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1. Lietuvos atominei energetikai 5 metai

1996 m. Lietuvos Respublikos atominė energetika peržengė penkerių metų slenkstį. 1991
m. rugpjūčio 8 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.347 Ignalinos atominė elektrinė
perėjo nepriklausomos Lietuvos jurisdikcijon. Eksploatuojančios organizacijos funkcijos iš
buvusios TSRS Atominės energetikos ministerijos buvo perduotos atominės elektrinės
administracijai. Penkerių metų jubiliejų paminėjo ir Valstybinė atominės energetikos saugos
inspekcija (VATESI), kuri Vyriausybės nutarimu buvo įkurta 1991 m. lapkričio 1 d.

1996 metai žymūs Lietuvos atominei energetikai daugeliu aspektų - gegužės 27 dieną
Lietuva nusiuntė ratifikacinius raštus Tarptautinei atominės energetikos agentūrai (TATENA),
tokiu būdu oficialiai prisijungdama prie Branduolinės saugos konvencijos. Tų pačių metų
lapkričio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Branduolinės energijos įstatymą, kurio
rengimas truko daugiau kaip tris metus. Prisijungimas prie Branduolinės saugos konvencijos bei
Įstatymo priėmimas sustiprino politines Lietuvos branduolinės energetikos pozicijas ir sukūrė
įstatyminį branduolinės veiklos pagrindą.

1996 m. balandžio mėnesį pasaulio visuomenė paminėjo Černobylio avarijos dešimtmetį.
Černobylio avarija iš vienos pusės sustiprino antibranduolines nuotaikas, iš kitos pusės šis įvykis
turėjo didžiulę įtaką peržiūrint branduolinės saugos bei rizikos filosofiją, formuluojant naują
branduolinės saugos koncepciją, kurios principai išdėstyti Tarptautinės atominės energijos
agentūros saugos normų leidinyje Nr.75-INSAG-3 ("Pagrindiniai atominių elektrinių saugos
principai"). Šios naujos koncepcijos rėmuose buvo peržiūrėtas visų egzistuojančių atominių
elektrinių saugos lygis, imtasi priemonių pašalinti trūkumus ir pasiekti tokį saugos lygį, kuris
atitiktų minėtus principus. Ypatingą pasaulio susirūpinimą kėlė (ir kelia) tarybinės konstrukcijos
atominės elektrinės, ypač senos kartos, kurios buvo suprojektuotos prasilenkiant su priimtinos
saugos reikalavimais. Ignalinos atominė elektrinė su RBMK tipo reaktoriais irgi yra pasaulio
visuomenės dėmesio centre. Nepaisant to, kad IAE priklauso trečiai šio tipo reaktorių kartai, kuri
saugos savybėmis žymiai skiriasi nuo Černobylio prototipo, pasaulio dėmesys mūsų atominei
elektrinei nemažėja. Po Černobylio avarijos atlikta modernizacija IAE pašalino technines
"Černobylio" avarijos priežastis. Tačiau to nepakanka, kad būtų užtikrintas priimtinas rizikos
lygis, į kurį orientuojasi pasaulio atominė energetika. Praėjusio penkmečio bėgyje Ignalinos
atominėje elektrinėje vyko modernizavimo darbai, tobulinant saugos užtikrinimo sistemas,
keičiant senos konstrukcijos technologinę įrangą nauja, modernia. Palaipsniui keičiasi saugos
užtikrinimo prioritetai. Tampa akivaizdu, kad netgi tobuliausia technologija negali būti saugi,
jeigu nebus reikiamo dėmesio žmogaus faktoriui ir eksploatacijos organizavimui. Po Černobylio
avarijos susiformavo branduolinės saugos sąvoka "saugos kultūra", kuri nustato kiekvieno asmens
bei organizacijų, dalyvaujančių branduolinėje veikloje, elgesio normas, pagal kurias saugos
problemoms skiriamas prioritetinis dėmesys. Ignalinos atominėje elektrinėje sėkmingai
sprendžiamos saugos problemos, tačiau į paviršių iškyla saugos valdymo, organizaciniai,
administraciniai trūkumai, kurie kaip tik ir apsprendžia saugos kultūros lygį.

Šioje ataskaitoje pateikta informacija nušviečia Lietuvos atominės energetikos padėtį 1996
m., saugos problemas, išspręstas praėjusiais metais, o taip pat nurodo pagrindines branduolinės
saugos vystymo kryptis artimiausiu laikotarpiu.

2. Bendrieji IAE elektros gamybos rodikliai

1996 m. Ignalinos atominė elektrinė
pagamino 13942 mln. kilovatvalandžių
elektros energijos, kas sudaro 83,7%
bendrame elektros energijos gamybos
balanse (diagr. 1). Vertinant bendrą elektros
energijos gamybos tendenciją matyti, kad
1991 m. prasidėjusi energetinė krizė pasiekė
minimumą 1994 m. Po to elektros energijos

Elektros energijos gamyba Lietuvoje 1996m.

16.3% kili

83.7% IAE diagr. 1



IAE elektros energijos gamyba ir realizavimas (mln. kWh)
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IAE NUSTATYTOS GALIOS
KOEFICIENTAS

gamyba ėmė kilti (diagr. 2). Tą
pačią tendenciją galima pastebėti
ir vertinant IAE eksploatacijos
efektyvumą. Pagal nustatytos
galios išnaudojimo koeficientą
(KN01) matyti, kad jis smuko iki
40% 1994 m., po to kitų dviejų
metų laikotarpyje pasiekė 61%
lygį (diagr. 3).

Analizuojant šio
koeficiento pasiskirstymą
atskirais 1996 m. mėnesiais
(diagr. 4) matyti, kad IAE efektyviausiai dirbo žiemos sezonu, kada KNGI siekė rekordinį 90% lygį,
o vasaros metu, stabdant energoblokus profilaktiniam remontui jis sumažėjo dvigubai.
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Neplanuotų IAE energoblokų stabdymų rezultatai pateikti diagr. 5.
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Dėl gedimų 1996 m. IAE energoblokai buvo stabdomi 7 kartus (I blokas - 5, II blokas - 2).
Pagal nepagamintos elektros energijos kiekį dėl stabdymo ir vartojimo apribojimų abiejų
enegoblokų rodikliai panašūs, tačiau jų pasiskirstymas pagal priežastis (gedimai, apribojimai)
skirtingas. Viso dėl paminėtų priežasčių 1996 metais nepagaminta 2317,49 mln. kWh elektros
energijos. Jeigu pirmajame energobloke šis pasiskirstymas maždaug vienodas, tai antrajame
daugiausia elektros energijos nepagaminta dėl dispečerinių apribojimų. Analizuojant neplanuotus
IAE energoblokų stabdymus nuo eksploatacijos pradžios (diagr. 5) matosi, kad po 1989 m. šis
rodiklis stabilizavosi, šiek tiek šoktelėjęs 1994 m., kada dispečeriniai apribojimai buvo gana
dažnas reiškinys.

Žemiau pateikiami duomenys apie nepagamintą elektros energijos kiekį (nuostolius) dėl
1996 m. neplanuotų stabdymų ir elektros galios mažinimų, trumpai nurodant priežastis:

data

01.10

02.09

02.11

03.07

08.27

09.10

11.29

viso

I-asis energoblokas:

mln.
kWh
6,9

49,46

6,47

64,74

155,6

70,11

258,33

611,61

627,91

1239,52

Priežastis

Turbininio generatoriaus (TG-
1) sustabdymas dėl gedimo
transformatoriuje.
energobloko sustabdymas
suveikus avarinei apsaugai.
energobloko sustabdymas
suveikus avarinei apsaugai.
TG-1 sustabdymas dėl br.
kuro trūkumo.
energobloko sustabdymas
nuotėkio DPCK1 kolektoriuje
pašalinimui.
energobloko sustabdymas
suveikus avarinei apsaugai.
energobloko sustabdymas
nuotėkiui RA AS sistemoje
pašalinti (VATESI
reikalavimu).
Dėl gedimų

Dėl dispečerinių apribojimų.

data

01.07

01.25

07.05

07.08

11.04

12.14

II-asis energoblokas:

mln.
kWh
79,0

2,6

5,17

5,87

28,66

5,49

Priežastis

energobloko sustabdymas
nuotėkiui "prapūtimo" vamzdyne
pašalinti.
TG-3 sustabdymas dėl pagrindinio
kondensato debito sumažėjimo.
TG-4 sustabdymas dėl gedimo
reguliavimo sistemoje.
TG-4 sustabdymas dėl garotiekio
vožtuvo gedimo.
energobloko sustabdymas
suveikus avarinei apsaugai.

TG-4 sustabdymas nuotėkio
pašalinimui per RAAS sklendę.

viso

126,8

951,17

1077,97

Dėl gedimų

Dėl dispečerinių apribojimų.

3. IAE saugos analizė ir tolesnio eksploatavimo problemos

1994 metų vasario 10 dieną buvo pasirašyta sutartis tarp Lietuvos Respublikos ir
Europos Rekonstrukcijos ir Plėtros Banko (ERPB) dėl 33 mln. ekiu subsidijos IAE saugos
priemonėms įgyvendinti. Dar 5.8 mln. ekiu buvo išskirta IAE saugos analizei atlikti.

Tarp kitų minėto susitarimo sąlygų yra šios:

- IAE turi paruošti išsamią abiejų elektrinės blokų saugos analizę. Analizės paruošimas
turi būti kontroliuojamas grupės tarptautinių ekspertų, parinktų suderinus su ERPB. Remiantis
tarptautine finansine parama, analizės rezultatai turi būti pristatyti iki 1995 metų gruodžio 31
dienos;

1 DPCK- daugkartinės priverstinės cirkuliacijos kontūras



- Lietuva netęs IAE branduolinių reaktorių eksploatacijos, pasibaigus kuro kanalų
resursui (nekeis kuro kanalų);

- IAE sustabdys elektros energijos gamybą 1- jame energobloke ne vėliau kaip 1998
metų birželio 30 dieną, jeigu VATESI, atsižvelgdama į anksčiau minėtos tarptautinių ekspertų
grupės rekomendacijas, nepriims sprendimo, kad tolesnė energobloko eksploatacija yra saugi ir
neišduos atitinkamos licencijos .

Išvardintos sąlygos yra susijusios su dviem pagrindinėmis problemomis: saugos
analize (kurios pagrindu turi būti priimtas sprendimas dėl tolesnės energoblokų eksploatacijos) ir
kuro kanalų realaus eksploatacijos laiko nustatymu (kas apsprendžia tolimesnių veiksmų strategiją
bei taktiką, susijusią su įsipareigojimu nekeisti kanalų).

Pirmoji problema buvo sprendžiama tarptautinio Ignalinos AE saugos analizės projekto
rėmuose. Projekto išdavoje turėjo būti paruošta išsami IAE energoblokų saugos analizės ataskaita
(SAA), apimanti visas atominės elektrinės veiklos sritis, pradedant projektiniais sprendimais ir
baigiant esamo eksploatacinio lygio įvertinimu. Projekte dalyvavo daug ekspertų, tiek iš Vakarų,
tiek iš Rytų. Visi Projekto dalyviai, išskyrus IAE, buvo finansuojami ERPB'o. SAA paruošimui
ERPB'as pagrindiniu rangovu pasirinko firmą Vattenfall ir sudarė su ja atitinkamą rangovine
sutartį.

Pagal SAA paruošimo projektą taip pat buvo numatyta šios ataskaitos ekspertizė
(SAAE), kurią turėjo atlikti kita ERPB'o pasirinkta nepriklausomų ekspertų grupė.

SAA paruošimo darbus visi dalyviai, išskyrus IAE, užbaigė 1996 metų spalio mėnesį.
Vattenfall firmos pristatytos ataskaitos variante yra išvada, kad pademonstruotas IAE saugos lygis
yra pakankamas, kad elektrinės eksploatacija būtų pratęsta iki to laiko, kai iškils klausimas dėl
technologinių kanalų. Tačiau, pagal SAA pateiktas rekomendacijas, saugiai IAE eksploatacijai
užtikrinti, prireiks apie 125 mln. JAV dolerių investicijos saugos pagerinimo programai
įgyvendinti. Ekspertų įvertinimu tokių darbų apimtis gali būti atlikta maždaug 5 metų
laikotarpyje. Šiam darbui atlikti papildomai prireiks apie 125 žmogaus metų apimties IAE
personalo darbo sąnaudų.

Situacija su SAA'os paruošimu gana sudėtinga. SAA iš esmės neužbaigta: IAE
nesutinka su kai kuriomis rekomendacijomis ir ataskaitos nepasirašo. Be to, SAAE grupė paruošė
ataskaitą, kurioje Vattenfall firmos SAA'os versija stipriai kritikuojama. Ekspertinėje ataskaitoje
autoriai pateikia daugybę papildomų rekomendacijų ir daro išvadą, kad licencijos gavimui,
SAA'ą reikia žymiai patobulinti.

Pagal pradinį SAA'os paruošimo planą, kuris buvo sudarytas grupės tarptautinių
ekspertų (Ignalina Safety Panel), buvo manoma, kad gavus ekspertinės grupės pastabas, SAA'ą
užbaigs tie patys specialistai, kurie dalyvavo jos paruošime. Tačiau dabar dėl metinio SAA'os
vėlavimo, visa atsakomybė už ataskaitos užbaigimą ir jos kokybę tenka IAE administracijai.

Pagal sutarties su ERPB sąlygas, 1- ojo energobloko eksploatacijos pratęsimui po 1998
metų birželio 30 dienos, IAE turi gauti iš VATESI atitinkamą licenciją. Realus tokios licencijos
išdavimo terminas labiausiai priklauso nuo to, kada Valstybinei atominės energetikos saugos
inspekcijai bus pristatyta užbaigta SAA versija, saugos gerinimo veiksmų programa bei kita,
tolimesnį IAE saugų eksploatavimą pagrindžianti, dokumentacija. Šios dokumentacijos peržiūrai
ir iškilusių klausimų sprendimui, o taip pat licencijos, kurioje bus suformuluotos tolesnės
elektrinės eksploatacijos sąlygos, paruošimui, VATESI prireiks ne mažiau metų (vakarietiškų
atominių elektrinių licencijavimas trunka 3-5 metus ir neretai pasibaigia be rezultatų).

Projekto pradžioje, pagal susitarimą su Banku, licencijavimo procesui buvo skirta du su
puse metų. Tačiau jau dabar SAA versijos, tinkamos licencijavimo pradžiai, pristatymas į

Reikia pažymėti, kad aptariant sutarties projektą, VATESI savo laiške Energetikos ministerijai
1994.01.24 pateikė keletą pastabų dėl minėtų sąlygų nepriimtinumo Lietuvai. Buvo siūloma atsisakyti papildomos
IAE saugos analizės, kadangi iki tol Ignalinos AE reaktorių saugos lygis buvo analizuojamas keliuose tarptautiniuose
projektuose, tame tarpe ir nebiudžetiniame TATENA'os projekte. Iki tol Ignalinos AE reaktoriai, kaip vieni
naujausių RBMK tipo, užėmė pakankamai tvirtas pozicijas.

Taip pat buvo siūloma neprisiimti įsipareigojimo nekeisti kuro kanalų ir nesieti VATESI sprendimo dėl
licencijos išdavimo su tarptautinių ekspertų rekomendacijomis.



VATESI vėluoja daugiau nei metus, o jos tolimesnis ruošimas gali pareikalauti dar metų. Tokiu
būdu iš planuotų dvejų su puse metų lieka tik pusė metų (pagal optimistiškiausias prognozes).

Taip pat reikia turėti omenyje, kad 1-ojo IAE energobloko licencijavimas vyks padidinto
kitų valstybių politinių sluoksnių dėmesio sąlygomis.

VATESI nuomone, atsižvelgiant į realią situaciją dėl Ignalinos AE saugos, saugios
eksploatacijos pagrindimo medžiagos paruošimo ir šios informacijos tolimesnio įvertinimo
VATESI, būtų tikslinga pakoreguoti susitarime numatytą licencijos gavimo terminą. Šis
klausimas gali būti sprendžiamas tik aukščiausiame Valstybės valdymo lygyje.

Analizuojant kuro kanalų eksploatacijos terminus, specialiai atlikti įvertinimai parodė,
kad pagrindinis faktorius, ribojantis šiuos terminus, yra dujinio tarpelio tarp kuro kanalo ir
grafitinio klojinio mažėjimas. Pagal projektą, tarpeliui sumažėjus iki neleistinų ribų, kuro kanalai
turi būti keičiami - tai leistų pratęsti blokų eksploataciją dar 10-15 metų. Prognozuojama, kad
toks sumažėjimas I-ame energobloke įvyks 1999 - 2002 metų ribose. Tikslesnių terminų
nustatymui reikia atlikti detalesnius matavimus su specialia įranga, kurią numatoma įsigyti ir
pradėti naudotis 1997 metais.

Atlikti tyrimai patvirtino, kad po minėto technologinio tarpelio sumažėjimo iki neleistinų
ribų, tolimesnė IAE reaktorių eksploatacija bus neįmanoma, jeigu nebus pakeisti kuro kanalai.
Tokiu būdu, jeigu nebus artimiausiu laiku pakeistos susitarimo su ERPB sąlygos arba rastas kitas
šios problemos sprendimo būdas, pirmasis IAE blokas turės būti sustabdytas po 2 - 5 metų.
Antrojo IAE energobloko atžvilgiu ši problema nėra pakankamai giliai išnagrinėta. Pagal
optimistinius įvertinimus, dėl skirtingos antrojo energobloko technologinių kanalų
mikrostruktūros, jų dimensijų pasikeitimo tendencija gali būti skirtinga nei pirmajame
energobloke. To išdavoje technologinis tarpelis gali nepasiekti kritiškų matmenų.

Nepaisant to, kad Saugos analizės ataskaita nėra užbaigta, pateikiame kai kurias
preliminarias šios ataskaitos išvadas.

Saugos analizės ataskaita apima tris atominės elektrinės sferas: technologinių sistemų ir
avarinių situacijų analizę bei eksploatacinės saugos valdymą. Nors kiekvienoje iš minėtų sričių
rasti įvairūs neatitikimai galiojantiems normatyviniams reikalavimams, jie nėra tiek reikšmingi,
kad reikėtų sustabdyti energoblokų darbą. Pažymima, kad pateikti rezultatai yra lygiaverčiai tiek
pirmam, tiek antram IAE energoblokui. Žemiau pateiktos svarbiausios SAA'os išvados:
1. Po Černobylio avarijos atliktos modernizacijos išdavoje tuštuminis (garo) koeficientas buvo

žymiai sumažintas ir negali sukelti nepageidautino galingumo padidėjimo, įvykus avarijai su
dideliu šilumnešio nuotėkiu (LOCA). Egzistuojanti reaktoriaus stabdymo sistema pakankamai
greita, kad laiku sustabdytų reaktorių bet kurioje projektinėje avarinėje situacijoje. Lėtas
reaktoriaus valdymo ir stabdymo sistemos kanalų nuotėkis avarinio trūkio atveju taip pat
pakankamai lengvai valdomas esančiomis saugos sistemomis.

2. Suprojektuota reaktoriaus valdymo bei stabdymo sistema (VSS) sujungia į vieną kompleksą
valdymo bei stabdymo funkcijas, kas yra nepriimtina pagal saugos užtikrinimo principus. Dar
vienas trūkumas yra tai, kad sistemos įranga neatitinka fizinio atskyrimo reikalavimų. Todėl
būtina sumontuoti papildomą nepriklausomą avarinio stabdymo sistemą, kuri sumažins
reaktoriaus pažeidžiamumo tikimybę, nesuveikus vienai iš stabdymo sistemų.

3. Dalis saugos pagerinimo priemonių jau įtraukta į saugos pagerinimo programą (SPP):
papildomos avarinės blokuotės, ankstyvesnis avarinės aušinimo sistemos suveikimas, šios
sistemos valdymo sistemos tobulinimas, padidintas avarinio slėgio sumažinimo greitis;
radioaktyvių baseinų drenavimas ne kontainmento ribose, taip pat patobulintos eksploatacinės
instrukcijos ir personalo pasiruošimas ilgalaikiui avariniam reaktoriaus aušinimui.

4. Pirmo kontūro sistemose neaptikta vienetinio saugos sistemų nesuveikimo principo pažeidimų.
Tačiau daugelyje palaikančiųjų sistemų šis principas negalioja, nors nėra įrodymų, kad tai
galėtų sukelti pilną saugos funkcijos pažeidimą. Reikalinga patobulinti priešgaisrinės saugos
daviklių sistemą, taip pat atskirti esančias priešgaisrines sekcijas bei sumontuoti naujas
priešgaisrines sekcijas saugos bei su sauga susijusioms sistemoms.

5. Tai, kad nėra vakarietiško tipo apsauginio kiauto (kontainmento) dalinai pateisinama avarijų
analizės rezultatais, kur parodyta, kad šilumnešio nuotėkio (LOCA) atveju, kai galimi
intensyvūs branduolinio kuro pažeidimai, radioaktyvūs išmetimai bus lokalizuoti esamose
avarijų lokalizavimo patalpose. Atlikus tam tikrus projektinius pakeitimus, galima pasiekti, kad



garo vamzdynų trukiai nesukels branduolinio kuro pažeidimų, o tokių atvejų tikimybės
sumažinimas savo ruožtu užtikrina, kad radioaktyvių medžiagų išmetimai neviršys nustatytų
normų. Tačiau tam reikia papildomai padidinti lokalizavimo sistemos patalpų sandarumą bei
atlikti slėgiminius šių patalpų bandymus tam, kad įsitikinti jog sandarumas atitinka
reikalavimams. Tačiau kontainmento nebuvimas yra rimtas trūkumas, analizuojant
neprojektines avarijas, kurios nebuvo analizuojamos šiame projekte.

6. Nedidelė daugelio kuro kanalų pažeidimo vienu metu tikimybė dar sumažinta papildomomis
saugos priemonėmis (papildomi signalai reaktoriaus stabdymui sumažėjus šilumnešio tėkmei,
pasiekus kritinę operatyvinio reaktyvumo ribą).

Avarinio aušinimo sistemos suveikimo logikos patobulinimai padeda išvengti neleistino
temperatūros padidėjimo kuro kanaluose įvairių avarinių situacijų atveju. Nauja reaktoriaus
ertmės avarinio ventiliavimo sistema, užtikrinanti galimybę normalizuoti avarinį slėgį 9±4
kanalų pažeidimo atveju normalaus darbinio slėgio sąlygomis ir 25± 12 kanalų atveju dirbant
4MPa sąlygomis, labai sumažina neleistinai didelio kiekio kuro kanalų pažeidimo tikimybę.

7. Vienas iš principinių šio tipo reaktorių projektinių ypatumų yra tas, kad avarinių situacijų
valdymas ir likvidavimas (šalinimas) didele dalimi priklauso nuo personalo, veiksmų. Šiuo
atžvilgiu Avarijų likvidavimo instrukcijos reikalauja esminių pakeitimų ir papildymų, ypač
atsižvelgiant į šios SAA'os rezultatus. Tendencija orientuotis į personalo atmintį turi būti
pakeista gerai paruoštomis avarinėmis instrukcijomis.

8. Preliminariai nustatyta, kad technologinis tarpelis tarp kuro kanalo ir grafitinio klojinio I-ame
energobloke gali pasiekti kritinius matmenis 1999-2002 metais, tačiau tikslesnis šios datos
nustatymas galimas tik konkrečių matavimų išdavoje. IAE numatyta tokių matavimų
programa, pagal kurią projektuojama nauja matavimo technika, duodanti galimybę atlikti
reikiamus tyrimus iš kanalų vidaus.

9. Labai apytikslūs įvertinimai rodo, kad įgyvendinti rekomenduojamoms saugos pagerinimo
priemonėms prireiks apie 120 mln. JAV dolerių, iš kurių 28 mln. tenka pilnos apimties
treniruokliui. Papildomai prireiks 125 žmogaus metų sąnaudų iš IAE personalo pusės.

Bendrai vertinant IAE saugos analizės rezultatus konstatuojama, kad analizės rezultatai
parodo, kad saugos požiūriu tolimesnė IAE energoblokų eksploatacija galima. Šis teiginys galioja,
iki to momento, kada technologinio tarpelio matmenys pasieks kritinius. Antra prielaida yra ta,
kad visos SAA pateiktos rekomendacijos bus įgyvendintos.

Nepaisant šių gana optimistinių vertinimų, ekspertinės grupės, atlikusios SAA'os
įvertinimą, išvados yra žymiai kritiškesnės:

- kai kurios saugos problemos turi būti išspręstos neatidėliotinai, kad būtų galima
eksploatuoti IAE artimiausiu metu;

- esminiai patobulinimai turi būti įdiegti, kad būtų galima eksploatuoti IAE tolimesnėje
perspektyvoje; •

- saugos pagerinimo priemonės turi būti neatidėliotinai diegiamos.

4. IAE incidentų analizė

Normali atominės energetikos objektų eksploatacija priklauso nuo daugelio faktorių -
projekto tobulumo, statybos bei montavimo darbų kokybės, sumontuotų sistemų kokybės ir,
svarbiausia, profesinio atominę elektrinę aptarnaujančio personalo pasiruošimo bei saugos
kultūros lygio. Eksploatacinių pažeidimų bei incidentų analizė padeda išaiškinti silpnąsias
atominių energoblokų vietas, padeda profilaktinių priemonių planavimui, užkertant kelią
potencialiems incidentams.

1996 m. IAE įvyko 158 įvairaus lygio sutrikimai. Vertinant pagal Tarptautinę
branduolinių incidentų skalę (TBIS)"5 137 sutrikimai yra žemiau šios skalės lygio, 34 įvykiai buvo

3 TBIS - Tarptautinė branduolinių incidentų skalė (INES - International nuclear events scale). Numatyti 7
branduolinių įvykių klasifikaciniai lygiai. 1-anomalijos, 2-incidentai, 3-rimti incidentai, 4-7 - įvairaus lygio
avarijos. Černobylio AE avarija (1986 m.) priskiriama 7 lygiui. Avarija "Three Mile Island" JAV (1979 m.)
priskiriama 5 lygiui.



PAŽEIDIMy PASKIRSTYMAS PAGAL TBIS
KLASIFIKACIJĄ

žemiau skalės

TBIS O

tiriami pagal TBIS metodiką, apie juos
buvo informuojama Tarptautinė
atominės energetikos agentūra
(TATENA). 5 iš jų buvo klasifikuoti
pirmuoju lygiu (anomalijos), 17 -
nuliniu. Pagrindinių IAE darbo
sutrikimų 1996 m. sąrašas pateiktas
žemiau.

Bendras įskaitinių sutrikimų
pasiskirstymas pagal energoblokus
tolygus, tačiau vertinant tik svarbiausius
incidentus didesnė jų dalis (55%),
susijusi su energoblokų įrengimais ir tik
16% su personalo klaidomis. Tačiau
analizuojant pažeidimų nustatymo
santykį matyti, kad pažeidimų
atskleidimas, vykdant profilaktinę
veiklą (priežiūros funkcijos) gerokai
žemesni nei jų pasireiškimas
eksploatacijos metu. Tai liudija apie
nepakankamą priežiūrinės veiklos lygį pačioje IAE. Dar didesnį nerimą kelia pažeidimų
nustatymo tendencija 1992-1996 metais. Akivaizdžiai matosi, kad mažėja gedimų dalis,

5 TBIS 1

IAE eksploatacijos sutrikimų priežastys

29% procedūros

55% įrengimai

16% personalas

pažeidimų nustatymo santykis

• eksploat.
B priežiūra

pasiskirstymas pagal įrengirrų rūšį

43% ŠAM

išaiškinama priežiūrinės veiklos metu. Tai rimtas
signalas tam, kad būtų išsamiai išanalizuota vidinė
IAE priežiūros bei techninio aptarnavimo sistema.
Rimtą susirūpinimą kelia aukšta elektros bei
šiluminės automatikos mechanizmų (ŠAM)
gedimų dalis bendrame įrengimų defektų balanse.
Įvertinant šių sistemų vaidmenį reaktorių valdymo
sferoje, tai rimta nuoroda, kad šių sistemų
profilaktinis aptarnavimas, resurso analizė turi būti
ypatingo dėmesio centre.

IAE eksploatacijos sutrikimų 1996 metais priežastys, jų pasiskirstymas:

33% mech.

24% ei.

pasiskirstymas pagal personalą

33% rem.

67% oper.

pasiskirstymas pagal procedūras

45% oper.

55% rem.
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ŽYMESNIŲ IAE DARBO SUTRIKIMŲ 1996 M. SĄRAŠAS

1. Avarinės apsaugos AA-4 suveikimas dėl Pagrindinio cirkuliacijos siurblio (PCS) atjungimo
pagal tepalo slėgio sumažėjimą (1-as blokas, 1996 01 03, TBIS-0).

2. Reaktoriaus stabdymas dėl nuotėkio grįžtamajame "prapūtimo" vandens vamzdyne (2-as
blokas, 1996 01 07, TBIS-0).

3. Reaktoriaus galios sumažinimas dėl Turbininio generatoriaus (TG-1) išjungėjų atsijungimo (1-
as blokas, 1996 01 10, TBIS-0).

4. AŠIR (atidirbusios šilumą išskiriančios rinklės) neteisingas orientavimas išlaikymo baseinų
(IB) patalpose (2-as blokas, 1996 01 13, TBIS-0).

5. Dyzelio-generatoriaus (DG) gedimas dėl aušinančio skysčio užšalimo (1996 01 15, TBIS-0).
6. Vandens padavimo nuo deaeratorių avarinio papildymo siurblių iki AMS (avariniai maitinimo

elektros siurbliai) maišytuvų vamzdyno pažeidimas bandymų metu (2-as blokas, 1996 01 31,
TBIS-1).

7. DG-1 automatikos nedarbingumas 19 dienų laikotarpyje, išaiškinta bandymų metu (1-as
blokas, 1996 02 01, TBIS-1). ;

8. Energobloko automatinis sustabdymas klaidingai suveikus apsaugai dėl slėgio padidėjimo
patalpoje 209/1 (1-as blokas, 1996 02 09, TBIS-1).

9. Reaktoriaus stabdymas dėl operatoriaus klaidos energobloko paleidimo metu (1-as blokas,
1996 02 11, TBIS-0).

10. Maitinimo vandens filtro nuorinimo vamzdelio trūkis (1-as blokas, 1996 02 28, TBIS-0).
11. Saugios eksploatacijos sąlygų, pagal RAAS greitaeigių sklendžių būseną, pažeidimas (1-as

blokas, 1996 03 02, TBIS-1).
12. Sklendės tarp RAAS siurblių ir kolektoriaus neatsidarymas išbandymo metu (1-as blokas,

1996 03 12, TBIS-0).
13. Dyzelio-generatoriaus (DG) Nr.3 sinchronizavimo relės gedimas aptiktas bandymų metu

(1996 04 03, žemiau TBIS ).
14. Centrinės salės Nr.2 (CS-2) krano gedimas perkraunant daviklį (1996 04 03). Tyrimas iki šiol

neatliktas.
15. Klaidingas greitaeigės avarinės apsaugos (GAA) suveikimas sustabdytame reaktoriuje pagal

avarinį neutroninio srauto pakitimą, vykdant patikrinimus (1-as blokas, 1996 04 17, TBIS-0).
16.Avarinės apsaugos suveikimas dėl PCS atjungimo, 6 kV sekcijos atsijungimo pasekmėje (2-as

blokas, 1996 05 14, TBIS-0).
17. GAA suveikimas sustabdytame energobloke (1-as blokas, 1996 06 20, TBIS-0).



18. Automatinis reaktoriaus galios sumažinimas suveikus apsaugai AA-3 dėl TG-4 atsijungimo,
sumažėjus vakuumui kondensatoriuje (2-as blokas, 1996 07 08, žemiau TBIS).

19. Daugkartinis greitaeigio redukavimo įrenginio apsauginių vožtuvų suveikimas dėl valdymo
grandies gedimų (1-as blokas, 1996 07 08, TBIS-0).

20. Centrinės salės krano gedimas TK tarpinių keitimo proceso metu (1-as blokas, 1996 07 10,
žemiau TBIS).

21. Energobloko Nr.l sustabdymas dėl reaktoriaus kontūro nesandarumo (1-as blokas, 1996 08
27, TBIS-0).

22. Energobloko Nr.l sustabdymas klaidingai suveikus AA-1 (1-as blokas, 1996 09 10, TBIS-1).
23. Energobloko Nr.2 automatinis stabdymas AA-1 pagalba atsijungus vieninteliam veikiančiam

TG-3 (2-as blokas, 1996 11 04, žemiau TBIS).
24. Energobloko Nr. 1 sustabdymas nuotėkio RAAS vamzdyne pašalinimui VATESI reikalavimu

(1-as blokas, 1996 11 29, priežastys tiriamos).
25. TG-4 sustabdymas dėl nuotėkio per RAAS sklendę (2-as blokas, 1996 12 14, tyrimas

nebaigtas).

5. IAE saugos gerinimo programa

1996 m. sėkmingai buvo vykdoma IAE saugos pagerinimo programa. Iš 18 finansuojamų
EPRB'o modernizacinių projektų 15 buvo užbaigti 1996 m., trys perkelti į 1997 m. Šie projektai
daugiausia susieti su saugos sistemų tobulinimu. Žemiau pateiktos svarbiausios IAE saugos
pagerinimo priemonės, įdiegtos 1996 m. Ten pat skliausteliuose nurodytos šalys, kurių
kompanijos dalyvavo įdiegiant atitinkamas priemones.

Techninės IAE saugos gerinimo priemonės.
• Abiejuose energoblokuose pakeisti neatitinkantys šiuolaikinių reikalavimų DPCK pagrindiniai

apsauginiai vožtuvai (24 vnt.) į firmos S.E.B.I.M. (Prancūzija) voštuvus, kas turėtų labiau
apsaugoti "pirmąjį" kontūrą nuo neleistino slėgio padidėjimo.

• Įvykdyta garo-dujų mišinio išmetimo iš reaktoriaus ertmės sistemos modernizacija abiejuose
energoblokuose. Tai apsaugos nuo slėgio padidėjimo reaktoriuje trūkus 9 technologiniams
kanalams;

• Įsigyta pasaulinius standartus atitinkanti metalo ir suvirinimo siūlių nesuardančios kontrolės
ultragarso ir radiografijos metodais įranga. (Švedija, Danija.)

• Įsigyta unikali įranga būgninių separatorių vidinei vizualiai inspekcijai atlikti. (D.Britanija).
• Įvykdyta modernizacija, susijusi su būgninius separatorius jungiančių 8 išlyginimo vamzdžių

pašalinimu, kas leis sumažinti remonto darbų apimtis dėl pastoviai atsirandančių defektų, ir,
tuo pačiu, sumažinti personalo apšvitą; !

• Sukurta ir įdiegta nauja DPCK DU800 vamzdynų suvirinimo siūlių remonto technologija.
• Užbaigti kabelinių trasų bei turbinų salės metalo konstrukcijų padengimo ugniai atsparia danga

(pasta) darbai abiejuose energoblokuose.
• Vyksta naujos technologinių kanalų vientisumo ultragarsinės inspekcijos (kontrolės) sistemos

(Vokietija) įdiegimas.
• Įsigyta įranga (JAV) daliniam informacinio skaičiavimo centro "TITAN" modernizavimui.
• Šiuo metu Vokietijoje, betarpiškai dalyvaujant IAE specialistams, intensyviai dirbama kuriant

pilnos apimties treniruoklį (bloko valdymo pulto analogą).
• Užbaigti reaktoriaus stabdymo sistemos dėl šilumnešio debito sumažėjimo per grupinį

paskirstymo kolektorių, bei reaktoriaus stabdymo sistemos dėl reaktyvumo atsargos
sumažėjimo projektavimo darbai. Šiuo metu vyksta pasiruošimas projektų realizacijai
("Westinghaus", JAV).

• Pagaminta įranga bei vyksta pasiruošimas reaktoriaus papildomos neutronų srauto kontrolės
bei apsaugos sistemos įdiegimui.

• Sėkmingai vyksta metalo-grafito tarpinių, skirtų technologinių kanalų ir šilumnešio debito
matuoklių sandarinimui, įdiegimas.
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• Uždarytos sklendės tarp įsiurbimo ir slėginio DPCK kolektorių, realizuojant "BARSELINA"
projekto rekomendacijas.

• Dirba kietų radioaktyvių medžiagų presavimo įrenginys (Švedija).
• Pradėti tiekti "CASTOR" konteineriai panaudotam branduoliniam kurui saugoti (Vokietija).
• Vyksta radioaktyvių išmetimų ir aplinkosaugos monitoringo sistemos montavimas (SEA SpA,

Italija). Šiuo metu baigiamas papildomas komponentų testavimas. SEA didžiąją dalį įrengimų
pristatė į elektrinę rugpjūčio pradžioje, kurie jau sumontuoti.

• Unifikuotos dokumentavimo sistemos sukūrimas. (IVO Int. Suomija). Įranga buvo pristatyta į
IAE 1995 metų gruodžio mėnesyje.

• Vyksta svarbių saugos atžvilgiu įrengimų ir sistemų apsaugos nuo seisminio poveikio
komplekso rengimas (Šveicarija).

• Sumontuota vandenilio monitoringo avarijos lokalizavimo sistemoje (ALS) bei valdymo-
apsaugos sistemos (VAS) aušinimo kontūre sistema (Šveicarijos firma EWI). Pirmajame
energobloke atitinkama aparatūra įrengta ir išbandyta. Antrajame energobloke vyksta sistemos
derinimo darbai.

Skirtingai nuo sėkmingai vykdomos techninių saugos priemonių programos IAE saugos
valdymo (o tuo pačiu ir užtikrinimo) sistemoje daug trūkumų. Formaliai vykdanti
eksploatuojančios organizacijos funkcijas IAE iki šiol nesugebėjo sukurti atitinkamų pilnaverčių
valdymo struktūrų, būtinų eksploatuojančios organizacijos funkcijoms vykdyti. Pirmas žingsnis
šia kryptimi buvo Saugos ir kokybės užtikrinimo tarnybos, tiesiogiai pavaldžios eksploatuojančios
organizacijos vadovui, sukūrimas. Ši tarnyba prisiėmė dalį eksploatuojančios organizacijos
funkcijų, rengiant ir kontroliuojant kokybės užtikrinimo sistemą, vykdo AE patikrinimus, atlieka
metalo ir įrengimų bei vamzdynų kontrolę. Tačiau kol kas šis struktūrinis padalinys nepajėgus
pilnavertiškai vykdyti norminiuose dokumentuose nurodytus reikalavimus eksploatuojančiai
organizacijai.

Teigiamas poslinkis saugos valdymo sistemoje yra 1996 metais įkurtas IAE Saugos
komitetas, kuris ateityje turėtų vaidinti svarbią rolę saugos valdymo sferoje. Teigiamai reikia
vertinti ir IAE personalo mokymo (treniravimo) centro kūrimą. Nuo jo darbo didele dalimi
priklausys IAE saugos lygis.

6. Branduolinių medžiagų apsauga ir kontrolė

Ignalinos AE fizinė apsauga 1996 metais žymiai pagerėjo, kadangi apsaugos funkcija
buvo perduota iš Krašto apsaugos ministerijos Pasienio apsaugos rinktinei. Tuo buvo panaikintas
neatitikimas tarp kariuomenės statuto ir apsaugos bataliono vykdomų funkcijų, žymiai pagerėjo
sutarimas tarp elektrinės vadovybės ir apsaugos rinktinės vadovybės. Šiuo metu rinktinė .geriau
aprūpinta apranga ir ryšių technika. 1996 m. iš JAV ir Jungtinės Karalystės buvo gautos
portatyvinės radijo stotys. Pagal donorinių šalių pagalbos programą, iš JAV finansavimo šaltinių,
įrengti autotransporto vartai su specialiomis transporto tikrinimo priemonėmis. Švedijos pagalbos
dėka įrengti kontrolės punktai įeinantiems į IAE (infraraudonųjų spindulių kortelių sistema).
Įeinantys į atominę elektrinę tikrinami ir metalo detektoriais. Vienas iš didesnių pasiekimų fizinės
saugos srityje yra tai, kad teigiama linkme pradėjo keistis elektrinės darbuotojų požiūris į fizinės
saugos griežtinimą. Nuo 1997 01 01 įsigaliojo "Branduolinio objekto fizinės saugos nuostatai", o
1996 m. gruodžio mėn. Krašto apsaugos ministerijos Transportavimo tarnyba paruošė "Traukinio
su branduoliniu kuru perdavimo instrukciją", kuri reglamentuoja branduolinio kuro priėmimo ties
Lietuvos ir Baltarusijos siena ir perdavimo atominei elektrinei tvarką. Branduolinių medžiagų
apskaita ir kontrolė Lietuvoje šiuo metu vykdoma remiantis "Susitarimu tarp Lietuvos
Respublikos Vyriausybės ir Tarptautinės atominės energijos agentūros dėl garantijų taikymo,
sutinkamai su branduolinio ginklo neplatinimo sutartimi".

Panaudoto branduolinio kuro apskaita ir kontrolė nekelia ypatingų problemų ir jos yra
sėkmingai sprendžiamos. Problemos iškyla dėl šviežio kuro kontrolės, kadangi atominėje
elektrinėje kuro atsargos yra išnaudojamos vos ne iki paskutinės kasetės prieš naujos partijos
gavimą. Tiksliai sužinoma kada bus gaunama nauja partija tik pajudėjus kuro transportui iš
Maskvos, nors pagal priimtus įsipareigojimus, Lietuva turi informuoti TATENA'ą prieš 14 dienų
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tam, kad TATENA galėtų atsiųsti inspektorius prieš pradedant krauti naujos partijos kurą j
reaktorių. Vienas iš būdų išspręsti šią problemą yra pirkti kurą anksčiau negu išnaudojamas visas
senasis - tada nauja partija būtų tikrinama eilinės inspekcijos metu; kitas būdas - taip sutvarkyti
apmokėjimą už kurą ir jo išsiuntimą, kad būtų galima patikimai pranešti TATENA'i prieš 14
dienų.

1996 m. abiejuose IAE blokuose įrengtos Lietuvos gama spindulių registravimo sistemos
virš "karštųjų" kamerų, kurios kontroliuoja, ar karštose kamerose nėra pjaustomas ar kitokiu
neleistinu būdu apdorojamas branduolinis kuras.

1996 m. pradėta nuosekliai rinkti informaciją apie branduolines medžiagas visoje Lietuvos
teritorijoje. 1997 m. bus atliktos branduolinių medžiagų laikymo inspekcijos tose vietose, kur jų
yra daugiausia.

Šiuo metu Lietuvai yra paskirti 66 TATENA'os inspektoriai, iš jų 12 bent kartą buvo
atvykę į Lietuvą. 1996 m. VATESI išsiuntė į TATENA'ą 21 ataskaitą apie branduolinių medžiagų
kiekį ir to kiekio pakitimus.

Dabartiniu metu TATENA'os juridinis skyrius nagrinėja Susitarimo tarp Lietuvos
Respublikos Vyriausybės ir TATENA Papildomų nuostatų bendrosios dalies bei Priedo
Branduoliniam objektui tekstą. Šie papildymai reikalingi tam, kad sugriežtinti garantijų taikymo
režimą.

Aktualia problema šiandien išlieka nelegalus branduolinių medžiagų judėjimas. Trečdalis
pasaulyje nelegaliai judėjusio ar dingusio nusodrinto ir silpnai įsodrinto urano tenka Lietuvai
(pagal TATENA'os duomenų bazę). 1995 m. TATENA'os Valdytojų Taryba nutarė įkurti
branduolinių ir kitų radioaktyvių medžiagų nelegalaus judėjimo duomenų bazę ir informacinę
sistemą. 1996 m. lapkričio mėn. Užsienio reikalų ministerijoje vykusiame posėdyje pritarta, kad
Lietuvai reikėtų prisijungti prie šios sistemos. VATESI šioje sistemoje paskirta ryšius su
TATENA palaikančia institucija. Paruoštas susitarimas tarp Vidaus reikalų ministerijos ir
VATESI dėl informacijos pateikimo apie nelegalią veiklą, susijusią su branduolinėmis ir kitomis
radioaktyviomis medžiagomis.

1997 m. šioje VATESI veiklos sferoje numatyta paruošti: Fizinės saugos inspekcijų
programą; Branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės valstybinio reguliavimo sistemos
nuostatus; Branduolinių ir dvigubo panaudojimo prekių eksporto, importo ir tranzito tvarką
(taisykles), Branduolinių medžiagų nelegalaus judėjimo duomenų bazę.

7. Branduolinių ir radioaktyvių atliekų tvarkymas

99% visų Lietuvoje esamų radioaktyvių atliekų susietos su IAE veikla. Pagal fizinę būklę
šios atliekos skirstomos į skystas atliekas, joninių mainų panaudotas dervas, kietas atliekas bei
panaudotą branduolinį kurą. Pagal Lietuvoje galiojančias taisykles (NRB-76/87 ir OSP-72/87)
radioaktyviosios atliekos skirstomos į žemo (ŽAA), vidutinio (VAA) ir aukšto (AAA) aktyvumo
atliekas.

Skystos atliekos yra garinamos garintuvuose ir likęs koncentratas yra kondensuojamas
bitumo linijose, kuriose koncentratas sumaišomas su bitumu. Gautas bitumuotas produktas
saugomas specialioje saugykloje IAE teritorijoje. Šios saugyklos talpos užteks visam IAE
eksploatavimo laikui. IAE 1997 m. privalo paruošti šios saugyklos saugos analizės ataskaitą,
kurios pagrindu bus sprendžiamas klausimas, ar galima panaudoti šią saugyklą galutiniam šio tipo
radioaktyvių atliekų laidojimui.

Panaudotų radioaktyvių dervų saugojimui skirto rezervuaro talpa užpildyta 93%.
Užpildžius šią talpą nėra galimybės toliau eksploatuoti IAE energoblokus. 1996 m. paruošta
techninė užduotis panaudotų radioaktyvių dervų cementavimui ir jų saugyklos įrengimui bei
paskelbtas tarptautinis konkursas šiam projektui įgyvendinti.

Per metus IAE vidutiniškai susidaro apie 1300 m3 kietų atliekų. Iš jų ŽAA - 80%, VAA -
17% ir apie 3% - AAA. Kietų atliekų saugyklos apimtys užpildytos 55%, tačiau ŽAA sekcijos
užpildytos 70%, tame tarpe degių atliekų - 95%, todėl iškyla būtinybė išplėsti degių atliekų
saugyklos apimtis. Panaudotas branduolinis kuras (PBK) yra saugomas vandens pripildytuose
baseinuose greta reaktoriaus salių. Toliau eksploatuojant elektrinę tuo pačiu režimu 1-ojo bloko
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baseino talpos turėtų užtekti 13 mėnesių, o 2-ojo bloko - 45 mėnesiams. Kadangi kryžminis
saugyklų panaudojimas neįmanomas, 13 mėnesių laikotarpiu būtina pastatyti panaudoto
branduolinio kuro tarpinio saugojimo saugyklą.

IAE yra pasirašiusi kontraktą su Vokietijos kompanija GNB dėl PBK 60 konteinerių
pirkimo. Lietuvai reikėtų apie 600 tokios talpos konteinerių. Kadangi šio tipo konteinerių kaina
yra gana aukšta buvo sutarta organizuoti naują konkursą gelžbetoninių konteinerių gamybai, kurie
būtų pigesni už metalinius. Viena iš konkurso sąlygų - įtraukti į gamybą Lietuvos gamintojus.
1996 m. pabaigoje turėjo būti paruoštas sausos tarpinės saugyklos projektas, kuris apart
konteinerių apima saugojimo aikštelę ir transporto technologinę dalį. Šio projekto paruošimas
buvo uždelstas, kadangi ėmusiosios šio darbo Švedijos firmos nerado lėšų jo realizavimui.
Dabartiniu metu projektą vykdo Rusijos projektavimo institutas VNIPIET, kuris projektavo visą
su branduolinio kuro operacijomis susijusią IAE dalį. Šiuo metu panaudoto branduolinio kuro
aikštelės projektas yra paruoštas, tačiau projektinė dokumentacija nepateikta VATESI.
Artimiausiu laikotarpiu (1997-1998 m.m.) numatyta spręsti sekančias radioaktyvių atliekų
tvarkymo problemas:

1. Esamų radioaktyviųjų atliekų saugyklų saugumo įvertinimas su tikslu įvertinti galutinio
atliekų palaidojimo galimybę jose. Tai liečia 3 saugyklas: bitumo kompaundo, kietų
atliekų Ignalinos AE ir Maišiogalos saugyklas. Jeigu jose negalima rad. atliekų
galutinai palaidoti, tai kokių priemonių reikia imtis tų saugyklų pertvarkymui ar ieškoti
kirų alternatyvių sprendimų.

2. Lietuvos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo strateginio nacionalinio plano sudarymas.
3. Trumpalaikio radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plano sudarymas.
4. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo finansavimo sistemos paruošimas ir įgyvendinimas.
5. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo paruošimas.
6. Eksploatacijos nutraukimo fondo sudarymas (lėšų pervedimas yra sustabdytas).
7. Panaudoto branduolinio kuro saugyklos licencij avimas.
8. Panaudotų dervų cementavimo įrenginio ir jų saugojimo aikštelės licencijavimas.
9. Alternatyvių panaudoto branduolinio kuro saugyklų licencijavimas.
10.Įvertinti kietų radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginio įdiegimo tikslingumą

Ignalinos AE. Alternatyvių sprendimų įvertinimas sprendžiant kietųjų atliekų
problemas.

11.Reikalavimų radioaktyviųjų atliekų saugyklų licencijavimui paruošimas.

8. Įstatyminės - norminės bazės kūrimas atominės energetikos reguliavimo
sistemoje

Atominės energetikos nacionalinė reguliavimo sistema pasižymi tuo, kad jos kūrimui
didelę reikšmę turi tarptautinės sutartys, konvencijos ir tarptautinė teisės aktų kūrimo praktika.
Lietuvos Respublika, pasirašiusi eilę tarptautinių sutarčių ir konvencijų, įsipareigojo sukurti
nacionalinius teisės aktus, kurie savo turiniu atitiktų tarptautinių aktų reikalavimus. Iki šiol
Lietuva prisijungė prie keleto tarptautinių sutarčių ir konvencijų. Dvi iš jų - Branduolinės saugos
konvenciją ir Branduolinio ginklo neplatinimo sutartį, ratifikavo Lietuvos Respublikos Seimas.
Svarbiausias nacionalinis teisės aktas, reguliuojantis atominę energetiką - Branduolinės energijos
įstatymas. Tačiau yra įstatymų, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai taip pat liečia atominę energetiką,
tai: Įmonių įstatymas, Specialios paskirties įmonių įstatymas, Energetikos įstatymas, Aplinkos
apsaugos įstatymas, Strateginių prekių ir technologijų importo, eksporto ir tranzito įstatymas,
Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas ir kt..

Į atominės energetikos reguliavimo sistemą įeina ir tarptautinės konvencijos, prie kurių
prisijungė Lietuvos Respublika, o taip pat sutartys, nutarimai ir potvarkiai. Paminėsime
svarbiausius.

Konvencijos:
- Vienos konvencija dėl civilinės atsakomybės už branduolinę žalą;
- Jungtinis protokolas dėl Vienos ir Paryžiaus konvencijų;
- Branduolinių medžiagų fizinės apsaugos konvencija;
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- Konvencija dėl ankstyvojo įspėjimo apie branduoline avariją.
Vienos konvencija dėl civilinės atsakomybės už branduoline žalą ir Jungtinis protokolas

dėl Vienos ir Paryžiaus konvencijų LR Seimo 1993 lapkričio 30 d. įstatymu buvo pripažinti
turintys įstatymo galią ir tiesiogiai taikomi Lietuvos Respublikoje.

Sutartys, kurias Lietuvos Respublikos Vyriausybė sudarė su Kanados, Prancūzijos,
Norvegijos, Baltarusijos ir Lenkijos Vyriausybėmis apima bendradarbiavimą branduolinės
energijos panaudojimo ir radiacinės apsaugos srityje, branduolinės energijos naudojimą taikiems
tikslams, ankstyvą informavimą apie branduolinę avariją.

Nutarimai:
- LR Vyriausybės 1992 m. spalio 21 d. Nr. 786 "Dėl Valstybinės atominės energetikos

saugos inspekcijos nuostatų patvirtinimo";
- LR Vyriausybės 1993 m. lapkričio 16 d. Nr.842 "Dėl Valstybinės Ignalinos atominės

elektrinės 3-iojo energijos bloko statybos nutraukimo ir jo statinių bei įrengimų tolesnio
panaudojimo";

- LR Vyriausybės 1993 m. lapkričio 30 d. Nr.890 "Dėl Ignalinos valstybinės elektrinės
panaudoto branduolinio kuro saugyklos".

Vadovaudamasi šiais ir kitais teisės aktais VATESI savo kompetencijos ribose kuria ir
tvirtina normatyvinius aktus. Šie metai buvo ypatingi tuo, kad po trijų metų ruošimo ir derinimo
buvo priimtas Branduolinės energijos įstatymas, įtvirtinęs ir VATESI kompetenciją norminės
bazės atominėje energetikoje kūrime. Šį įstatymą įgyvendinant VATESI turės parengti ir
patvirtinti nemažai svarbių norminių aktų:
1. Branduolinės energetikos objektų eksploatacijos normų ir taisyklių, branduolinių ir

branduolinėje energetikoje naudojamų radioaktyviųjų medžiagų saugojimo bei jų atliekų
laidojimo saugos normų ir taisyklių rengimo tvarką.

2. Branduolinių medžiagų apskaitos bei kontrolės reguliavimo sistemą.
3. Nustatyti branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės procedūras.

Be minėtų aktų VATESI rengs norminius aktus, kuriuos pagal kompetenciją tvirtina LRV:
1. Kartu su Sveikatos apsaugos, Aplinkos apsaugos, Statybos ir Ūkio ministerijomis rengs

veiklos branduolinėje energetikoje licencijavimo tvarką.
2. VATESI nuostatų papildymo projektą.

Kartu su kompetentingomis institucijomis VATESI rengs radioaktyviųjų atliekų tvarkymo
įstatymą.

Kai kurie norminiai aktai, kuriuos įgyvendinant Branduolinės energijos įstatymą rengia ar
tvirtina VATESI, jau yra patvirtinti: 1996 12 30 VATESI įsakymu Nr.13 patvirtintas pagrindinių
normatyvinių techninių dokumentų, reguliuojančių branduolinės energetikos saugą Lietuvos
Respublikoje, sąrašas. Dokumentai, įtraukti į šį Sąrašą, savo esme atitinka TATENA'os
bendruosius atominių elektrinių saugos principus (75-INSAG-3), kitas TATENA'os
rekomendacijas. Šį Sąrašą sudaro:

1. Bendrieji principai ir kriterijai;
2. Reikalavimai ir rekomendacijos.

Reikalavimai ir rekomendacijos apima projektavimą ir statybą, kokybės užtikrinimą, branduolinio
kuro ir radioaktyvių medžiagų saugojimą, transportavimą ir perdirbimą, radiacinę apsaugą,
priešgaisrinę saugą, avarinį pasiruošimą, valstybinę kontrolę ir priežiūrą.

Tolimesnė Lietuvos Respublikos atominės energetikos saugą reguliuojančių normatyvinių
techninių dokumentų raida numato orientaciją į TATENA'os rekomenduojamą normatyvinių
techninių dokumentų hierarchiją, koreguojant egzistuojančius dokumentus ir papildant esamą
normatyvinę bazę naujais dokumentais.

Be minėto sąrašo, 1996 metais VATESI parengė: Branduolinio objekto fizinės saugos
nuostatus, Bendruosius reikalavimus kokybės užtikrinimo sistemai branduolinės energetikos
objektuose, Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (VATESI) avarinį planą,
Branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės nuostatų projektą, Tvarkos, išduodant licenciją IAE
energobloko eksploatacijai, nuostatų projektą ir kt. Branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės
nuostatai bus patvirtinti atsižvelgiant į ministerijų, pagal savo kompetenciją, pastabas ir
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pasiūlymus. O minėtas Tvarkos, išduodant licenciją IAE energobloko eksploatacijai, nuostatų
projektas bus nustatyta tvarka pateiktas Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

9. Lietuvos mokslo indėlis j AE saugos stiprinimą

Gerinant branduolinės energetikos saugą Lietuvoje 1996 metų bėgyje VATESI ir
Ignalinos AE bendradarbiavo su žemiau išvardintomis mokslinės techninės paramos
organizacijomis (TPO):

Lietuvos energetikos institutu (LEI): Ignalinos AE saugos mokslinės analizės grupė
(I S AG) ir Metalų kontrolės laboratorija (MKL);

Kauno technologijos universiteto: Deformuojamų kūnų mechanikos katedra (DKMK),
Konstrukcijų patikimumo centras (KPC);

Vilniaus Gedimino vardo technikos universitetu: Suvirinimo ir medžiagotyros problemų
institutas (SMPI);

Valstybiniu informacinės technologijos institutu (VITI);
Elektrorentgenografijos institutu ELMATRONAS;
Elektromagnetinio suderinamumo centru (EMC).

Techninės paramos organizacijų darbus pagal jų pobūdį galima suskirstyti į kelias
pagrindines kryptis:

- Ignalinos AE saugos įvertinimas ir ekspertinės paslaugos VATESI;
- projektavimas ir įrangos gamyba Ignalinos AE;
- pagalba VATESI, ruošiant ir analizuojant normatyvinius dokumentus;
- dalyvavimas tarptautiniuose projektuose.

Didesne dalį pirmoje grupėje paminėtų darbų sudaro LEI ISAG ir KTU Deformuojamų
kūnų mechanikos katedros specialistų veikla. Minėtų organizacijų specialistai vykdė darbus
susijusius su Ignalinos AE saugos gerinimu:

• Ignalinos AE avarijų lokalizavimo sistemos ALS konstrukcinio patikimumo analizė,
įvertinant kaip ALS konstrukcija tenkina branduolinės energetikos saugos
normatyvinių dokumentų reikalavimus. Darbas bus tęsiamas ateinančiais metais,
įvertinant ALS konstrukcinį patikimumą projektinių avarijų atveju. Taip pat numatoma
parengti naujas ALS eksploatacijos taisykles.

• KTU DKMK specialistai "nuotėkio prieš trūkį" (LBB) koncepcijos rėmuose atliko
Ignalinos AE priverstinės cirkuliacijos kontūro hermetiškumo kontrolės ir natūralios
cirkuliacijos režimo analizę.

• Buvo atliktas Ignalinos AE vamzdynų DU800 suvirintų sujungimų konstrukcinio
patikimumo įvertinimas. TPO specialistai teikė VATESI ekspertinę paramą
analizuojant techninius sprendimus dėl minėtų sujungimų remonto apimties.

• Ignalinos AE įrengimų eksploatacinio resurso įvertinimas: pagrindinių sklendžių
korpusinių dalių eksploatacinio resurso įvertinimas.

• Techninių sprendimų analizė - Ignalinos AE įrenginių eksploatacinės kontrolės
rezultatų ir Ignalinos AE techninių sprendimų ekspertinis įvertinimas.

• Ekspertinė parama VATESI, vykdant veiklą, susijusią su licencijų išdavimu panaudoto
branduolinio kuro saugojimo kompleksui.

Vilniaus Gedimino vardo technikos universiteto SMPI specialistai konsultavo VATESI
dėl suvirinimo technologijų ir užsienio konstrukcinių medžiagų panaudojimo Ignalinos AE
įrenginių remonto metu.

Malonu paminėti, kad didėja darbų apimtys antroje TPO darbų kryptyje, t.y. įrangos
Ignalinos AE projektavimas ir gamyba:

• KTU konstrukcijų patikimumo centro Ultragarsinių matavimų laboratorijos (UML)
specialistai suprojektavo ir pagamino įrangą (tame tarpe ir būtiną programinę įrangą),
skirtą Ignalinos AE reaktorių technologinių kanalų sienelių storiui matuoti. Pagal savo
technines charakteristikas ši įranga nenusileidžia vakarų šalių analogams.
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• Elektrografijos institutas ELMATRONAS suprojektavo ir pagamino
elektrorentgenografinės vamzdžių suvirintų sujungimų diagnostikos įrangą ir jos
naudojimo metodiką.

• Valstybininis informacinės technologijos institutas gavo VATESI licenciją ir vykdo
Ignalinos AE informacinės sistemos programinio aprūpinimo ir atskirų automatinio
valdymo sistemų elementų projektavimo darbus.

• Elektromagnetinio suderinamumo centras EMC gavo VATESI leidimą reaktoriaus
valdymo ir apsaugos sistemos ir energijos pasiskirstymo kontrolės prietaisų atskirų

' elementų projektavimo ir gamybos darbams. Pagaminti ir paruošti eksploataciniams
bandymams keturi įrangos (maitinimo šaltinių blokai) vienetai.

• Lietuvos energetikos institute suprojektuota ir pagaminta įranga Ignalinos AE
radioaktyvių teršalų pašalinimui nuo įrenginių, panaudojant polimerines plėveles.

Techninės paramos organizacijos dalyvauja normatyvinių dokumentų ruošimo ir peržiūros
darbuose:

• Kauno technologijos universiteto Deformuojamų kūnų mechanikos katedros
specialistai ruošia "nuotėkio prieš trūkį" (LBB) panaudojimo Ignalinos AE analizės
metodinius pagrindus ir technines sąlygas.

• DKMK specialistai teikė VATESI ekspertines paslaugas peržiūrint Ignalinos AE
reaktorių technologinių kanalų eksploatacinės kontrolės instrukciją.

Techninės paramos organizacijos 1996 metų bėgyje dalyvavo eilėje tarptautinių projektų ir
seminarų:

- LEI ISAG ir KTU Deformuojamų kūnų mechanikos katedros specialistai dirba Ignalinos
AE saugos analizės ataskaitos SAA peržiūros grupės veikloje;

- Lietuvos energetikos instituto MKL, KTU deformuojamų kūnų mechanikos katedros ir
KPC UML specialistai aktyviai dalyvavo tarptautiniame TATENA seminare, skirtame RBMK
reaktorių technologinių kanalų konstrukcinio vientisumo problemoms;

- LEI MKL ir KTU DKMK specialistai parengė bendro projekto su AEA Technology
(Anglija) rėmus - numatoma atlikti RBMK projektavimo normatyvinių dokumentų analizę,
lyginant juos su Vakarų šalių analogais.

1996 metų bėgyje VATESI aktyviai bendradarbiavo su aukščiau paminėtomis techninės
paramos organizacijomis, koordinuodama jų veiklą, padėdama įsigyti reikiamą įrangą. Lietuvos
energetikos institute įsteigta Metalų kontrolės laboratorija PHARE programos rėmuose gavo
nemažą dalį reikiamos įrangos. VATESI kartu su techninės paramos organizacijų atstovais
paruošė pasiūlymus PHARE 1996 metų veiklai. Remiantis bendradarbiavimo tarp VATESI ir
Švedijos tarptautinių projektų grupe SiP susitarimu, nupirkta šiuolaikinė spektrinės analizės
įranga SPECTROFLAME ICP MODULA, kuri bus panaudojama Ignalinos AE konstrukcinių
medžiagų tyrimams SMPI. 1997 metų pirmosiomis dienomis ši įranga bus atvežta į Vilnių ir
sumontuota, sutartyje numatytas ir SMPI specialistų apmokymas. LEI metalų kontrolės
laboratorijos specialistai padeda VATESI tvarkant tarptautinio projekto IPIRG-2 techninę
dokumentaciją, kaupiant duomenų bazę. VATESI inicijavo naujos techninės paramos
organizacijos - Nesuardančios diagnostikos ekspertų komisijos NEDEK steigimą. Šiuo metu
ruošiami tokios organizacijos veiklos nuostatai ir veiklos tikslai - nesuardančios diagnostikos
norminių dokumentų ruošimas, personalo ir metodikų atestacijos veikla, ekspertinės paslaugos,
dalyvavimas tarptautinių projektų veikloje. NEDEK formavimui, techninės įrangos įsigijimui ir
specialistų apmokymui numatoma panaudoti SiP techninę paramą.
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10. Branduolinės energetikos specialistų ruošimas

1-as etapas (1980-1986 metai)

Kauno politechnikos instituto (dabartinio KTU) Šiluminės energetikos (dabartinėje
Šilumos ir atomo energetikos) katedroje 1978 metais buvo pradėti ruošti Atominių elektrinių ir
įrenginių specialybės inžinieriai statomai Ignalinos atominei elektrinei. Mokymo planus, dalį
metodinės literatūros pavyko gauti iš Maskvos energetikos instituto, Tomsko, Leningrado
institutų; kai kurias paskaitas sutiko skaityti specialistai iš Fizikinių-techninių energetikos
problemų (dabartinio Lietuvos energetikos) instituto, Kauno energoremonto įmonės ir pan.
Pagrindinis paskaitų krūvis teko katedros darbuotojams. Kadangi inžinierių-atomininkų ruošimas
nebuvo įteisintas Sąjunginiu mastu, teko patirti daug sunkumų, ypač organizuojant gamybinių
praktikų bazes. Po trečio ir ketvirto kurso studentai vykdavo į Černobylio, Kolos, Kursko
atomines elektrines, o priešdiplomine praktiką atlikdavo Ignalinos AE (kai tik ji pradėjo veikti).
Pirmoji Atominių elektrinių ir įrenginių specialybės inžinierių laida baigė studijas ir gavo
diplomus 1980 metais. Vėluojant atominės elektrinės statybos darbams, tiek pirmosios, tiek ir
antrosios (1981 metų) laidų absolventams teko įsidarbinti šiluminėse elektrinėse, įmonėse,
turinčiose didelį šilumos ūkį, mokymo ir mokslo įstaigose. Ir tiktai trečioji, 1982 metais baigusių
inžinierių-atomininkų laida buvo nukreipta darbui į Ignalinos atominės elektrinės statybą.
Laikotarpyje nuo 1980 metų iki 1986 metų KPI Šiluminės energetikos katedra parengė 56
inžinierius - atomininkus. Tačiau, tuo metu esant nepalankiam požiūriui į nacionalinių specialistų
darbą specifinės paskirties įmonėse, visi KPI absolventai - atomininkai palaipsniui paliko
Ignalinos AE. VATESI žiniomis šiuo metu technologinėje elektrinės tarnyboje nedirba nė vienas
iš KPI auklėtinių. Vienas katedros absolventas (R.Čiučelis) dirba VATESI sistemoje, kitas
(A.Vaidotas) dirba atominės elektrinės apsaugos sistemoje. Po Černobylio AE avarijos atominės
energetikos specialistų ruošimas Lietuvoje buvo nutrauktas.

2-as etapas (1991-1996)

Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimus (1991.05.14 dienos nutarimas Nr.195
ir 1993.07.07 dienos nutarimas Nr.496) "Dėl atominės energetikos specialistų rengimo Ignalinos
V AE". Šiuose nutarimuose Kauno technologijos universitetas įpareigojamas ruošti atominės
energetikos specialistus Ignalinos atominei elektrinei.

KTU Šilumos ir atomo energetikos katedroje 1994 m. suformuota 6 studentų-atomininkų
grupelė (Ignalinos AE pageidavo ne daugiau kaip 5-7 absolventų kiekvienais metais) Kadangi
Ignalinos AE vadovybė iškėlė sąlygą, pagal kurią elektrinės technologinėje tarnyboje galės dirbti
tiktai tie KTU auklėtiniai, kurie, įgiję bazinę kvalifikaciją Lietuvoje, tobulinsis (1-2 metų
laikotarpyje) Rusijos (pageidautina Obninsko) institutuose, turinčiuose gerą techninę ir dalykinę
bazę RBMK reaktorių specializacijoje, tai buvo nuspręsta pradiniame etape (iki tol, kol bus
suformuota pakankama metodinė, techninė, dėstymo ir pan. bazė) apsiriboti bakalaurų-
atomininkų rengimu Šilumos ir atomo energetikos katedroje, o inžinieriaus diplomą įgyti
Obninsko atominės energetikos institute. Tuo tikslu 1994 metų liepos 20 dieną buvo pasirašyta
Trišalė specialistų rengimo sutartis tarp Ignalinos AE, Kauno technologijos universiteto ir
Obninsko atominės energetikos instituto. Visos trys šalys įsipareigojo bendradarbiauti ruošiant
Lietuvos atominei energetikai kadrus pagal specialybes - Atominės elektrinės ir įrengimai ir
Atominių reaktorių kūrimas, tyrimas ir eksploatacija.

1995 m. bakalauro diplomus gavo pirmoji (po 9 metų pertraukos) KTU auklėtinių laida. Iš
šešių baigusiųjų bakalauro studijas, vienas išvyko toliau mokytis į Stokholmo karališkąjį institutą,
o likusieji - į Obninską. Šios grupelės mokymosi Obninske laikas artėja prie pabaigos: kovo
pradžioje prasidės jų priešdiplomine praktika Ignalinos AE bei diplominis projektavimas ir
diplominio projekto gynimas (liepos pradžioje). Du šios grupės studentai mokosi labai gerai
(vienas jų nėra gavęs mažesnio pažymio kaip "puikiai"), jiems siūloma aspirantūra (doktorantūra)
tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Studijos Obninske vyksta pagal specialią programą, skaito paskaitas
patys geriausi lektoriai ir tos srities specialistai, labai didelis dėmesys kreipiamas į ypatingai gilų
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teorirų pasirengimą. Pradžioje būta tam tikrų nesklandumų įsisavinant kompiuterines žinias (trūko
kompiuterių), neypatingai geros buvo ir buitinės sąlygos. Tačiau, rūpinantis Ignalinos AE
vadovybei ir bendromis jėgomis įveikiant įvairius biurokratinius trukdymus (vizų, leidimų į
Rusijos AE tvarkymas ir pan.), mokymosi ir gyvenimo sąlygos gerėja.

1996 m. į Obninsko atominės energetikos institutą išvyko antroji (penkių žmonių)
bakalaurų-atomininkų grupė. Pirmosios egzaminų sesijos rezultatai labai geri - beveik visi išlaikė
tiktai "puikiai'". Dar vienas šios laidos bakalauras toliau studijuoja Helsinkio technologijos
universitete. Pavasarį jis sugrįš į Kauną ir tęs studijas magistratūroje Kauno technologijos
universitete.

Apart Obninsko atominės energetikos instituto, rimtą pagalbą suteikia universitetui ir
Švedija (SIP)4. Jau du metai (1995 ir 1996), kaip KTU ketvirto kurso atomininkai išvyksta 2-3
savaičių trukmės vasaros praktikai į SIP organizuojamus kursus, kurių metu ne tik išklausomas
teorinių paskaitų ciklas, bet ir atliekami laboratoriniai darbai, dirbama su treniruokliu (Forsmarko
AE), susipažįstama su AE darbu, radioaktyvių atliekų saugojimu, universitetų laboratorijomis,
šiuolaikine įranga, skaičiavimo metodais ir pan. Tokios praktikos yra ypatingai naudingos
studentams, įgalina atlikti tokius darbus, kurių vykdymui Lietuvoje nėra nei įrangos, nei sąlygų,
nei specialistų. Ateityje, jeigu švedai sutiks, numatoma tokias praktikas plėsti, o jų įvertinimą
įjungti į bendrą bakalauro valstybinio egzamino balą.

Bendradarbiaujama, kaip jau buvo minėta, ir su Suomija (Helsinkio technologijos
universitetu). Šiais metais numatoma siųsti tolesnėms studijoms dar vieną-du studentus.

Bandyta užmegzti ryšius su JAV universitetais (Pensilvanijos, Šiaurės Karolinos ir kt),
tačiau viskas atsiremdavo į lėšų stoką, į tai, kad DOE, US AID būdavo tokios nuomonės, jog
Ignalinos AE saugumo problemos yra sietinos tiktai su įrangos netobulumu, o specialistų
ruošimas - nepirmaeilis uždavinys.

Kalbant apie branduolinės energetikos specialistų tolesnį ruošimą (po bakalauro studijų
KTU) užsienyje, būtina turėti omenyje, kad Vakaruose parengti inžinieriai, magistrai, daktarai ir
kt. tikrai reikalingi visai šios šakos infrastruktūrai Lietuvoje. Tačiau, vis tiktai, jų darbas
technologinėje tarnyboje Ignalinos AE yra problematiškas. Čia, bent kol kas, būtinos gilios žinios
apie RBMK reaktorius, o jų Vakarai duoti negali, nes neturi.

Dėstant studentams bendruosius branduolinės energetikos dalykus stengtasi pasinaudoti
turtinga užsieniečių patirtimi. Paskaitas Šilumos ir atomo energetikos katedroje skaitė: dr.
A.Takeda iš Japonijos (JAPC), J.Jasinowski iš JAV, prof. R.Salomaa iš Suomijos (HUT) ir kt.

Gana glaudžiai bendradarbiaujama ir su Lietuvos organizacijomis, institutais: Fizikos
institutu, Lietuvos energetikos institutu, VATESI ir pan., nes tiktai tokiu būdu pavyksta nors
kažkiek kompensuoti skurdžią universiteto laboratorine bazę.

Šiuo metu KTU Šilumos ir atomo energetikos katedra, ruošdama atomininkus, susiduria
su dviem pagrindiniais sunkumais: kontingento komplektavimo problema ir laboratorinės,
techninės įrangos stygiumi. Pirmoji problema sprendžiama įgyjant teise atskiru konkursu priimti
studentus į šią specializaciją, antroji problema susijusi su finansinėmis investicijomis.
Universitetas nėra pajėgus nusipirkti ar kitokiu būdu įsigyti nei šiuolaikinių laboratorinių stendų,
nei kompiuterinės technikos, nei programinės įrangos (kodų). Nereguliari ir, toli gražu,
nepakankama Ignalinos AE finansinė parama problemos neišsprendžia.

Todėl, jeigu Lietuvai reikalingi nacionaliniai branduolinės energetikos specialistai,
paruošti Lietuvoje, tai Universitetą įpareigojantys Vyriausybės nutarimai privalo būti paremti
atitinkama finansine parama, galbūt, net atskiros eilutės biudžete pavidalu.

4 SIP - Swedish International Project (Nuclear safety) - Švedijos Tarptautinis branduolinės saugos projektas
prie Švedijos Branduolinės saugos Inspektorato (SKI) koordinuoja Švedijos teikiamą pagalbą Lietuvai
branduolinės saugos srityje.
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11. Tarptautinis bendradarbiavimas gerinant Ignalinos AE saugą

1996 metais tarptautinis bendradarbiavimas gerinant Ignalinos AE saugą vyko žemiau
išvardintomis pagrindinėmis kryptimis:

1. Buvo vykdomas Vakarų šalių ekspertinės paramos "CEC/PHARE/RAM -project Assistance
for VATESI" projektas, pagal kurį:

• ruošiami Ignalinos AE energetinių blokų licencijavimo normatyviniai dokumentai,
atsižvelgiant į tarptautinę patirtį;

• ruošiamos procedūros išduoti licencijas Ignalinos AE energetinių blokų eksploatacijai
po kasmetinių planinių profilaktinių remontų;

• ruošiamas Ignalinos AE įrenginių ir vamzdynų metalo eksploatacinės kontrolės ir jos
rezultatų analizės procedūros projektas;

• analizuojama Lietuvos normatyvinė dokumentacija, teisiniai aktai, susiję su
branduolinės energetikos objektų išvedimu iš eksploatacijos.

Trečiame ir ketvirtame papunkčiuose nurodyti darbai šiuo metu yra pristabdyti dėl
finansavimo problemų iš Europos Bendrijos šalių pusės.

2. VATESI pradėjo koordinuoti tarptautinį projektą, skirtą bendradarbiavimui Ignalinos AE
licencijavimo procese. Projekto veikloje dalyvauja JAV, Švedija, Suomija, Vokietija,
Prancūzija. Ruošiama licencijavimo procedūrų sistema, kuria remiantis bus vykdoma
Ignalinos AE saugos analizės ataskaitos (SAA) dokumentų analizė. Vykdant šį projektą:

• įvyko eilė darbinių pasitarimų, kuriuose buvo svarstomi Ignalinos AE saugos analizės
dokumentų peržiūros rezultatai;

• kartu su Vakarų šalių ekspertais buvo atliekamos inspekcijos, siekiant nustatyti kiek
SAA rezultatai derinasi su realia situacija IAE.

3. Aktyviai vyko tarptautinis bendradarbiavimas, sprendžiant IAE eksploatacijos saugos ir
įrenginių konstrukcinio patikimumo problemas:

• Balandžio mėnesį surengtas tarptautinis darbinis susitikimas, kuriame aptartos defektų
Ignalinos AE priverstinės cirkuliacijos kontūro vamzdyne problemos, eksploatacinė
patirtis, saugos analizė. Pasitarime dalyvavo specialistai iš projektinių Rusijos
organizacijų, Švedijos ir Lietuvos techninės paramos organizacijų.

• Gegužės mėnesį kartu su Tarptautine atominės energetikos agentūra (TATENA) ir
Lietuvos energetikos institutu buvo surengtas tarptautinis seminaras, skirtas Ignalinos
AE RBMK reaktorių technologinių (kuro) kanalų eksploatacinės būklės, konstrukcinio
patikimumo ir darbinio resurso įvertinimo problemoms.

• Pagal sutartį tarp Lietuvos Respublikos ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko
vykdoma visa eilė modernizacijų, gerinančių Ignalinos saugą - pakeičiama dalis saugos
požiūriu svarbių sistemų įrangos, diegiamos šiuolaikinės įrenginių eksploatacinės
kontrolės, seisminio aktyvumo ir radiacijos poveikio monitoringo priemonės,
diegiamos papildomos reaktoriaus saugos sistemos, baigiamas ruošti pilnos apimties
IAE technologinių procesų valdymo treniruoklis.

• Bendradarbiaujant su Švedijos branduolinės saugos tarptautinių projektų grupe SiP,
Kauno technologijos universiteto ir Lietuvos energetikos instituto specialistai
analizuoja "nuotėkis prieš trūkį" koncepcijos panaudojimo Ignalinos AE galimybes,

• Ignalinos AE saugos mokslinės analizės grupė (ISAG) pagal trišalę sutartįs tarp
VATESI, SiP ir ISAG analizuoja Ignalinos AE avarijų lokalizavimo sistemą (ALS), jos
atitikimą galiojančių branduolinės energetikos saugos normatyvinių dokumentų
reikalavimams, ALS konstrukcinį patikimumą projektiniame saugos pagrindime
analizuojamų avarijų metu. Numatytas naujų normatyvinių ALS eksploatacijos
dokumentų ruošimas, atsižvelgiant į tarptautinę praktiką.

• 1996 metų bėgyje buvo tęsiama tikimybinė Ignalinos AE saugos analizė, kuri atliekama
pagal trišalę sutartį tarp Lietuvos Respublikos, Švedijos ir Rusijos. Tikimybinės saugos
analizės dėka, Ignalinos AE jau atliekamos saugos sistemų modernizacijos
pagrindiniame priverstinės cirkuliacijos kontūre, tiekimo-deaeravimo sistemose.

• Ignalinos AE bendradarbiaujant su Švedijos tarptautinių projektų grupe SiP ir Europos
rekonstrukcijos ir plėtros banku gerinama priešgaisrinės apsaugos sistemos.
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4. Tarptautinis bendradarbiavimas buvo panaudojamas formuojant ir vystant branduolinės
energetikos techninės paramos organizacijas (TPO). Pagal PHARE programą, padedant
Švedijos branduolinės saugos tarptautinių projektų grupei SiP, tiekiama įranga ir
apmokomas personalas. Numatyta ir vykdoma visa eilė bendrų projektų, kuriuose dalyvauja
ir TPO specialistai:

• bendradarbiaujant su Vokietijos Branduolinės Saugos Institutu (GRS) Ignalinos AJE
saugos mokslinės analizės grupės ISAG specialistai įsisavino skaičiavimų programas,
skirtas termohidraulinių procesų priverstinės cirkuliacijos kontūre ir aktyviojoje zonoje

. analizei, AE konstrukcijų patikimumo įvertinimui, seisminio poveikio IAE
konstrukcijoms analizei ir kt.,

• bendradarbiaujant su kompanija AEA Technology (Anglija) numatoma IAE įrenginių
konstrukcinio patikimumo, atsparuminių skaičiavimų normatyvi; naudojamų IAE ir
Vakarų šalių analogų lyginamoji analizė,

• užsienio valstybių gaunamos skaičiavimo programos panaudojamos atliekant Ignalinos
AE saugos analizę,

• ruošiama kompiuterinė VATESI dokumentų archyvavimo sistema.
5. Bendradarbiaujant su JAV Branduolinės Saugos Reguliavimo Komisija NRC ir kompanija

ATOMAUDIT Ltd. (Ukraina) ruošiami 9-ių branduolinės energetikos saugos ir 6-ių
inspektavimo veiklos normatyvinių dokumentų projektai.

6. Aktyviai vyko tarptautinis bendradarbiavimas, gerinant branduolinių medžiagų apskaitą ir
IAE fizinės saugos stovį:

• VATESI 1996 metais gavo iš Švedijos branduolinės saugos inspektorato SKI
priemonių paketą branduolinių medžiagų apskaitai valstybiniame lygyje. Paketą sudaro
kompiuterinė programinė įranga, instrukcija, kaip ja naudotis, ir kompiuteris. VATESI
darbuotojai buvo apmokyti naudoti programą.

• pagal donorinių šalių pagalbos programą gauta apranga ir ryšių technika iš JAV ir
Jungtinės Karalystės aprūpinta pasienio policijos departamento atominės elektrinės
apsaugos rinktinė. Finansuojant JAV energetikos ministerijai, įrengti autotransporto
vartai su įvairiomis transporto tikrinimo priemonėmis,

• finansuojant Švedijos branduolinės saugos tarptautinių projektų grupei SiP, Ignalinos
AE įrengtos kontrolinės pėstiesiems su infraraudonųjų spindulių kortelėmis. Sekančiais
metais numatyta pakeisti 300-400 durų tvirtesnėmis ir ugniai atspariomis durimis, prie
kurių bus įrengti kortelių skaitytuvai.

7. Viena iš svarbiausių tarptautinio bendradarbiavimo sričių susijusi su radiacinės saugos ir
radioaktyvių atliekų tvarkymo problemomis:

• Švedijos branduolinės saugos tarptautinių projektų grupė SiP padeda VATESI vykdyti
Ignalinos AE panaudoto branduolinio kuro saugojimo komplekso licencijavimą,

• SiP padedant sudarytas VATESI Avarinis planas, jo įgyvendinimui VATESI gavo 3
GSM ir 1 NMT tipo mobilius telefonus,

• SiP kartu su Švedijos radiacinės apsaugos institutu SSI finansuoja avarinio pasiruošimo
Baltijos šalyse programos "Emergency Preparedness in The Balstic States within the
SSI Radiation Protection East" 8-ąją dalį "Avarinio plano branduolinio objekto zonoje
peržiūra". Šios programos metu buvo nutarta iki 1997 m. gegužės 1 d. paruošti naują
Avarinį planą Ignalinos AE.

8. VATESI aktyviai dalyvauja tarptautinių branduolinės energetikos organizacijų darbe:
• TATENA-os Nebiudžetinėje RBMK tipo atominių elektrinių saugos pagerinimo

programoje,
• G-24 Branduolinio saugumo Plenarinės Darbo grupės darbe,
• Europos šalių reguliuojančių organų susivienijimo CONCERT veikloje.
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12. Pagrindinės išvados

Vertinant bendrą atominės energetikos situaciją Lietuvoje 1996 m., pažymėtini yra
sekantys teigiami poslinkiai:

- sėkmingai vykdoma techninių saugos priemonių programa Ignalinos atominėje
elektrinėje;

- žymiai sustiprėjo fizinės saugos pozicijos atominėje elektrinėje;
-, padidėjo Lietuvos mokslo organizacijų indėlis, sprendžiant atominės energetikos

problemas;
- sėkmingai vyksta Lietuvos specialistų-atomininkų ruošimas Kauno technologijos

universitete;
- atominėje elektrinėje prasidėjo poslinkiai valdymo sistemos restruktūrizavime;
- sėkmingai sprendžiamos branduolinių medžiagų kontrolės ir apskaitos problemos;
- prisijungimas prie Branduolinės saugos konvencijos ir Branduolinės energijos Įstatymo

priėmimas sustiprino Lietuvos atominės energetikos pozicijas.

Tuo pačiu tenka konstatuoti, kad visa eilė klausimų arba lieka neišspręsti arba sprendžiami
pernelyg lėtai. Tarpe jų:

- neišspręsta technologinių kanalų pakeitimo problema, kuri tiesiogiai įtakoja tolimesnę
IAE energoblokų eksploataciją;

- neužbaigta saugos analizės ataskaita, kas neigiamai įtakoja Lietuvos įsipareigojimus
licencijuoti IAE pirmąjį bloką iki 1998.06.30 d.;

- pernelyg lėtai vyksta IAE administracinio pertvarkymo procesai, kas labai neigiamai
vertinama tarptautiniu mastu;

- užsitęsė branduolinės saugos reguliavimo koncepcijos paruošimas;
- užsitęsė panaudoto branduolinio kuro saugyklos projektavimo darbai;
- praktiškai sustojo radioaktyvių atliekų tvarkymo strategijos kūrimas;
- nėra aiškios IAE išvedimo iš eksploatacijos programos;
- praktiškai sustabdytas išvedimo iš eksploatacijos fondo kaupimas;
- neišspręstas VATESI patalpų klausimas, kas neleidžia VATESI pilnai vykdyti savo

funkcijos;
- nepakankamas Energetikos ministerijos aktyvumas sprendžiant atominės energetikos

problemas.
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