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SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI

AE - atominė elektrinė
ALS - avarijų lokalizacijos sistema
AMS - avariniai maitinimo siurbliai
AS - apsaugos sistema
ATWS - numatomi pereinamieji procesai be avarinio reaktoriaus stabdymo
AVK - apatinės vandens komunikacijos
AZ-1 - reaktoriaus avarinio stabdymo komanda
BS - būgnas-separatorius
DPA - dinaminė patikimumo analizė
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 į avarijos lokalizacijos

sistemos bokštą
GRĮ-D - greitaeigis redukcinis įrenginys paduodantis garą į deaeratorius
GRĮ-K - greitaeigis redukcinis įrenginys su garo išleidimu į turbinos kondensatorių
GVV - garo - vandens mišinio vamzdynas
IAE - Ignalinos atominė elektrinė
ĮK - įsiurbimo kolektorius
KK - kuro kanalas
KKK - karšto kondensato kamera
LAC - lokalinė automatinė kontrolė
LAR - lokalinis automatinis reguliavimas
MPA - maksimali projektinė avarija
MS - maitinimo siurbliai
NIKI ET - Maskvos energotechnikos mokslinis tiriamasis - konstravimo institutas
PAS - prapūtimo- aušinimo sistema
PAV - pagrindinis apsauginis vožtuvas
PCK - priverstinės cirkuliacijos kontūras
PCS - pagrindinis cirkuliacinis siurblys
PMS - pagrindiniai maitinimo siurbliai
PP - palaikymo procedūros
PS - papildomi sugerėjai (angį. - AA)
RAAS - reaktoriaus avarinio aušinimo sistema
RRS - Rankinio reguliavimo strypas angį. - MCR)
SAR - saugumo analizės ataskaita
SAS - siurblių ir aušintuvų sistema
SK - slėgimo kolektorius
SSS - strypai su sutrumpintu sugerėju (angį. - SACR)
ŠIEL - šilumą išskiriantis elementas
ŠIR - šilumą išskirianti rinklė
TSA - tikimybinė saugumo analizė
URV - užkertantis - reguliuojantysis vožtuvas
VAS - valdymo - apsaugos sistema
VATESI - Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija
VK - valdymo kanalas
VLSV - vandens lygio suvienodinimo vamzdynas
VS - valdymo sistema



1. ĮVADAS

Jau penkeri metai kai Lietuvos energetikos institute įsteigta Ignalinos atominės
elektrinės saugos analizės grupė (ISAG). Tai pirmas techninės paramos padalinys po
nepriklausomybės atkūrimo, užsiimantis atominės jėgainės saugos klausimais, kurios
nariai ir šiandien yra techniniai, moksliniai konsultantai Lietuvos Vyriausybei, VATESI
ir Ignalinos AE.

1996 m. pagal susitarimą su Europos Plėtros ir Rekonstrukcijos Banku buvo baigta
pradėta giluminė Ignalinos AE analizė, pritaikant šiuolaikinę saugos {vertinimo
metodologiją. Spręsdama, ar išduoti licenziją, leidžiančią eksploatuoti pirmąjį bloką,
VATESI remsis ne tik saugumo analizės išvadomis ir rekomendacijomis. Daug
papildomų darbų, skirtų įvertinti Ignalinos AE saugumą, parengti ir įdiegti šias
rekomendacijas yra atliekama šiuo metu. Tuo tikslui ISAG-je modeliuojamos galimos
avarinės situacijos ir kiti pereinami procesai. Įvertinus įgytą patirtį ir pripažinimą,
ateityje grupei numatomi dar didesni ir atsakingesni uždaviniai. Pirmiausia - įsisavinti
metodus, leidžiančius modeliuoti neprojektines arba sunkias avarijas, o tai yra būtina
sąlyga, norint išmokti ir pasiruošti jas valdyti. Procesų supratimas padės imtis reikiamų
priemonių, kad jos niekad neįvyktų, kartu tinkamai pasiruošti ir suplanuoti veiksmų
programą pačiomis nepalankiausiomis ir netikėčiausiomis aplinkybėmis.



2. GRUPĖS UŽDAVINIAI IR DARBO KRYPTYS

1997 m. ISAG pasipildė naujais nariais ir šiuo metu joje yra 21 narių, iš jų 10 turintys
daktaro laipsnį termohidrodinamikos, šilumos mainų, fizikos ir struktūrinės analizės
srityse, 4 doktorantai, 1 magistrantas 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 saugumu susijusiose ir pagalbinėse
sistemose,

• modeliuoti ir analizuoti galimų avarijų tėkmę ir jų pasekmes, tam naudojant
šiuolaikinius skaičiavimo kodus,

• iškelti, vertinti ir teikti pasiūlymus, sprendžiant aktualias Ignalinos AE saugos
problemas,

• įvertinti atskirų numatomų techninių patobulinimų įtaką jėgainės saugumui,
• bendradarbiauti su VATESI, Ignalinos AE specialistais ir užsienio organizacijomis,

keliant elektrinės saugumą bei ją tobulinant.

Išsiplėtus tyrimų sritims, praėjusiais metais Ignalinos atominės elektrinės mokslinės
saugos grupė darbavosi šiomis kryptimis:

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

• termohidraulinių procesų analizatoriaus kūrimas,
• avarijų lokalizacijos sistemos (ALS) termohidraulinis įvertinimas,
• ALS, Ignalinos AE statybinių konstrukcijų, vamzdynų ir kitų cirkuliacinio kontūro

elementų atsparumo analizė,
• tarpelio tarp kuro kanalo ir grafito kolonų užsidarymo saugumo aspektai,
• RBMK-1500 reaktoriaus aktyviosios zonos modeliavimas,
• Ignalinos AE tikimybinė saugumo analizė.

Pagal vakarietiškus branduolinės energetikos saugos standartus galimų avarinių situacijų
bei pereinamųjų procesų analizė yra sudėtinė saugos įvertinimo dalis ir ji turi būti atlikta
panaudojant pasaulyje pripažintus šiuolaikinius skaičiavimo kodus. Apmokant ISAG
narius ir perduodant programinę įrangą labai daug padėjo Vokietijos, JAV, Švedijos,
Prancūzijos vyriausybės ir moksliniai centrai. Įsisavinus perduotus programų paketus,
skirtus analizuoti įvairius technologinius procesus atominėje elektrinėje, ISAG nariai
sukūrė naujus ir tobulino jau esamus Ignalinos AE modelius.

Pagrindiniai bendradarbiavimo partneriai 1997 metais buvo:
• VATESI,
• Ignalinos AE,
• JAV Energetikos Departamentas,
• Ramiojo Vandenyno Šiaurės Vakarų laboratorija, SIENTECH (JAV),
• GRS (Vokietija),
• Švedijos Tarptautiniai Projektai - Branduolinė Sauga,
• Švedijos Radiacinės Saugos Institutas,
• Merilendo Universitetas (JAV),
• Parsons Power (JAV).



3. DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS

Siekiant kokybiškai ir greitai atlikti iškeltus grupei uždavinius, 1997 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, Švedijos, Prancūzijos, Japonijos,
JAV partnerių ofisuose buvo gilinamos darbuotojų žinios, dalyvauta organizuotose
mokymo sesijose. Taip pat dalyvauta ekspertų grupės SOAEI (CHMIITOMHO

opeHTHpoBaHHbie aBapHHHbie HHCTPVKU,HH), RELAP5 naudotojų (CAMP),
TATENA pasitarime "RBMK Fuel Channel Integrity", Europos Sąjungos, Ignalinos AE
ir Europos Plėtros ir Rekonstrukcijos Banko organizuotose pasitarimuose saugumo
klausimais. Keisdamiesi informacija grupės nariai gilino savo žinias ne tik srityje, kurioje
specializuojasi, bet ir susipažindavo su naujausiais skaičiavimo rezultatais bei karštomis
naujienomis pasaulinėje branduolinėje energetikoje ir su ja susijusiose srityse.

Sausio mėn. E. Ušpuras dalyvavo tarptautiniame seminare branduolinės saugos
klausimais, kurio metu taip pat susipažino su Japonijos branduolinės saugos sistema,
aplankė kelias atomines elektrines. Šios išvykos metu Japonijos mokslinė visuomenė
supažindinta su IS AG atliekamais darbais, dalyvauta diskucijose su mokslinių bei
techninių institucujų atstovais. Ši stažuotė buvo dalykiška, koncentruota ir labai
informatyvi. Ateityje reikėtų palaikyti glaudesnius kontaktus ir su JAERI, ir su Japonijos
mokslo ir technologijos agentūra. Budapešte, KFKI branduolinės energetikos tyrimų
institute dalyvauta CAMP pasitarime, kurio tikslas pratęsti iki 2000 metų šio kodo
panaudojimą Lietuvoje. S. Rimkevičius, B. Čėsna ir E. Urbonavičius birželio 2-20 d.
dalyvavo kodo RALOC įsisavinimui skirtame seminare Kiolne. Jo metu susipažinta su
šiuo kodu, išmokta paruošti duomenis skaičiavimui, bei įgyti pirmi darbo įgūdžiai.
Birželio 2-21 d. Vokietijos GRS Garchingo skyriuje žinias dirbant su kodu ATHLET
gilino A. Kaliatka, M. Vaišnoras ir V. Vileiniškis. Šios komandiruotės metu susipažinta
su nauja ATHLET Cycle D versija ir sumodeliuotas keletas avarinių rėžimų bei
dalyvauta šio kodo naudotojų susitikime. Rugpjūčio mėn. A. Kaliatka ir K. Petkevičius
viešėjo JAV, kur projekto apie tarpelio užsidarymą tarp kuro kanalo vamzdžio ir grafito
klojinio rėmuose dalyvavo atliekant eksperimentą. Eksperimento metu gauti rezultatai
buvo naudojami K. Petkevičiaus sukurto, naudojant ABAQUS kodą, modelio
patikrinimui. Pastarosios išvykos į JAV metu nustatyti avariniai įvykiai, kurių metu
susidarytų pavojingiausi įtempimai grafite ir kuro kanalo vamzdyje esant užsidariusiam
tarpeliui. Spalio mėn. dalyvauta mokymo sesijoje GRS Garchingo skyriuje, kurios metu
buvo kuriamas reaktoriaus įrenginio modelis QUABOX/CUBBOX -I- ATHLET
sujungtos versijos pagalba. Gauti pirmi rezultatai modeliuojant procesus Ignalinos AE.
Šioje išvykoje dalyvavo V. Vileiniškis, E. Bubelis, R. Pabarčius. TATENOS
organizuotose kursuose Slovakijoje buvo susipažinta su SOAEI instrukcijų ruošimo
metodologija, jų įgyvendinimo metodika bei reguliuojančių organu statusu buvusiose
rytų socialistinėse šalyse. Lapkričio mėn. G. Dundulis dalyvavo Švedijos firmos AGEMA
organizuotose kursuose, kuriose buvo mokoma dirbti su termovizine kamera. Jos
pagalba nesunkiai galima identifikuoti temperatūrų skirtumus, ko pasėkoje galima
nustatyti nesandarumus. Kursų pabaigoje išduotas atitinkamas sertifikatas. Tokią įranga
planavo ir dabar jau įsigijo Ignalinos AE. Liuksemburge vykusiame FISA-97 simpoziume
dalyvavo E. Ušpuras. Susipažinta su naujausia informacija apie Europos Sąjungos
vykdomų tyrimų sunkiųjų avarijų klausimais eigą. Gruodžio pradžioje E. Ušpuras



dalyvavo Grenoblyje tarptautiniame CATARE kodo naudotojų seminare. Aptartos šio
kodo perdavimo LEI bei darbuotojų apmokymo galimybės. V. Kopustinskas ir R.
Urbonas lapkričio 03-28 d. buvo komandiruoti j Karališkąjį Technologijos Instituto
Saugos Tyrimų centrą, kur vyko rizikos analizės kursai. Susipažinta su rizikos analizės
metodais, programine įranga, rizikos analizės normatyviniais dokumentais, įsisavinti
tikimybinės saugos analizės metodai PSA Risk-Spectrum, FaultTrEase. Antrą pusę metų
A. Klimašauskas stažavosi Prancūzijos atominės energetikos mokslinių tyrimų centre
CEA Saclay. Jos metu įsisavintas šios firmos sukurtas baigtinių elementų metodo
netiesinių skaičiavimų kodas CASTEM2000.

4. KOMPIUTERINĖ TECHNIKA IR PROGRAMINĖ ĮRANGA

Pastaraisiais metais ISAG kompiuterinis tinklas pasipildė šiais komponentais:
Darbinė stotis SUN ULTRA 2 modelis 2300, 2 procesoriai - dažnis 300 MHz, 256 MB
RAM, 13 GB diskas, CD ROM.
Dviem personaliniais kompiuteriais Pentium II, 266 MHz procesorius, 64 MB RAM, 4
GB diskas, CD ROM.

1996 m. iš GRS gauta QUABOX/CUBBOX+ATHLET sujungtų kodų versija, skirta
skaičiuoti kartu ir neutronines-fizikines charakteristikas aktyviojoje zonoje, ir
termohidraulinius parametrus PCK, t.y. leidžia modeliuoti pilną reaktoriaus įrenginio
darbą. Iš Prancūzijos Atominės energetikos mokslinių tyrimų centro CEA Saclay gautas
mechaninių sistemų baigtinių elementų netiesinės struktūrinės analizės kodas
CASTEM2000, su kurio bus atliekama Ignalinos AE reaktorių PCK vamzdynų
struktūrinė analizė. Tarpusavio susitarimo pasėkoje įsigytas baigtinių elementų
ABAQUS programų paketas (JAV), su kurio pagalba bus nagrinėjamas įtempimų būvis
užsidarius grafito-kuro kanalo tarpeliui. Programų bankas pasipildė kodais SQUIRT,
NPCIPE, Elbows, kurie naudojami LBB (ištekėjimas prieš suirimą) koncepcijos
sprendimui. Šių kodų pagalba galima atlikti vamzdynų ir alkūnių irimo analizę bei
nustatyti ištekėjimo debitus per skylę vamzdyje (SQUIRT). Gautas GRS firmos
RALOC/MOD4 programų paketas, kuris skirtas termohidrauliniam patalpų įvertinimui.
Jo pagalba numatoma atlikti Ignalinos AE ALS ir kitų patalpų termohidraulinę analizę
normalios eksploatacijos arba avarijos metu. Šis kodas taip pat leidžia įvertinti
vandenilio koncentracijos kitimą.

Plačiau apie esamą kompiuterinį tinklą, naudojamas ISAG-je kompiuterines programas
bei programinės įrangos banką aprašyta /ISAG-96/.



5. BENDRADARBIAVIMO SRITYS

1997 m. ISAG ir toliau palaikė glaudžius bendradarbiavimo ryšius su Ignalinos AE
personalu, VATESI, Lietuvos energetikos ministerijos darbuotojais, KTU bei su Vakarų
partneriais. Ir toliau buvo renkama informacija apie Ignalinos AE įvykusius įvykius bei
tvarkomi jų elektroniniai aprašymai. Vis ilgėjant Ignalinos AE reaktorių eksploatavimo
laikui iškilo atskirų elementų patikimumo klausimai, kurių neišsprendus negalima
užtikrinti saugaus reaktorių darbo. Tuo tikslu buvo tęsiamos senos ir pasirašytos naujos
sutartis.

Toliau dirbta trišalės sutarties tarp ISAG-VATESI-SIP rėmuose, kurios tikslas atlikti
Ignalinos AE ALS patalpų atsparuminę analizę esant projektinėms avarijoms. Pabaigta
būgnų separatorių ir grupinio paskirstymo kolektoriaus atvamzdžių atsparuminė analizė,
kuri buvo atlikta kartu su Švedijos ir Suomijos organizacijomis. Atsižvelgiant į SAR
rekomendacijas, buvo tęsiamas Ignalinos ALS saugumo pagrindimas. Jo rėmuose
pravestas matavimo aparatūros galimybių testavimas. Gelžbetonių konstrukcijų
neardančios kontrolės matavimus dalyvaujant ISAG nariams atliko Švedijos specialistai
3 Ignalinos AE bloke. Šiame nebaigtame bloke atlikti matavimai patalpose, analogiškose
1-am blokui, kuriose ateityje bus atliekami neardančiosios kontrolės tyrimai. Dalyvaujant
ISAG nariui, Švedijos atstovai iš AGEMA firmos Ignalinos AE personalui padėjo atlikti
2 bloko ALS patalpų nesandarumo matavimus naudojant termovizinę kamerą. 1997 m.
tęsti darbai susieti su tarpelio tarp grafito ir technologinių kanalų sumažėjimo įtakos
Ignalinos AE saugai įvertinimu. Šį darbą finansuoja JAV Energetikos Departamentas
per Ramiojo Vandenyno Šiaurės Vakarų laboratoriją kartu su SCIENTECH. Kelionės į
JAV metu buvo atlikti eksperimentai, kuriuose nustatytas deformacijų pasiskirstymas
skirtingų savybių medžiagų kontakto zonoje. Panaudojant eksperimento rezultatus,
sudarytas ir patikrintas ABAQUS BE modelis.

Baigtas darbas surištas su reaktorinės salės apsauga nuo padidėjusio slėgio. Atlikti
skaičiavimai trūkus nuleidžiamiesiems vamzdžiams būgnų separatorių patalpoje ir to
išdavoje pateiktos rekomendacijos. 1997 m. buvo tęsiami darbai surišti su PCK saugumo
pagrindimu.

Palaipsnio perėjimo prie naujo urano-erbio kuro metu, sutarties su VATESI rėmuose,
atlikta techninių sprendimų ir saugumo pagrindimų nepriklausoma ekspertizė. Atlikus
šią analizę, patvirtinti naujo kuro saugumo kriterijai bei ekonominiai techniniai rodikliai.

Atlikta simptomiškai orientuotų avarinių eksploatacinių instrukcijų nepriklausoma
apžvalga, išnagrinėtos šių instrukcijų blok-schemos bei atlikti papildomi kritinių avarinių
režimų deterministiniai skaičiavimai.

Baigtas ruošti ir išleistas spaudai "Ignalinos atominės elektrinės žinynas. Pasirengimo
avarijai Baltijos jūros regione organizacija". Šį darbą koordinavo ir finansavo SIP ir
Švedijos radiacinės saugos institutas. 1997 m. paruoštas spaudai "Ignalina RBMK-1500.
Žinynas" išplėsta ir pataisyta versija. Šio darbo koordinatorius - JAV Energetikos
Departamentas per Ramiojo Vandenyno Šiaurės Vakarų laboratoriją kartu su
Merilendo universitetu (JAV).



Tęsiamas projektas su Vokietijos GRS firma - pagalbos VATESI ir jos techninės
paramos organizacijoms programa - vykdant kurį buvo tobulinami atskirų Ignalinos AE
komponentų modeliai ir skaičiuojami įvairūs pereinamieji procesai naudojant vokiškus
programinius kodus.

1997 m. pagal sutartį tarp LEI-ISAG ir VATESI atlikta Ignalinos AE saugos ataskaitų
ekspertizė, priimant sprendimą dėl galimybės išduoti licenziją tolimesniam I-jo bloko
eksploatavimui.

Pradėti darbai nagrinėjant hidraulinio smūgio įtaką GPK atbuliniam vožtuvui ir RAAS-
GPK vamzdynams bei pradėta išorinių įvykių, pavojingų Ignalinos AE techninio vandens
sistemai, analizė. Šie darbai bus tęsiami ir 1998 m.

Vieni iš 1997 m. partnerių buvo Parsons Power (JAV), su kuria buvo atliekamas ir toliau
tęsiamas darbas - analitinės bazės įėjimo parametrų ir jų reikšmių nustatymas
papildomai reaktoriaus stabdymo sistemai.
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6. ISAG PROJEKTAI

6.1 IGNALINOS AE PRIVERSTINĖS CIRKULIACIJOS KONTŪRO MODELIAVIMAS

Ignalinos AE Priverstinės cirkuliacijos kontūras ir reaktoriaus saugos sistemos aprašytos
/ALM-94/, /ISAG-95/. Naudojantis šiuolaikiniais sisteminiais kodais RELAP5 (JAV) ir
ATHLET (Vokietija) buvo sukurti PCK modeliai Ignalinos saugumo analizei atlikti.
Modeliai buvo aprašyti /ISAG-95/, /UŠP-95/. Šiame skyriuje aprašyti 1997 metais atlikti
skaičiavimai naudojantis anksčiau sukurtais ir patobulintais modeliais.

6.1.1 Elektros energijos saviems poreikiams praradimas be papildomo vandens tiekimo

Šio skaičiavimo tikslas yra saugiam reaktoriaus ataušinimui turimo laiko nustatymas,
netekus elektros energijos saviems poreikiams ir nesant PCK papildomo maitinimo
vandeniu. Modeliavimui buvo naudojamas vokiečių kodo ATHLET pagalba sukurtas
Ignalinos AE PCK modelis. Pradinė PCK būsena, esant maksimaliai leistinam 4200 MW
pradiniam reaktoriaus galingumui, buvo priimta remiantis /SAR5.2/.

Avarijos eiga

Praradus elektros energiją saviems poreikiams, atsijungia visi PCS ir MS, išsijungia
elektros generatoriai ir per 0,4 sekundes užsidaro abiejų turbinų URV. Pradiniame
avarijos periode generuojamas perteklinis garas išmetamas per GRĮ-B ir PAV. Dėl
vakuumo netekimo kondensatoriuose, GRĮ-K atsidarymas uždraustas. Daroma
prielaida, kad RAAS nedirba - PCK papildomo maitinimo vandeniu nėra.

Skaičiavimo tyrimų rezultatai

Dėl URV užsidarymo pradiniame avarijos periode, slėgis pagrindiniame kontūre staigiai
kyla. Tai tęsiasi apie 8 sekundes, kol atsidaro GRĮ-B ir visos trys PAV grupės. Per
atsidariusius garo išmetimo įrenginius garas išmetamas į penktas ALS bokšto lėkštes.
Slėgiui nukritus apsauginiai vožtuvai užsidaro ir vėliau kontūre GRĮ-B palaiko maždaug
6,9 MPa slėgį. Kadangi garo nuėmimas saviems poreikiams skaičiavimo laikotarpiu lieka
atidarytas, nuo avarijos pradžios praėjus maždaug 2500 s slėgis kontūre pradeda mažėti.
Vandens lygis BS nuo pat avarijos pradžios krenta. Maždaug po 2200 s BS visiškai
nelieka vandens. Pradiniame avarijos periode (per pirmas 100 sekundžių) reaktoriaus
aktyvioji zona aušinama PCS sukimusi iš inercijos, po to nusistovi natūrali šilumnešio
cirkuliacija (6.1 pav.). Natūralios cirkuliacijos režimas tęsiasi iki pilno vandens iš BS
išgaravimo (maždaug 2200 s). Po to natūralios cirkuliacijos režimas baigiasi, bet
technologiniai kanalai aušinami vandens - garo mišiniu iki viso vandens išgaravimo iš
aktyvios zonos (6.2 pav.).

Po avarinės apsaugos AZ-1 suveikimo kuro temperatūra staiga krenta maždaug iki 300
"C ir lieka tokiame lygyje iki natūralios cirkuliacijos pabaigos. Pasibaigus natūralios
cirkuliacijos režimui, maždaug po 3000 s nuo avarijos pradžios, pradeda didėti kuro,
apvalkalo ir kanalo temperatūros viršutinėje aktyviosios zonos dalyje. Staigus aktyviosios
zonos perkaitinimas prasideda nuo avarijos pradžios praėjus 4200 s (1 valandai ir 10
minučių). ŠIEL apvalkalų temperatūra 3,75 MW galingumo kanaluose 700 °C pasiekia
maždaug po 4800 s nuo avarijos pradžios (6.3 pav.). Tuo laiku šilumnešio slėgis kontūre
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sumažėja iki 4,7 MPa, o maksimali kuro kanalo vamzdžio temperatūra pasiekia maždaug
400 "C. Maksimali projektinė ŠIEL apvalkalų temperatūra (1200 °C) 3,75 MW
galingumo kanale pasiekiama 5300 sekundę. Tuo laiku kuro kanalo vamzdžio
temperatūra pasiekia maždaug 500 "C. Tolimesnis maksimalaus galingumo kanalo
parametrų kitimo stebėjimas netikslingas, kadangi ATHLET kodas nemodeliuoja
procesų, prasidedančių, kai ŠIEL apvalkalų temperatūra viršija 1200 °C.
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6.3 pav. Maksimaliai apkrautų kanalų kuro apvalkalo temperatūra

Sulyginimas su NIKIET skaičiavimais

Elektros energijos praradimo saviems poreikiams režimo skaičiavimas be PCK
papildomo maitinimo buvo atliktas ir NIKIET /NIK-97/. Pradinė energobloko būsena
abiejuose skaičiavimuose praktiškai vienoda. Nežiūrint į kai kuriuos modeliavimo
skirtumus, gauti labai panašūs skaičiavimo rezultatai (6.1 lentelė). Atskirus neatitikimus
galima paaiškinti nedideliais pradinių sąlygų skirtumais, naudojamų skaičiavimo kodų ir
modelių skirtumu.

6.1 lentelė. Skaičiavimo rezultatų sulyginimas

Parametras

Masinio vandens lygio atžymos BS "-1200"
pasiekimo laikas, s
PCS atbulinių vožtuvų užsidarymo laikas
(natūralios cirkuliacijos pabaiga), s
Aktyvios zonos perkaitimo pradžia, s
SIEL apvalkalų maksimalaus galingumo
kanale* 700 "C temperatūros pasiekimas, s
SIEL apvalkalų maksimalaus galingumo
kanale* 1200 °C temperatūros pasiekimas, s

ISAG
skaičiavimai

1100

2400

4200
4800

5300

NIKIET /NIK-97/
skaičiavimai

900

2100

3630
4400

4880

* NIKIET skaičiavimuose buvo modeliuojamas 3,61 MW maksimalaus galingumo
kanalas, o ISAG skaičiavimuose - 3,75 MW.
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6.1.2 Pereinamųjų procesų, kurių metu nesuveikia avarinis reaktoriaus stabdymas
(ATWS) analizė

RBMK tipo reaktoriams iki šiol tokių avarinių situacijų analizė (Anticipated Transients
Without Scram (ATWS)) nebuvo vykdoma. Tačiau RSR atliktoje Ignalinos AE reaktorių
saugumo analizėje /RSR-97/ pažymėta, kad ATWS tikimybė gali būti 10"4.

Analizuojant ATWS priimamos šios prielaidos:
• visos sistemos, galinčios įtakoti reaktoriaus galios kitimą ir neveikiančios reaktoriaus

normalaus darbo metu - ATWS metu neveikia (komandos BAZ, AZ-1, AZ-3, AZ-4,
AZ-6 yra priimamos neveiksnios);

• visos sistemos, galinčios įtakoti reaktoriaus galios kitimą ir veikiančios reaktoriaus
normalaus darbo metu - ATWS metu veikia (lokalinio automatinio galios reguliavimo
sistema gali išlyginti reaktoriaus galios svyravimą, tačiau negali sustabdyti reaktoriaus);

• visos sistemos, kurios nekeičia reaktoriaus galingumo ir yra parengties būvyje ATWS
metu veikia.

Iš visų įmanomų ATWS avarijų (lokalinis galios padidėjimas dėl klaidingo valdymo strypo
ištraukimo, šilumnešio cirkuliacijos per reaktoriaus aktyviąją zoną sumažėjimas dėl PCS
gedimo, netikėtas turbinų generatorių sustojimas, elektros energijos savoms reikmėms
praradimas ir kitos) buvo pasirinkta avarija su elektros energijos savoms reikmėms
praradimu ir avarija dėl vakuumo turbinų kondensatoriuose praradimo, kadangi jų
pasekmės būtų sunkiausios.

Avarijų eiga

Prieš avariją reaktorius dirbo 4200 MW šiluminiu galingumu stacionariomis sąlygomis.
Esant elektros energijos savo reikmėms praradimui dingsta elektros energijos tiekimas
PCS ir MS. Per 0,4 s užsidaro turbinų URV. Dėl vakuumo praradimo kondensatoriuje
formuojama komanda, uždraudžianti GRĮ-K atsidarymą. Pasiekus suveikimo reikšmes,
atsidaro abu GRĮ-B ir visos trys PAV grupės. Dalis garo per GRĮ-D paimama bloko
savoms reikmėms. Esant vakuumo praradimui turbinų kondensatoriuose, PCS ir po
avarijos veikia nesustodami, MS taip pat gali veikti, tačiau per 0,4 s užsidaro turbinų URV
ir GRĮ-K atsidarymas yra uždraustas.

Esant elektros energijos savoms reikmėms praradimui, kartu su pirmu AZ-1 signalu
įsijungia dyzeliai-generatoriai. Praėjus 35 - 45 s po jų paleidimo, įsijungia avariniai
maitinimo siurbliai ir RAAS siurbliai. Kaip papildomas įvykis priimama, kad avariniai
maitinimo siurbliai neįsijungia ir šaltas vanduo į abiejų PCK pusių GPK tiekiamas tik
keturiais RAAS siurbliais (vienas siurblys iš šešių yra rezerve ir vienas remontuojamas).

Abi šios ATWS tipo avarijos yra pavojingos tuo, kad po URV užsidarymo, slėgis PCK ima
smarkiai didėti. Taip yra todėl, kad dviejų GRĮ-B ir dvylikos PAV suminis garo
pralaidumas yra gerokai mažesnis nei garo kiekis generuojamas aktyviojoje zonoje (GRĮ-K
atsidarymas yra draudžiamas). Todėl jei reaktorius nėra stabdomas, esant elektros
energijos tiekimo praradimui jau po minutės ar pusantros slėgis BS pasiekia 10,4 MPa ribą.
Kaip matyti iš 6.4 pav. BS, slėgimo bei įsiurbimo kolektoriai ir dauguma PCK vamzdynų
yra išbandyti tik šiam slėgiui, todėl 10,4 MPa ribos viršijimas iššauktų PCK
išsihermetinimą. Esant vakuumo praradimui turbinų kondensatoriuose, 10,4 MPa riba
pasiekiama praėjus 2 - 4 minutėms nuo avarijos pradžios.
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12.3 MPa

6.4 pav. RBMK-1500 PCK projektiniai slėgiai /SAR5.2/

ISA G ir SAR atliktų skaičiavimų rezultatų sulyginimas

Pereinamųjų procesų, kurių metu nesuveikia avarinis reaktoriaus stabdymas, esant
vakuumo praradimui turbinų kondensatoriuose ir elektros energijos saviems poreikiams
tiekimo praradimui, skaičiavimai buvo atlikti Ignalinos AE saugumo pagrindime (SAR)
/SAR5.9A

Pereinamųjų procesų analizė abiem atvejais buvo atlikta reaktoriui dirbant maksimalia
leistina šilumine galia 4200 MW. SAR šios avarijos analizė atlikta panaudojant
skaitmeninį kodą MOUNT1, o ISAG skaičiavimuose buvo naudojamasi RELAP5 kodu.
SAR analizėje kaip papildomas gedimas buvo priimta, kad vienas PAV neatsidaro.
ISAG skaičiavimuose atsidaro visi 12 PAV. Pagrindinių įvykių seka gauta SAR ir ISAG
skaičiavimuose sulyginta 6.2 ir 6.3 lentelėse, o pagrindinių parametrų kitimas pateiktas
6.5 - 6.8 paveiksluose. Kaip matyti iš 6.5 ir 6.6 pav., slėgio kilimas PCK abiem atvejais
kiek skiriasi. SAR skaičiavimuose avarijos pradžioje slėgis pastoviai didėja, kai tuo tarpu
ISAG rezultatuose slėgis per pirmąsias 8 avarijos sekundes kyla gerokai greičiau, o vėliau
šis kilimo tempas sulėtėja. SAR analizėje PAV ir GRĮ-B pradeda atsidarinėti tuoj pat po
avarijos pradžios (6.7 ir 6.8 pav.). Turbinų URV užsidaro labai lėtai SAR skaičiavimuose
(tai užtrunka 6-7 sekundes). ISAG skaičiavimuose URV užsidaro per 0,4 sekundes.

Nežiūrint kai kurių modeliavimo ypatumų, rezultatai gaunasi labai panašūs ir ISAG
atlikta analizė patvirtina pagrindines išvadas, gautas SAR.
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6.2 lentelė Sulyginimas su SAR analize. Elektros energijos tiekimo saviems poreikiams
praradimo be AZ-1 suveikimo įvykių seka

Laikas, s
(SAR)

0

0,4

-0,6
-1,1

-3,3
-3,2

~3,7

4,7

-6,0
-9,3
-10,8
-11,3
38-41

68,0

Laikas, s
(ISAG)

0
0,4

-0,6

-1,1

-1,2
-3,2

-4,5

2,2

-6,0
-6,5
-7,0
-7,5
54-55

82,0

Įvykis

Prarandamas elektros energijos tiekimas savo reikmėm
Turbinų URV pilnai užsidaro
Suformuojama AZ-1 komanda pagal turbinų URV užsidarymą *
Pakartotinai suformuojama AZ-1 komanda pagal slėgio už URV
sumažėjimą iki 1,37 MPa (13 kG/cm2 pert.) *
GRĮ-B vožtuvai pradeda atsidarinėti
AZ-1 kartojasi dėl maitinimo vandens debito vienoje ir kitoje
PCS kilpose sumažėjimo *
AZ-1 signalas kartojasi dėl šilumnešio debito per kiekvieną PCS
sumažėjimo žemiau 5000 m3/val arba dėl PCS sustojimo*
AZ-1 sign, dėl slėgio pakilimo BS virš 7,35MPa (74kG/cm2pert)*
AZ-1 signalas dėl elektros energijos praradimo savo poreikiams*
Atsidaro PAV-I grupės vožtuvai
Atsidaro PAV-II grupės vožtuvai
Atsidaro PAV-III grupės vožtuvai
AZ-4 signalas generuojamas dėl vandens lygio BS nukritimo
žemiau -500 mm *
Slėgis PCK viršija 10,4 MPa

6.3 lentelė Sulyginimas su SAR analize. Vakuumo turbinų kondensatoriuose praradimo
be AZ-1 suveikimo įvykių seka

Laikas, s
(SAR)

0

0,4

-0,6
-1,1

-3,5
4,6 - 4,7
-10,1
-11,4
-12,7
-156,0 -
163,0

218,0

Laikas, s
(ISAG)

0

p,4
-0,6
-1,1

-1,5
2,2
-6,5
-7,0
-7,5
-60,0

-97,5

Įvykis

Dėl vakuumo praradimo vienu metu sustoja abu turbinų
generatoriai
Turbinų URV pilnai užsidaro
Suformuojama AZ-1 komanda pagal turbinų URV užsidarymą *
Pakartotinai suformuojama AZ-1 komanda pagal slėgio už URV
sumažėjimą iki 1,37 MPa (13 kG/cm2 pert.) *
GRĮ-B vožtuvai pradeda atsidarinėti
AZ-1 sign, dėl slėgio pakilimo BS virš 7.35MPa (74kG/cm2pert.)"
Atsidaro PAV-I grupės vožtuvai
Atsidaro PAV-II grupės vožtuvai
Atsidaro PAV-III grupės vožtuvai
Suformuojama AZ-4 komanda dėl maitinimo vandens debito
vienoje ir kitoje PCS kilpose sumažėjimo iki 75% nuo
nominalaus *
AZ-1 kartojasi dėl maitinimo vandens debito vienoje ir kitoje
PCS kilpose sumažėjimo iki 50% nuo nominalaus (modeliavime
priimama, kad AZ-4 komanda nevykdoma).

146,0 ISlėgis PCK viršįja 10,4 MPa

- modeliavime priimama, kad AZ komanda nevykdoma
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Elektros energijos tiekimo praradimas be AZ-1 suveikimo
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6.1 J Maksimalios projektinės avarijos analizė esant naujajai aktyviosios zonos sudėčiai

Šiuo metu Ignalinos AE reaktoriuose palaipsniui pereinama prie naujo, iki 2,4% vietoje
2,0% prisodrinto kuro su išdegančiu neutronų sugėrėju erbiu. Taip pat senos konstrukcijos
rankinio reguliavimo strypai keičiami į naujos konstrukcijos strypus. Atlikti teoriniai
skaičiavimai bei eksperimentai patvirtina, kad reaktorių aktyviosiose zonose pakeitus dalį
senojo kuro nauju, tuo pat metu iškraunant dalį papildomų sugėrėju pagerėja ekonominiai
reaktorių darbo parametrai - sumažėja neutronų nuostoliai aktyviojoje zonoje bei galima
padidinti kuro išdegimo gilumą. Taip pat sumažėja garo reaktyvumo koeficientas, labiau
neigiamas pasidaro galios reaktyvumo koeficientas, sumažėja operatyvinė reaktyvumo
atsarga, tolygesnis pasidaro energijos pasiskirstymas spindulio kryptimi. Tačiau pilnai
pereinant prie naujojo kuro buvo būtina atlikti reaktoriaus darbo saugumo analizę. Ši
analizė buvo atliekama Rusijos moksliniuose centruose: NIKIET ir Kurčiatovo institute.'
Analizės ekspertizę atliko Lietuvos energetikos institute (LEI) Ignalinos saugos analizės
grupė (ISAG). Šio darbo rėmuose buvo atlikta MPA analizė, modeliuojant aktyviosios
zonos užkrovimą 2,0 % prisodrintu kuru, o taip pat esant pilnam zonos užkrovimui 2,4 %
prisodrintu urano-erbio kuru.

Avarijos eiga

Įvykus giljotininiam PCS slėgimo kolektoriaus trūkiui nusausėja viena PCK pusė, iš to
seka, kad ir su nusausėjimu susiję reaktyvumo efektai šiuo atveju bus maksimalūs. Iš visų
galimų vienetinių gedimų buvo pasirinkta avarija su sunkiausiomis pasekmėmis - MPA
nesuveikus vieno PK atbuliniam vožtuvui su energijos praradimu saviems poreikiams.
Atbulinio vožtuvo gedimas apsunkina prie šio PK pajungtų kuro kanalų aušinimą, nes
dalis RAAS paduodamo vandens per sugedusį atbulinį vožtuvą išteka per trūkį. Dėl
elektros energijos praradimo saviems poreikiams sustoja visi PCS, maitinimo siurbliai,
kontūro aušinimo siurbliai, priklausantys reaktoriaus valdymo ir apsaugos sistemai
(VAS), techninio vandens siurbliai ir t.t.

Reaktoriaus galios kitimas MPA atveju

Skaičiavimuose daroma prielaida, kad visi neutroniniai reaktoriaus stabdymo signalai yra
praleidžiami, o reaktoriaus stabdymas pradedamas pagal slėgio padidėjimo ALS
atspariuose blokuose signalą. Ignalinos AE įrengtos dvi reaktoriaus stabdymo signalo
formavimo sistemos pagal slėgio padidėjimą ALS ir BS patalpose. Vienos iš šių sistemų
formuojamas signalas taip pat yra praleidžiamas (reaktorius stabdomas tik pagal antros
sistemos signalą). Tokiu būdu užtikrinamas pirmos sistemos avarinio signalo ir
neutroninių signalų praleidimas.

Atliekant neutroninio galingumo kitimo analizę priimta, kad lokalinė apsaugos sistema
veikia, tačiau praktiškai neturi jokios įtakos neutroninio galingumo kitimui dėl labai
trumpo nusausėjimo laiko. Ištirtas blogiausias atvejis - neutroninis laukas pradžioje yra
paslinktas į avarijos metu nusausėjančią reaktoriaus pusę (pradinis galingumas avarinėje
pusėje apytiksliai 12 % didesnis, o neavarinėje pusėje apytiksliai 12 % mažesnis už
integralinį galingumą).

Kai aktyvinėje zonoje yra senasis kuras nusausėjimo metu stebimas greitas neutroninio
lauko persikreipimas į avarinę pusę. Kaip matome 6.9 pav. per 0.4 s po trūkio integralinis
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galingumas avarinėje pusėje išauga 6.1 %, o neavarinėje pusėje tik 1.6 %. BAZ
įsijungimo metu (1.2 s po trūkio) galingumas pasiekia maksimalią vertę. Avarinėje
pusėje galingumo padidėjimas sudaro 25 %, o neavarinėje pusėje - 9.6 %. Suveikus BAZ
galingumas staigiai sumažėja. Nagrinėjant MPA su energijos praradimu strypai su
sutrumpintu strypu sugėrikliu (SSS) yra fiksuoti savo pradinėse padėtyse ir todėl
neigiamo reaktyvumo įvedimas yra mažesnis (6.9 pav.). Paskutinis atvejis priimtas
modeliuojant reaktoriaus galingumo kitimą MPA su energijos praradimu ir atbulinio
vožtuvo nesuveikimu viename GPK.

Naudojant urano-erbio kurą nusausėjimo efektas sumažėja ir net tampa neigiamu. Tai
sąlygoja visiškai skirtingą neutroninio galingumo kitimą MPA atveju - neutroninis
galingumas dėl nusausėjimo sumažėja. Keičiant esamus rankinio valdymo strypus (rink.
2091) naujos konstrukcijos strypais (rink. 2477) padidėja nusausėjimo efektas ir
neutroninis reaktoriaus galingumas nusausėjimo metu krinta lėčiau. Pagal /RMC-97/,
naudojant urano-erbio kurą taip pat įskaityta, kad SSS strypai į aktyvinę zoną
neįleidžiami (6.9 pav.).
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6.9 pav. Reaktoriaus galios kitimas MPA atveju

Skaičiavimo rezultatai

Giljotininio PCS slėgimo kolektoriaus trūkio su energijos saviems poreikiams praradimu
ir atbulinio vožtuvo viename GPK nesuveikimu modeliavimui naudotas amerikietiško
skaičiavimų kodo RELAP5 pagalba sukurtas Ignalinos AE PCK modelis. Avarinis
procesas skaičiuotas 50 min. realaus laiko senajam ir urano-erbio kurui.

Termohidraulinių PCK parametrų kitimas abiejų kuru atvejais tiems patiems avariniams
procesams praktiškai nesiskiria. Atlikti skaičiavimai rodo, kad maksimalios pasiekiamos
ŠIEL ir kuro kanalų temperatūros naudojant urano-erbio kurą pirmo temperatūrų
padidėjimo metu gali būti keletu laipsnių aukštesnės (iki 30 °C ŠIEL ir apie 15 °C kuro
kanalų). Taip yra dėl mažesnio urano-erbio kuro šiluminio laidumo. Tačiau pirmas
trumpalaikis temperatūros šuolis MPA su neužsidariusiu atbuliniu vožtuvu metu
neviršija leistinų ribų (700 °C ŠIEL ir 650 °C kuro kanalui). Ilgalaikio aušinimo režime su
vėlesniu ilgalaikiu temperatūros kėlimu, kai įkrautas urano-erbio kuras ŠIEL
temperatūros 40 °C, o kuro kanalų 12 °C yra mažesnės, nei senojo kuro atveju.
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6.2 IGNALINOS AE PATALPŲ MODELIAVIMAS, ESANT AVARIJOMS SU
ŠILUMOS NEŠIKLIO PRARADIMU

1996 m. veiklos ataskaitoje /ISAG-96/ buvo pateiktas ALS darbo įvertinimas keturių
avarijų atvejams:

• slėgio kolektoriaus trūkis (MPA),
• grupinio paskirstymo kolektoriaus trūkis,
• mažo diametro vamzdžio trūkis,
• pagrindinio apsaugos vožtuvo neužsidarymas.

Šių skaičiavimų rezultatai parodė, kad visų išnagrinėtų avarijų atvejais, esant
projektiniam ALS darbui (veikiant ALS siurblinei-aušintuvei), leistinos slėgio ir
temperatūros reikšmės neviršijamos. Tačiau, esant ALS siurblinės-aušintuvės gedimui
MPA atveju, buvo gautas leistino projektinio slėgio viršijimas ALS bokštų patalpose,
esančiose už kondensacinių baseinų. Pažymėtina, kad šis slėgio viršijimas atsiranda
antrojo slėgio maksimumo metu, kylančio, praėjus 3 vai. nuo avarijos pradžios, todėl
ženklią jtaką jo dydžiui gali turėti patalpų nesandarumas, kuris /ISAG-96/ pateiktuose
skaičiavimuose nebuvo įvertintas. Todėl 1997 m. buvo išnagrinėtas ALS darbas, esant
MPA ir neveikiant ALS siurblinei-aušintuvei, įvertinant Ignalinos AE I-ojo bloko ALS
patalpų nesandarumą. Šios avarijos analizė pateikta 6.2.1 skyriuje.

Be ALS darbo analizės 1997 m. buvo išnagrinėtas nuleidžiamųjų vamzdžių trūkis būgnų
separatorių patalpoje, esančioje už ALS ribų. Pagrindinės šios analizės išvados pateiktos
6.2.2 skyriuje.

6.2.1 Ignalinos AE 1-ojo bloko ALS darbo įvertinimas esant MPA ir neveikiant ALS
siurblinei-aušintuvei

ALS modeliavimui, esant MPA, buvo naudojamas 18 zonų skaičiavimo modelis (6.10
pav.). Šio modelio aprašymas pateiktas ataskaitoje /ALM-96/. Atliekant Ignalinos AE 1-
ojo bloko ALS darbo įvertinimą, esant MPA ir neveikiant ALS siurblinei-aušintuvei,
buvo įvesti žemiau nurodyti pakeitimai /ALM-96/ ataskaitoje pateiktam modeliui:

• įvestos jungtys, įvertinančios ALS patalpų nesandarumą,
• modeliuojant ALS struktūras įvertinta, kad didelė dalis sienų nepadengta

plienu.

Remiantis ALS nehermetiškumo bandymų rezultatais pirmajame IAE bloke, buvo
priimtos šios ekvivalentinio nesandarumo reikšmės /ALM-94, SAR5.2, SAR5.4/:

• ALS atsparios ir sandarios patalpos - 3000 cm2,
• ALS bokštų patalpos (kairiojo ir dešiniojo) -1700 + 1700 cm2.

Skaičiavimai atlikti, naudojant šilumos nešėjo masės ir energijos ištekėjimo funkciją,
nustatytą ilgalaikiam avarijos periodui (85000 s) kodo RELAP5 pagalba /ALM-96/.

20



N°17 Celė Nė 16

^-Vanduo

RE

Garų išmetimo
j vožtuvai >y

Celė Nė 10 N? 12

Celė Nė 15

Nė 14

NėlJl

cii
Celė Ne9 Celė N? 11

Vanduo

Vanduo

Celė Na 18

6.10 pav. ALS nodalizacinė schema SK trūkio skaičiavimo kodu CONTAIN atvejui

Skaičiavimai atlikti, esant dviem ribiniams skystos vandens frakcijos, ištekėjusios iš
trukusio SK, modeliavimo variantams:

1) visas skysta frakcija ištekėjęs vanduo lieka "kaboti" atmosferoje dispersiniame
pavidale,

2) visas skysta frakcija ištekėjęs vanduo pašalinamas iš atmosferos ir nuvedamas į
drenažą.

Nesandarumo įtaka nustatyta, lyginant rezultatus, gautus nevertinant nesandarumo
/ALM-96/ ir vertinant jį pagal bandymais nustatytą IAE pirmojo bloko nesandarumą.
Kaip matome 6.11 pav., kuriame pateikti rezultatai, gauti, naudojant konservatyvesnį
skystos vandens frakcijos modeliavimo variantą (vanduo lieka atmosferoje),
nesandarumas neturi žymesnės įtakos pirmajam, inerciniam, slėgio maksimumui
avarinėje patalpoje.

Skaičiavimo rezultatų, gautų esant aukščiau nurodytiems ribiniams skystos vandens
frakcijos modeliavimo variantams, palyginimas patvirtino ataskaitoje /ALM-96/ gautą
rezultatą, kad skystos vandens frakcijos modeliavimas turi įtakos apskaičiuotam slėgiui
tik pradinėje avarijos stadijoje (6.12 pav.). Ilgalaikio ALS darbo analizei (daugiau kaip
1200 s) skaičiavimai buvo atliekami, priimant, kad visas skysta frakcija ištekėjęs vanduo
pašalinamas iš atmosferos. Toks skystos vandens frakcijos modeliavimas labiau atitinka
realią situaciją, negu kita ribinė sąlyga, kurioje priimama, kad visas skysta frakcija
ištekėjęs vanduo lieka "kaboti" atmosferoje. Kadangi, kaip buvo nurodyta aukščiau,
leistino slėgio viršijimas nevertinant nesandarumo atsiranda antrojo slėgio maksimumo
metu, labiausiai šioje analizėje domina ilgalaikis ALS darbas avarijos metu. Tokiu būdu
žemiau nagrinėjami skaičiavimų rezultatai, gauti priėmus, kad visas skysta frakcija
ištekėjęs vanduo pašalinamas iš atmosferos.
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6.11 pav. 1-ojo bloko ALS nesandanimo įtaka slėgiui avarinėje patalpoje pradinėje
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6.12 pav. DROPOUT modelio įtaka į slėgių pasiskirstymą Ignalinos AE 1 bloko PCS
patalpose, įvertinus patalpų nesandarumą
1 - be DROPOUT modelio; 2 - naudojant DROPOUT modelį.

Nesandarumas: ALS atspariose patalpose - 3000 cm2;
ALS kondensacijos bokštuose - po 1700 cm2
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Ilgalaikis slėgio kitimo procesas įvairiose ALS patalpose, neveikiant ALS siurblinei-
aušintuvei ir įvertinant ALS patalpų nesandarumą, pateiktas 6.13 pav. Charakteringas
slėgio kitimo bruožas, lyginant su rezultatais, gautais /ALM-96/, nevertinant patalpų
nesandarumo, yra tas, kad įvertinus nesandarumą, praktiškai nepastebimas antrasis
slėgio maksimumas. Tai galima paaiškinti tuo, kad dalis per trūkį išmestos energijos
nuvedama per patalpų nesandarumus ir todėl slėgio didėjimui patalpose energijos jau
neužtenka. Nesandarumo įtaka slėgiui ALS bokšto patalpose, esančiose už
kondensacinių baseinų, pavaizduota 6.14 pav. Šiose patalpose, kaip ir avarinėje
patalpoje, nesandarumas neturi įtakos pirmojo piko slėgio reikšmei. Tačiau, jei
nesandarumo nevertinti, tai slėgis antrojo piko metu viršija netgi leistiną projektinio
slėgio reikšmę (180 kPa). Vertinant pirmojo bloko nesandarumą, slėgio padidėjimas
pastebimas tik pirmojo maksimumo metu.

Temperatūrų kitimas ALS patalpose rodo, kad vis dėl to antrasis energijos maksimumas
egzistuoja. Tačiau jis tiek nežymus, kad nesukelia slėgio padidėjimo, ir tik temperatūra
už kondensacinių baseinų kiek padidėja, tam tikram laikui pasiekdama soties
temperatūra tik patalpose, esančiose iš karto už baseinų (6.15 pav.)

6.16 ir 6.17 pav. pateiktas temperatūros ir vandens lygio kitimas pagrindiniuose
kondensacijos baseinuose ir KKK, neveikiant ALS siurblinei-aušintuvei ir įvertinant ALS
patalpų nesandarumą. Vandens temperatūra pagrindiniuose kondensacijos baseinuose
pradeda didėti po 2 s, o virimas pasiekiamas maždaug po 400 s nuo avarijos pradžios.
Dėl energijos padavimo iš trūkio sumažėjimo vandens temperatūra palaipsniui pradeda
mažėti maždaug po 2,5 vai. nuo avarijos pradžios.

a - kairioji ALS pusė.
Celės: 1 - Nr.l(avarinė
patalpa), 3 - Nr.3, 5 -Nr.5,
6 - Nr.6, 8 - Nr.8

0.1
ph«/ph-k4.xls

10 100 1000 10000 100000
Laikas, E

0.1
ph18/pl>k4 xls
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b - dešinioji ALS pusė.
Celės: 9 - Nr.9,10 - Nr.10,
U - Nr.ll, 12 - Nr.12,
14-NT.14,15-NT.15,17-

Nr.17

Nesandarumas:
ALS atspariose patalpose -
3000 cm*;
ALS kondensacijos bokštuose -
po 1700cm2

6.13 pav. Slėgių pasiskirstymas Ignalinos AE 1 bloko ALS patalpose, įvertinus patalpų
nesandarumą (su DROPOUT modeliu, siurblinė- aušintuve nedirba)
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6.14 pav. Nesandarumo įtaka į slėgių pasiskirstymą Ignalinos AE 1 bloko ALS patalpose,
esančiose už kondensacijos baseinų (su DROPOUT modeliu, siurblinė-
aušintuvė nedirba).
Kreivių numeriai atitinka celių (patalpų) numerius; juodi taškai -
nesandarumas nevertinamas; balti taškai - nesandarumas vertinamas
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6.15 pav. Temperatūrų pasiskirstymas Ignalinos AE 1 bloko ALS patalpose, įvertinus
patalpų nesandarumą (su DROPOUT modeliu, siurblinė- aušintuve nedirba)
(pažymėjimai tokie pat kaip 6.13 pav.)

Nesandarumas: ALS atspariose patalpose - 3000 cm2;
ALS kondensacijos bokštuose - po 1700 cm2
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6.16 pav. Vandens temperatūros ALS baseinuose (siurblinė- aušintuve nedirba)
5 - kairiojo ALS bokšto 1-4 kondensacinėse lėkštėse, 6 - kairiojo ALS bokšto
KKK baseine, 14 - dešiniojo ALS bokšto 1 - 4 kondensacinėse lėkštėse, 15 -
dešiniojo ALS bokšto KKK baseine.
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6.17 pav. Vandens lygis ALS baseinuose (siurblinė- aušintuve nedirba)
5 - kairiojo ALS bokšto 1-4 kondensacinėse lėkštėse, 6 - kairiojo ALS bokšto
KKK baseine, 14 - dešiniojo ALS bokšto 1 - 4 kondensacinėse lėkštėse, 15 -
dešiniojo ALS bokšto KKK baseine.
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6.2.2 Ignalinos AE patalpų modeliavimas, esant nuleidžiamųjų vamzdžių trūkiui būgnų
separatorių patalpoje

Ignalinos AE yra dvi būgnų separatorių patalpos, kurios jungiasi viena su kita per
viršutinių garo-vandens komunikacijų patalpą, esančią žemiau reaktoriaus salės. Garo-
vandens komunikacijų patalpa per plyšius tarp biologinės apsaugos blokų jungiasi su
reaktoriaus sale.

Būgnų separatorių patalpose yra po 24 nuleidžiamuosius vamzdžius, jungiančius BS su
PCS įsiurbimo kolektoriumi. Atliktoje analizėje buvo postuluojamas dviejų
nuleidžiamųjų vamzdžių trūkis BS patalpoje. Analizės tikslas - nustatyti
termohidraulinių parametrų kitimą patalpose, į kurias patenka šilumos nešiklis esant
minėtai avarijai.

Ignalinos AE patalpų modeliavimas buvo atliktas naudojant CONTAIN (JAV) ir
DRASYS (Vokietija, GRS) skaičiavimo kodus. Analizei buvo sudarytas 7 zonų modelis,
j kurį buvo įtraukta 15 jungčių srauto pertekėjimams skaičiuoti bei 30 struktūrų šilumos
mainams tarp iš trūkio ištekėjusio šilumos nešiklio ir sienų bei karštų vamzdynų paviršių
įvertinti /RS4-97/. Analizėje buvo naudojama RELAP5 kodu ISAG nustatyta šilumos
nešiklio masės ir energijos išmetimo iš trūkusių vamzdžių funkcija /RS4-97/.

Atliktus variantinius skaičiavimus, esant įvairioms ribinėms sąlygoms, buvo prieita prie
išvados, kad analizuojamos avarijos metu reaktoriaus salėje gali būti viršyta leistina
projektinio slėgio reikšmė (5 kPa perteklinio slėgio). Todėl buvo išanalizuota keletas
priemonių slėgio sumažinimui ir, atlikus termohidraulinius skaičiavimus, buvo
sprendžiama apie tų priemonių priimtinumą. Analizės išdavoje buvo pasiūlytos dvi
priemonės, užtikrinančios, kad leistinas slėgis reaktoriaus salėje nebus viršytas:

• užtikrinti 10 m2 ploto skerspjūvį tarp reaktoriaus salės ir aplinkos,
• užtikrinti jungties tarp reaktoriaus salės ir transporto šachtos atsidarymą, esant

mažesniam negu 4 kPa slėgiui.

Bet kurios iš nurodytų priemonių įgyvendinimas užtikrina slėgio reaktoriaus salėje
sumažinimą iki leistino dydžio, esant dviejų nuleidžiamųjų vamzdžių trūkiui būgnų
separatorių patalpoje.
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6.3 REAKTORIAUS AKTYVIŲJŲ ZONŲ MODELIAVIMAS

Šiuo metu Ignalinos AE reaktoriuose palaipsniui pereinama prie naujo, iki 2,4% vietoje
2,0% prisodrinto uranu kuro su išdegančiu neutronų sugėrėjų erbiu. Atlikti teoriniai
skaičiavimai bei eksperimentai patvirtina, kad reaktorių aktyviosiose zonose pakeitus dalį
senojo kuro nauju, tuo pat metu iškraunant dalį papildomų sugėrėjų pagerėja ekonominiai
reaktorių darbo parametrai. Tačiau pilnai pereinant prie naujojo kuro buvo būtina atlikti
reaktoriaus darbo saugumo analizę. Ši analizė buvo atliekama Rusijos moksliniuose
centruose: NIKIET ir Kurčiatovo institute. Analizės ekspertizę atliko Lietuvos energetikos
institute Ignalinos saugos analizės grupė (ISAG).
Ignalinos AE saugumo pagerinimo dalis - simptomiškai orientuotų avarinių eksploatacinių
instrukcijų (SOAEI) sukūrimas. Atliekant "SOAEI-1. Reaktoriaus stabdymas" ir "SOAEI-
2. Ikikritiškumo užtikrinimas" techninio pagrindimo apžvalgą taip pat buvo atlikti
deterministiniai skaičiavimai.

63.1 Ignalinos AE reaktorių aktyviųjų zonų modeliavimas, pereinant prie urano-erbio kuro

Patikrinamieji skaičiavimai tikslu pagrįsti Ignalinos AE reaktorių pervedimą darbui su
nauju urano-erbio kuru, buvo atliekami naudojant programą QUABOX/CUBBOX, kuri
buvo sukompiliuota su NIKIET makrokonstantų biblioteka karštam reaktoriaus RBMK-
1500 būviui. Į šią biblioteką buvo įtrauktos 2,4% urano kuro su išdegančiu sugėrikliu-
erbiu charakteristikos. Modeliavimo metu nustatyti ne tik RBMK-1500 reaktorių
aktyviųjų zonų parametrų pokyčiai pereinant prie naujo kuro, bet ir analizuota viena iš
reaktyvinių avarijų - klaidingas kuro perkrovimas.

Patikrinamieji skaičiavimai begalinei vienalytei kuro kanalo gardelei

Šios analizės metu pirmiausia buvo modeliuojama begalinė vienalytė kuro kanalo
gardelė. Neutronų dauginimo koeficiento K* begalinei terpei priklausomybė nuo kuro
išdegimo laipsnio pavaizduota 6.18 pav.

10 15 20

Kuro išdegimas, MW paros/kg

6.18 pav. Neutronų dauginimo koeficiento K* priklausomybė nuo kuro išdegimo
1 - įprastas 2% kuras, 2 - 2,4% urano-erbio kuras, 3 - 2,4% kuras be erbio
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Dėl izotopo Er-167 parazitinio neutronų sugėrimo, erbio įmaišymas į šviežią kurą
kampanijos pradžioje iššaukia dauginimo koeficiento sumažėjimą kuro kanalo celėje.
Kuro "senėjimo" pradžioje, kai erbio išdegimas yra 3-4 MW paros/kg, reaktyvumas kyla,
o paskui dėl U-235 išdegimo jis pradeda mažėti. Kuro sodrinimo padidinimas iki 2,4% ir
erbio kaip išdegančio sugėriklio panaudojimas leidžia padidinti ŠIR neutroninę galia
lyginant su įprasta ŠIR, esant kuro išdegimui daugiau nei 6-7 MW paros/kg, o iš
aktyviosios zonos iškrovus visus papildomus sugėriklius maksimalus kuro išdegimas
siekia ne mažiau kaip 21 MW paros/kg. Pasiekus 15 MW paros/kg kuro išdegimą, erbis
praktiškai pilnai išdega ir K«, tiek 2,4% kurui su erbiu tiek be erbio nesiskiria.

Vienas iš urano-erbio kuro privalumų - žymus kuro kanalo celės nusausėjimo efekto
sumažėjimas kampanijos pradžioje, kas tampriai surišta su garo reaktyvumo koeficientu
otf. Kaip žinoma, tai atsitinka pirmiausia dėl rezonansinio neutronų sugėrimo padidėjimo
išdegančiame sugėriklyje, antra dėl neutronų sugėrimo sumažėjimo vandenyje, dėl ko
reaktyvumo prieaugis yra mažesnis jam išnykus.

Tai patvirtina ir mūsų rezultatai. Jei naudojant įprastinį 2% kurą dauginimo koeficientas
pastoviai didėja, didėjant kuro išdegimui (6.19 pav.), tai kreivės aprašančios kuro kanalo
su 2,4% kuro su erbiu nusausėjimo procesą, prie mažų kuro išdegimo reikšmių, duoda
priešingą rezultatą ( 6.20 pav.). Pilnas nusausėjimo efektas AKa/K* (šilumnešio tankio
pokytis 0,75-0,001 g/cm3) šviežiam 2,4% urano su erbiu kuru siekia -1,23%. Kai
naudojamas įprastinis 2.0% kuras, šis efektas yra priešingas ir siekia +3,33%.

Kuro

išdegimas,

MW paros/kg

O 0

A 4

8

O 15

20

0.9
0.2 0.4 0.6 0.8
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6.19 pav. 2% kuro rinklės neutronų dauginimo koeficiento priklausomybė nuo vandens
tankio kampanijos metu

Kuro išdegimo kampanijos pradžioje erbis laipsniškai išdega, ko pasėkoje didėja
sugėrimas vandenyje ir nusausėjimo efektas padidėja. Kaip matome 6.21 pav., kuro
išdegimui pasiekus 15 MW paros/kg ir daugiau, nusausėjimo efektas ŠIR-je su 2,4%
urano-erbio kuru yra artimas kaip ir kurui be erbio. Tuo tarpu nusausėjimo efektas
naudojant 2% kurą visame kuro išdegimo diapazone išlieka didesnis.
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Saugus ir užtikrintas RBMK reaktorių darbas apibudinamas ne tik garo reaktyvumo
koeficientu ccf, bet ir kuro bei grafito temperatūriniais reaktyvumo koeficientais. Mūsų
gauti rezultatai patvirtina stabilizuojantį erbio poveikį šiems temperatūriniams
reaktyvumo efektams (neigiamo Doplerio efekto padidėjimas absoliučiu dydžiu ir
teigiamo grafito temperatūrinio efekto sumažėjimas), be to ši įtaka didesnė esant
didesnėms kuro ir grafito temperatūroms.

0.95
0.2 0.4 0.6 0.8

Vandens tankis, g/cm'1

6.20 pav. 2,4% urano-erbio kuro rinklės neutronų dauginimo koeficiento priklausomybė
nuo vandens tankio kampanijos metu

Pradinė masinė erbio dalis kure ir jo išdegimo kitimas kampanijos procese nusako
svarbiausius reaktoriaus neutronines-fizikines charakteristikas ir saugumo parametrus:

• išimamo iš reaktoriaus kuro išdegimas ne mažesnis kaip 21 MW paros/kg (be PS
aktyviojoje zonoje),

• kuro kanalo gardelės nusausėjimo efektas ne didesnis nei gardelės su įprastiniu kuru,
• ŠIR su šviežiu urano-erbio kuru maksimali galia ne didesnė nei ŠIR su įprastiniu kuru.

Kuro išdegimas, MW paros/kg

6.21 pav. Kuro kanalo gardelės nusausėjimo efektas
1 - 2% kuras, 2 - 2,4% kuras su erbiu, 3 - 2,4% kuras be erbio
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Tokiu būdu naudojant urano-erbio kurą, sumažėja energijos išsiskyrimo pasiskirstymo
deformacijos tikimybė, pagerėja neutronų balansas, ko pasėkoje sumažėja metinis urano
sunaudojimas. Gauti palyginamojo skaičiavimo rezultatai vienalytei gardelei patvirtino
pagrindinių idėjų teisingumą, kas liečia erbio panaudojimą RBMK tipo reaktoriuose, ir
tai leido pradėti Ignalinos AE RBMK-1500 reaktorių pilnos aktyviosios zonos
modeliavimo procesą, užkraunant jas urano-erbio kuru.

Reaktorių aktyviųjų zonų modeliavimas

Šių skaičiavimų tikslas - palyginti rezultatus, gautus skaičiuojant pagrindinius Ignalinos
AE 1 ir 2 bloko parametrus naudojant QUABOX/CUBBOX kodą, su analogiškais
skaičiavimų rezultatais, pateikiamais darbe /RNC-97A/. Pasirinkti pradiniai duomenys
skaičiavimui, atitinka Ignalinos AE 1 bloko reaktoriaus būseną 1996 m. spalio 16 dieną.
Tuo metu aktyviojoje zonoje nebuvo nė vienos kuro rinklės su 2,4% kuru su erbiu, tačiau
buvo 53 klasteriniai papildomi strypai-sugėrikliai. Reaktoriaus šiluminė galia 4127 MW.
Aktyviosios zonos sudėtis pateikiama 6.4 lentelėje. Vidutinis ašinis galios pasiskirstymo
profilis pagal aktyviosios zonos aukštį pavaizduotas 6.22 pav.

Ignalinos AE 2 bloko reaktoriaus pradinė būsena, pasirinkta skaičiavimams, atitinka
1996 m. gruodžio 24 d. reaktoriaus būseną. Aktyviojoje zonoje šiai datai, buvo 324 kuro
rinklės su 2,4% kuru su erbiu ir 41 klasterinis papildomo sugėriklio strypas. Reaktoriaus
šiluminė galia 3875 MW. Aktyviosios zonos sudėtis pateikiama 6.4 lentelėje. Vidutinis
ašinis galios pasiskirstymo profilis pagal aktyviosios zonos aukštį pavaizduotas 6.23 pav.
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6.22 pav. Vidutinis ašinis galios pasiskisty-
mo profilis pagal aktyviosios
zonos aukštį, 1 blokas (96.10.16.)
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6.23 pav. Vidutinis ašinis galios pasiskisty-
mo profilis pagal aktyviosios
zonos aukštį, 2 blokas (96.12.24.)

Ignalinos AE 2-jo bloko reaktoriaus būsena, kai aktyvioji zona užkrauta 2,4% kuru su
erbiu buvo gauta rankiniu būdu pakeitus 1996 m. gruodžio 24 d. aktyviosios zonos būklę
į galinę, t.y. ŠIR su 2,0% kuru pakeitus ŠIR su 2,4% kuru su erbiu, tuo pačiu padidinus
vidutinį kuro išdegimą nuo 8,42 MW paros/kg iki 11,06 MW paros/kg, bei operatyvinę
reaktyvumo atsargą padidinus nuo 53,01 iki 55,29 rankinio valdymo strypų. Šioje naujoje
būsenoje IAE 2-jo bloko reaktoriaus aktyviojoje zonoje buvo 1646 kuro rinklės su 2,4%
kuru su erbiu, 14 kuro rinklių su 2.0% urano dioksidu, 48 naujo modelio rankinio
valdymo strypai (Mod. 2477) ir nėra nei vieno klasterinio papildomo sugėriklio strypo.
Reaktoriaus šiluminė galia 4000 MW. Šilumnešio debitų atskiruose kanaluose
pasiskirstymas ir vidutinis ašinis galios pasiskirstymo profilis paimti tokie patys kaip
pradinei reaktoriaus būsenai (96.12.24.).
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6.4 lentelė Ignalinos AE reaktorių aktyviųjų zonų užkrovimo suvestinė

Kuro kanalas (2.4% sodr. kuras su Er)
Kuro kanalas (2.0% sodr. kuras)
Kuro kanalas su išdegančiu
absorbentu (2.0% sodr. kuras su Gd)
Kuro kanalas su perdirbtu
kuru (2.0% sodr. kuras)
Radialinis reflektorius
Radial, reflekt. aušinimo kanalas
Skilimo kameros ir aksialiniai
detektoriai
Eksperimentinis kanalas
Vandens kolona
Klasteriniai papildomi sugėriklio
Automatinio valdymo strypai
LAC strypai, modelis 2477.01
Rankinio valdymo strypai
Sutrumpinto sugėriklio vald. strypai
Greito avarinio stabdymo strypai

Kanalų skaičius

1 blokas (1996.10.16)

1580

21

6
436
156

24

1
53
4

24
119
40
24

2 blokas (1996.12.24)

324
1248

20

26
436
156

24
1
1

41
4

48
95
40
24

Ignalinos AH I-jo ir 2-jo bloko pagrindinių parametrų skaičiavimo rezultatų suvestinė
pateikiama 6.5 lentelėje. Šioje lentelėje „Bazinė padėtis" reiškia reaktoriaus būseną, kai
aktyviojoje zonoje yra pagrinde 2,0% kuras, o „Galutinė padėtis" reiškia reaktoriaus
būseną, kai joje yra pagrinde 2,4% kuras su erbiu. Pervedimo į naują būklę, kai aktyvioji
zona užkraunama urano-erbio kuru, analizės metu buvo skaičiuojami keturi reaktyvumo
koeficientai (garo, galios, kuro ir grafito) ir du nusausėjimo efektai (pagrindinio
cirkuliacinio kontūro ir VAS aušinimo kanalų). Pateiktas skaičiavimo rezultatų
analogiškoms Ignalinos AE reaktorių būsenoms sulyginimas su darbo /RNC-97A/
modeliavimo rezultatais.

6.5 lentelė ISAG skaičiavimo rezultatų suvestinė ir jų sulyginimas su /RNC-97A/

Nagrinėjami

parametrai

PCK

nusausejimas
Garo reak.

koef.
Doplerio
efektas

Temp. graf.
reak. koef.

Galios reak.
koef.
VAS

nusause|imas

2 blokas

Bazinė padėtis

NIKIET

0,35

0,77

-2.43E-03

5,84E-03

-1.92E-04

2,92

ISA G

0,32

0,7

-2,64E-03

6,25E-03

-7,85E-05

3,24

Galutinė padėtis

NIKIET

0,15

0,52

-2,68E-03

3.30E-03

-3,02E-04

2,67

ISAG

0,13

0,48

-2,88E-03

4.69E-03

-1.80E-04

3,07

Matav.
vnt.

Ap,P

a*, P

prc

pT'C
a»,

P/MW

M P

1 blokas

Bazinė padėtis

NIKIET

0,63

1,13

-2.39E-03

7,32E-03

-1.41E-04

3,1

ISAG

0,30

0,68

-2,43E-03

6,80E-03

-1.15E-04

3,43

Galutinė padėtis

NIKIET

0,13

0,55

-2,67E-03

2.81E-03

-2.66E-04

1,87

ISAG

0,11

0,48

-2,76E-03

2,61E-03

-2,23E-04

1,9
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Panagrinėsime skaičiavimų rezultatus gautus Ignalinos AE 1 bloko pagrindinių
charakteristikų skaičiavimo metu ir palyginsime juos su darbo /RNC-97A/ rezultatais.
Saugus ir užtikrintas RBMK reaktorių darbas apibūdinamas garo a^,, kuro ar ir grafito
am reaktyvumo koeficientais. Šio tipo reaktoriai gali turėti teigiamą galios reaktyvumo
koeficientą aw, kuris iššaukia nestabilumus erdvėje ir laike, o taip pat ir energijos
išsiskyrimo pasiskirstymo deformacijas: laikui bėgant neutroninio lauko forma
nevaldomai kinta aktyviosios zonos tūryje. Kadangi koeficientas aw aprašo reaktyvumo
kitimo efektus kintant šilumnešio tankiui ir kuro temperatūrai, tai jis yra vienas
svarbiausių analizės parametrų.

Pereinant prie urano-erbio kuro, galios reaktyvumo koeficientas didėja absoliutiniu
dydžiu (tampa daugiau neigiamas). Ta pati tendencija stebima ir nagrinėjant kuro
temperatūrinį reaktyvumo koeficientą. Skirtingą kitimo tendenciją pamatysime pažvelgę
į temperatūrinį grafito reaktyvumo koeficientą: perėjimas prie naujo kuro sumažina
temperatūrinį reaktyvumo koeficientą am. Padidinus reaktoriaus aktyviojoje zonoje ŠIR
su erbiu skaičių (perėjimas prie galutinės padėties), VAS aušinimo kanalo nusausėjimo
efektas sumažėja. Garo reaktyvumo koeficiento ir PCK nusausėjimo efekto skaičiavimo
tyrimų rezultatai rodo, kad užkraunant vis daugiau ŠIR su erbiu, a$ ir PCK nusausėjimo
efektas mažėja. Tokie pat parametrų dėsningumai buvo užfiksuoti ir 2 blokui.

Apibendrinant galime daryti išvadą, kad Ignalinos AE I-jo ir 2-jo blokų reaktorių
pagrindinių parametrų skaičiavimo rezultatai patvirtino skaičiavimų, atliktų /RNC-97A/,
rezultatų teisingumą ir patikimumą. Atlikti skaičiavimai parodė, kad kuro su erbiu
naudojimas leidžia žymiai sumažinti garo reaktyvumo koeficientą, tuo tarpu kuro
neigiamas temperatūrinis reaktyvumo efektas didėja savo absoliutine reikšme, o grafito
teigiamas temperatūrinis reaktyvumo efektas mažėja. Tai padidina saugumą
pereinamuose ir avariniuose rėžimuose. Taipogi sumažėja VAS aušinimo kontūro
nusausėjimo efektas. Perėjimas prie urano-erbio kuro ir papildomų sugeriklių iškrovimas
iš aktyviosios zonos leidžia padidinti vidutinį kuro išdegimo laipsnį aktyvinėje zonoje, o
tai duoda ekonominį efektą.

63.2 Klaidingas kuro perkrovimas

Siekiant patikrinti urano-erbio kuro panaudojimo RBMK reaktoriuje saugumo
pagrindimą, nėra būtina atlikti visapusišką tyrimų kompleksą, koks yra pateiktas TOB
/TOB-89/, o užtenka sulyginti aktyviosios zonos pagrindinius parametrus, kurie savo
ruožtu yra svarbūs saugumo požiūriu tam tikrų kritinių avarijų metu. Įvertinant įprastų
ŠIR keitimo urano-erbio kuro rinklėmis proceso specifiką (keičiasi aplinkinės terpės
lokalinės dauginimo savybės), šioms avarijoms galima priskirti klaidingą kuro
perkrovimą.

Klaidingas kuro perkrovimas - tai procesas, kai ŠIR su išdegusiu kuru yra keičiama į
šviežio kuro ŠIR pagal įprastinį reglamentą. Normaliomis sąlygomis šis perkrovimas
leidžiamas jei aplink perkraunamą kanalą esančių ŠIR išdegimas yra didesnis nei
užduotas toje zonoje. Taip pat senos atidirbusios rinklės keitimas nauja negalimas
kanale, šalia kurio neseniai buvo įvykdytas toks pat perkrovimas. Tokio apribojimo
tikslas - lokalinio galios pliūpsnio sumažinimas perkrovimo metu.
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Klaidingo kuro perkrovimo skaičiavimai atlikti su kodu QUABOX/CUBBOX , kuris turi
supaprastintą termohidraulinį bloką. Skaičiavimų metu buvo priimta, kad reaktorius
dirba maksimaliu leistinu 4200 MW (š) galingumu. Skaičiavimai buvo atlikti Ignalinos
AE 1 ir 2 bloko pradinėms ir galinėms būsenoms.

Išanalizavus Ignalinos AE 1 bloko 1996 m. spalio 16 d. aktyviosios zonos užkrovimo
žemėlapį, aktyviojoje zonoje buvo išrinkta policelė 5x5. Ši policelė pavaizduota 6.24 pav.
Skaičiai atskirose celėse reiškia kuro išdegimą MW paros/kg. Kanaluose, kuriuose
patalpinti VAS strypai, nurodyti jų įleidimo gyliai į aktyviąją zoną.

21 20 19 18 17
6,2
1,5

RRS 2,32 m
7,9
4,3

12,1
7,1
4,2
13,4
2,3

RRS 3,57 m
0,2
14,0
10,8

RRS 1,74 m

11,6
11,0
8,0
4,5
5,8

5,9
4,2

SSS 3,04 m
3,8
15,1

30
31
32
33
34

6.24 pav. IAE 1 bloko aktyviosios zonos fragmentas, užkrovus ją 2% kuru (kuro
išdegimas, MW paros/kg)

Pasirinkta celė 31-19, aplink kurią buvo analizuojamas kuro perkrovimo procesas. Buvo
išnagrinėti du atvejai: kai kuro rinklė 32-19 buvo pakeista kita šviežia 2,0% kuro rinkle,
ir, kai kuro rinklė 32-19 buvo pakeista šviežia 2,4% kuro su erbiu rinkle. Nagrinėjamu
atveju valdymo strypų padėtys nesikeitė, t.y. buvo priimama, kad LAR ir LAC sistemos
nedirba.

Skaičiavimo rezultatai parodė, kad šviežios 2,0% kuro rinklės patalpinimas iššaukia
didesnius galingumo pokyčius, negu patalpinus šviežią 2,4% kuro su erbiu rinklę. Tai
paaiškinama didesniu neutronų dauginimo koeficientu 2,0% kuro atveju, jį lyginant su
2,4% kuru su erbiu. 8 aplinkiniuose perkraunamai celei 32-19 kanaluose, galingumas
vidutiniškai padidėjo 20,0% (šviežio 2,0% kuro atveju) ir 12,0% (šviežio 2,4% kuro su
erbiu atveju).

6.25 pav. pavaizduota policelė 5x5, kuri buvo išskirta iš aktyviosios zonos galinės būklės
ir pasirinkta šiai analizei. Šiame paveiksle visose kuro rinklėse yra vien tik 2,4% kuras su
erbiu. 6.25 pav. pateikta kuro rinklių išdegimai ir esančių šioje zonoje valdymo strypų
įleidimo gyliai.

35 34 33 32 31

15,3
16,9
5,1

RRS 0,60 m
11,6

5,0
14,5
17,6
13,9
6,4

14,8
AKS. SENS.

18,1
0,2
3,7

4,0
17,1
7,6
19,1
10,7

6,1
18,5
10,9

RRS 6,60 m
6,9

23
24
25
26
27

6.25 pav. Ignalinos AE 1 bloko aktyviosios zonos fragmentas, užkrovus ją 2.4% kuru su
erbiu (kuro išdegimas, MW paros/kg)

Klaidingo kuro perkrovimo modeliavimui buvo pasirinkta celė 25-33. Skaičiavimai atlikti
perkraunant 25-33 kanalą šviežia kuro su erbiu rinkle. Buvo priimta kad valdymo strypai
nejuda, t.y. kad LAR ir LAC sistemos nedirba. Šios situacijos modeliavimo analizė
parodė, kad vidutinis galingumas 8 aplinkiniuose kanaluose padidėjo 13,4%.
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Kaip matome, esant tiek 2,0% kuro, tiek ir 2,4% kuro su erbiu įkrovai visoje aktyviojoje
zonoje, klaidingas šviežios kuro su erbiu rinklės patalpinimas galingumą aplinkiniuose
kanaluose pakelia mažiau negu perkraunant įprastinio 2,0% kuro rinklę. Taigi šiuo
požiūriu naujasis kuras yra saugesnis, kadangi išdegusios ŠIR pakeitimas šviežia 2,0%
kuro rinklė aktyviosios zonos reaktyvumą pakelia 0,03 p, kai šviežia 2,4% kuro su erbiu
rinklė - tik 0,02 p.

Klaidingo kuro perkrovimo proceso analizei Ignalinos AE 2 bloke buvo pasirinkta
1996m. gruodžio 24 d. aktyviosios zonos būsena. Tuo metu aktyviojoje zonoje buvo 324
2,4% kuro su erbiu kuro rinklės ir 1294 2,0% kuro rinklės, bei 41 klasterinis papildomas
sugėriklis. Šios situacijos analizei pasirinkta policelė 5x5, pavaizduota 6.26 pav. Skaičiai
celėse atitinka kuro išdegimą MW paros/kg. Taip pat pateikti patenkančių į pasirinktą
aktyviosios zonos dalį valdymo strypų įleidimo gyliai. Tamsesnėse celėse patalpintos ŠIR'
su urano-erbio kuru.
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6.26 pav. Ignalinos AE 2 bloko aktyviosios zonos pradinės būsenos fragmentas (kuro
išdegimas, MW paros/kg). Užtamsintose celėse patalpintos 2,4% kuro su
erbiu rinklės

Nagrinėjamoje zonoje turime šviežią kuro rinklę 25-29. Modeliavimo metu išnagrinėti du
atvejai: kai kuro rinklė celėje 26-29 buvo pakeista šviežia 2,0% kuro rinklė, ir kai ji buvo
pakeista šviežia 2,4% kuro su erbiu rinklė. Abiem atvejais analizės metu valdymo strypų
įleidimo gyliai į aktyviąją zoną nesikeitė, t.y. buvo priimta, kad LAR ir LAC sistemos
nedirba.

Rezultatų analizė parodė, kad patalpinus šviežią 2,0% kuro rinklę, galingumo pokyčiai
yra didesni, negu patalpinus 2,4% kuro su erbiu rinklę. Tas pats efektas buvo pastebėtas
ir ankstesniuose skaičiavimuose, nagrinėjant kuro perkrovimą Ignalinos AE 1-jame
bloke. Vidutinis galingumo padidėjimas 8 aplinkiniuose kanaluose siekia 22,1% (šviežios
2,0% kuro rinklės atveju) ir 13,5% (šviežios 2,4% kuro su erbiu rinklės atveju).

Analizuojant pilną perėjimą prie naujojo 2,4% kuro su erbiu Ignalinos AE 2 bloke,
pasirinkta policelė 5x5, pavaizduota 6.27 pav. Čia pat pateiktas kuro išdegimas MW
paros/kg ir valdymo strypo įleidimo gyliai į aktyviąją zoną metrais. Visos celės užpildytos
urano-erbio rinklėmis.

35 34 33 32 31

36
37
38
39
40

6,7
11,4

RRS 6,51 m
10,8
16,9

6,1
10,7
14,8
6,8
13,3

GASS 0,06 m
8,8

20,1
0,2

AKS.SENS.

18,0
15,9
15,5
7,6

11,8

5,9
8,3

RRS 1,05 m
15,1
5,5

6.27 pav. Ignalinos AE 2 bloko aktyviosios zonos fragmentas, užkrovus ją 2.4% kuru su
erbiu (kuro išdegimas, MW paros/kg)
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Klaidingo kuro perkrovimo proceso analizei pasirinkta celė 38-33 (kuro išdegimas 20,1
MW paros/kg, galia 2,53 MW). Atlikti skaičiavimai celėje 38-33 patalpinus šviežią 2,4%
kuro su erbiu rinklę. Buvo priimta, kad nejuda nė vienas valdymo strypas, t.y. LAR ir
LAC sistemos nedirba. 8 aplinkiniuose perkraunamai celei kanaluose vidutinis
galingumas padidėjo 16,5%.

Išanalizavę rezultatus galime teigti, kad išvados, gautos sumodeliavus klaidingą kuro
perkrovimą Ignalinos AE 2 blokui, yra tokios pat kaip ir 1 blokui:

• šviežios 2,4% kuro su erbiu rinklės klaidingas perkrovimas iššaukia mažesnius
galingumo pokyčius negu šviežios 2,0% kuro rinklės patalpinimas.

• šviežios 2,0% kuro rinklės patalpinimas padidina reaktoriaus aktyviosios zonos
reaktyvumą 0,03 p, kai šviežios 2,4% kuro su erbiu rinklės perkrovimas - tik 0,02 p.

Paskutiniam nagrinėtam modeliavimo variantui buvo išanalizuotas ir dvigubas klaidingas
kuro perkrovimas, kai klaidingai perkraunamos šalia esančios celės 38-33 ir 38-32,
patalpinant į jas 2.4% kuro su erbiu rinklės. Skaičiavimo metu buvo priimta, kad nejuda
nė vienas valdymo strypas, t.y. kad LAR ir LAC sistemos nedirba. Analizė parodė, kad
klaidingas dviejų šviežių kuro rinklių perkrovimas šalia ką tik neseniai perkrautos kuro
rinklės, iššaukia gana stiprų galingumo padidėjimą visose policelės 5x5 celėse. Vidutinis
galingumo padidėjimas 9 aplinkiniuose kanaluose išauga iki 30,6%.

Reziumuojant klaidingo kuro perkrovimo modeliavimo rezultatus galima teigti, kad
patalpinant 2.4% kuro su erbiu rinklę vietoj įprastinės 2% kuro rinklės, galia šioje celėje
visada sumažėja, t.y. energijos išsiskyrimas aktyvinėje zonoje išsilygina. Santykinis galios
padidėjimas aplinkiniuose kanaluose 2 kartus mažesnis lyginant su įprasto kuro
perkrovimu. Taigi, avarinio rėžimo, kurį iššaukia klaidingas 2.4% kuro su erbiu
perkrovimas, padariniai bus švelnesni nei perkraunant 2% kuro rinklę, o lokaliniai galios
pliūpsniai neviršys leižiamos ribos.

63.3 Reaktoriaus stabdymo ir ikikritiškumo užtikrinimo skaičiavimai

Instrukcijų SOAEI žingsnių įgyvendinimo argumentavimui mažai tikėtinos avarijos
atveju, kai operatyvinis personalas įprastinėmis priemonėmis negali valdyti reaktoriaus,
atlikta skaičiavimo analizė /NIK-96/. Šiame darbe išnagrinėti galimi reaktoriaus,
dirbančio stacionaria nominalia galia stabdymo būdai, pilnai sugedus valdymo apsaugos
sistemai. Pateiktų skaičiavimų rezultatų palyginimui atliktas kai kurių situacijų
modeliavimas, naudojant vokiečių trimatį neutroninį-dinaminį QUABOX/CUBBOX-
HYCA kodą. Modeliavimo objektu pasirinkta Ignalinos AE pirmojo bloko reaktoriaus
aktyvioji zona, kurios būklė 1996 m. kovo 20d., užregistruota informacinės skaičiavimo
sistemos TITAN pagalba. Ta pati duomenų bazė buvo naudojama ir darbe /NIK-96/.
Tuo metu reaktorius dirbo stacionaria 4200 MW(š) galia, vidutinis kuro išdegimas buvo
7,79 MW paros/kg, vidutinis šilumnešio tankis 0,44 g/cm3, vidutinė kuro temperatūra
1047 K, vidutinė grafito temperatūra 753 K. Aktyviojoje zonoje buvo: 1580 kuro kanalai
(KK) su 2,0% sodr. kuru, 21 KK su išdegančiu sugėrikliu (2,0% sodr. kuras), 6 KK su
regeneruotu kuru (2,0% sodr. kuras), 436 radialinio reflektoriaus kanalai, 156 radialinio
reflektoriaus aušinimo kanalai, 24 paleidimo kameros bei aksialiniai detektoriai,
lvandens kolona, 53 klasteriniai papildomi sugėrikliai, 4 automatinio valdymo,
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24 lokalinės avarinės apsaugos, 119 rankinio valdymo, 40 sutrumpinto sugėriklio
valdymo ir 24 greito avarinio stabdymo strypai.

Reaktoriaus stabdymas panardinant vieną RR strypą

Šios situacijos modeliavimui buvo pasirinktas 24-25 kanalas aktyviosios zonos centre,
kuriame strypas RR buvo pilnai įleidžiamas iki apatinio ribotuvo. Skaičiavimai parodė,
kad to pasėkoje įvedamas neigiamas reaktyvumas siekė -0,05 p. Tačiau skaičiavimai,
modeliuojant 46 RR strypų panardinimą (žiūr. žemiau) parodė, kad vidutinė vieno RR
strypo įnešamo neigiamo reaktyvumo reikšmė yra -0,07 p. Modeliavimo rezultatų
analizės metu buvo akivaizdu, kad net ir baigus rankinio valdymo strypui judėti žemyn,
reaktoriaus galia ir toliau mažėja. Taigi, reaktorius gali būti sustabdytas įvedant į
aktyviąją zoną ir nedidelį neigiamą reaktyvumą, nuo kurio absoliučios reikšmės labai
priklauso reaktoriaus stabdymo laikas.

Vandens kiekio didinimas GASS kanaluose

Vandens kiekio padidinimas GASS kanaluose taip pat iššaukia papildomą neigiamą
reaktyvumą. Tai išpildoma pilnai atidarius įėjimo uždarantį reguliuojantį vožtuvą į
kiekvieną GASS kanalą. Kadangi programų pakete QUABOX/CUBBOX-HYCA
negalima užduoti palaipsnio vandens plėvelės storio didinimo, skaičiavimai atlikti
modeliuojant pilną GASS kanalų užtvindymą. Analizė parodė, kad taip įnešamas
reaktyvumas siekia -0,9 p.

Reaktoriaus ikikritiškumo užtikrinimas

Minimalus VAS strypų skaičius, kuriuos būtina panardinti į aktyviąją zoną, kai
reaktorius dirba nominalia galia ir kuriuos panardinus užtenka išlaikyti reaktorių
ikikritiniame būvyje, nustatytas remiantis daugkartiniais skaičiavimų rezultatais
naudojant QUABOX/CUBBOX-HYCA kodą. Analizės metu buvo nustatyta, kad
sustabdyti reaktorių ir jį išlaikyti ikikritiniame būvyje pakanka panardinti vieną iš
išvardintų trijų VAS strypų grupių:

• visų GASS ir 10 RR strypų,
• GASS ir 29 RR strypų,
• RR strypų.

Tai atitiko darbe /NIK-96/ pateiktoms išvadoms. Minėti skaičiavimai patvirtino SOAEI
pagrindinę strategiją - kritinės saugos funkcijos užtikrinimą kiekviename žingsnyje, iki
sužinant galutinį rezultatą.
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6.4 RBMK - 1500 REAKTORIAUS VAMZDYNŲ IŠ FERITINIO PLIENO TRAPAUS
IRIMO ĮVERTINIMAS

6.4.1 Atsparumo trapiam suirimui kriterijai

Pagrindinė slėgio indų saugios eksploatacijos sąlyga yra neleisti, kad prasidėtų trapus
(nestabilus) irimas. Atsparumas trapiam suirimui yra įvertinamas naudojant leistinų
įtempimų intensyvumo koeficientų priklausomybes. Nors slėgio indų eksploatacijos
leistinų sąlygų įvertinimo metodika pagal atsparumą trapiam suirimui tiek Rusijoje, tiek
ir Vakarų Europos šalyse yra grindžiama tiesinės irimo mechanikos kriterijais, ji turi ir
savų skirtumų. Pagal ASME normas Vakarų Europos medžiagoms įtempimų
intensyvumo koeficientas reglamentuojamas priklausomybe KiR=f{T-RTNDT)
/AME1-95/, o Rusijos medžiagoms atitinkamai [Ki]{=f(T-Tk) /NOR-86/, čia RTNDT -
perėjimo iš plastiško į trapų būvį kritinė temperatūra, 7* - kritinė trapumo temperatūra,
T - eksploatavimo temperatūra.

Temperatūra RTNDT yra lygi nulinio plastiškumo temperatūrai (minimali temperatūra,
kuriai esant neįvyksta pilno bandinių suirimo), jeigu trijų bandinių Sharpy-V bandymų
rezultatai, atlikt esant (NDT+33) °C temperatūrai, tenkina tokią sąlygą: šių bandinių
suirimo darbas ne mažesnis, kaip 68 J, o deformacija įpjovoje ne mažesnė, kaip 89 mm.
Jeigu nurodytos sąlygos nėra tenkinamos, tada atliekami papildomi Sharpy bandymai,
esant aukštesnei temperatūrai. Temperatūra, kuri yra 33 °C žemesnė už temperatūrą,
kuriai esant tenkinamos paminėtos sąlygos, priimama, kaip RTNDT temperatūra
/AME2-95/.

Tk - tai temperatūra, prie kurios bandinių su aštria V formos įpjova smūginis tąsumas
sudaro ne mažiau kaip 600 kJ/m2, jeigu esant didesnei negu 30 °C temperatūrai, tąsumo
dalis bandinių lūžyje ne mažesnė, kaip 50 % /NOR-86/.

Darbe /SHA-97/ atliktas abiejų metodikų palyginimas, priėmus, kad RTNDT = Tk. Gauti
rezultatai parodyti 6.28 paveiksle.
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• Russian Code
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6.28 pav. Apibendrintos leistinų įtempimų intensyvumo koeficientų priklausomybės
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Kaip matyti iš pateiktų rezultatų, Rusijoje naudojama metodika labiau konservatyvi.

Atsparumo trapaus suirimo analizei pateiksime naudojamą ASME III priedas G
metodiką. Šiame priede pateiktos procedūros, kaip įvertinti leistinas apkrovas slėgio
indams, pagamintiems iš feritinio plieno. Procedūra remiasi irimo mechanikos
principais. Atsparumo trapaus suirimo įvertinimui naudojamos, kaip buvo paminėta,
leistinų įtempimų intensyvumo koeficientų priklausomybės nuo kritinės perėjimo iš
plastiško būvio į trapų temperatūros. Analitinė šios priklausomybės išraiška yra sekanti:

Kia = 26.78 + L233exp[(0.0145(r- RTNDT +160)].

Leistinas įtempimų intensyvumo koeficientas nustatomas iš 6.29 paveiksle parodytos
kreivės.
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6.29 pav. Apibendrinta leistinų įtempimų intensyvumo koeficientų priklausomybė, nuo
kritinės temperatūros

Maksimalus postuluojamas defektas yra priimamas, atsižvelgiant į sienelės storį. Jeigu
sienelės storis yra tarp 100 ir 300 mm, tai priimamas defekto gylis a=t/4. Kai storis
didesnis, negu 300 mm, priimamas defektas a=15 mm. Jeigu sienelės storis mažesnis už
100 mm, tai priimamas defekto gylis a=25 mm. Defekto ilgis priimamas l=6a.
Priimtam defektui įtempimų intensyvumo koeficientas nuo membraninių įtempimų
apskaičiuojamas pagal formule:

Km, = Mmcrm.

Koeficientas MM nustatomas iš 6.30 paveiksle parodytos kreivės.

Įtempimų intensyvumo koeficientas nuo lenkimo įtempimų nustatomas pagal formulę:
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6.30 pav. Koeficiento MM priklausomybė nuo sienelės storio ir įtempimų

Koeficientas Mf, apskaičiuojamas pagal formulę:

Mh = —Mm-

Priimtam defektui įtempimų intensyvumo koeficientas, atsirandantis dėl terminio
gradiento per sienelės storį, apskaičiuojamas pagal formulę:

Ką = Mt x AT .

Koeficientas M, nustatomas pagal 6.31 pav. diagramą. Šį koeficientą galima naudoti
esant temperatūriniam pokyčiui parodytam 6.32 pav. Taip pat turi būti tenkinama sąlyga,
jog, nuo paleidimo pradžios iki sustojimo, temperatūros kitimo greitis neturi viršyti 38
°C. Jeigu šios sąlygos netenkinamos, Ku apskaičiavimui naudojami kiti metodai.
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6.31 pav. Įtempimų intensyvumo koeficiento priklausomybė nuo defekto gylio ir
temperatūrinių pokyčių per sienelės storį
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6.32 pav. Priimtinas temperatūros pokytis per sienele D lygio eksploatacinėse ribose

Atlikus įtempimų intensyvumo koeficiento skaičiavimus priimtam defektui ir visoms
eksploatacijos metu veikiančioms apkrovoms, turi būti tenkinama sąlyga:

2Klm+K,<Kltt.

Atliekant hidraulinį bandymą turi būti tenkinama sąlyga:

1.5Klm+Ku<Kla

6.4.2 Būgno separatoriaus atvamzdžių atsparumo trapiam suirimui skaičiavimas

Skaičiavimo metodika pagal ASME reikalavimus

Slėgio indų atsparumo trapiam suirimui analizės kriterijai pateikti 6.4.1 skyriuje. Šiame
darbe atlikta būgno separatoriaus atvamzdžių atsparumo trapiam suirimui analizė. Kai
kurie atvamzdžių įvertinimo metodikos pagal ASME priedą G aspektai skiriasi nuo
slėgio indų įvertinimo metodikos. ASME priede G pažymima, kad nesuardančios
kontrolės metodai naudojami atvamzdžių kontrolei yra jautrūs ir su jais galima aptikti
mažų matmenų defektus. Dėl to postuluojamo defekto dydis atvamzdžiui priimamas
pagal sąlygą /AME1-95/:

a = min\ — ;25mm\, l=6a
[4 J

Iš pateiktos sąlygos matosi, kad priimamas defekto gylis nebūna didesnis, kaip 25 mm. Iš
6.30 pav. matosi, kad minimalus defekto gylis, kuriam galima nustatyti koeficientą MM ,
yra lygus 64 mm. Dėl to įtempimų intensyvumo koeficiento apskaičiavimui naudojama
kita metodika. Šiame darbe K] apskaičiavimui panaudota kompiuterinė programa SACC
/BER-91/. Ši programa skirta priimtinų ir kritinių defektų matmenų nustatymui AE
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slėgio induose; su ja galima atlikti defektų augimo, veikiant korozijai ir nuovargiui,
kinetikos analizę. Defektų įvertinimui naudojamas R6 metodas.

Postuluojamo defekto įvertinimas BS nuleidžiamųjų vamzdynų atvamzdyje

Nuleidžiamųjų vamzdynų atvamzdžiuose atlikta defekto analizė, kai defektas yra
atvamzdžio kampe (6.33 pav.). Visi skaičiavimuose panaudoti matmenys ir medžiagų
markės parodyti paveiksle.

T K - 8 5

6.33 pav. Defekto padėtis atvamzdyje

Įtempimų nuo vidinio slėgio bei jėgų veikiančių atvamzdžio kampe ir siūlėje
pasiskirstymas nustatytas baigtinių elementų metodu. Gauti įtempimų pasiskirstymo per
sienele rezultatai pateikti 6.34 pav.
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6.34 pav. Įtempimų pasiskirstymas per sienelę BS nuleidžiamajame atvamzdyje
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Atliekant defekto, esančio BS nuleidžiamųjų vamzdynų atvamzdžio kampe, analizę,
įtempimai buvo padalinti į pirminius ir antrinius. Išskirti membraniniai ir lenkimo
įtempimai: eksploatacijos sąlygose crM= 198.75 MPa, o oh= 138.75 MPa. Jų
pasiskirstymas per sienelės skerspjūvį parodytas 6.34 pav. Membraniniai įtempimai,
atsirandantys dėl vidinio slėgio, priimami, kaip pirminiai. Lenkimo įtempimai priimami,
kaip antriniai (jie atsiranda ne dėl išorinės lenkimo apkrovos) /AME2-95/.

Įtempimų intensyvumo koeficiento skaičiavimui buvo panaudota programa SACC ,
skyrius - defektas atvamzdžio kampe, atvejai - nuo sąlyginio apkrovimo ir nuo vidinio
slėgio /BER-91/. Pagal skaičiavimus nuo sąlyginio apkrovimo priimami didžiausi
įtempimų intensyvumo koeficiento dydžiai - Kn>=45.84 MPaVm ir Kis=33.52 MPaVm.
Pagal skaičiavimus tik nuo vidinio slėgio - Kjp=56.78 MPaVm. Iš gautų rezultatų matosi,
kad bendras AT/ gaunasi didesnis pagal skaičiavimus nuo sąlyginio apkrovimo ir todėl
tolesniems skaičiavimams priimamos tam atvejui gautos K] reikšmės.

Dėl to, kad BS patalpose nėra ventiliacijos, išorinio BS paviršiaus temperatūra yra lygi
garo temperatūrai T=289 °C. Temperatūros pernešimas per sienelę tolygus ir AT=0.
Todėl temperatūriniai įtempimai oy=0.

Leistinas įtempimų intensyvumo koeficientas nustatomas pagal metodiką pateiktą
ASME III priede G. Literatūroje /CNI-95/ duota, kad plienui 22K kritinė perėjimo iš
plastiško į trapų būvį temperatūra RTNDT=25 °C, O viršutinė įtempimų intensyvumo
koeficiento riba Kcus= 150 MPaVm. Skirtumas tarp eksploatacinės temperatūros ir
kritinės perėjimo iš plastiško būvio į trapų temperatūros :

T-RTNDT= 289-25=264 °C>100 °C

Kadangi temperatūrų skirtumas didesnis negu 100 °C, tai, pagal ASME rekomendacijas,
leistinas įtempimų intensyvumo koeficientas priimamas lygus viršutinei įtempimų
intensyvumo koeficiento ribai, t.y.:

Kia=KCus= 150 MPaVm

Patikriname atsparumo trapiam suirimui sąlygą eksploatacinėmis sąlygomis:

2KIP+ ič/5=2*45.84+33.52=125.2 MPaVm<Kia=150 MPaVm.

Iš atliktų skaičiavimų matyti, kad eksploatacinėse sąlygose, esant postuluojamam
defektui atvamzdžio kampe, atsparumo trapiam suirimui sąlyga yra tenkinama, t.y.
perėjimo į nestabilų irimą postuluojamo defekto atveju neįvyks.
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6.5 TIKIMYBINĖS SAUGOS ANALIZĖS TAIKYMAI

Tikimybinės saugos analizės (TSA) grupelėje buvo dirbama dviem kryptim:

1. Ignalinos AE techninio vandens sistemos išorinių įvykių analizė;

2. Ignalinos AE Avarijų Lokalizacijos Sistemos (ALS) dinaminė patikimumo analizė.

6.5.1 Ignalinos AE techninio vandens sistemos išorinių įvykių analizė

RSR ir SAR rekomendacijose nurodyta atlikti Ignalinos AE techninio vandens sistemos
išorinių įvykių analizę. Išorinių įvykių analizė atlikta remiantis šiais kriterijais:

1. Konservatyvumas. Visos prielaidos ir duomenų neapibrėžtumai buvo interpretuojami
konservatyviai - t.y. didinant išorinio įvykio tikimybe.
2. Metodikos kokybė. Analizėje naudojami analizės ir skaičiavimų metodai publikuoti
TATENA, NRC dokumentuose arba buvo taikomi žinomose tikimybinės saugos analizės
ataskaitose.

Atlikus pilną galimų išorinių įvykių apžvalgą, išsamiai analizei atrinkti keturi išoriniai
įvykiai:

1. Lėktuvo katastrofa
2. Viesulai ir uraganai
3. Potvynis ir liūtys
4. Išorinis gaisras

Lėktuvo katastrofos tikimybinis įvertinimas

Lėktuvo katastrofa kelia nemažą grėsmę Ignalinos AE. Dideliu greičiu krentantis
lėktuvas gali sunaikinti pastatus ir įrengimus. Lėktuvo kritimo vietoje susidaro iki
50 metrų skersmens ir 25 metrų gylio duobė. Todėl lėktuvo katastrofai pavojinga zona
žymima 200 metrų spinduliu aplink Ignalinos AE reaktorių.

Pagal Lietuvos civilinės aviacijos direkcijos duomenis, bendras lėktuvų skrydžių skaičius
50 km zonoje aplink Ignalinos AE neviršija 50000 per metus. Lietuvos Vyriausybės
sprendimu uždrausti skrydžiai žemiau 5950 metrų 10 km zonoje aplink Ignalinos AE.

Žinoma keletas lėktuvo katastrofos tikimybės įvertinimo metodikų /KOB-88A Jei AE
atstumas nuo aerouosto nedidelis (5-10 km), tada taikoma formulė:

P = Pi-Nc-A/271-R,

kur P] - aviakatastrofų dažnis vienam skrydžio kilometrui,
Nc - skrydžių skaičius per metus,
A - AE teritorijos plotas,
R - AE atstumas nuo aerouosto.

Jei AE yra žymiai nutolusi nuo aerouosto, taikoma formulė:
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P = P, N c A F,

kur F(x) = 0.5 g-e'8", g - pasiskirstymo parametras, priklausantis nuo lėktuvo
kategorijos.

Aviakatastrofos tikimybė AE r spindulio teritorijoje su sąlyga, kad lėktuvas praranda
valdymą atstumu S nuo AE, apskaičiuojama pagal formulę:

2
n ' r

8-5

Tada sumarinė aviakatastrofos tikimybė AE r spindulio teritorijoje apskaičiuojama
formule:

8

Parametro g reikšmė parenkama g=0.23, t.y. tikimybė, kad katastrofos metu lėktuvas
nukryps 10 km nuo trasos yra 10 kartų mažesnė negu katastrofos tikimybė trasos vietoje.

Aviakatastrofų dažnis pagal lėktuvo tipą parodytas 6.6 lentelėje.

Skaičiavimų rezultatai įvairaus spindulio Ignalinos AE teritorijai parodyti 6.7 lentelėje.
Remiantis pakankamai konservatyviomis prielaidomis, lėktuvo katastrofos tikimybė
200 metrų spindulio zonoje aplink Ignalinos AE lygi 9.1E-07. Šie rezultatas nedaug
skiriasi nuo vakarietiškų elektrinių analogiškų skaičiavimų.

6.6 lentelė. Lėktuvų katastrofų dažnis pagal lėktuvo tipą.

Dažnis /per metus

aviakatastrofų
skrydžio valandai
aviakatastrofų 1
skrydžio km, Pi

Vakarų šalių gamybos

Masė
iki 5700 kg

2.1E-05

8.4E-08

Masė
virš 5700 kg

9.0E-07

1.2E-09

NVS šalių gamybos

Masė
iki 5700 kg

2.5E-05

1.0E-07

Masė
virš 5700 kg

1.0E-06

1.3E-09

6.7 lentelė. Lėktuvo katastrofos tikimybės įvairiems lėktuvų tipams ir Ignalinos
teritorijos spinduliui.

Spindulys r, metrai

50

100

200

Lėktuvo kritimo dažnis, katastrofos/1 km skrydžio

1.0E-07

5.7E-08

2.3E-07

9.1E-07

8.4E-08

4.8E-08

1.9E-07

7.6E-07

1.3E-09

7.4E-10

2.9E-09

1.2E-08

1.2E-09

6.8E-10

2.7E-09

1.1E-08
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Įvykiai su mažesnėmis nei 1E-06 tikimybėmis yra laikomi mažai tikėtinais ir nekeliančiais
pavojaus, todėl galima daryti išvadą, kad lėktuvo katastrofa nekelia pavojaus Ignalinos
AE. Ateityje, padidėjus lėktuvų skrydžių skaičiui, aviakatastrofos tikimybinį įvertinimą
reikėtų patikslinti.

Viesulų ir uraganų tikimybinis įvertinimas

Viesulų ir uraganų tikimybinis įvertinimas buvo atliktas remiantis Hidrometeorologijos
Tarnybos pateiktais statistiniais 1961-1995 metų duomenimis. Skaičiavimai parodė, kad
viesulo tikimybė Ignalinos AE apylinkėse 1 km2 zonoje yra 4.4E-06 per metus. Uraganų
tikimybinis įvertinimas pateiktas 6.8 lentelėje.

6.8 lentelė. Vėjo greičio tikimybinis įvertinimas Ignalinos AE apylinkėse

Vėjo greitis, m/s

40

50

60

70

80

Tikimybė, l/metai

6.8E-03

1.1E-03

1.9E-04

3.2E-05

5.3E-06

Uraganinio vėjo (greitis > = 80 m/s) ir viesulo tikimybės neviršija 5.3E-06, todėl šie
išoriniai įvykiai nekelia pavojaus Ignalinos AE techninio vandens sistemai.

Drūkšių ežero potvynio ir liūčių tikimybinis įvertinimas

IAE techninio vandens sistemos siurblinė yra arčiausiai ežero esantis elektrinės statinys.
Siurblinės vandens priėmimo kamera gali išlaikyti maksimaliai 144.1 m lygio ežero
vandenį. Nominalus vandens lygis ežere palaikomas 141.6 m. Todėl vandens lygio
atsarga yra 2.5 metro. Pakilus vandens lygiui virš šios ribos, užliejami elektros varikliai ir
techninio vandens tiekimas gali nutrūkti. Kiti IAE statiniai išdėstyti 148-149 m. lygyje ir
jiems potvynis nekelia pavojaus.

Kitas potvynį sukeliantis išorinis įvykis yra stiprios liūtys. Šių dviejų įvykių tikimybinis
įvertinimas atliktas remiantis ežero lygio svyravimų ir stiprių liūčių statistiniais
duomenimis. Skaičiavimų rezultatai pateikti 6.9 ir 6.10 lentelėse.

6.9 lentelė. Vandens lygio Drūkšių ežere pakilimo tikimybės

Vandens lygis, m

142.0

142.5

142.8

143.0

143.2

Pakilimas nuo nominalaus
lygio 141.6 m

0.4

0.9

1.2
1.4
1.6

Tikimybė, l/metai

0.41
1.8E-02
6.2E-04

8.6E-05
3.2E-06

45



6.10 lentelė. 12 valandų trukmės stiprių liūčių IAE apylinkėse tikimybės

Kritulių kiekis, mm

173.5

208.9

244.3

279.7

Tikimybė, l/metai

1E-03

1E-04

1E-05

1E-06

Skaičiavimų rezultatai parodė, kad Drūkšių ežero vandens lygio pakilimas iki pavojingos
ribos neįmanomas, o stiprios liūtys nekelia pavojaus IAE techninio vandens sistemos
darbui.

Išorinis miško gaisras

Miškai užima 30% IAE apylinkių teritorijos. Artimiausio miško kraštas nutolęs mažiau
nei 1 km nuo IAE statinių. Miško gaisras, palaikomas stipraus vėjo į IAE pusę gali
sudaryti dūmų uždangą IAE teritorijoje ir apsunkinti personalo darbą, tačiau negali
pakenkti įrenginiams.

Miško gaisro tikimybinis įvertinimas atliktas pagal Žemės ūkio ir miškų ministerijos
pateiktus gaisrų statistinius duomenis. Skaičiavimų rezultatai pateikti 6.11 lentelėje.

6.11 lentelė. Miško gaisro tikimybės IAE apylinkėse (10 km spindulio zonoje)

Gaisro plotas, ha

20

30

40

50

60

70

80

90 A

100

Tikimybė, l/metai

1.5E-03

7.0E-04

3.2E-04

1.5E-04

8.6E-05

3.0E-05

1.4E-05

6.2E-06

2.8E-06

Kaip parodė skaičiavimai, miško gaisro tikimybės yra nemažos ir siekia net 2.7E-03.
Tačiau gaisro sukelta dūmų uždanga negali pakenkti IAE įrenginių darbui, o tik laikinai
apsunkinti personalo darbą. Galimas problemos sprendimas būtų įrengti priešgaisrinius
daviklius ventiliacinės sistemos išorėje ir nutraukti oro padavimą į patalpas išorinio
gaisro atveju.
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6.5.2 Ignalinos AE ALS dinaminė patikimumo analizė

Pagrindinis tikimybinės saugos analizės tikslas yra vidutinių sistemų avarijų arba gedimų
tikimybių apskaičiavimas. Ji remiasi statiniu sistemos gedimų / įvykių medžių modeliu.
Pagal šį modelį sistemos darbas charakterizuojamas tik keliomis galimomis baigtimis
(sugedo/veikia; įvyko avarija / apsaugos sistema suveikė ir t. t.), nes šį procesą valdantys
įvykių medžiai leidžia tik tokius perėjimus. Laiko atžvilgiu įvykių medžio atšakos yra
fiksuotos (t.y. žinoma, kuris įvykis po kurio gali įvykti) ir perėjimo momentas
apsprendžiamas pagal vidutinį laiką iki pirmo gedimo. Statinio įvykių medžio iliustraciją
matome 6.35 pav.

Tačiau statinė sistemos patikimumo analizė ne visada pilnai atspindi sistemos darbą ir
atliekamas funkcijas realiame laike ir ypač ekstremaliomis sąlygomis (įvykus avarijai).
Sistemos darbą apibūdinantys fizikiniai parametrai (slėgis, temperatūra, greitis ir kt.) bei
konfigūracija gali keistis netgi normalaus režimo būsenoje dėl sudėtingos sistemos
elementų parametrų ir valdančio personalo veiksmų tarpusavio sąveikos.

Todėl sistemos patikimumas turėtų būti vertinamas pagal jos funkcijos atlikimo
efektyvumą. Daugelis apsauginių sistemų, pvz.: avarinio aušinimo, avarijų lokalizacijos,
avarinės kontrolės yra projektuojamos su atsarga ir gali vykdyti savo funkcijas dalinio
gedimo ar nepilno darbingumo būsenose. Šiais atvejais nėra akivaizdu, kad statiniai
gedimų / įvykių medžių modeliai tinkamai aprašo sistemose vykstančius procesus. Be to,
statinėje sistemos procesų evoliucijos analizėje gali būti neįvertinti kai kurie gedimų
padariniai.

sėkmė

sėkmė

sėkmė

avarija

i=3

i=2

Laikas, t

a)

Laikas, t

b)

6.35 pav. Įvykių medžiai
a) - klasikinis (diskretus) įvykių medis, naudojamas standartinėje tikimybinėje
saugos analizėje; b) - tolydinis įvykių medis, naudojamas dinaminėje sistemų
patikimumo analizėje.

Dinaminės patikimumo analizės (DPA) uždavinys yra įvertinti sistemos patikimumą
pagal joje vykstančių procesų evoliuciją. Ši analizė remiasi tolydinių įvykių medžių
teorija, kurios pirmtakas yra TSA įvykių medžiai. Pagrindinis tolydinių įvykių medžių
skirtumas nuo klasikinių įvykių medžių yra sistemos darbo skirstymas į būsenas.
Kiekviena sistema turi pilno funkcionavimo (nėra nei vieno komponento gedimo), pilno
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gedimo (sistema visiškai sugedusi) ir tarpines būsenas. Tarpinis būsenų skaičius
priklauso nuo konkrečios sistemos struktūros ir ją sudarančių komponentų skaičiaus.
Sistema pereina iš vienos būsenos j kitą atsitiktinai, priklausomai nuo jos komponentų
gedimų intensyvumo. Sistemos darbą kiekvienoje būsenoje apibūdina deterministiškai
nustatomos fizikinės charakteristikos (slėgis, temperatūra).

Tolydinio įvykių medžio pavyzdį matome 6.35 b) pav. Skirtingai nuo klasikinio įvykių
medžio, perėjimas į kitą būseną yra atsitiktinis ir gali įvykti bet kuriuo laiku. Patekusi į
tam tikrą būseną, sistema elgiasi deterministiškai, o būsenos charakteristikos pradinė
reikšmė sutampa su ankstesnės būsenos galutine reikšme.

Dažnai sistemos avariją arba gedimą sukelia saugias ribas viršiję fizikiniai parametrai
(pvz.: dėl padidėjusio slėgio sprogsta vamzdis). Todėl pagrindinis DPA uždavinys yra
įvertinti sistemos parametrų sugebėjimą išsilaikyti saugiose ribose.

Pažymėkime sistemos vykdomos funkcijos charakteristiką vektoriumi x=(xi,...,Xn), kurio
komponentėmis gali būti įvairūs fizikiniai parametrai. Šios charakteristikos kitimas
kiekvienoje sistemos būsenoje gali būti aprašytas diferencialinių lygčių sistema:

čia N - sistemos būsenų skaičius.

Sistemos perėjimas į kitą būseną taip pat priklauso nuo charakteristikos vektoriaus x.
Pavyzdžiui, slėgio padidėjimas gali pagreitinti įvairių daviklių gedimą. Panašiai,
nežinoma sistemos reakcija į operatoriaus klaidą gali sukelti stresą ir padidinti jo klaidos
tikimybę.

Svarbi problema dinaminėje patikimumo analizėje yra neapibrėžtumo įvertinimas.
Sistemos komponentų gedimo intensyvumas, o taip pat ir perėjimo iš būsenos į būseną
intensyvumas nėra tiksliai nustatomas, o charakterizuojamas skirstiniu. Tai įtakoja
galutinius rezultatus ir šį rezultatų neapibrėžtumą reikia įvertinti.

Sudarant sistemų dinaminius patikimumo modelius, daroma svarbi prielaida, kad
sistemų būsenos surištos Markovo grandine, t.y. sistemos būsena laiko momentu t+dt
priklauso tik nuo būsenos laiko momentu t. Jei P(x,s|y,t) - perėjimo tikimybė iš būsenos
y laiko momentu t į x laiko momentu s>t, tai ji apskaičiuojama:

P(x,s\y,t)= jP(x,s\z,u)- P(z,u\y,t)dz f t<u<s

Ši lygtis vadinama Kolmogorovo-Čepmeno lygtimi ir yra pagrindinė Markovo grandinių
savybė.

Pažymėkime :r(x,i,t) - būsenos (i,x) tikimybinį tankį laiko momentu t; A,i(u)At - sąlyginę
tikimybę išeiti iš būsenos i intervale At, jei charakteristikos vektorius yra u; P(j-n |u)At -
sąlyginę tikimybę, kad perėjimas iš būsenos (j) į būseną (i) įvyko intervale At ir
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charakteristikos vektorius yra u. Kadangi iš būsenos i išeinama bet kuriuo atveju išskyrus
j=i, tai nesunku pastebėti lygybę:

Įvertinant pradinių sąlygų įtaką tankį rc(x,i,t) atitinka 7i(x,i,t | xo,k,to) ir 7t(x,i,to | xo,k,to)
6(x-xo)8įk. Iš Kolmogorovo-Čepmeno lygties diferencialinės formos seka:

——x(x,i,tlxo,k,to) + divx[fi(x,t)- ^(x.i.
o t
+A,(x)-x(x,i,tlxo,k,to)- Ux)-7c(x,j,tlxo,k,to) = 0, / = 1,2...N

Si diferencialinių lygčių sistema yra Kolmogorovo-Čepmeno lygties išdava ir dinaminės
patikimumo analizės matematinis pagrindas /DEV-92/.

Remiantis šiuo modeliu buvo atlikta IAE ALS dinaminio patikimumo analizė. Monte-
Carlo metodo modeliavimo rezultatai pateikti 6.36 pav. Slėgis skaičiuotas ALS bokšto
patalpoje, kur maksimalus leistinas slėgis yra 180 kPa. Kaip parodė skaičiavimai, šį slėgį
viršyti praktiškai neįmanoma (6.12 lentelė).

6.12 lentelė. Slėgio ribos viršijimo tikimybės ALS bokšto patalpose

Slėgis, kPa

150

155

160

Viršijimo tikimybė

1.83E-04

2.78E-05

5.00E-07

300

250

200

150

100

50

&£>
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3
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u u

20 250 5 10 15
laikas (vai)

6.36 pav. ALS dinaminio modeliavimo rezultatai
1 - maksimali slėgio reikšmė (aušinimo sistema neįsijungė); 2 - minimali slėgio reikšmė
(aušinimo sistema veikia be gedimų); 3 - slėgio vidurkis; 4 - 0.99997 patikimumo juosta.
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8. IŠVADOS

1. Naudojant šiuolaikinius sisteminius kodus RELAP5 (JAV) ir ATHLET (Vokietija),
atlikti patikrinamieji skaičiavimai elektros energijos saviems poreikiams praradimo
be papildomo vandens tiekimo į PCK bei elektros energijos saviems poreikiams
praradimo nesuveikus avariniam reaktoriaus stabdymui. Taip pat atlikta avarijos dėl
vakuumo turbinų kondensatoriuose praradimo be reaktoriaus avarinio stabdymo
analizė. Atliktų skaičiavimų rezultatai sulyginti su analogiškais NTKTFT
skaičiavimais ir patvirtintos pastaruosiuose gautos pagrindinės išvados.

2. Atlikta maksimalios projektinės avarijos analizė dviems aktyviosios zonos būklėms -
kai aktyvioji zona užpildyta senu 2,0 % prisodrinimo urano kuru ir esant pilnam
aktyviosios zonos užpildymui naujuoju 2,4 % prisodrinimo urano - erbio kuru.
Naudojant naująjį kurą, ilgalaikio temperatūros pakilimo metu, kuro kanalų
temperatūros pasiekia apie 10 - 15 °C mažesnę temperatūrą, kas didina bendrą

> reaktoriaus saugumą.
3. ALS darbo analizė, esant MPA ir neveikiant ALS siurblinei-aušintuvei, įvertinant

Ignalinos AE I-ojo bloko ALS patalpų nesandarumą, parodė, kad leistinos slėgio ir
temperatūros reikšmės ALS patalpose neviršijamos.

4. Ignalinos AE patalpų modeliavimas, esant dviejų nuleidžiamųjų vamzdžių trūkiui
būgnų separatorių patalpoje parodė, kad leistinas slėgis reaktoriaus salėje nebus
viršytas, įgyvendinus bet kurią iš dviejų žemiau nurodytų priemonių:

• užtikrinus 10 m2 ploto skerspjūvį tarp reaktoriaus salės ir aplinkos,
• užtikrinus jungties tarp reaktoriaus salės ir transporto šachtos atsidarymą, esant

mažesniam negu 4 kPa slėgiui.
5. Atlikti Ignalinos AE 1-ojo ir 2-ojo blokų pagrindinių parametrų analizė patvirtino, kad

kuro su erbiu naudojimas leidžia smarkiai sumažinti garo reaktyvumo koeficientą,
padidėja Doplerio neigiamo temperatūrinio reaktyvumo efekto absoliutinė reikšmė, o
grafito teigiamas temperatūrinis reaktyvumo efektas sumažėja, kas padidina saugumą
pereinamųjų procesų ir avarijų metu.

6. Atlikus postuluojamo defekto BS nuleidžiamojo vamzdžio atvamzdžio kampe
eksploatacinėse sąlygose analizę, nustatyta, kad atsparumo trapiam suirimui sąlyga
yra tenkinama, t.y. perėjimo į nestabilų irimą postuluojamo defekto atveju neįvyks.

7. Sukurtas dinaminis ALS patikimumo modelis ir atlikta dinaminio patikimumo
analizė. Įvertinta Ignalinos AE techninio vandens sistemos išorinių įvykių tikimybė.
Nagrinėti išoriniai įvykiai nekelia grėsmės IAE techninio vandens sistemai.
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