4 apatinius kondensacinius baseinus ir į sprinklerinius įrengimus dujų
sulaikymo patalpoje.

Kaip ir skaičiavimuose, atliktuose naudojant DRASYS kodą /ISAG-95/, pirmasis slėgio
maksimumas AVK patalpose neviršija 130 kPa (6.2.15 pav.). Antrasis slėgio pikas
pasiekiamas maždaug po 4 vai. nuo GPK trūkio. Tačiau skirtingai, negu SK trūkio atveju,
jis yra panašaus dydžio, kaip ir pirmasis. Bet tai neiššaukia po pirmojo slėgio piko likusių
uždarytų garo nuvedimo iš AVK patalpų vožtuvų atsidarymo, kadangi šiuo atveju nėra
reikalingo slėgio skirtumo tarp AVK ir atspariojo bloko patalpų. Maždaug po 20 min nuo
avarijos pradžios slėgiai susilygina tiek patalpose, esančiose prieš kondensacinius baseinus,
tiek patalpose už jų (apatinis grafikas 6.2.15 pav.). Patalpose už kondensacinių baseinų
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antrasis pikas yra gerokai didesnis už pirmąjį, tačiau neviršija 118 kPa. Pradiniu avarijos
laiko momentu (<1 s) gautas slėgio kritimas avarinėse patalpose atsiranda dėl labai
aukštos pradinės temperatūros šiose patalpose. Kai vanduo iš trukusio GPK išmetamas į
AVK patalpas, CONTAIN kode naudojamame termodinaminės pusiausvyros modelyje
priimama, kad įvyksta staigus skysčio išgaravimas, dėl ko mažėja atmosferos temperatūra
šiose patalpose (6.2.16 pav.) ir gaunamas trumpalaikis slėgio kritimas (6.2.15 pav.).

Apibendrinant slėgio kitimo ALS patalpose rezultatus po GPK trūkio galima padaryti
išvadą, kad gauti slėgio pikai yra gerokai mažesni už projektines slėgio reikšmes, kurios
tiek AVK patalpoms, tiek patalpoms už kondensacinių baseinų yra lygios 180 kPa.

Kaip matome iš vandens temperatūrų pasiskirstymo baseinuose, temperatūros tiek kairiojo,
tiek dešiniojo ALS bokštų aktyviuose kondensaciniuose ir KKK baseinuose praktiškai
sutampa (6.2.17 pav.). Tai rodo, kad ALS siurblinė- aušintuvas ne tik nuveda šilumą į
šilumokaičius, bet taip pat efektingai perskirsto likusią energiją tarp kondensacinių ir KKK
baseinų.

6.2 J ALS darbo įvertinimas, esant mažo diametro vamzdžio trūkiui

Ignalinos AE reaktoriaus pagrindiniame cirkuliacijos kontūre (PCK) yra daug santykinai
mažo diametro vamzdžių. Pavyzdžiui AVK ir poreaktorinės erdvės patalpose yra 1661
vamzdis, kurių diametras yra 57x3,5 mm o ilgis nuo 22 iki 26 m. Šiais vamzdžiais šilumnešis
nuvedamas iš GPK į kiekvieną kuro kanalą. Šių mažo diametro vamzdžių trūkio tikimybė
gali būti santykinai didelė. Esant sumažėjusiam šilumnešio tekėjimui į kuro kanalą dėl
mažo diametro vamzdžio trūkio ir dirbant reaktoriui, gali įvykti kuro kanalo pažeidimas.
Tokiu būdu galimas ir radioaktyvumo išmetimas. Todėl šiame skyriuje pateikiamas ALS
darbo įvertinimas, įvykus pilnam mažo diametro vamzdžio, tiekiančio šilumnešį iš GPK į
kuro kanalą, trūkiui.

Nagrinėjama avarija įvyksta tose pačiose aukštos temperatūros ALS patalpose, kaip ir GPK
trūkis, todėl avarijos analizei buvo naudojamas tas pats 21 celės modelis (žiūr. 6.2.14 pav.).
Kaip ir nagrinėjant GPK trūkio avariją, priimta, kad mažo diametro vamzdžio trūkis
įvyksta celėje #18. Tačiau šiuo atveju 18 - 20-oje celėse buvo įvesti karšti paviršiai, kurių
pagalba buvo modeliuojamas šilumos išsiskyrimas nuo PCK vamzdyno, esančio AVK ir
poreaktorinės erdvės patalpose. GPK trūkio atveju šie karšti paviršiai nebuvo vertinami,
kadangi iš GPK išmetamo šilumnešio kiekis yra didesnis ir pilnai dominuoja, apsprendžiant
aplinkos AVK ir poreaktorinės erdvės patalpose terminę būklę.

ALS darbo modeliavimas, esant mažo diametro vamzdžio trūkiui, buvo atliktas iki laiko
momento, kai pasiekiamas antrasis slėgio pikas. Kaip matome 6.2.18 pav. nagrinėjamos
avarijos atveju AVK ir poreaktorinės erdvės patalpose gaunamas aukštesnis slėgis, negu
GPK trūkio atveju. Šis iš pirmo žvilgsnio netikėtas rezultatas gautas dėl to, kad šiuo atveju,
skirtingai negu esant GPK trūkiui, iš AVK patalpų į atsparųjį ALS bloką atidaromi tik
mažieji (d=300 mm) vožtuvai, kurių suveikimui pakanka 1,9 - 2,2 kPa slėgio skirtumo tarp
AVK patalpų (celės #18 ir #20) ir atspariojo bloko kairiąją ir dešiniąją puses jungiančio
koridoriaus (celė #9). Pagrindiniai didesnieji vožtuvai (d=700 mm) neatsidaro, nes
nesusidaro jų atidarymui reikalingas slėgio skirtumas (18 - 22,5 kPa). Maksimali slėgio
reikšmė AVK ir poreaktorinės erdvės patalpose pasiekiama antrojo piko metu (maždaug
po 30 min. nuo avarijos pradžios) ir yra lygi 145 kPa, t.y. gerokai mažesnė už projektinę.
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Nors slėgio kitimas visose trijose "karštose" patalpose visiškai analogiškas, temperatūros
jose yra skirtingos (6.2.19 pav.). Išsiveržus vandeniui j perkaitintą aplinką celėje #18
temperatūra staiga krenta, kadangi vanduo išgaruoja ir avarinės patalpos atmosfera
pasiekia sotinimo būklę. Tuo tarpu skirtingai, negu GPK trūkio atveju, poreaktorinės
erdvės (celė #19) ir neavarinėje AVK patalpoje (celė #20) temperatūra skaičiuojamame
laiko intervale nenukrenta iki sotinimo reikšmės. Pažymėtina, kad šioje avarijoje atspariojo
bloko jungiančiajame koridoriuje (celė #9) temperatūra pasiekia 145 °C, t.y. ji yra
aukštesnė, negu aukščiau aprašytais SK bei GPK trūkio atvejais ir netgi truputį viršija
projektine temperatūrą (143 °C).

6.2.4 ALS darbo {vertinimas, neužsidarius pagrindiniam apsaugos vožtuvui

Garo išmetimas iš PAV nėra ypatingas įvykis elektrinės eksploatacijoje. Iš viso RBMK-
1500 reaktoriuje yra 12 PAV, kurių atsidarymo atveju garas yra nukreipiamas j ALS
viršutines - penktąsias kondensacijos lėkštes. Šių lėkščių baseinai prijungti prie tos pačios
siurblinės- aušintuvo, kaip ir 4 apatinės. Aušinantis vanduo j penktąsias lėkštes
paduodamas, kai vandens temperatūra jame pasiekia 50 °C. Esant normalioms
eksploatacijos sąlygoms, šių vožtuvų atsidarymas būna trumpalaikis ir nesudaro pavojaus
avarijų lokalizacijos sistemai. Čia analizuojamas toks atvejis, kai vienas PAV atsidaro, bet
po to dėl gedimo neužsidaro, todėl garas ilgesnį laiką nuvedamas į kairiąją penktąją lėkštę.

Skaičiavimai buvo atlikti naudojant RELAP5 kodo pagalba nustatytą srauto ir energijos
ištekėjimo iš neužsidariusio vieno PAV funkciją 2500 s laikui (6.2.20 pav.). ALS darbo
analizei buvo naudojamas 25 celių modelis (žiūr. 6.2.1 pav.). Nagrinėjamo įvykio atveju
masės ir energijos srauto kryptis yra kita, negu anksčiau aprašytose avarijose. Pirmiausia
garas iš atidaryto PAV patenka į viršutinę garo priėmimo kamerą (celė #18), po to per
kolektorius (celė #19) į viršutinį ALS kondensacinį baseiną (celė #21) ir oro nuvedimo
kanalą (celė #6). Toliau srauto tekėjimo kryptis priklauso nuo slėgio tame kanale ir
erdvėje virš 4 apatinių kondensacinių baseinų (celė #5). Kol slėgis neviršija šių baseinų
vandens užtvaros aukščio, avarijoje dalyvauja tik vienas (šiuo atveju kairysis) ALS bokštas.
Tačiau jeigu PAV lieka neuždarytas ilgesnį laiką ir slėgis virš apatinių baseinų viršija
hidraulinę užtvarą (1300 mm v. st.), vanduo iš šių baseinų per kolektorius (celė #4)
patenka į apatinę garo priėmimo kamerą (celė #3). Toks atbulinis srauto tekėjimas per
apatinius kondensacinius baseinus ir vandens išstūmimas iš jų didele dalimi sumažina
kairiojo bokšto baseinų darbo efektyvumą. Išstūmus vandenį iš apatinių baseinų, garui
atsidaro kelias į atspariąsias ALS patalpas ir į dešinįjį ALS bokštą.

ALS darbo ypatumai, neužsidarius pagrindiniam apsaugos vožtuvui, geriausia gali būti
atspindėti, analizuojant kairiojo ALS bokšto kondensacinių baseinų vandens masės ir jo
temperatūros kitimą. Vandens temperatūrų kitimas kondensaciniuose baseinuose rodo,
kad, nepaisant ALS siurblinės- aušintuvo veikimo ir viršutinio baseino aušinimo, vanduo
čia pasiekia virimo temperatūrą (100 °C) per 20 min. nuo PAV atsidarymo (6.2.21 pav).
Užvirus vandeniui, garas viršutiniame baseine nesukondensuojamas, todėl išauga
atmosferos temperatūra (6.2.22 pav.) ir slėgis (6.2.23 pav.) ne tik virš šio baseino vandens
(celė #21), bet ir celėse #6 bei #5. Slėgiui celėje #5 pasiekus hidraulinio užtvaro reikšmę
(—113 kPa), t.y. praėjus 1300 s (22 min) po PAV atsidarymo, didelė dalis vandens
išstumiama iš šios celės (4 apatinių kondensacinių baseinų) ir per kolektorius (celė #4)
patenka į apatinę garo priėmimo kamerą (celė #3), o jai prisipildžius iki 2.1 m lygio nuo
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grindų, vanduo persipila į kitas patalpas. Kondensaciniuose baseinuose lieka tik žemiau
kondensacinių vamzdžio panardinimo gylio esantis vanduo, o apatinėje garo priėmimo
kameroje gali sutilpti tik šiek tiek daugiau negu 500 t vandens (6.2.24 pav).

Vandens išstūmimas iš 4 apatinių kondensacinių baseinų žymiai sumažina iš PAV
ištekėjusio garo energijos nuvedimą, todėl atmosferos temperatūra (6.2.22 pav.)po 1300 s
pereina į naują pusiausvyros būklę su aukštesnėmis reikšmėmis. Kadangi po to energija gali
būti nuvesta į visos ALS sienas ir 4 apatinius dešiniojo bokšto kondensacinius baseinus,
atmosferos temperatūra arti energijos šaltinio esančiose patalpose greitai nusistovi. Slėgis
nuolat po truputį didėja ir skaičiavimo pabaigoje viršutinėje garo priėmimo kameroje
pasiekia 180 kPa, o likusiose ALS kairiojo bokšto patalpose virš apatinių kondensacinių
baseinų - 160 kPa. Reikia pažymėti, kad slėgis per skaičiavimo laiką nenustoja didėjęs,
todėl maksimalios jo reikšmės nustatymui reikia atlikti skaičiavimus ilgesniam laikui.

Palyginus slėgio kitimą ALS patalpose PAV neužsidarymo atveju ir esant SK trūkiui (žiūr.
6.2.4 ir 6.2.10 pav.), matome, kad PAV gedimo atveju slėgis auga greičiau (6.2.23 pav). Šį iš
pirmo žvilgsnio nelauktą rezultatą galima paaiškinti dviem priežastimis. Pirmoji yra ta, kad
dėl mažo slėgio pradiniame avarijos periode iki ALS jungties su aplinka uždarymo (per 5
min.) esant PAV gedimui pašalinama žymiai mažiau nesikondensuojančių dujų. Kaip
parodė skaičiavimai, SK trūkio atveju pašalinama —31% dujų, kai tuo tarpu esant PAV
užsidarymo gedimui - tik —1,5 %. Kita priežastis, apsprendžianti slėgio skirtumą yra kelias,
kuriuo nesikondensuojančios dujos yra stumiamos iš ALS. Esant SK trūkiui atspariose ALS
patalpose, garo- oro mišinys iš šių patalpų stumiamas į abu ALS bokštus ir, užsidarius ALS
jungčiai su aplinka, likusios nesikondensuojančios dujos spaudžiamos abejuose ALS
bokštuose. PAV neužsidarymo atveju energijos šaltinis yra celėje #18 (žiūr. 6.2.1 pav.). Kai
vanduo viršutiniame kondensaciniame baseine užverda ir dėl slėgio padidėjimo išstumiama
kairiojo bokšto apatinių kondensacinių baseinų hidraulinė užtvara, nesikondensuojančios
dujos pradedamos spausti atspariosiose ALS patalpose ir yra stumiamos į dešinįjį ALS
bokštą. Tačiau dešiniojo bokšto baseinai nėra efektyvūs, kol nesikondensuojančios dujos
nėra suspaudžiamos už dešiniojo bokšto kondensacinių lėkščių ir kol per jų vandenį
nepradedamas stumti garas. Dėl šios priežasties PAV neužsidarymo atveju slėgis ALS
patalpose auga greičiau, negu įvykus trūkiui atspariose ALS patalpose.

Taip pat reiktų pabrėžti, kad PAV neužsidarymo avarijos tikslesniam sumodeliavimui
reiktų sudaryti detalesnį 4 apatinių kondensacinių baseinų modelį, kiekvieną iš šių baseinų
išskiriant į atskiras celes. Apjungiant 4 baseinus į vieną, gaunamos visiškai vienodos sąlygos
visuose 4 baseinuose. Tačiau realybėje taip nėra. Pavyzdžiui, vandens lygis baseinuose
normalios eksploatacijos sąlygomis gali svyruoti tarp 0.95 ir 1.1 m, taip pat gali skirtis ir
tekėjimo per kondensacinius vamzdžius pasipriešinimo koeficientai ir 1.1. Todėl mažai
tikėtina, kad realybėje vienu metu bus išstumtas vanduo iš visų 4 apatinių baseinų, kaip yra
priimta mūsų skaičiavimuose. Realybėje greičiausia vanduo bus pilnai išstumtas tik iš
vienos kondensacinės lėkštės. Atsiradus laisvam keliui garo- oro mišinio tekėjimui, staiga
kris slėgio skirtumas tarp patalpų už ir prieš apatinius baseinus ir iš likusių baseinų vanduo
nebus pilnai išstumtas. Tokiu būdu tikėtina, kad realybėje nebus pilnai prarastas visų 4
apatinių baseinų darbingumas, kadangi garo kondensacija gali būti efektyvi ir mažiau
vandens turinčiuose baseinuose, kuriuose nuleidžiamieji kondensacijos vamzdžiai liks
apsemti. Visa tai gali būti įvertinta, tik sudarius šios avarijos analizei sudėtingesnį ALS
modelį.
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63 REAKTORIAUS NEUTRONEVIŲ-FIZIKINIU CHARAKTERISTIKŲ SKAIČIAVIMAI

63.1 Neutroninių skerspjūvių skaičiavimas, naudojant WIMS-D4 kodą

1996 metais pagal bendrą projektą, sudarytą tarp Ignalinos AE, Lietuvos energetikos
instituto (LEI) ir JAV Energetikos departamento, kurio tikslas toliau tobulinti
branduolinių jėgainių analizatoriaus modelį ir plėsti jo galimybes, pradėtas darbas su
neutroninių skerspjūvių skaičiavimo kodu WIMS-D4. Pradiniame šio darbo etape buvo
sukurti atskirų Ignalinos AE RBMK-1500 reaktoriaus komponentų modeliai neutroninių
skerspjūvių skaičiavimui su kodu WIMS-D4. Darbo eigoje šis kodas buvo įsisavintas ir
atlikti skaičiavimai, kurių rezultatai bus imami už pagrindą kuriamai visų RBMK-1500
reaktoriuje naudojamų komponentų neutroninių skerspjūvių bazei, esant karštam
reaktoriaus būviui. Visi sukurti RBMK-1500 reaktoriaus įvairių celių modeliai WIMS-D4
kodui ateityje bus tobulinami, tikslinami ir tikrinami. Galutiniai komponentų neutroninių
skerspjūvių skaičiavimai bus užbaigti 1997 metų pradžioje.

WIMS-D4 kodas yra plačiai žinomas ir naudojamas sunkaus ir lengvo vandens reaktorių
bei RBMK tipo reaktorių neutroninių parametrų apskaičiavimui /EIS-80/. Jo pagalba
galima modeliuoti atskiras reaktoriaus celes, sudarytas iš skirtingo neutronų spektro
medžiagų. Modeliuojant sudėtingos konfigūracijos (pvz.; pluoštinius) kuro strypus, šio kodo
pagalba nesunkiai įvertinamas rezonansinis ekranavimo efektas. Siame kode naudojami
dvejopi neutronų transportavimo metodai: tikslus dvidimensinis PU susidūrimų tikimybinis
ir viendimensinis DSN metodai. Šios WIMS-D4 kodo savybės, galimybė jį laisvai gauti bei
naudoti, ir buvo svarbiausios prielaidos jo plačiam panaudojimui, atliekant RBMK tipo
reaktorių fizikos analizę Vakaruose. Jis taip pat plačiai paplitęs bei naudojamas
reaktoriuose naudojamų medžiagų neutroninių skerspjūvių skaičiavimui ir buvusioje
Tarybų Sąjungoje. Pastaruoju metu WIMS-D4 kodas naudojamas reaktoriaus celių
skaičiavimo schemos išvystymui bei skaičiavimo rezultatų, gautų su aukštesnės versijos
kodu WIMS-E, tikrinimui.

Reaktoriaus komponentų neutroninių skerspjūvių generavimo procesas prasideda nuo visų
galimų kuro rūšių nustatymo RBMK tipo reaktoriuje. Išanalizavus visą turimą Ignalinos
AE RBMK-1500 reaktoriaus dokumentaciją, nustatytos šešios kuro rūšys:

1) silpnai sodrintas kuras - 2.06 % sodrinimo urano dioksidas;
2) 2.06 % sodrinimo kuras su gadolinio sugėriklio strypu kuro rinklės viduryje;
3) 2.0 % sodrinimo urano dioksidas;
4) 2.0 % sodrinimo kuras su gadolinio sugėriklio strypu kuro rinklės viduryje;
5) 2.06 % sodrinimo urano dioksidas - perdirbtas kuras;
6) 2.4 % sodrinimo kuras su erbio išdegančiu sugėrikliu, įmaišytu į patį kurą.

Kiekvienai šiai kuro rūšiai buvo apskaičiuota izotopinė kuro sudėtis. Ši sudėtis taip pat
nustatyta šilumnešiui ir kitoms naudojamoms kuro celėje medžiagoms. Skirtingų kuro celių
skaičiavimui buvo pasirinktas stacionarus visų reaktoriaus medžiagų darbinių temperatūrų
režimas, t.y. vidutinės eksploatacinės medžiagų temperatūros bei vidutinis šilumnešio slėgis
kuro kanaluose, o kuro išdegimas kito nuo 0,0 MWparų/kg skaičiavimo pradžioje iki 24
MWparų/kg skaičiavimo pabaigoje. Detaliam kuro celės modeliui reikalinga ne tik
kiekvienos medžiagos temperatūra, jos izotopinė koncentracija, bet ir detalus geometrinis
kuro celės modelis (6.3.1 pav.). Kuro celės skaičiavimui buvo pasirinktas DSN metodas ir
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Spindulių matmenys cm

Medžiaga T [K] p [g/cm3]

1 - Lėtiklis
2 - Kuro kanalo vamzdis

3 - Kuro apvalkalo vamzdis

4 - Kuras

5 - Šilumnešis

6 - Centrinis nešantysis vamzdis
7 - Dujos

Grafitas
Zr+2,5%Nb

Zr+l,0%Nb

UO 2

H2O

Zr+2,5%Nb
He

724
560

572

1006

552

552
552

1.71
6.55

6.55

10.4

0.7534

6.55
1.79E-04

6.3.1 pav. Kuro celės modelis
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sudėtingos-pluoštinės konfigūracijos kuro strypo modelis. Detalią pluoštinę geometriją
WIMS-D4 kodas verčia į viendimensinę, naudodamas 69 energijos grupių biblioteką
(6.3.1 lentelė), apimančią energijų spektrą nuo 10,0 MeV iki 0,005 eV. Atlikus jautrumo
analizę, tolesni skaičiavimai buvo atliekami su 23 energijos grupėmis. Toks energijos
spektro perskirstymas buvo pasirinktas todėl, kad kurui su gadolinio sugėrikliu (išdegančiu
kuro nuodu) buvo reikalinga smulkesnė grupių struktūra terminių energijos grupių srityje.
Atlikta jautrumo analizė apėmė ne tik skaičiavimams būtinų energijos grupių skaičiaus
analizę, bet ir išdegančių sugėrikliu bei jų zonų skaičiaus ir kuro rūšių skaičiaus analizę.
Buvo nustatyta optimali šių parametrų struktūra ir tolesni skaičiavimai vykdomi prisilaikant
šios struktūros. Gauti skaičiavimo rezultatai, naudojant šią 23 energijos grupių struktūrą,
vėliau bus apjungiami 4 arba/ir 2 energijos grupėms, panaudojus papildomą programą
REAC ir interfeisinį kodą BLEND.

Darbo pradžioje skaičiavimams naudota sena (1975 m.) 69 energijos grupių biblioteka
pasirodė esanti netinkama skaičiuoti kuro celėms su išdegančiu gadolinio sugėrikliu.
Skaičiavimai su šia biblioteka davė rezultatus, kuriuos fizikiniu požiūriu paaiškinti buvo
visiškai neįmanoma. Šios bibliotekos analizė parodė, kad ji stokoja kai kurių kuro nuodų
izotopų ir kelių skilimo produktų neutroninių charakteristikų, reikalingų mūsų
atliekamiems skaičiavimams. Šios bibliotekos buvo atsisakyta ir skaičiavimai toliau
vykdomi su naujesne 1986 metų 69 energijos grupių biblioteka. Skaičiavimai su pastarąja
biblioteka davė gerus, fizikiniu požiūriu paaiškinamus rezultatus, be to turėjo visus
trūkstamus izotopus, kurių stigo ankstesniai bibliotekai.

Tam, kad galima būtų sudaryti skirtingų kuro celių medžiagų makroskopinių skerspjūvių
bazę kodo BLEND pagalba, reikalinga kiekvienai kuro rūšiai atlikti pilną komplektą
skaičiavimų pagal taip vadinamą "kuro žemėlapį" (6.3.2 pav.). Jame nurodyti visi
skaičiuotini atvejai, kurie apima: šilumnešio bazinio dujingumo pasikeitimus, šilumnešio
momentinius dujingumo pokyčius, kuro išdegimo kitimą, bei atbulinio ryšio efektus,
kylančius dėl šilumnešio, kuro ir grafito temperatūros pokyčių. Vadovaujantis šia schema
buvo atlikti visų kuro rūšių skaičiavimai. Gavus papildomos informacijos bei pastebėjus kai
kuriuos netikslumus kuro celės parametrų aprašyme, šie skaičiavimai bus patikslinti
1997 m. pradžioje. Bibliotekų sudarymui reikalinga informacija yra kaupiama kiekvieno
skaičiavimo metu failuose "fort.51.*.", kurie yra sudaromi kiekvienam atliekamam kuro
išdegimo žingsniui pagal "kuro žemėlapį". Prieš pateikiant WIMS-D4 skaičiavimo
rezultatus kodui BLEND, "fort.51.*." failai turi būti apdorojami su REAC programa.

REAC programa (Energijų grupių ir sričių neutroninių skerspjūvių apjungimo programa)
skirta apjungti daugelio energijos grupių neutroninius skerspjūvius į kelių grupių
netroninius skerspjūvius. Šie išeities duomenys iš REAC programos bus naudojami kaip
įvedimo duomenys kodui BLEND, o jau pastarojo skaičiavimo rezultate gausime atskirų
kuro rūšių bei kitų reaktoriaus aktyviosios zonos komponentų makroskopinių skerspjūvių
bazę, naudotiną pilnos reaktoriaus aktyviosios zonos skaičiavimams su tridimensiniu
neutroniniu kodu NESTLE /TUR-94/.

Kodas BLEND (Išdegimo bibliotekų ir neutroninių duomenų apjungimo kodas) sujungia
dviejų (keturių) energijos grupių neutroninių skerspjūvių duomenis su kuro kasetės
išdegimo ir šilumnešio dujingumo pasiskirstymais, kad galima būtų optimaliai sumodeliuoti
reaktoriaus aktyviąją zoną, naudojant kodus, skirtus skaičiuoti pereinamuosius procesus
trimatėje erdvėje. Pačia bendriausia forma, neutroniniai skerspjūviai reaktoriuje yra dujin-
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6.3.1 lentelė 69 energijos grupės

Grupė Energija, eV Intervalas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

10000000
6065500
3679000
2231000
1353000
821000
500000
302500
183000
111000
67340
40850
24780
15030
9118
5530

3519.1
2239.45
1425.1

906.898
367.262
148.728
75.5014
48.052

27.7
15.968
9.877

4
3.3
2.6
2.1
1.5
1_3

1.15
1.123
1.097
1.071
1.045
1.02

0.996
0.972
0.95
0.91
0.85
0.78

0.625
0.5
0.4

0.35
0.32
0.3

0.28
0.25
0.22
0.18
0.14
0.1

0.08
0.067
0.058
0.05

0.042
0.035
0.03

0.025
0.02

0.015
0.01

0.005

3934500
2386500
1448000
878000
532000
321000
197500
119500
72000
43660
26490
16070
9750
5912
3588 /

2010.9
1279.65
814.35

518.202
539.636
218.534
73.2266
27.4494
20.352
11.732
6.091
5.877 \

0.7
0.7
0.5
0.6
0.2
0.15

0.027
0.026
0.026
0.026
0.025
0.024
0.024
0.022
0.04
0.06
0.07

0.155
0.125

0.1
0.05
0.03
0.02
0.02
0.03
0.03
0.04
0.04
0.04
0.02

0.013
0.009
0.008
0.008
0.007
0.005
0.005
0.005
0.OO5
0.005
0.005
0.005

A

Greitų neutronų energijos grapės

\
/

Greitų neutronų energijos grapės

\

Rezonansinės energijos grupės

/ \
/
/

Friešterminės energijos grapės

\
/

Terminių neutronų energijos grapės

\

1 iš 4 grupių

/
\

2 iš 4 grupių

/
\

3 iš 4 grupių

/
\

4 iš 4 grupių

/
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gumo, grafitinio lėtiklio, kuro bei šilumnešio temperatūrų, kuro išdegimo ir šilumnešio
dujingumo priešistorijos funkcija. Taigi, kiekvienos medžiagos, esančios reaktoriaus
aktyviojoje zonoje, rūšiai egzistuoja neutroninis skerspjūvis, kurį reikia apskaičiuoti.
Pereinamųjų procesų analizei įtakos turi tik keturi pirmieji kintamieji ir jie turi būti
dinamiškai įvertinti. Paskutinieji du kintamieji pagrinde priklauso nuo medžiagos pozicijos
aktyviojoje zonoje. Taigi kodas BLEND generuoja reaktoriaus neutoninius skerspjūvius,
apjungdamas medžiagos fizikinius duomenis (dujingumą, kuro, grafito ir šilumnešio
temperatūras) ir atitinkamą erdvinį kuro išdegimo ir šilumnešio dujingumo pasiskirstymą.
Algoritmas, naudojamas šiame metode, automatiškai išrenka atitinkamus nodus, kuriems
egzistuoja tie patys neutroniniai skerspjūviai ir kurie gali būti vienodai atvaizduojami,
nepriklausomai nuo jų pozicijos reaktoriaus aktyviojoje zonoje.

Skaičiuojant įvairių kuro rūšių neutroninius skerspjūvius, taip pat buvo išnagrinėti kuro,
grafito ir šilumnešio temperatūriniai koeficientai, bei šilumnešio dujingumo koeficientai
kiekvienai kuro rūšiai. Ši analizė patvirtino teisingos skaičiavimo metodikos bei tinkamo
geometrinio kuro celės modelio pasirinkimą. Minėti koeficientai 2,0 % sodrinimo urano
dioksidui pavaizduoti 6.3.3 ir 6.3.4 paveiksluose. Kaip matome, kuro temperatūrinis
koeficientas yra tiesinės priklausomybės. Grafito temperatūrinis koeficientas irgi yra
artimas tiesiškam pasiskirstymui. Tačiau šilumnešio temperatūrinis koeficientas jau yra
kvadratinės priklausomybės. Jei kuro celės skaičiavime dalyvauja išdegantis sugėriklis, tai
jo įtakoje visi koeficientai sumažėja. Stipriausiai šis efektas pasireiškia šilumnešio
temperatūriniam koeficientui. Jei panagrinėsime dujingumo koeficientus, tai pastebėsime,
kad, esant mažam kuro išdegimui, šios priklausomybės yra beveik tiesinės, tačiau kuro
išdegimui didėjant, kreivės išlinksta ir pradeda ryškėti kvadratinis charakteris. Jei kuro
celės skaičiavime įvertiname išdegantį sugėriklį, tai visi koeficientai sumažėja. Šie
samprotavimai tinka visoms kuro rūšims.

Be kuro, taip pat buvo modeliuojamos ir valdymo - apsaugos sistemos strypų celės. Žinia,
RBMK-1500 reaktoriuje yra trys valdymo strypų rūšys: rankinio valdymo strypai (RVS),
strypai su sutrumpintu sugėrikliu (SSS) ir greito avarinio stabdymo strypai (GASS).
Pirmieji du valdymo strypų tipai turi tas pačias struktūrines dalis, t.y. sugėriklio dalį,
išstūmiklio dalį ir jungtį tarp pirmų dviejų. Pagrindinė medžiaga naudojama sugėrikliui yra
boro karbidas (B4C), pagrindinė išstūmiklio medžiaga yra grafito cilindrai, o jungtį sudaro
aliuminio strypas. RVS jungtis yra teleskopo tipo ir gali keisti savo ilgį, tuo tarpu SSS
jungtis yra fiksuoto ilgio. GASS turi tik sugėriklio dalį , kuri skiriasi nuo pirmųjų dviejų
valdymo strypų grupių. Pirmų dviejų tipų valdymo strypų sugėriklis patalpintas vandens
kanale, tuo tarpu trečio tipo valdymo strypų kanalais teka tik aušinanti juos vandens
plėvelė, o patys sugėrikliai yra aušinami azoto dujomis.

Buvo sukurti keturi modeliai, vaizduojantys skirtingus valdymo - apsaugos sistemos celių
tipus: valdymo strypo sugėriklio dalį, jungtį, išstūmiklio dalį bei greito avarinio stabdymo
strypo sugėriklį (6.3.5, 6.3.6 pav.). Valdymo strypų skaičiavimui buvo pasirinktas DSN
metodas ir sudėtingos konfigūracijos valdymo strypo modelis, kai viena valdymo strypo celė
apsupta aštuonių kuro celių. Kiekviena valdymo strypo dalis yra detaliai geometriškai
aprašoma, užduodant vidutines medžiagų temperatūras ir jų izotopinius tankius. Visi
valdymo strypų celių atvejai buvo skaičiuojami normalioms reaktoriaus darbo sąlygoms ir
pilno šilumnešio praradimo sąlygoms.
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3.45

8.1 3.7
4.4

14.105
4.55

22.205
23.83

25.455
42.315

Spindulių matmenys cm

Medžiaga T [K] P [g/cm3]

1 - lėtiklis
2 - valdymo strypo vamzdis
3 - šilumnešis
4 - pirmas Al lydinio vamzdis
5 - sugėriklis
6 - antras Al lydinio vamzdis
7 - dujos
8 - pirma kuro celės lėtiklio dalis
9 - kuras
l t - vamzdis
11 - kuro celės šilumnešis
12 - antra kuro celės lėtiklio dalis
13 - jungtis
14 - išstumiklis vamzdis
15 - išstumiklis

grafitas
Zr+2,5%Nb
H2O
Al lydinys
B4C
Al lydinys
He
grafitas
UO2
Zr+l,0%Nb
H2O
grafitas
Al lydinys
Al lydinys
grafitas

724
345
328
328
328
328
328
724
1006
572
552
724
328
328
328

1.71
6.55

0.9858
2.73
1.71
2.73

1.25E-03
1.71
10.4
6.55

0.7534
1.71
2.73
2.73
1.71

6.3.5 pav. Valdymo-apsaugos sistemos strypų sudedamų dalių schema
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6.3.6 pav. Greito avarinio stabdymo strypų modelis
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6.3.7 pav. Radialinio reflektoriaus modelis
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Kitas nagrinėtas reaktoriaus aktyviosios zonos objektas - radialinis reflektorius su
reflektoriaus aušinimo kanalais. Šis radialinio reflektoriaus modelis (6.3.7 pav.) buvo
sudarytas sekančiai: aplink vieną kuro celę buvo uždėtas radialinio reflektoriaus žiedas,
susidedantis iš 436 radialinio reflektoriaus ir 156 reflektoriaus aušinimo kanalų celių. Visos
medžiagos, esančios šiose 592 radialinio reflektoriaus celėse, savo izotopine sudėtimi buvo
sujungtos į bendrą medžiagą, kuri ir sudaro šį žiedą. Šios radialinio reflektoriaus medžiagos
sluoksnio storis atitinka vidutinį radialinio reflektoriaus storį realiame reaktoriuje.
Pagrindinis šios radialinio reflektoriaus medžiagos komponentas yra grafitas.

Celė, kuri dėl informacijos stokos taip ir nebuvo sumodeliuota - papildomo sugėriklio (PS)
strypo celė. Pagal tą informaciją, kuri yra šiuo metu žinoma, jokiu būdu negalima sukurti
detalaus papildomo sugėriklio celės modelio. Kai tik bus gauta reikalinga informacija šiam
darbui, šis modelis bus sukurtas ir atlikti reikalingi skaičiavimai. Dėl tos pačios priežasties
nebuvo sumodeliuota ir naujos konstrukcijos rankinio valdymo strypų jungtis. Tai bus
padaryta, kai bus gauta reikalinga tam informacija.

Visa tai, kas iki šiol yra padaryta šioje srityje, tai tik paruošiamasis etapas darbui su
tridimensiniu kodu NESTLE, kurio pagalba galima bus modeliuoti įvairius pereinamuosius
ir avarinius procesus RBMK-1500 reaktoriuje Ignalinos AE. Turint medžiagų, naudojamų
Ignalinos AE reaktoriuose, netroninių skerspjūvių bazę, kodo NESTLE pagalba galima bus
sukurti tridimensinį Ignalinos AE reaktoriaus RBMK-1500 modelį. Prieš žengiant šį
žingsnį, dar reikės modifikuoti NESTLE kodą, kad galima būtų modeliuoti specifinę
RBMK-1500 reaktoriaus valdymo strypų ir pačios aktyviosios zonos struktūrą. Šiuo metu
valdymo sistemą galima sumodeliuoti tik kai sugėriklis randasi kartu su kuru kuro celėse,
kaip tai būna BWR ir PWR tipo reaktoriuose. Žinoma, kad RBMK tipo reaktoriuose
valdymo sistemos sugėrikliai talpinami atskirose celėse šalia įprastų kuro celių. Tam, kad
NESTLE kodas suprastų šią RBMK tipo reaktorių konfigūraciją ir yra reikalingi atitinkami
pakeitimai pačiame kode.

Sukūrus tridimensinį RBMK-1500 reaktoriaus modelį kodui NESTLE, pirmieji skaičiavimų
rezultatai bus lyginami su realiais duomenimis iš Ignalinos AE, kad įsitikintume šio kodo
duodamų rezultatų patikimumu. Tai turi būti atlikta prieš pradedant pereinamųjų režimų
analizę. Ateityje kodą NESTLE ruošiamasi sujungti su kodu RELAP5 bendriems
pereinamųjų ir avarinių procesų skaičiavimams, o tas pasitarnaus branduolinių jėgainių
analizatoriaus galimybių praplėtimui ir paties analizatoriaus modelio Ignalinos AE
tobulinimui bei detaliam RBMK-1500 reaktoriaus modelio išvystymui.

632 Šilumnešio praradimas įvairių elektrinių su RBMK tipo reaktoriais pagrindiniame
cirkuliaciniame kontūre

Šilumnešio praradimo pagrindiniame cirkuliaciniame kontūre (PCK) avarija jau buvo
pradėta nagrinėti 1995 metais. Tada buvo atliktas šios avarijos modeliavimas su makrocele
12x12 (6.3.8 pav.), kuri buvo paimta iš realios Ignalinos AE RBMK-1500 reaktoriaus
aktyviosios zonos centrinės dalies. Skaičiavimas buvo atliktas, naudojant kodą
QUABOX/CUBBOX, skirtą tridimensiniam reaktoriaus AZ modeliavimui, įvertinant
neutronų srauto pasiskirstymą laike ir erdvėje, vienfazį ir dvifazį šilumnešio tekėjimą
lygiagrečiais kanalais, bei energijos išsiskyrimą šilumą išskiriančiuose elementuose
(ŠIEL'uose). Tada buvo priimtos šios uždavinio kraštinės sąlygos: kuro išdegimas
7,48 MWdienos/kg, reaktoriaus galia 4150,1000 ir 240 MW(š), šilumnešio tankis kito 0,9+
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0,001 g/cm3 ribose. Visus skaičiavimų rezultatus pilnai aprašė viena kreivė (6.3.9 pav.), kuri
buvo "S" profilio ir vaizdavo reaktyvumo pokytį kaip funkciją nuo šilumnešio tankio
pokyčio. Akivaizdu, kad šilumnešio tankiui mažėjant, reaktyvumas pradžioje auga (0,9-43,5
g/cm3 ribose), po to sumažėja (0,5-̂ 0,2 g/cm3 ribose), ir tik vėliau vėl pradeda didėti
(0,2-4),001 g/cm3 ribose). Reaktyvumo gradientas ne tik kinta savo dydžiu, bet ir keičia
ženklą. (Platesnę šios avarijos analizę, šiai makrocelei galima rasti 1995 m. IS AG metinėje
ataskaitoje /ISAG-95/). Iškilo abejonių, ar iš tikrųjų Ignalinos AE nustatytas garo
reaktyvumo koeficientas galioja visai PCK nusausėjimo avarijai, kadangi Ignalinos AE
reaktyvumo pokytis dėl šilumnešio tankio pasikeitimo yra nustatomas eksperimentiškai tik
siaurame šilumnešio tankio kitimo diapazone, o rezultatai apibendrinami visam PCK
nusausėjimo reiškiniui (t.y. atvejui, kai visiškai išgaruoja šilumnešis).

Šiais makrocelės 12x12 skaičiavimo rezultatais susidomėjo mūsų kolegos iš Vokietijos
firmos GRS mbH. Toliau tirdami šį pradėtą nagrinėti reiškinį, QUABOX/CUBBOX
programos pagalba jie sumodeliavo PCK nusausėjimą pilnai aktyviajai zonai /CLE-96/.
Savo skaičiavimams jie panaudojo NIKIETo pateiktą duomenų bazę, kuri atitinka realų
Ignalinos AE 1 bloko RBMK-1500 reaktoriaus būvį 1994 metų pabaigai. Skaičiavimai
atlikti trims reaktoriaus aktyviosios zonos būviams: 1) kai galingumo pikas yra centrinėje
reaktoriaus dalyje, 2) kai galingumo pikas yra periferinėje reaktoriaus dalyje, 3) kai nėra
ryškiai išsiskiriančio galingumo piko aktyviojoje zonoje. Skaičiavimai atlikti nominaliai
reaktoriaus galiai 4200 MW(š). Nagrinėdami jų gautus rezultatus (6.3.10 pav.), matome,
kad pilnos aktyviosios zonos skaičiavimai patvirtino makrocelės 12x12 skaičiavimo
rezultatus. Kreivių profilis taip pat yra "S" formos ir reaktyvumo kitimo gradientas taip pat
keičia, ir dydį, ir ženklą. Stipriai išreikštas "S" formos profilis gautas antrajam nagrinėtam
atvejui, šiek tiek lygesnis profilis gautas pirmuoju nagrinėtu atveju, dar glotnesnis profilis
gautas atvejui, kai nėra ryškiai išsiskiriančio galingumo piko aktyviojoje zonoje. Kolegų iš
Vokietijos firmos GRS mbH nuomonė sutapo su mūsų, kad garo reaktyvumo koeficientas
nustatytas Ignalinos AE tinka tik labai siauram šilumnešio tankio pasikeitimo diapazonui,
bet negali būti naudojamas, apibendrinti visai šilumnešio praradimo PCK avarijai. Garo
reaktyvumo koeficientas, charakteringas visiškam šilumnešio išgarinimo procesui PCK, gali
būti gaunamas tik reaktoriaus neutroninių charakteristikų skaičiavimo rezultate, naudojant
bet kurį tam tikslui skirtą tridimensinį neutroninių skaičiavimų kodą.

Tam, kad galutinai įsitikintume kreivės, aprašančios reaktyvumo pokytį priklausomai nuo
šilumnešio tankio pokyčio PCK nusausėjimo procese, teisingumu, atlikome papildomus
Ignalinos AE 1 bloko RBMK-1500 reaktoriaus pilnos aktyviosios zonos skaičiavimus. Šie
skaičiavimai atlikti naudojantis jau minėta programa QUABOX/CUBBOX. Panaudojus
naują (1996 m. spalio mėn.) duomenų bazę, buvo sprendžiami keturi skirtingi uždaviniai:

1 uždavinys) - reaktoriaus šiluminis galingumas 4108 MW, realus radialinio kuro išdegimo
profilis (vidutinis kuro išdegimas 7,55 Mwparos/kg, operatyvinė reaktyvumo atsarga -
50,43 RVS, VAS strypų panardinimo gylis AZ-je pavaizduotas 6.3.11 pav.

2 uždavinys) - aktyviojoje zonoje tik šviežias kuras (kuro išdegimas 0,0 MWparos/kg), visa
kita kaip 1 uždavinyje;

3 uždavinys) - realus radialinio kuro išdegimo profilis (vidutinis kuro išdegimas
7,55 MWparos/kg), vienalytis ašinio kuro išdegimo profilis (vienodos išdegimo reikšmės
visame aktyviosios zonos aukštyje), visa kita kaip 1 uždavinyje;

4 uždavinys) - tolygus radialinio kuro išdegimo profilis (kiekviename kuro kanale kuro
išdegimas 7,55 MWparos/kg), visa kita kaip 1 uždavinyje.
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6.3.10 pav. Reaktyvumo priklausomybė, keičiantis šilumnešio tankiui /CLE-96/

6.3.11 pav. VAS strypų padėtis Ignalinos 1 bloko aktyviojoje zonoje
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Visuose skaičiavimuose naudota NIKIETo medžiagų makroskopinių skerspjūvių
biblioteka, sudaryta atskiroms celėms karštam reaktoriaus būviui. Skaičiavimams
panaudotas Ignalinos AE RBMK-1500 reaktoriaus modelis, jau anksčiau sukurtas
bandomiesiems pilnos aktyviosios zonos skaičiavimams su kodu QUABOX/CUBBOX. Šių
keturių uždavinių skaičiavimo rezultatai pateikiami 6.3.12 paveiksle. Kaip minėta, 1 kreivė
gauta mūsų kolegų iš GRS mbH tam atvejui, kai galingumo pikas yra centrinėje reaktoriaus
dalyje. Ji buvo pasirinkta palyginimui su kitų uždavinių sprendimo rezultatais. 2 kreivė
atvaizduoja 1 uždavinio sprendimo rezultatus ir, kaip matome iš pastarojo paveikslo, ji
atkartoja 1 kreivės kitimo charakterį. Sutampa ir šių kreivių reaktyvumo kitimo gradientai.
Mažėjant šilumnešio tankiui, kinta ir reaktyvumo gradientas. Kaip matome, kreivės,
aprašančios PCK nusausejimo procesą, charakteris nepriklauso nuo laiko, t.y. naudojamos
duomenų bazės, tai pačiai elektrinei, ir tam pačiam reaktoriui. Skirtingos reaktyvumo
reikšmės (kreivių 1 ir 2) rodo, kad reaktoriaus būklė, esant baziniam šilumnešio tankiui
0,78 g/cm3, buvo atitinkamai kritinė ir virškritinė. 3 kreivė atitinka 2 uždavinio sprendimo
rezultatus, kai aktyviojoje zonoje yra tik šviežias kuras. Mažėjant šilumnešio tankiui nuo
0,78 g/cm3 iki 0,4 g/cm3, reaktyvumo lygis išlieka beveik pastovus, ir tik šilumnešio tankio
kitimo ribose 0,4 -f- 0,0 g/cm3, reaktyvumas palengva pradeda mažėti. Esant pilnam šviežio
kuro užkrovimui aktyviojoje zonoje, kreivės charakteris tampa visiškai kitokiu, negu esant
normaliam darbiniam reaktoriaus būviui. Ši kreivė gauta, esant virškritiniam reaktoriui. 3
uždavinio sprendimo rezultatus iliustruoja kreivė 4, kai, esant realiam radialiniam kuro
išdegimo pasiskirstymui, ašinis kuro išdegimo pasiskirstymo profilis yra pastovus per visą
aktyviosios zonos aukštį, o pats reaktorius virškritinis. Lengva pastebėti, kad 4 kreivė turi
tuos pačius reaktyvumo pokyčio gradientus, tuose pačiuose šilumnešio tankio pokyčio
intervaluose, kaip ir kreivės 1 ir 2. Darome išvadą, kad kreivės, aprašančios PCK
nusausejimo procesą, charakteris nepriklauso nuo ašinio kuro išdegimo pasiskirstymo
profilio. 5 kreivė vaizduoja 4 uždavinio sprendimo rezultatus, kai radialinis kuro išdegimo
pasiskirstymas yra pastovus, o pats reaktorius virškritinis. Nesunku pastebėti, kad
šilumnešio tankiui mažėjant nuo pradinės reikšmės iki 0,4 g/cm3, 5 kreivės reaktyvumo
kitimo charakteris toks pat, kaip ir ankstesniais atvejais (kreivės 1, 2 ir 4). Šilumnešio
tankiui kintant 0,4 H- 0,0 g/cm3 ribose, 5 kreivės reaktyvumo kitimo gradientai yra didesni
negu analogiški reaktyvumo kitimo gradientai kreivėms 1, 2 ir 4. Šiuo atveju, pats PCK
nusausejimo efektas gaunamas didesnis, tačiau praktikoje, tolygaus radialinio kuro
išdegimo profilio neegzistuoja, ir šis atvejis yra grynai teoretinis. Darome išvadą, kad
kreivės, aprašančios PCK nusausejimo procesą, charakteris nepriklauso nuo radialinio kuro
išdegimo pasiskirstymo profilio.

Tam, kad išsiaiškintume klausimą, ar kreivės, aprašančios RBMK tipo reaktoriaus PCK
nusausejimo procesą, charakteris yra specifinis skirtingoms AE, ar jis yra bendras visiems
RBMK tipo reaktoriams, buvo atliktas PCK nusausejimo avarijos modeliavimas
Leningrado ir Smolensko AE. Išanalizuoti trys atvejai, naudojant duomenų bazes, gautas iš
nagrinėjamų elektrinių pagrindinių kompiuterių. Pradinės sąlygos šiuose skaičiavimuose
buvo šios:

5 uždavinys) - Smolensko AE 3 blokui - reaktoriaus šiluminis galingumas 2877 MW,
kooreguotas radialinis kuro išdegimo profilis (vidutinis kuro išdegimas
9,75 MWparos/kg), operatyvinė reaktyvumo atsarga - 44,03 RVS;

6 uždavinys) - Smolensko AE 3 blokui - reaktoriaus šiluminis galingumas, radialinis ir
ašinis kuro išdegimo profiliai tokie pat kaip ir 1 uždavinyje, visa sutrumpinto sugėriklio
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6.3.12 pav. Ignalinos AE PCK nusausejimo procesas:
1 - /CLE-96/, 2 - reali reaktoriaus būsena, 3 - šviežias kuras, 4- realus radialinis ir pastovus
išilginis kuro išdegimas, 5- vienalytis radialinis kuro išdegimas (7,75 MWparos/kg)
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valdymo strypų grupė įleista j aktyviąją zoną 1,8 m, tikslu pasiekti virškritinį reaktoriaus
būvį, operatyvinė reaktyvumo atsarga - 38,43 RVS;

7 uždavinys) - Leningrado AE 4 blokui - reaktoriaus šiluminis galingumas 3147 MW, realus
radialinis kuro išdegimo profilis (vidutinis kuro išdegimas 11,37 MWparos/kg),
operatyvinė reaktyvumo atsarga - 41,71 RVS.

Visuose skaičiavimuose naudota NIKIET'o medžiagų makroskopinių skerspjūvių
biblioteka, sudaryta atskiroms celėms karštam reaktoriaus būviui. Skaičiavimuose
panaudotas Smolensko AE RBMK-1000 reaktoriaus modelis, sukurtas firmos GRS mbH
bendradarbių. Leningrado AE skaičiavimui, šis Smolensko AE modelis buvo modifikuotas
ir pritaikytas Leningrado AE. Šių trijų uždavinių skaičiavimo rezultatai pavaizduoti 6.3.13
(Smolensko AE) bei 6.3.14 (Leningrado AE) paveiksluose.

5 uždavinio sprendimo rezultatai atvaizduoti 6.3.13 paveiksle. 1 kreivė - tai ta pati kreivė,
kuri buvo pavaizduota ir 6.3.12 paveiksle. 2 kreivė gauta 1 uždavinio sprendimo rezultate,
esant šiek tiek žemiaukritiniam reaktoriui. Kreivės, aprašančios PCK nusausėjimo procesą,
charakteris jau visiškai kitoks negu analogiškos kreivės Ignalinos AE. Mažėjant šilumnešio
tankiui, išryškėja kreivės ekstremumo taškas, esant šilumnešio tankiui 0,6 g/cm3. Toliau
mažėjant šilumnešio tankiui, reaktyvumas taip pat sumažėja. Šio sumažėjimo charakteris
yra labai švelnus ir visiškai nepanašus į 1 kreivės charakterį. 3 kreivė yra tik veidrodinis 2
kreivės atspindys per X ašį, palyginimui su 1 kreive. 4 kreivė atitinka 6 uždavinio
sprendimo rezultatus, kai visa sutrumpinto sugėriklio strypų grupė įleidžiama į 1,8 m gylį į
aktyviąją zoną, kad gautume šiek tiek virškritinį reaktorių. Tokio veiksmo priežastis - noras
rasti skirtumą skaičiavimo rezultatuose, kai reaktorius yra atitinkamai žemiaukritinis ir
virškritinis. Sulygindami kreives 2 ir 4 matome, kad reaktyvumo ekstremumas persislenka
link šilumnešio tankio reikšmės 0,4 g/cm3, ir kad 4 kreivės charakteris visumoje yra
glotnesnis negu 2 kreivės. Nors, pilnai išgaravus šilumnešiui, reaktyvumo sumažėjimas
virškritiniame reaktoriuje ir yra žymiai mažesnis nei žemiaukritiniame, tačiau abu šiuos
atvejus atitinkančios reaktyvumo kitimo kreivės (kreivės 2 ir 4) neatkartoja 1 kreivės,
gautos skaičiuojant šilumnešio pilno praradimo procesą Ignalinos AE. Galima drąsiai
teigti, kad Smolensko AE kreivės, aprašančios PCK nusausėjimo procesą, charakteris
visiškai yra nepanašus į analogiškos kreivės charakterį Ignalinos AE ir yra specifinis tik šiai
AE. Priežastis to gal būt tame, kad Smolensko AE aktyviojoje zonoje yra apie 80
papildomų sugėriklių strypų (SAE garo reaktyvumo koeficientas yra šiek tiek neigiamas),
tuo tarpu Ignalinos AE aktyviojoje zonoje yra tik apie 50.

7 uždavinio sprendimo rezultatai atvaizduoti 6.3.14 paveiksle. 1 kreivė - tai ta pati kreivė,
kuri buvo pavaizduota ir 6.3.12 paveiksle. 2 kreivė gauta Leningrado AE, skaičiuojant pilną
PCK nusausėjimo procesą (šilumnešio tankiui kintant nuo 0,78 g/cm3 iki 0,0 g/cm3), kai
reaktorius šiek tiek virškritinis. Kreivės, aprašančios modeliuojamą procesą, charakteris
netgi dar išraiškesnis negu analogiškos kreivės Ignalinos AE. Šio proceso metu,
reaktyvumo pokyčio gradientas keičia ne tik dydį, bet ir ženklą. Mažėjant šilumnešio
tankiui nuo 0,78 g/cm3 iki 0,6 g/cm3, reaktyvumas kyla, vėliau, iki šilumnešio tankio
reikšmės 0,2 g/cm3 - mažėja, ir tik vykstant visiško šilumnešio išgarinimo procesui toliau, -
vėl pradeda augti. Bendrai, PCK nusausėjimo efektas Leningrado AE 2 kartus mažesnis
negu Ignalinos AE. Iš viso to darome išvadą, kad kreivės, aprašančios pilną PCK
nusausėjimo procesą skirtingoms AE, charakteris yra specifinis nagrinėtoms elektrinėms,
nors ir turi kai kurių bendrų bruožų.
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1 - /CLE-96/, 2 - reali reaktoriaus būsena
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6.4 RBMK-1500 REAKTORIAUS KURO KANALŲ VIENTISUMO ANALIZĖ

6.4.1 Grafito klojinio ir kuro kanalų sąveika

Ignalinos AE reaktorių RBMK-1500 saugią eksploataciją lemia kuro kanalų (KK) ir
grafitinio letiklio bendro veikimo rezultatas. Grafito klojinys ir KK vamzdynai yra veikiami
skirtingų temperatūrinių laukų ir neutroninio spinduliavimo visą eksploatacijos periodą.
Dėl geometrijos ir medžiagų mechaninių charakteristikų pasikeitimų sistemą veikia
papildomos deformacijos ir Įtempimai.

Kuro kanalai yra vieni iš pagrindinių RBMK reaktoriaus mazgų. Jų stiprumas ir
ilgaamžiškumas yra vienas iš svarbiausių faktorių apsprendžiančių viso reaktoriaus
patikimumą. Pagrindinis kuro kanalų komponentas yra cirkonio-niobio (Zr-2.5%Nb)
lydinio vamzdis, turintis 4mm storio sienelę su šilumą išsklaidančiais elementais. Šiuos
elementus aušina vanduo ar vandens-garo mišinys. Kuro kanalo cirkonio vamzdis yra
patalpintas grafitinių blokų ašinėse kiaurymėse. Kad būtų geriau nuo grafito klojinio
nuvesti šilumą, cirkonio vamzdis yra apgaubtas prapjautais 20 mm aukščio grafitiniais
žiedais. Šie žiedai sudėti vienas šalia kito taip, kad vienas iš jų liečia kanalą, o kitas - grafito
klojinio bloką. Cirkonio-niobio lydinys yra gerų atsparuminių ir fiziko-cheminių
charakteristikų, jis taip pat yra atsparus neutroniniam spinduliavimui. Specifinės šio lydinio
ypatybės yra tai, kad gerai priešinasi valkšnumui, vandenilio įsiskverbimui, pasižymi
ilgalaikiu stiprumu ir atsparumu trapiam irimui. Kaip ir kitų lydinių taip ir šio atsparuminės
charakteristikos labai priklauso nuo pagaminimo technologijos ir terminio apdirbimo. Visa
tai reikalauja detalios cirkonio vamzdynų analizės.

Eksploatacijos metu dėl KK valkšnumo mažėja tarpelis tarp letiklio grafitinių žiedų ir
cirkonio vamzdžio. Tai turi įtakos šilumos perdavimui iš grafito į vandenį. Tarpelio
sumažėjimas gali padidinti suvirintų sujungimų apkrovas ir sutrūkinėti grafito blokai.

Norint išspręsti šias problemas tenka keisti kuro kanalus. Tačiau yra laukiama, kad
pakeistų KK darbo metu gali išsiplėsti grafitas. Tokiu būdu tarpelio mažėjimo procesas
tarp grafitinių žiedų ir cirkonio vamzdžių gali sulėtėti ar visiškai sustoti. Grafitinių blokų
susitraukimas turi įtakos bendram reaktoriaus matmenų sumažėjimui. Jos labiau traukiasi
galuose negu centre. Temperatūros gradientai plytose gali jas iškraipyti. To pasėkoje
išsikraipys ištisi grafitinių klojinio blokai. Tarpelio sumažėjimas kuro kanaluose labai
priklauso nuo reaktoriaus eksploatavimo režimo.

6.4.2 Kuro kanalo senėjimo faktoriai

KK turi išlaikyti savo vientisumą visą projektinės eksploatacijos laikotarpį ir tenkinti
"tekėjimo prieš suirimą" koncepcijos reikalavimus. Yra visa eilė metalo senėjimo
mechanizmų, keičiančių KK medžiagų savybes, ko pasėkoje toliau jų eksploatuoti
negalima. Pagrindiniai TK ir grafitinių blokų senėjimo mechanizmai yra /DUN-96/:

• terminis ir radiacinis valkšnumas;
• radiacinis augimas;radiacinis augimas;

kietėjimas ir trapėjimas radiacijos poveikyje;
statinis ir ciklinis metalo nuovargis;
vandenilinis trapėjimas;
korozija
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Dėl terminio ir radiacinio valkšnumo, tai pat ir radiacinio augimo keičiasi matmenys.
Valkšnumo ir ilgalaikio stiprumo problemos labai aktualios reaktoriui dirbant padidintu
galingumu. Padidėjęs greitų neutronų srautas didina cirkonio lydinių valkšnumo greitį.
Valkšnumo proceso greitis taipogi priklauso nuo veikiančių įtempimų ir temperatūros.
Įdomi cirkonio lydinių savybė yra tai, kad valkšnumo greitis veikiant neutroniniam
spinduliavimui yra mažesnis negu nepaveikto. Tai reiškia, kad normaliose sąlygose atliktų
ilgalaikio stiprumo eksperimentų rezultatai yra konservatyvūs /UŠP-96/. Cirkonio lydinių
radiacinis augimas pasireiškia dėl lydinio anizotropiškumo /PET-96/. Yra žinoma, kad
vamzdynų pagamintų iš izotropinių medžiagų ir apkrautų vidiniu slėgiu valkšnumas ašine
kryptimi lygus nuliu. Tai reiškia, kad bet kokie vamzdžių ilgio pasikeitimai yra negalimi.

KK defektų matmenys esant statiniam ir cikliniam apkrovimui gali didėti. Jų buvimas
veikiant įtempimams ir korozijai gali privesti prie KK suirimo. Esant periodinėms
apkrovoms arba korozijai irimo procesas skirstomas į tris stadijas: įtrūkimo atsiradimas,
stabilus augimas ir nestabilus augimas. Visos šios stadijos yra aprašomos matematiniais
modeliais. Eksploatacijos metu paaiškėjo, kad pavojingiausi yra difuzinio suvirinimo
sujungimai tarp cirkonio ir plieno vamzdžių. Čia galima tikėtis defektų augimo /ZAR-96,
PLA-96/.

Korozija mažina KK sienelės storį. Tai, didžia dalimi, apsprendžia technologinių kanalų
ilgaamžiškumą. Analizuojant korozijos poveikį paaiškėjo, kad mažiausiai atsparios yra KK
pereinamosios movos - difuzinio suvirinimo sujungimai. Atlikus reaktorių RBMK-1000
technologinių kanalų būklės kontrolę šiose movose buvo aptikti žiediniai defektai
/ZAR-96, PLA-96, PLAA-96/. Visose ištirtose movose buvo aptiktos tarpkristalinės
korozijos užuomazgos. Cirkonio vamzdžiams būdingi ašiniai įtrūkimai atsirandantys
išoriniame paviršiuje ir augantys dėl vandenilinės korozijos /ZAR-96/.

Kietėjimas ir trapėjimas dėl radiacijos keičia medžiagos mechanines charakteristikas:
takumo ir stiprumo ribą, suirimo tąsumą ir k.t. Vandenilio įsiskverbimas taipogi veda prie
trapėjimo ir vandenilinės korozijos mechanizmų. Svarbi KK stiprumo problema yra
atsparumo trapiam suirimui užtikrinimas /EAD-91/. Bandymais nustatyta, kad cirkonio
lydinių kritinė trapumo temperatūra, veikiant neutroniniam spinduliavimui ir vandenilio
įsiskverbimui, pereina į teigiamų reikšmių sritį. Esant tokioms aplinkybėms reikia atlikti
atsparumo trapiam suirimui skaičiavimus visiems gaminiams iš cirkonio lydinių. Tai
atliekama naudojant irimo mechanikos metodus /RIV-96/. Plonasieniuose vamzdžiuose
įtrūkimo viršūnėje nėra plokščio deformacijų būvio, todėl irimo kriterijumi pasirenkamas
kritinis plyšio atsivėrimas.

6.4.3 Kuro kanalo suirimo atvejų apžvalga

Eksploatuojant RBMK tipo reaktorius buvo pastebėti keli būdingi KK suirimo atvejai:
cirkonio vamzdžio trūkis aktyvioje reaktoriaus zonoje, bimetalinių pereinamųjų movų
pažeidimai ir plyšiai KK viršutinio trakto apkabos privirinimo siūlės srityje. Aktyvioje
zonoje esančio cirkonio vamzdžio suirimas paprastai įvyksta išsivysčius išilginiam įtrūkimui.
Suirimo priežastis: vandenilinės korozijos procesas. Plyšio vystymosi būtina sąlyga yra
esantis vamzdyje technologinis defektas. Irimą skatina padidinto užterštumo aplinka,
didelis vandenilio kiekis ir vamzdyje esantys liekamieji įtempimai. Apatinių bimetalinių
pereinamųjų movų pažeidimai prasideda vidiniame jų paviršiuje ties cirkonio ir plieno
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susijungimo riba (6.4.1 pav.). Kai įtrūkimas pasiekia plieninę sujungimo dalį (08X18H10T
plienas) yra galimas tolesnis jo vystymasis pagal kristalitų ribas dėl tarpkristalinės korozijos.

KK viršutinio trakto apkabos privirinimo siūlėje esantys defektai skirstomi į tris
pagrindines grupes: suvirinimo siūlėje, pagrindiniame metale esančiame žemiau suvirinimo
siūlės ir perėjimo į išdrožas srityje /EPE-96/ (6.4.2 pav.). Suvirinimo siūlės srityje pastebimi
vidiniai paviršiniai žiediniai defektai. Defektų priežastis - nevisiškas suvirinimas /KIA-96/.
Pagrindiniame metale (sritis B) aptinkami pavieniai žiediniai defektai ir daug ašinių
defektų vidiniame paviršiuje. Perėjime į išdrožas (srityje C) nustatomi žiediniai defektai
prasidedantys nuo išorinio paviršiaus.

6.4.4 Kuro kanalo irimo analizė

Kuro kanale esantys defektai ir metalo senėjimo mechanizmai yra pagrindiniai faktoriai
nuo kurių priklauso reaktoriaus ilgaamžiškumas. Atlikti naudotų KK tyrimai patvirtino
teiginį, kad didžiausią įtaką kuro kanalų vientisumo praradimui turi korozija ir vandenilio
įsiskverbimas /PLAA-96/. Kritinių defektų matmenų nustatymas ir konstrukcijos jautrumo
analizė minėtiems procesams reikalinga norint įvertinti reaktoriaus saugios eksploatacijos
būklę. Šiame darbe atlikta įvairios orientacijos KK defektų leistinų ir kritinių matmenų
analizė. Pradiniai skaičiavimų duomenys (medžiagų charakteristikos ir apkrovimo atvejai)
pateikti 6.4.1 ir 6.4.2 lentelėse. Buvo analizuojami dviejų tipų defektai:

• ašinis defektas cirkonio vamzdžio išoriniame paviršiuje, ir
• žiedinis defektas pereinamoje movoje tarp paskutinio cirkonio-niobio lydinio laiptelio

ir 08X18H10T plieno, augantis plieninėje KK dalyje (žiūr. 6.4.1 pav.).

6.4.1 lentelė. Medžiagų charakteristikos/PLA-96,NOR-89,PRODE/

<7U t MPa

aV )t MPa

8C mm

Kj c MPaVm

Zr+2.5%Nb
T=20 °C
630

605

0.007

-

T=300 °C
510

500

0.007

-

08Crl8Nil0Ti
T=130°C
461

206

-

350

T=300 °C

412

177

-

350

6.4.2 lentelė. Apkrovų daviniai /BAL-96/

Apkrovimo sąlygos

Darbinės sąlygos

Hidrauliniai bandymai

Temperatūra °C

300

130

Slėgis, barai

82

105

75



6.4.1 pav. Pereinamosios movos schema:
1 - difuzinio suvirinimo sritis, 2 - cirkoninis 08Crl8Nil0Ti plieno vamzdis

6.4.2 pav. Defektų išsidėstymas kuro kanalo viršutinio trakto apkabos privirinimo siūlėje:
A - suvirinimo siūlėje, B - pagrindiniame metale, C - perėjime j išdrožas
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Kritinių defektų matmenų pirminiam įvertinimui buvo taikomas PD6493 metodas
/AND-95/. Pagal šį metodą kritinį įtrūkimo būvį aprašo irimo įvertinimo diagrama
(6.43 pav.). Šios diagramos 5r ir Sr parametrų ryšys aprašomas formule:

(6.4.1)

Į (6.4.1) formulę įeinantys parametrai apskaičiuojame pagal sekančias lygtis:

(6.4.2)

(6.4.4),

O\flow-

o -
Oi-

<7ys + <yu
(6.4.3)

(6.4.5)

YS

0.8 L05

p = 0

GysJ CFyS

z*- > 1.05

(6.4.6)

7 1 4A = 0.l/ 7 1 4-0.007j 2 +0.00003/, 0<Z<52

px = 025,

KIp<7ys

(6.4.7)

(6.4.8)

(6.4.9)

kur E, MPa- tamprumo modulis, Ki, MPaVm - įtempimų intensyvumo koeficentas, Sr -
įtempimų parametras, 8CT, mm- kritinis plyšio atsivėrimas, 5i, mm - plyšio atsivėrimas, 5r -
deformacijų parametras, aoow, MPa - ribinis įtempimas, an, MPa- veikiantys pirminiai
įtempimai, ays, MPa- takumo riba, aut, MPa - stiprumo riba.

Pagal šią metodiką hidraulinių bandymų sąlygomis nustatyti kritiniai plyšių, esančių
technologinio kanalo centrinėje dalyje, matmenys pateikti 6.4.4 pav. Iš gautų rezultatų
matyti, kad žymią įtaką kritiniams plyšių matmenims turi liekamieji įtempimai.

Korozijai atsparaus plieno ir cirkonio-niobio lydinio pereinamieji sujungimai gaunami
difuzinio suvirinimo vakuume būdu. Toks sujungimo būdas parinktas todėl, kad užtikrinti
patikimą ryšį suvirinamų metalų. Tarpinio sujungimo vidinė dalis pagaminta iš cirkonio-
niobio (Zr+2.5%) lydinio, o išorinė dalis iš austenitinio (08Crl8Nil0Ti) plieno. Sujungtų
detalių kontakto paviršiuje difuzinio suvirinimo metu susiformuoja difuzijos produktų
plonas sluoksnis. Difuzinio sujungimo kokybė kontroliuojama ultragarsinės defektoskopijos
ir metalografijos būdais. Kanalinių vamzdžių sujungimas su pereinamųjų movų cirkonine
dalimi suvirinta elektroniniu-spinduliniu būdu. Po suvirinimo sujungimai sukietinami ir
termiškai apdirbami. Pereinamųjų movų metalinės dalys su viršutinėmis ir apatinėmis kuro
kanalų dalimis suvirinami argono aplinkoje. Sujungimų išorinė dalis metalizuota aliuminiu.
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j 3 -

3 6 -

3 . 4 -

3 . 2 -

1

6.4.3 pav. Irimo įvertinimo diagrama

j . 4 C . 6

S r

—*r— Liek. Įtempimai =10OIUPa
~®~~ Liek. Įtempimai =60NPa
—w—Liek. Įtempimai =30MPa

10
l_cr, mm

6.4.4 pav. Ašinio paviršinio defekto kritinio gylio priklausomybė nuo kritinio ilgio
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Įvertinant defekto augimo dinamiką atlikta tarpkristalinės korozijos proceso analizė.
Leidžiamų ir kritinių matmenų defektų nustatymui panaudotas R6 metodas /AND-95/ ir
SACC programa /METOD/. Jų ribiniai matmenys pateikti 6.4.5 pav. Skaičiavimams buvo
priimti sekantys atsargos koeficientai:
• pirminės apkrovos -1
• antrinės apkrovos -1
• takumo ribai -1.5
• irimo valkšnumui - 3.6

Defekto, besivystančio pagal tarpkristalinės korozijos mechanizmą, augimo greitis
austenitiniame pliene apskaičiuojamas pagal formulę:

dt
(6.4.10)

kur a-defekto matmuo, t-laikas, a, Ko-konstantos, priklausančios nuo metalo ir aplinkos

(austenitiniam plienui a=2.161, Ko=6.02 MPaVm).
Gauta defekto augimo priklausomybė nuo liekamųjų įtempimų parodyti 6.4.6 pav.

Yra žinoma, kad liekamieji įtempimai suvirinimo siūlėse po terminio apdirbimo sumažėja
iki (0.15-0.2)*ay dydžio. Reaktoriaus eksploatacijos metu dėl temperatūros ir neutroninio
srauto poveikio įvyksta liekamųjų įtempimų relaksacija. Nagrinėjant paviršinių defektų
augimą iki ribinių matmenų, nustatyta liekamųjų įtempimų ir pradinių defektų matmenų
įtaka jų augimo greičiui. Tyrimo rezultatai pateikti 6.4.7 pav., parodyta kanalo
ilgaamžiškumo, veikiant tarpkristalinei korozijai, priklausomybė nuo parametro
proporcingo defekto paviršiaus plotui ir liekamiesiems įtempimams. Taškais parodyti
skaičiavimo rezultatai, linijos yra plyšių, esant vienodiems liekamiesiems įtempimams,
gaubiančiosios.

4

3.5

3

2.5
a, mm

2

1.5

iv\
\

••••••• kritinis

• ~ \ . . . . . . • •

= , -

-

— m -

50 1 0 0 I, mm 1 5° 200 250

6.4.5 pav. Paviršinių defektų leistinų ir kritinių matmenų priklausomybė nuo liekamųjų
įtempimų (30 MPa, 60 MPa, 100 MPa)
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6.4.6 pav. Paviršinio plyšio matmenų augimo priklausomybė nuo tarpkristalinės korozijos
poveikio trukmės (a-gylis, 1-ilgis, ar- liekamųjų jtempimų dydis)

Eksploatacijos laikas, 1000*valanda
180 • a_r=30MPa

cr_r=60MPa

a r=100MPa

10 15 20 25
aO*IO, m m A 2

30 35 40

6.4.7 pav. Technologinio kanalo ilgaamžiškumo, veikiant tarpkristalinės korozijos
mechanizmui, priklausomybė nuo defekto paviršiaus ploto ir liekamųjų įtempimų

80



6.4.5 Kuro kanalo plyšių ribinių matmenų ir skysčio ištekėjimo pro juos analizė

Dėl reaktorių saugaus eksploatavimo yra svarbu įvertinti kiauro plyšio vystymosi iki
giljotininio trūkio laiką. Šilumos nešėjo (vandens) ištekėjimo per kiaurą plyšį nustatymui
reikalingas tam tikras laikas ir tam tikras ištekėjimo debitas, viršijantis dydį, kurį gali
užregistruoti tam tikslui skirti prietaisai. Kiauro plyšio augimo trukmė, priklausomai nuo
pradinio plyšio ilgio ir liekamųjų įtempimų, parodyta 6.4.8 pav. Iš šio paveikslo matyti, kad
kaip ir liekamieji įtempimai, taip ir pradinis defekto ilgis turi didelę įtaką plyšio augimo
greičiui. Defektų vystymasis nagrinėtas veikiant tarpkristalinei korozijai. Esant nedideliems
pradiniams paviršinio defekto matmenims, jis auga tokiu būdu, kad išėjimo į paviršių
momentu gylis 2 kartus didesnis už ilgį. Tai matyti iš 6.4.5 pav. Todėl nustatyti kiauro plyšio
pradinį ilgį šiam atvejui nebuvo sudėtinga.

Nustačius ribinius kiaurų plyšių dydžius, įvertinome šilumos nešėjo ištekėjimo debitą per
kiaurą žiedinį plyšį technologiniame kanale. Skaičiavimams naudota kompiuterinė
programa SQUIRT. SQUIRT - tai programa, kurios pagalba galima nustatyti skysčio
ištekėjimo per vamzdžio plyšį debitą ir plyšio atsivėrimo plotą. Visais atvejais šilumos
nešėjas vamzdynuose priimamas soties arba neįšildyto iki virimo būvyje. Hidraulinių
procesų analizei naudojamas dvifazis tekėjimo modelis, vadinamas Henry-Fauske modelis.
Programoje yra numatyta galimybė nustatyti skysčio ištekėjimą pro plyšius, kurie
vamzdynuose susiformavo tarpkristalinės korozijos ir nuovargio poveikyje. Taip pat galima
atlikti ištekėjimo analizę ir per plyšius, kurie auga veikiant kitiems procesams, tačiau reikia
nustatyti skysčio ištekėjimo per taip susidariusį plyšį trinties koeficientą. Ši programa
taikoma "verdančio vandens" tipo reaktoriams, prie kurių priskiriama ir RBMK tipo
reaktoriai.

Atliekant skaičiavimus pirmiausia buvo nustatytas minimalus plyšio ilgis, kuriam esant
galima nustatyti ištekėjimą prietaisų pagalba. Priimta, kad sistemos, nustatančios
ištekėjimą per kiaurus plyšius, turi fiksuoti 0.064 kg/s ar 3.8 1/min ištekėjimo debitą. Šis
debitas gaunamas, kai plyšio ilgis 5.5 mm, o plotis 0.22 mm. Kiti skaičiavimui naudoti ir
gauti rezultatai pateikti 6.4.3 lentelėje.

6.4.3 lentelė Šilumos nešėjo ištekėjimo debito nustatymas (SQUIRT programa)

Perein.
movos
padėtis

apatinė.

viršutinė

Skysčio
slėgis,
MPa

7.33

6.73

Skysčio
temperat
ūra, °C

264

284

Išorinio
plyšio
ilgis,
mm

5.6
25.14
73.4

6
25.14
73.4

Išorinio
plyšio
plotis,
mm

0.22

0.22

Atsiver.
plyšio
plotas.,
mm 2

0.97
4.34
12.7
1.04
4.34
12.7

Skysčio
ištekėj.
debitas,
kg/s

0.0633
0.281
0.821

0.0633
0.263
0.768

Skysčio
ištekėj.
debitas.,
1/min

3.8
16.9
49.2
3.8
15.8
46.1
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lo=2mm
lo=4mm
lo=6mm
lo=8mm

X—lo=10mm
!o=12mm
lo=14mm
lo=20mm

10000 20000 30000 40000 50000 60000
eksploatacijos laikas, valandos

a)

70000 80000

lo=2mm
lo=4mm
lo=6mm
lo=8mm

K—lo=10mm
lo=12mm
lo=14mm
lo=20mm

10

10000 20000 30000

eksploalacijos laikas, valandos

b)

40000 50000

70

0 5000 10000 15000 20000

eksploatacijos laikas, valandos

C)

6.4.8 pav. Kiauro plyšio augimas veikiant tarpkristalinei korozijai:
a-or=30 MPa, b- ar=30 MPa, c-ar=30 MPa
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Ištekėjimo per priimtinus ir kritinius kiaurus plyšius tyrimus atlikome atvejui, kai liekamieji
įtempimai yra lygūs 100 MPa. Nagrinėti plyšiai technologinio kanalo viršutinėje ir apatinėje
pereinamoje movoje. Iš gautų rezultatų (6.4.3 lentelė ir 6.4.8 pav.) matyti, kad nustačius
ištekėjimą pro 5.6 mm ilgio plyšį, šis plyšys iki priimtino (25.14 mm) plyšio ilgio priauga per
1000 valandų. Skysčio ištekėjimą fiksuojančių prietaisų atsargos koeficientas yra lygus 10,
todėl priėmus šį koeficientą, turi būti nustatytas 38 1/min ištekėjimas, kuris gaunamas esant
56 mm ilgio plyšiui. Šis plyšys iki kritinio (73.4 mm) priaugs per 500 valandų. Tai yra
pakankamas laiko tarpas, kad nustatyti plyšį iki kol pasieks kritinį ilgį, t.y. kol įvyks
giljotininis trūkis.

Atlikus tarpkristalinės korozijos procesų tyrimus cirkonio-austenitinio plieno sujungimuose
galima teigti, kad šis procesas apsunkina plyšių augimo technologiniuose kanaluose
ilgaamžiškumo prognozavimo galimybes.

83



6.5 TIKIMYBINĖS SAUGUMO ANALIZĖS METODIKA IR TAIKYMAI

Tikimybinės saugumo analizės (TSA) pogrupėje buvo dirbama dviejose temose:

• Ignalinos AE "Barselinos" projekto rezultatų neapibrėžtumų įvertinimas;
• Ignalinos AE Avarijų lokalizacijos Sistemos (ALS) dinaminė patikimumo analizė.

6.5.1. Ignalinos AE "Barselinos" projekto rezultatų neapibrėžtumų įvertinimas

"Barselinos" projekto rezultatų neapibrėžtumų analizė parodė, kad daugelis duomenų apie
inicijuojančius įvykius turi didelį neapibrėžtumą dėl mažo statistinių duomenų skaičiaus,
netikslaus matematinio modelio parinkimo ir kitų priežasčių. Pagrindinis metodas
sumažinti galutinį įvykių tikimybinį neapibrėžtumą yra Bajeso teorema. Statistiniai
duomenys apie inicijuojančius įvykius yra aprašomi eksponentiniu skirstiniu su gedimų
intensyvumu X. Dėl duomenų trūkumo ir neapibrėžtumo parametras X laikomas atsitiktiniu
dydžiu, kurio pasiskirstymo funkcijos tankis apskaičiuojamas K.Porno ir Kaplano
algoritmais. Apriorinė tankio funkcija yra gaunama iš apibendrintų duomenų aibės X ir
žymima P(A,|X).Dažniausiai yra naudojamas lognormalinis skirstinys su parametrais S ir R.
Tada

p ( A ) = p { l \ X ) =
• S • X

Jeigu yra žinomi specifiniai duomenys Y apie įrenginio gedimus, tai iš Bajeso teoremos
gauname patikslintą parametro X tankio funkciją

p{X\Y) = -j

\ p{X)- p(Y\X)dX
0

kur P(Y | X) - eksponentinio skirstinio tankis,

Didelė dalis specifinių duomenų Y yra išskaidyti į atskirus periodus, t.y. §> = {t(i),k(i)},
i = l..N. Čia t(i)- įrenginio stebėjimo periodas, k(i)- įrenginio gedimų skaičius per periodą

Taikant Bajeso teoremą kiekvienam periodui atskirai, galima modifikuoti minėtus
algoritmus ir sumažinti neapibrėžtumą. Pritaikę Bajeso teoremą pirmam periodui
gauname:

ln2i

e 2S2 . e - * - t ( l > . ,

P(m = ,,
ta2i

| e " 2 - ^ • ^ t ( 1 ) - U
o

Pažymėję T(2) = t(l)+t(2) ir K(2)=k(l)4-k(2) patiksliname P(X| 1):
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P(,i\2)-

£
e 2-5

X I — -

O

Tokiu būdu gauname rekurentinę formulę:

P(X|O) čia yra apriorinis tankis P(A, | X).Nesunku nustatyti tokio modifikuoto algoritmo
konvergavimą. Pavyzdžiui, parinkime aprioriniu pasiskirstymu Gama skirstinį su
parametrais a = l ir b = k:

G(X \\,X) =

Tada rekurentinė formulė įgyja pavidalą

Z^(0 + 1, Z *
/ = 1 / = 1

Atitinkamai dydžio X vidurkis ir dispersija bus

T(N) ,2 "

Jeigu egzistuoja riba E(/l) = lim E(A|y) tai D(/l) = lim D(A.\j) = 0. Tai reiškia, kad
j -> oo y —> oo

parametro X neapibrėžtumas artėja į nulį.

Kita neapibrėžtumų analizės problema yra susijusi su kodo Risk-Spectrum galimybėmis.
Kodo bibliotekoje yra septyni parametro X, pasiskirstymo dėsniai. "Barselinos" projekte
tiksliausio dėsnio pasirinkimui buvo naudojami %2 kriterijus. Tačiau šis kriterijus neįvertina
neapibrėžtumų toms parametro reikšmėms, kurios daug skiriasi nuo vidutinės reikšmės.
Mūsų darbe buvo sudarytas dėsnio pasirinkimo kriterijus pagal tarpinių įvykių pasirodymo
tikimybių neapibrėžtumo minimizavimą.

Tegul bazinio įvykio pasirodymo tikimybė:

—/L • Tq = 1 - e ' , kur T- įrenginio darbo laikas.
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Pažymėkime: P(A.|N) - statistinis parametro X pasiskirstymo tankis, P(X) - standartinio
pasiskirstymo iš Risk - Spectrum bibliotekos tankis. Tada bazinio įvykio tikimybės q
pasiskirstymas:

Fq(x) = P{q <x} = PU < j -), 0 < x < I.

Šio skirstinio tankis:

Tikimybės q su standartiniu skirstiniu tankis:

" * v T{\-x) r x T

Tada aproksimavimo kriterijus bus:

l t „ „ \2

{
( x - m)'

T (I - x )
, kur m = J x • pq(x)dx

Pasirenkamas dėsnis, turintis minimalią D(p).

Sudarytas modifikuotas algoritmas buvo taikomas pagrindinių cirkuliacinių siurblių gedimo
intensyvumo įvertinimui. Buvo panaudoti realūs Ignalinos AE duomenys (žiūr. 6.5.1 lent.).
Apriorinis parametro X tankis buvo paimtas iš apibendrintų duomenų šaltinio T-Book
/BOOK-92/ ir pavaizduoti 6.5.1 pav. Modifikuoto algoritmo rezultatai ir jų palyginimas su
"Barselinos"projekto rezultatais parodyti 6.5.2 lentelėje, ir grafiškai 6.5.2 pav. Kaip
matome iš rezultatų, modifikuotas Kaplano algoritmas sumažina įverčių neapibrėžtumą.
Šis darbas bus pratęstas "Barselinos" projekto V fazėje ir panaudotas SAR programoje.

6.5.2 Dinaminė patikimumo analizė

Pagrindinis TSA rezultatas yra atominės elektrinės avarijų bei sistemų gedimų tikimybių
apskaičiavimas ir apsaugos sistemų (AS) patikimumo tikimybinis įvertinimas. Kadangi AS
patikimumas apsprendžiamas jų galimybėmis įvykdyti tam tikras saugumo funkcijas, tai
atliekant TSA reikia apskaičiuoti šių funkcijų įvykdimo tikimybę. Apskaičiuojant statines
gedimo tikimybes, standartinė TSA metodika negali pilnai įvertinti AS patikimumo ir jų
galimybių įvykdyti saugumo funkcijas.

Išryškėjus šiems TSA metodikos trūkumams, reikia naudoti kitus metodus, įvertinant AS
patikimumą. Vienas iš tokių metodų galėtų būti dinaminė patikimumo analizė (DPA),
įvertinanti AS funkcionavimo efektyvumą atsižvelgiant į galimus sistemos elementų dalinį
arba pilną gedimus. Dinaminė AS patikimumo analizė apjungia tikimybinių ir
deterministinių kodų modeliavimo rezultatus. Tai leidžia gauti pilnesnę informaciją apie
AS darbo patikimumą. Šios analizės rezultatas yra ne tik sistemos tikimybės
apskaičiavimas, bet ir saugumo funkcijų atlikimo efektyvumo įvertinimas, atsižvelgiant į
galimus sistemos elementų gedimus.

DPA pritaikėme ALS patikimumui įvertinti, aušinant vandenį ir kondensuojant garą įvykus
maksimaliam projektiniam pagrindinio cirkuliacinio kontūro trūkiui. Skaičiavimai buvo

86



6.5.1 lentelė Ignalinos AE 7 pagrindinių cirkuliacinių siurblių gedimų statistiniai duomenys

Metai
1986
1987
1989
1990
1991
1992
1993
1994

Guolių gedimai
1
4
0
5
0
5
2
4

Pratekėjimas
0
1
1
0
3
2
3
1

Kiti gedimai
1

0
0
0
0
1
0
0

Iš viso gedimų
2
5
1
5
3
8

5
5

6.5.2 lentelė Parametro X. vidurkio ir dispersijos skaičiavimai modifikuotu ir standartiniu
Kaplano algoritmais

Modifikuoto algoritmo
iteracijos

0
1
2
3
4
5
6
7
8

standartinis algoritmas

Vidurkis

0.035
0.0482
0.1614
0.2734
0.3746
0.4309
0.4925
0.5353
0.5659

0.3865

Dispersija

0.003
0.004
0.023
0.031
0.031
0.026
0.022
0.018
0.015

0.0384
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o 0.05 0.1 0.15
parametras X /metai

0.2 0.25

6.5.1 pav. Cirkuliacinio kontūro siurblių gedimų intensyvumo apriorinio pasiskirstymo
tankis iš apibendrintų duomenų

0.2 0.4 0.6

parametras X /metai
0.8

6.5.2 pav. Cirkuliacinio kontūro siurblių gedimų intensyvumo pasiskirstymas po tam tikro
skaičiaus iteracijų modifikuotu ir standartiniu Kaplano algoritmais

88



atliekami panaudojant "Barselina" /BAR-94/ statistinius duomenis, TSA programinę įrangą
Risk - Spectrum bei termohidraulinio kodo CONTAIN vandens temperatūros ALS bokšte
modeliavimo rezultatus.

Apsaugos sistemų dinaminio patikimumo analizės metodika. Tarkime, kad apsaugos sistemos
darbas charakterizuojamas funkcija T(t), kur t-laikas. Ši funkcija gali atvaizduoti vandens,
oro temperatūrą, slėgį, vandens kiekį ir kt. parametrus. Sėkmingo AS darbo avarijos metu
kriterijų galime išreikšti nelygybe T(t)<To, kur To- max leistina riba. Charakteristikos T(t)
reikšmes galime apskaičiuoti modeliuojant sistemos darbą deterministiniais kodais.
Kadangi sistemos darbo metu galimi įvairių AS elementų gedimai, T(t) yra atsitiktinis
procesas. T(t) reikšmės priklauso nuo būsenų, į kurias gali 4patekti AS, sugedus įvairiems
jos elementams. Pažymėkime galimas AS būsenas Ao, Ai,...,AN, kur N - būsenų skaičius.
Būsena Ao atitinka AS darbą be gedimų, o AN-AS pilnai sugenda starto metu. Kitos
būsenos Ak, 0<k<N atitinka dalinį AS gedimą, kada sistema dar pajėgi atlikti dalį
funkcijų. Bendru atveju, darbo metu AS gali pereiti tiek į kitas būsenas, tiek ir grįžti į tas
pačias, todėl modeliuojant šį procesą reikia apskaičiuoti perėjimų tikimybių matricą:

[Py(O] = P ( 4 -> Aj)(t), 1 < i < N, 1 < j< N.

Charakteristikos T(t) reikšmės priklauso tiek nuo laiko intervalo, kurį AS praleido
būsenoje Aptiek nuo T(t) reikšmės pradiniu patekimo į Ak laiko momentu. Pažymėkime
T(t) kitimą būsenoje Ak- Tk(t), laiką, paleistą būsenoje Ak,- tk ir patekimo į Ak būseną laiko
momentą - ik:

Tk(t)=Tk(t|Tk), Tk(0|Tk)=xk, k=0,l,...N.

Charakteristikos Tk(t), k=0,l,...,N galima apskaičiuoti pagal AS įrengimų techninius
duomenis arba modeliuojant AS darbą termohidrauliniais kodais. Charakteringas kreivių
Tk(t) pobūdis pavaizduotas 6.5.3 pav. Bendru atveju, atsitiktinis procesas T(t) yra Markovo
procesas. Jei galiotų prielaida, kad AS gali pereiti iš būsenos Ak tik į būseną Ak+i,
k=0,l,...,N-l (nėra grįžimo į ankstesnes būsenas, pvz.: avarijos metu remontas negalimas),
tada T(t) galima būtų išreikšti tokia formule:

HO = TN(t- ttk\TN-\(tN-l\TN-2(tN-2\- T2(t2\T](h\T0(t0\TQ)))...))) ,
Ar=O

kur TO ~ pradinė charakteristikos T(t) reikšmė momentu t=0.

T(t) priklauso nuo N atsitiktinių dydžių to, ti, ...,tN-i. Šių atsitiktinių dydžių pasiskirstymo
tankį pažymėkime Pk(t), k=0,l,...,N-l. Jeigu AS perėjimo į kitą būseną priežastimi yra
įrenginių gedimai, kurie įvyksta su intensyvumu A,k, tai atsitiktinio dydžio tk pasiskirstymas
yra eksponentinis su tankiu:

Jeigu AS iš būsenos Ak į būseną Ak+i pereina pagal signalą, ateinantį automatiškai arba
pasiunčiamą operatoriaus, tk pasiskirstymas priklauso tiek nuo signalo susiformavimo laiko
pasiskirstymo, tiek ir nuo tikimybės, kad atėjęs signalas įvykdomas. Tarkime, kad signalo
susiformavimo laikas Xk turi pasiskirstymo tankį fk(t), o signalo įvykdymo tikimybė yra qk.

89



Laikas t

6.5.3 pav. Apsaugos sistemų darbo charakteristikos skirtingose būsenose

130

110

T(t), °C

6.5.4 pav. Aproksimuotos vandens temperatūros funkcijos, kai siurblių ir aušintuvų sistema
yra atitinkamai Ai,A2, ir A3 būsenose
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Tada su tikimybe qk atsitiktinis dydis tk įgyja Xk reikšmes, ir su tikimybe l-qk AS pasilieka
būsenoje Ak. Galiojant sąlygai, kad to,ti,...,tN-i-nepriklausomi atsitiktiniai dydžiai, galima
apskaičiuoti skaitines T(t) charakteristikas. Pavyzdžiui, vidutinė T(t) reikšmė
apskaičiuojama taip:

E(T(t)) = \\...

xTN(t-sN\TN.l(tN_l\TN_2(tN_2\... Tl(tl\To(to\TO))...)))-dtN_1...dtQ,
kur si=to, s2=to+ti,..., sN=to+...+tN-i.

Jeigu perėjimas iš tam tikros AS būsenos Ak įvykdomas perėjimo signalo pagalba, tai
vidutinė T(t) reikšmė apskaičiuojama taip:

E(T(t)) = qk •]...]... J/>o(^o)---A(0-...-PN-i(tN-i)x
0 sk sN_r

xTN(t-sN\TN_l(tN.l\...Tk(tk\...T0(t0\T0))...)))-dtN.1...dtk...dt0 +
t t t

{tk_l\... T0(t0\T0)...))-dtk_l...dt0.

Šią dinaminės patikimumo analizės metodiką pritaikėm Avarijų Lokalizacijos Sistemai.
Viena iš pagrindinių ALS dalių yra siurblių ir aušintuvų sistema (SAS), kuri susideda iš 6
siurblių ir 8 aušintuvų. SAS darbą suskirstėme į 4 būsenas:

1. Ai-SAS neįsijungė,
2. A2-SAS įsijungė ir veikia pilnu pajėgumu,
3. Aj-SAS įsijungė, bet dirba puse savo pajėgumo,
4. A4-SAS įsijungė, tačiau darbo metu visiškai sugedo.

SAS patekimo į būsenas Ai, A2, A3 ir A4 laiką pažymėkime atitinkamai ti, t2, t3 ir U.
Tarkime, kad SAS gali pereiti iš vienos būsenos j kitą tik pagal tokią schemą
Ai—»A2—»A3-»A4. Dviems būsenoms Ai ir A2 buvo panaudoti CONTAIN vandens
temperatūros modeliavimo rezultatai (žr. 6.5.4 pav.). Mažųjų kvadratų metodu
modeliavimo kodu CONTAIN rezultatai buvo aproksimuoti ir gautos šios funkcijos:

= 97-67-

Pagal sudarytą SAS matematinį modelį apskaičiavome A3 būsenos charakteristiką T3(t):

SAS įjungimas ir perėjimas iš būsenos Ai į A2 valdomas signalu, kurio susiformavimo laikas
yra atsitiktinis dydis su vidurkiu 2min. ir nedidele dispersija. Žinoma, kad tokių atsitiktinių
dydžių pasiskirstymas aprašomas lognormaliniu dėsniu /PAT-95/. Šioje analizėje buvo
naudojamas lognormalinis pasiskirstymas su tankiu:
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1 (Int-fi)'}
f(t) = 7=-QKP\-± J—\ , k u r ^ = 4.77, CT2 = 0 . 0 1 5 .

tIl Į 2-a~ J

Naudojant "Barselinos" projekto ALS modelį ir kodą Risk- Spectrum buvo apskaičiuota
SAS starto tikimybė q=0.9964. Kadangi SAS būseną daugiausia apsprendžia veikiančių
siurblių skaičius, tai SAS perėjimų j sekančias būsenas laiko pasiskirstymas gali būti
išreikštas per siurblių gedimų intensyvumą r. Pagal "Barselinos" projekto rezultatus šis
intensyvumas r=1.58E-04 per valandą. Įvertinant, kad SAS yra būsenoje A2, jei veikia 4,5
arba 6 siurbliai, nesunku gauti t2 pasiskirstymo funkciją:

k=4

Šis pasiskirstymo tankis bus:

Būsenoje A3 veikia 2 arba 3 siurbliai iš 6. Tada t3 pasiskirstymo tankis bus:

3
^ 3 ( 0 = Z C 6 •(2-e~krt[(6-k)-e~r"'-/

k =2

Tada vidutinė temperatūra ALS bokštuose T(t) bus:

x T4(t-t{ -t2 -

kur Ti(U |xi)=Ti(ti), T 2 (t 2 |Ti(t i |xi)=T2(t2+x2), čia 6 2 yra lygties N 2(o)=Ni(ti) sprendinys;
T3(t31 T 2(t 2 |Ti(ti |-ci)=T 3(t3+x 3), čia 03 yra lygties N3(6) = N 2 (t 2 +x 2 ) sprendinys;
T 4(t4|T 3(t 3 | T2(t2 |Ti(ti |Ti)=T4(U+X4), čia o 4 yra lygties N4(6) = N3(t3+X3) sprendinys ir
t4 = t-ti-t2-t3.

Skaičiavimų rezultatai pateikti 6.5.5 pav. Kaip matyti iš grafiko, galimų gedimų įvertinimas
padidina vandens temperatūrą ALS 2-4° C, kas patvirtina pakankamą ALS patikimumą.

Reikia paminėti, kad atliekant pilną ALS dinaminę patikimumo analizę, būtina į modelį
įtraukti ne tik SAS, bet ir kitų ALS dalių gedimus, o taip pat įvertinti ne tik temperatūros,
bet ir slėgio kitimą ALS bokštuose, apskaičiuoti šių charakteristikų dispersiją bei
patikimumo intervalus. Sukurta DPA metodika leidžia atlikti šiuos skaičiavimus.
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T(t), °C
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6.5.5 pav. ALS bokštų vandens temperatūra siurblių ir aušintuvų sistemos būsenose Ai ir
A2 (1) ir vidutinė reikšmė (2)
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8. IŠVADOS

1. Naudojantis plačiai pripažintais sisteminiais programų paketais RELAP5 (JAV) ir
ATHLET (Vokietija), sukurti nauji bei patobulinti esami Ignalinos AE priverstinės
cirkuliacijos kontūro bei pagalbinių sistemų (maitinimo vandens padavimo, reaktoriaus
avarinio aušinimo ir kitos sistemos) modeliai.

2. Naudojantis sudarytais modeliais išanalizuota avarijos, kai trūksta vienas j kuro kanalą
šilumnešį tiekiantis j vamzdis, eiga bei po to sekantis reaktoriaus aušinimas. Pagrįsta
vandens lygio suvienodinimo gretimuose būgnuose-separatoriuose vamzdynų
rekonstrukcija, esant nesimetriškam cirkuliacijos siurblių atjungimui. Taip pat įrodyta,
kad pagrindiniai maitinimo siurbliai, dirbdami reaktoriaus avarinio aušinimo sistemoje,
sugeba paduoti pakankamą vandens kiekį į grupinius paskirstymo kolektorius.
Modeliavimo patikimumą dalinai patvirtina labai panašūs rezultatai, gauti sumodeliavus
tą pačią avarinę situaciją dviem skirtingais sisteminiais programų paketais.

3. Ignalinos AE ALS darbo įvertinimo skaičiavimai buvo atlikti esant projektinėms
avarijoms, tokioms kaip slėgimo (SK) bei grupinio paskirstymo (GPK) kolektorių, o taip
pat mažo diametro vamzdžio pilni trūkiai bei PAV neužsidarymas, panaudojant masės ir
energijos iš trūkio vietos srauto funkcijas, nustatytas kodo RELAP pagalba. Skaičiavimo
rezultatai parodė, kad ALS patalpų apkrovos, atsirandančios nagrinėtų avarijų metu,
gali būti suskirstytos į dvi rūšis: į trumpalaikes (slėgio pikas atsiranda laike keliu

. sekundžių nuo avarijos pradžios) ir ilgalaikes (slėgio padidėjimas išsilaiko kelias
valandas). Trumpalaikis slėgio padidėjimas pradiniu avarijos momentu greitai baigiasi,
kadangi dėl slėgio sumažėjimo pirminiame kontūre sumažėja masės ir energijos srautas.
Sekantis ilgalaikis slėgio pikas atsiranda dėl kondensacinių baseinų vandens
temperatūros padidėjimo ir dėl to, kad energijos pritekėjimas iš avarinės vietos yra
didesnis, negu jos nuvedimas per kondensacinių baseinų vandenį ir sienų struktūras.

4. Ilgalaikio slėgio padidėjimo dydis priklauso nuo dviejų faktorių. Pirmas ir labiausiai
aiškus - tai balansas tarp ateinančios ir nuvedamos masės ir energijos iš ALS patalpų.
Galimas slėgio padidėjimas taip pat priklauso ir nuo išmesto nesikondensuojančių dujų
kiekio į aplinką pradiniu avarijos momentu.

5. Eksperimentiniu būdu nustatomas garo reaktyvumo koeficientas negali būti naudojamas
kaip charakteringas dydis, aprašantis pilną PCK nusausėjimo procesą. Jo nustatymui
būtini fizikiniai - neutroniniai skaičiavimai su tam skirta programa. RBMK reaktorių
PCK nusausėjimo atveju reaktyvumo kitimo kreivės charakteris nepriklauso nuo išilginio
ir skersinio kuro išdegimo pasiskirstymo.

6. Atlikus pradinio plyšio ir liekamųjų įtempimų įtakos žiedinio plyšio augimo
tarpkristalinės korozijos poveikyje įvertinimą, nustatyta, kad didžiausią įtaką ribiniams
plyšių matmenims turi liekamieji įtempimai.

7. Sukurta Kaplano algoritmo modifikacija gedimo intensyvumui įvertinti sumažinant
įverčio neapibrėžtumą. Modifikacija paremta statistinių duomenų išskaidymu į atskirus
periodus.

8. Sukurta dinaminės patikimumo analizės metodika leidžianti apskaičiuoti ned tik
sistemos gedimo tikimybę, bet ir įvertinti saugumo funkcijų atlikimo efektyvumą,
atsižvelgiant į galimus sistemos elementų gedimus. Ši metodika pritaikyta ALS
patikimumo tyrimui.
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