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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 (anticipated

transients without scram)
AVK - apatinės vandens komunikacijos
AZ-1 - reaktoriaus avarinio stabdymo komanda
BAZ - reaktoriaus greitaeigio avarinio stabdymo komanda
BS - būgnas-separatorius
DAM - deaeratorių avarinis maitinimas
DAZ - papildoma reaktoriaus stabdymo sistema
DB - duomenų bazė
US DOE - JAV energetikos departamentas
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
GVK - garo - vandens komunikacijos
G W - garo - vandens mišinio vamzdynas
IAE - Ignalinos atominė elektrinė
ISAG - Ignalinos AE saugumo mokslinė analizės grupė
ISS - informacinė skaičiavimo istema
ĮK - įsiurbimo kolektorius
KK - kuro kanalas
KKK - karšto kondensato kamera
KT - kontrolinis tūris
LAA - lokalinė automatinė apsauga
LAR - lokalinis automatinis reguliavimas
MPA - maksimali projektinė avarija
MS - maitinimo siurbliai
NIKIET - mokslinis-tiriamasis ir konstravimo energotechnikos institutas
PAS - prapūtimo- aušinimo sistema
PAV - pagrindinis apsauginis vožtuvas
PCK - priverstinės cirkuliacijos kontūras
PCS - pagrindinis cirkuliacinis siurblys
PMS - pagrindiniai maitinimo siurbliai
PNNL - Ramiojo Vandenyno Šiaurės Vakarų laboratorija (Pacific Northwest National

Laboratory)



PP - palaikymo procedūros
PS - papildomi sugerėjai (angį. - AA)

RAAS - reaktoriaus avarinio aušinimo sistema
RĮ - reaktoriaus įrenginys
RRS - rankinio reguliavimo strypas (angį. - MCR)
RSR - saugos analizės ataskaitos recenzija (Review of safety analysis report)
RVAS - reaktoriaus valdymo - apsaugos sistema
SAR - saugos analizės ataskaita (Safety analysis report)
SAS - siurblių ir aušintuvų sistema

SIP - Švedijos tarptautiniai projektai (Swedish International Project)
SK - slėgimo kolektorius
SSS - strypai su sutrumpintu sugerėju (angį. - SACR)
ŠIEL - šilumą išskiriantis elementas
ŠIR - šilumą išskirianti rinklė
TSA - tikimybinė saugos analizė

TVS - techninio vandens sistema

URV - užkertantis - reguliuojantysis vožtuvas
VAS - valdymo - apsaugos sistema
VATESI - Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija
VITI - Valstybinis informacinės technologijos institutas
VK - valdymo kanalas, vandens komunikacijos
VLSV - vandens lygio suvienodinimo vamzdynas
VS - valdymo sistema

KTU - Kauno Technologijos Universitetas
VDU - Vytauto Didžiojo Universitetas
VGTU - Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas



1. ĮVADAS

Ignalinos AE išsiskiria iš visų RBMK tipo reaktorių tuo, kad šiai jėgainei buvo atlikta daugiausia
išsamių tarptautinių studijų, kuriose buvo tiriami jėgainės projektiniai parametrai bei jos rizikos
lygis. Efektyvią pradinę pagalbą atominės saugos klausimais suteikė pirmiausia Švedija, o vėliau ir
kitos šalys, sugebančios atlikti patikimas saugos pagrindimo analizes.

1993 metais Ignalinos AE vadovybė kartu su tarptautiniais ekspertais parengė trumpalaikę saugos
gerinimo programą SIP. Šiai programai įgyvendinti buvo pasirašyta Europos Rekonstrukcijos ir
Plėtros Banko sutartis Branduolinės Saugos Sąskaitos vardu. To pasėkoje buvo suteikta finansinė
parama 20 projektų eksploatacinės saugos, techninių patobulinimų bei remonto srityse. 1997 m.
Lietuvos institucijos patvirtino naują SIP-2 programą. Ši programa nuolat atnaujinama ir
peržiūrima kiekvienais metais ir privalo būti įvykdyta per 3 metus (1997-1999). Visa veikla
naujosios saugos gerinimo programos rėmuose apima projektines modifikacijas, vadybą ir
organizavimą bei saugos analizę.

Šiuose darbuose jau kelinti metai aktyviai dalyvauja Lietuvos energetikos institute įsteigta
Ignalinos atominės elektrinės mokslinė saugumo analizės grupė, kurios nariai šiandien yra
techniniai, moksliniai konsultantai Lietuvos Vyriausybei, VATESI bei pačiai Ignalinos AE. Tiek
dalyvavimas tarptautinių studijų programos rėmuose, tiek savistovių ISAG skaičiavimų rezultatai
leidžia įvertinti dabartinį elektrinės saugos lygį, palyginti jį su kitais šio tipo reaktoriais bei
planuoti saugos lygį didinančius elektrinės įrengimų ir darbo procedūrų patobulinimus.



2. GRUPĖS UŽDAVINIAI IR DARBO KRYPTYS

Naujus 1999 metus ISAG darbuotojai sutiko kokybiškai ir kiekybiškai pasikeitusia sudėtimi.
1998 metais ISAG vadovas E. Ušpuras sėkmingai apgynė habilitacinį darbą "Pernešimo procesų,
vykstančių RBMK-1500 energetiniuose įrenginiuose, modeliavimas". Viso ISAG-je darbuojasi 25
žmonės, iš jų 9 turi daktaro laipsnį ir 9 doktorantai. Grupės uždaviniai išliko tie patys, tačiau
saugos klausimai nagrinėjami plačiau ir giliau. Pagrindiniai uždaviniai yra šie:

• rinkti, sistematizuoti ir tikrinti elektrinės projektinius ir eksploatacinius duomenis,
• analizuoti termohidraulinius ir neutroninius-fizikinius procesus, vykstančius RBMK-1500

reaktoriuje, cirkuliaciniame kontūre, ir saugumą užtikrinančiuose bei pagalbinėse sistemose,
tam pritaikant struktūrinę ir tikimybinę analizę,

• modeliuoti ir analizuoti galimų avarijų tėkmę ir jų pasekmes, tam naudojant šiuolaikines
skaičiavimo programas (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.

Tyrimai ir analizė buvo atliekami šiomis kryptimis:

• termohidraulinė avarinių ir pereinamųjų procesų analizė;
• Ignalinos AE avarijos lokalizacijos sistemos ir kitų patalpų termohidraulinis įvertinimas;
• Ignalinos AE statybinių konstrukcijų, vamzdynų ir kitų reaktoriaus aušinimo kontūro elementų

struktūrinė analizė;
• RBMK-1500 reaktoriaus aktyviosios zonos modeliavimas;
• Ignalinos AE tikimybinė saugos analizė;
• grafitinio klojinio ir technologinių kanalų senėjimo bei tarpelio tarp jų užsidarymo įtakos saugai

įvertinimas;
• sistemos vienetinių gedimų analizė ir inžinierinis įvertinimas.

1998 metais ISAG-je vykdyti darbai bei skaičiavimai buvo atlikti naudojant pripažintus
šiuolaikinius skaičiavimo kodus, kurie leidžia modeliuoti įvairias avarines situacijas bei
pereinamuosius procesus, vykstančius branduolinėje jėgainėje. Šie modeliavimo įrankiai buvo
toliau įsisavinami tiek padedant Vakarų šalių partneriams, tiek ISAG nariams patiems
tobulinantis Lietuvoje ir užsienio mokslo tyrimo centruose, kuriant naujus ir tobulinant jau esamus
Ignalinos AE modelius.



3. DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS

Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas - pastovus procesas, į kur j buvo kreipiamas nemažas dėmesys.
1998 metais buvo išlaikyta tradicija rengti kassavaitinius seminarus - pasitarimus, kuriuose grupės
nariai pasidalindavo naujausia informacija, apibrėždavo esamas problemas, aiškindavo savo darbo
srities savitumus, atsiskaitydavo už komandiruotes. 1998 metais taip pat buvo atliekami projektai
su užsienio partneriais. Vyko įvadiniai naujų programų mokymo kursai, betarpiškas informacijos
pasikeitimas, konsultacijos, bendrų darbų koordinavimas ir ataskaitų ruošimas tiek Lietuvoje, tiek
ir užsienyje. Tai leido susipažinti su Vakarų pasaulio požiūriu į įvairias problemas, palyginti savo
darbo rezultatus su pasaulyje pripažintų autorių duomenimis, gauti naudingą ir naujausią
informaciją. Pastovios konsultacijos vyko su SIP (Švedija) ir SAQ Kontroll AB (Švedija) firmomis,
vykdant Ignalinos AE reaktoriaus aušinimo sistemos ir ALS saugumo įvertinimo projektus, taip
pat su SCIENTECH (JAV), atliekant Ignalinos AE papildomos avarinės stabdymo sistemos
saugumo pagrindimą. Karališkajame technologiniame institute Stokholme R. Urbonas apgynė
licenzijato tezes tema "Eksperimentuose nustatytų srauto nestabilumų tyrimas RBMK tipo
reaktoriuose naudojant RELAP5 kodą", kuris susilaukė didelio atgarsio Lietuvoje. Šiame darbe
buvo sulyginti modeliavimo rezultatai su natūriniais eksperimentiniais duomenimis. Šį darbą jis
tęsia toliau ISAG-je, studijuodamas doktorantūroje. Šiuo metu grupėje darbuojasi 9 doktorantai
energetikos, termoinžinierijos, medžiagų atsparumo ir matematinės statistikos srityse. Grupės
vadovas E. Ušpuras apgynė habilitacinį darbą. Taigi, darbuotojų kvalifikacija buvo keliama ir
asmeninių pastangų dėka, ir kolektyviai, tiek kokybiškai, tiek ir kiekybiškai.

Keletą metų tęsiasi bendradarbiavimas su Vokietijos GRS moksliniu centru. 1998 metais grupė
ISAG narių gilino savo žinias Berlyno ir Miuncheno skyriuose. S. Rimkevičius, B. Čėsna ir
E. Urbonavičius rugpjūčio mėn. 30 d. - rugsėjo mėn. 12 d. tokios komandiruotės metu paruošė
Ignalinos AE avarijų lokalizacijos sistemos modelį kompiuterinių programų paketui
RALOC/MOD4, bei jų pagalba atliko skaičiavimus ilgam laikui dviejų avarijų atvejais: esant
maksimaliai projektinei avarijai bei esant grupinio paskirstymo kolektoriaus trūkiui. Taip pat,
naudojant šį kodą, atliktas bandomasis vandenilio koncentracijos skaičiavimas ALS patalpose.
R. Urbonas, V. Vileiniškis ir M. Vaišnoras rugsėjo mėn. 28 d. - spalio mėn. 16 d. GRS Miuncheno
skyriuje sudarė Elektrogorsko E-108 stendo modelį ir atliko termohidraulinius skaičiavimus su
naujausia ATHLET Mod.1.2 Cycle A versija, pradėjo įsisavinti ATHLET-CD paketą, skirtą
sunkių avarijų analizei, atliko palyginamuosius skaičiavimus elektros energijos praradimo savoms
reikmėms avarijos atveju, siekiant toliau vystyti sujungtą ATHLET+QUABOX/CUBBOX kodą.
E. Bubelis ir R. Pabarčius vasario mėn. 01-14 d.d. ir spalio mėn. 11-31 d.d. GRS Miuncheno
skyriuje toliau gilino įgūdžius modeliuojant Ignalinos AE reaktorių aktyviąsias zonas, analizavo
įvairias avarines situacijas, kai reaktorių aktyviosios zonos užkrautos nauju urano-erbio kuru
dalinai arba pilnai bei kai dirba LAR, LAA sistemos.

Komandiruočių į Švediją metu su SIP ir SAQ Kontroll AB atstovais aptartas Ignalinos reaktoriaus
aušinimo sistemos saugumo pagrindimo projekto plano įgyvendinimas, apsvarstyta ISAG
reikalinga SAQ pagalba, atliekant Ignalinos reaktoriaus aušinimo sistemos saugumo pagrindimą,
PIPESTRESS kodo panaudojimo galimybės bei ISAG darbuotojų apmokymo klausimai šio kodo
įsisavinimo procese. Gegužės 25-30 d.d. Stokholme (Švedija) vykusiuose įvadiniuose kursuose
dalyvavo G. Dundulis, E. Narvydas, L. Nedzinskas ir A. Klimašauskas. Juose buvo mokomasi kaip
naudojant PIPESTRESS atlikti atominių elektrinių vamzdynų dinaminę analizę. Kursų programą
sudarė dinamikos teorijos studijos ir praktiniai užsiėmimai.

SIP kompanijos dėka pradėtas ISAG darbuotojų, kurie nagrinėja struktūrinius klausimus,
apmokymas dirbti su baigtinių elementų programa ABAQUS/Standart ir rezultatų grafinio
pateikimo programa ABAQUS/Post. Įvadiniuose kursuose vasario 10-15 d.d. Lunde (Švedija)
buvo supažindinta su kodo galimybėmis, mokomasi spręsti tiesinės ir netiesinės statikos,
kontaktinius, dinaminius, šilumos laidumo uždavinius, taip pat kaip pasirinkti tinkamus baigtinius



elementus ir medžiagų modelius įvairių tipų uždaviniams. Kursų programą sudarė teoriniai ir
praktiniai užsiėmimai.

Šiais metais, balandžio mėn. pabaigoje G. Dundulis ir E. Narvydas Argono nacionalinėje
laboratorijoje (JAV) dalyvavo mokomajame seminare "Kompiuterinių kodų perdavimas Ignalinos
RBMK-1500 avarijos lokalizavimo struktūrinei analizei" atlikti. Seminaro metu susipažinta su
kompiuterinių programų, pagristų baigtinių elementų metodu, TEMP-STRESS ir NEPTUNE
galimybėmis, išnagrinėtas programų įvedimo duomenų pateikimas bei gaunami rezultatai, trimačių
vaizdų panaudojimo galimybės atliekant konstrukcijų struktūrinę analizę. Šio vizito metu aptartos
skaičiavimo programos ALGOR įvedimo duomenų panaudojimo galimybės NEPTUNE kodui bei
TEMP-STRESS ir NEPTUNE programinių paketų instaliavimo galimybės Lietuvoje. Birželio
mėn. Lietuvos energetikos institute buvo pratęsti šių kodų įsisavinimo savaitiniai kursai, kuriuose
taip pat dalyvavo atstovai iš KTU ir VGTU. Argono laboratorijos specialistai skaitė teorines
paskaitas, vedė praktinius užsiėmimus bei instaliavo programas, kurios vėliau buvo naudojamos
analizuojant Ignalinos AE statybinių konstrukcijų atsparuminius klausimus.

Kovo 15-21 d.d. Ciuriche, Šveicarijos technologiniame institute E. Ušpuras dalyvavo seminare
"Modelling and computation of multiphase flows: Part I - Bases, Part II - Water reactor
applications". Paskaitas skaitė žymiausi pasaulio dvifazių tekėjimo ir šilumos mainų specialistai.
Šie paskaitų ciklai labai naudingi, todėl ateityje rekomenduojama į juos siųsti kitus mokslinius
darbuotojus, modeliuojančius dvifazius srautus.

Kovo pabaigoje S. Rimkevičius dalyvavo TATENA organizuotose mokymuose Pieštany mieste
(Slovakija), kuriuose buvo skaitomos paskaitos tema "Techninės paramos AE eksploatacijai
organizavimas ir vadyba". Susipažinta su Rytų Europos šalių atominių elektrinių patirtimi
organizuojant techninę pagalbą. Seminaro metu ypatingai naudinga buvo susipažinti su priemonių
saugumo pagerinimo klausimais prioritizacija, kokybės užtikrinimu, įvykių analize, t.y. su tais
klausimais, kurie dabar aktualūs ir Ignalinos AE.

TATENA surengtuose regioniniuose kursuose birželio 13-21 d.d. Vratza mieste (Bulgarija),
A. Kaliatka susipažino su saugumo pagrindimo ataskaitos kūrimo eiga, keliamais reikalavimais,
šios ataskaitos modernizavimu atsižvelgiant į atliekamus pakeitimus. Kaip žinome, šiuo metu
Ignalinos AE įgyvendinamos anksčiau atliktos SAR analizės rekomendacijos, todėl tokia
informacija buvo ypač vertinga. TATENA surengtuose kursuose Liublijanoje (Slovėnija)
06.5-11 d.d. V. Vileiniškis dalyvavo kursuose, kuriuose buvo nagrinėjama modifikacijų, atliekamų
atominėse elektrinėse, procedūros, jų licenzijavimo tvarka, žmogiško faktoriaus vaidmuo.



4. KOMPIUTERINĖ TECHNIKA IR PROGRAMINĖ ĮRANGA

ISAG iškelti tikslai ir numatyti darbai vykdomi išnaudojant kompiuterine bazę, kurią sudaro
UNIX operacinės sistemos aplinkoje dirbančios darbinės stotys:

• HP Apollo 9000 Model 720 darbinė stotis-serveris,
• HP Apollo 9000 Model 710,
• IBM RISC System/6000 SP,
• IBM RISC System/6000 modelis 370.,
• SUN ULTRA 2 modelis 2300

Visos darbinės stotys bei 17 PC kompiuteriai yra sujungti į bendrą ETHERNET lokalinį tinklą.
LEI lokalinis kompiuterinis tinklas per Lietuvos akademinį kompiuterinį tinklą LITNET sujungtas
su pasauliniu kompiuterių tinklu INTERNET.

Metai iš metų, didėjant pareikalavimui bei siekiant pereiti į kokybiškai efektyvesnį užduočių
sprendimo pakopą, laipsniškai buvo tobulinamos ir mokslinio darbo priemonės, tačiau spraga tarp
turimų galimybių ir siekiamos būsenos visgi išliko. Su naujai įsigytu IBM RS/6000 SP kompiuteriu
siejamos didelės viltys. Šis kompiuteris yra antros kartos plečiama, lygiagretaus veikimo
kompiuterinė sistema, dirbanti su AIX operacine sistema. Jis turi keturis mazgus, kuriuose yra
POWER 2SC 160 MHz tipo procesoriai, bendras operatyvios atminties dydis 1 GB. IBM RS/6000
SP kompiuterio valdymas atliekamas naudojant IBM RS/6000 55L kompiuterį.

Šis šių metų galingiausias kompiuteris Baltijos šalyse, sudaro geras sąlygas ne tik ISAG
darbuotojams, bet ir visiems LEI moksliniams bendradarbiams atlikti mokslinius fundamentalius
tyrimus bei greitai spręsti iškilusius klausimus šiluminėje fizikoje, branduolinėje energetikoje bei
kitose mokslo srityse.

Be jau turėtų termohidraulinių kodų RELAP5, ATHLET, DRASYS, CONTAIN, RALOC,
neutroninio-fizikinio kodo QUABOX/CUBBOX, tikimybines analizės kodų RISC SPECTRUM ir
IRRAS, struktūrinės analizės kodų ALGOR, CASTEM2000, SQUIRT, NPCIPE, Elbows, SACC
4.2, PIPEPLUS, FE/PIPE, BOS-Fluid gauti nauji programų paketai. Tai TEMP-STRESS,
NEPTUNE baigtinių elementų kodai, kurie įgalina atlikti netiesinę analizę.

Plačiau apie esamą kompiuterinį tinklą, naudojamas ISAG-je kompiuterines programas bei
programinės įrangos banką aprašyta /ISAG-96, ISAG-97/.
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5. BENDRADARBIAVIMO SRITYS IR TOLIMESNI PLANAI

1998 m. ISAG ir toliau palaikė glaudžius bendradarbiavimo ryšius su Ignalinos AE personalu,
VATESI, Lietuvos ūkio ministerijos darbuotojais, VDU, KTU, JAV bei Vakarų šalių moksliniais
centrais. Ir toliau buvo vykdomas elektrinės projektinių duomenų surinkimas, klasifikacija ir
verifikacija. Darbo patirtis kituose RBMK tipo reaktoriuose parodė, kad dėl greitų neutronų ir
aukštos temperatūros poveikio laipsniškai mažėja tarpelis tarp grafito blokų ir kuro kanalo.
Visiško tarpelio užsidarymo pasekmės nėra iki galo žinomos. Galimi kai kurie neigiami faktoriai,
kaip padidėję įtempimai cirkonio vamzdžiuose bei grafito blokuose. Kituose RBMK reaktoriuose
užsidarius cirkonio vamzdžių tarpeliui, jie pakeičiami naujais vamzdžiais. Šiuo metu ši problema
Ignalinos AE reaktoriams ypač aktuali. Tai ir atsispindėjo 1998 metais tęsiant senas ar pasirašant
naujas sutartis.

1998 metais baigtas biudžetinis darbas - Ignalinos AE saugumo įvertinimui naudojamų skaičiavimo
kodų verifikacija ir taikymo ribų nustatymas. Šio darbo eigoje atlikta pereinamųjų ir avarinių
procesų, susijusių su šilumos nešiklio praradimu, elektros energijos netekimu saviems poreikiams
be reaktoriaus stabdymo ir kt., analizė, naudojant RELAP5 ir ATHLET programinius paketus,
rezultatai palyginti su natūriniais duomenimis.

Darbai su VATESI. Pagal sutartį tarp LEI-ISAG ir VATESI atlikta techninių sprendimų,
saugumo pagrindimų bei kitų dokumentų, pristatomų į VATESI saugos pagerinimo programos
SIP-2 metu, ekspertizė bei dokumentų, susijusių su urano-erbio kuro ir naujos valdymo apsaugos
sistemos strypų konstrukcijos įsisavinimu, analizė. Ruošiantis priimti sprendimą dėl galimybės
išduoti licenziją tolimesniam I-jo bloko eksploatavimui, paruoštas licenzijos reaktoriaus
energobloko eksploatacijai sąlygų projektas bei paruošta nauja reaktorių įrenginių pasų forma ir
juos tvirtinantys nuostatai. Viena iš Ignalinos AE saugumo pagerinimo programos dalis -
simptomiškai orientuotų avarinių eksploatacinių instrukcijų įdiegimas. ISAG - VATESI sutarties
rėmuose buvo suteikta mokslinė-techninė parama, vykdant šių instrukcijų galutinį derinimą ir jų
įdiegimo Ignalinos AE kontrolę. Pagal tarpusavio susitarimą su VATESI ISAG nariai paruošė
vadovaujančio dokumento "Reikalavimai modifikacijoms, specialiems eksperimentams ir
bandymams, atliekamiems Ignalinos AE" projektą bei atliko Ignalinos AE 1 bloko licenzijavimo
dokumentų ekspertizę.

Darbai su Ignalinos AE. Tamprūs ryšiai buvo išlaikyti ir su Ignalinos AE. SIP-2 vykdymo metu
atliktos svarbios ir išsamios priverstinio cirkuliacinio kontūro konstrukcijų vientisumo ir ALS
saugos pagrindimas. Šie darbai buvo pradėti, atsižvelgiant į SAR/RSR rekomendacijas. Ypatingas
dėmesys buvo skiriamas jėgainės konstrukcijų atsparuminiams klausimams. Atlikta kampinės
suvirinimo siūlės, jungiančios reaktoriaus avarinę aušinimo sistemą su grupiniu paskirstymo
kolektoriumi, struktūrinė analizė pagal PNAE ir ASME normas. Taip pat išnagrinėtos hidraulinio
smūgio dėl atbulinio vožtuvo užsidarymo metu grupinio paskirstymo kolektoriuje ir prie jo
prijungtuose vamzdynuose susidarančios apkrovos, atlikti termohidrauliniai skaičiavimai atvejui,
kai atsijungia pagrindinis cirkuliacinis siurblys ir neužsidaro atbulinis vožtuvas. Apskaičiuotas
maksimalus slėgis šachtoje tarp blokų D ir G trūkus garotekiui ir nustatytas papildomas šilumos
nešiklio išmetimo plotas, užtikrinantis, kad nebus viršytas leistinas projektinis slėgis šioje šachtoje.
Atsižvelgiant į jau atliktas energobloke Nr. 1 modifikacijas, atlikta visapusiška avarijos pasekmių
analizė, trūkus pagrindiniams garotekiams tarp šių blokų, ir to pasėkoje gauta išvada, kad
saugumo kriterijai nebus pažeisti. Praėjusiais metais pravesta reaktoriaus avarinio aušinimo
sistemos siurblių patalpos (pat. 074,bl. A) ir kitų patalpų, kuriose patalpinta saugumui svarbių
sistemų įranga, apsėmimo vandeniu galimybės analizė. Atliktas darbas tema "Ignalinos AE
reaktorių grafito klojinių skersmens eksploatacinės kontrolės apimčių nustatymas". Pabaigtas
darbas, nagrinėjant išorinius įvykius (lėktuvo katastrofa, viesulai ir uraganai, potvynis ir liūtys,
išorinis gaisras), pavojingus Ignalinos AE techninio vandens sistemai. Skaičiavimai parodė, kad
išnagrinėti išoriniai įvykiai nekelia grėsmės Ignalinos AE saugai.
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Darbai su užsienio partneriais. 1998 metais buvo vykdomi bendri darbai su užsienio partneriais.
Trišalės sutarties tarp ISAG-VATESI-SIP rėmuose, atlikta Ignalinos AE ALS patalpų
atsparuminė analizė projektinių avarijų metu. Kartu su PNNL specialistais, naudojant JAV
struktūrinės analizės kodą NEPTUNE, įvertinti Ignalinos AE ALS konstrukciniai elementai.
Skaičiavimo rezultatai sulyginti su modeliavimo rezultatais, gautais panaudojus Švedijos baigtinių
elementų kodą ALGOR. Kartu su RISCAUDIT, IPSN, GRS ir AEA Technology specialistais
dalyvauta tarptautiniame projekte "Techninės paramos organizacijų pagalba VATESI, taikant
S AR ir RSR rezultatus Ignalinos AE licenzijavimui". Kaip buvo minėta, vis ilgėjant Ignalinos AE
reaktorių eksploatavimo laikui, iškilo grafito ir technologinių kanalų tarpelio sumažėjimo įtakos
elektrinės saugai klausimai. Šiais klausimais ypač susidomėję užsienio specialistai. To pasėkoje
pagal kontraktą su DOE bei kartu su SCIENTECH (JAV) buvo išnagrinėtas įtempimų būvis,
užsidarius grafito-kuro kanalo tarpeliui. 1998 metais, keičiant Ignalinos AE 1-o bloko ISS TITAN,
atlikta modernizuotos, naujos ISS SAIPMS sistemos apžvalga, bei joje instaliuotos programinės
įrangos (CMO uždavinių) kokybinė analizė (Baltic Industrial Systems, Inc.). Programų verifikacija
ir validacija atlikta prisilaikant reikalavimų, keliamų JAV modernizuojamoms atominių jėgainių
ISS. Remiantis SAR, RSR ir saugos komisijos reikalavimais, Ignalinos AE sumontuota papildoma
reaktoriaus stabdymo sistema. Pagal sutartį su DOE kartu su SCIENTECH Inc. (JAV)ir VITI,
panaudojus RELAP5 kodą atliktas papildomos stabdymo sistemos saugos pagrindimas. Kaip
žinoma, darbai, susiję su nepriklausomos stabdymo sistemos įdiegimu, pradėti praėjusiais metais
PHARE programos rėmuose. Kartu su AEA Technology (Anglija) ISAG atliko ataskaitų, išleistų
parenkant antrą nepriklausomą stabdymo sistemą Ignalinos AE, ekspertizę. Padedant kolegoms iš
JAV, LEI internetiniame puslapyje sukurtas tarptautinio branduolinio saugos centro Web puslapis
http://www.lei.lt/insc/, kuriame pateikiama informacija susijusi su Ignalinos AE: žinynų "Source
book. RBMK-1500" ir "Handbook about the Ignalina NPP for the emergency preparedness
organizations around the Baltic Sea" elektroniniai variantai, REALP5 ir CONTAIN Ignalinos AE
skaičiavimo modeliai, paruošti ISAG-je.

Kaip ir kiekvienais metais, buvo vykdomas ir švietėjiškas darbas. Lietuvos Respublikos Prezidento
p. Vlado Adamkaus prašymu paruošta ir išleista brošiūra "Trumpa Ignalinos AE saugos apžvalga"
(autoriai prof. K. Almenas, dr. E. Ušpuras) lietuvių ir anglų kalbomis. Šią knygutę šiuo metu
plačiai naudoja Lietuvos Respublikos Prezidentuos, Lietuvos Respublikos, Vyriausybės, LR
Ambasadų, VATESI bei Ignalinos AE darbuotojai. Pastaruoju metu jėgainės saugumo klausimai
interpretuojami labai įvairiai ir įvairių sluoksnių žmonių. Šioje knygutėje, skirtoje ne vien tik
specialistams, pateikiama trumpa Ignalinos AE saugos klausimų apžvalga. 1998 metais taip pat
paruošta ir išleista E. Ušpuro ir A Kaliatkos šiluminės fizikos serijos (26 tomas) monografija
"Avariniai pereinamieji procesai AE su RBMK-1500" (rusų kalba) bei išplėstas ir pataisytas
"Ignalinos RBMK-1500 žinynas" (anglų kalba).

Nors dauguma ISAG darbų 1998 metais buvo pabaigti, tačiau ateityje numatoma ir toliau aktyviai
bendradarbiauti su esamais partneriais. Pradėtas darbas si Ignalinos AE specialistais, siekiant
atlikti detalią struktūrinę technologinių kanalų analizę tam pritaikant PNAE normas. Šio darbo
tikslas - įvertinti šių kanalų geometrinių charakteristikų kitimą temperatūriniame, slėgio ir
neutronų lauke. Numatyti tolimesni bendradarbiavimo keliai su SIP (Švedija), SAQ Kontroll
(Švedija), RELCON AB (Švedija), VTT (Suomija), SCIENTECH (JAV) ir kt.
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6. ISAG DARBŲ APŽVALGA

6.1 Reaktoriaus aušinimo sistemos saugumo analizė

Reaktoriaus aušinimo sistemos atsparumo analizė normalios eksploatacijos sąlygomis,
hidraulinių bandymą metu ir seisminio poveikio atveju

Vykstant Ignalinos AE 1-ojo energetinio bloko licenzijavimo procesui vienas iš svarbiausių
klausimų tapo reaktoriaus aušinimo sistemos saugumo pagrindimas. Jo svarba ypač padidėjo išėjus
Saugumo analizės ataskaitai SAR, kurioje buvo aptikta kai kurių vakarietiškų saugumo sąlygų
netenkinančių komponentų. Pagrindiniu uždaviniu tapo tai, kad reikėjo įrodyti, jog Rusijoje
suprojektuotas ir šiuo metu Ignalinoje dirbantis reaktorius yra pakankamai saugus, turi vientisą
saugumą užtikrinančią sistemą ir, kad gali būti saugiai toliau eksploatuojamas. Saugumo
užtikrinimo kriterijumi buvo pasirinkti vakaruose plačiai pripažinti ASME (American Society of
Mechanical Engineering) standartai. Reikėjo pademonstruoti, reaktoriaus aušinimo sistema yra
neperkraunama normalios eksploatacijos sąlygomis, neviršija leistinų apkrovų hidraulinių
bandymų metu, turi pakankamą stiprumo atsargą seisminio poveikio atveju. Kitas svarbus projekto
uždavinys buvo apžvelgti visus žinomus pereinamuosius procesus normalios eksploatacijos ir
projektinių avarijų atvejais kurie gali įtakoti reaktoriaus ilgaamžiškumą. Tai pat reikėjo nustatyti
priimtinas konstrukcijų pažeidimų ribas nustatant leistinus ir kritinius defektų dydžius.

Pagrindinė reaktoriaus aušinimo sistemos dalis yra daugkartinės priverstinės cirkuliacijos
kontūras. Todėl atliekant saugumo analizę didžiausias dėmesys ir buvo skirtas būtent šiai daliai.
Be PCK į aušinimo sistemą įeina ir kitos ne mažesnę svarbą turinčios sistemos kaip maitinančio
vandens vamzdynas, garotiekių sistema bei avarinio aušinimo sistema. Buvo tikslios apibrėžtos
PCK ribos. Pagrindiniai PCK komponentai kurių suirimo negalimybė turėjo būti pademonstruota
yra šie: būgnas separatorius, nuleidžiamieji vamzdynai, įsiurbimo ir slėgimo kolektoriai, didelio
diametro vamzdynai. Būtent šiems komponentams, bei maitinančio vandens vamzdynui bei
garotiekių sistemai būgnų separatoriaus patalpoje ir buvo atlikti stipruminiai skaičiavimai.
Atliekant seisminio poveikio analizę didžiausias dėmesys buvo skirtas būgnų separatorių
atramoms, kaip dinaminiu požiūriu silpniausiai vietai.

Struktūrinė analizė atlikta naudojant baigtinių elementų techniką bei pasaulyje pripažintus irimo
mechanikos metodus.

Įtempimų pasiskirstymui vamzdynuose nustatyti buvo sudaryti baigtinių elementų modeliai
naudojant specializuotą vamzdynų projektavimo ir analizės kompiuterinį kodą (1 pav.).
Įtempimams būgno separatoriaus atvamzdžiuose nustatyti buvo sudaryti tūriniai (3D)
konstrukcijos fragmentai leidžiantys detaliai išnagrinėti lokalines didžiausių įtempimų zonas
(2 pav.). Seisminėje vamzdynų bei būgno separatoriaus atramų analizėje buvo taikomas sudėtinis
konstrukcijos atsako spektrų metodas. Seisminė analizė atlikta visiems nagrinėtiems vamzdynams
(3 pav.). Norint išvengti nepageidaujamų skaičiavimų netikslumų struktūriniuose modeliuose buvo
įvertintos visos kietos, pakabinamos ir spyruoklinės konstrukcijų atramos. Atliekant skaičiavimus
buvo vertinamos visos pagrindinės apkrovų rūšys: vidinis slėgis, savasis svoris, terminis' išsiplėtimas
bei pradinis vamzdynų įtempimas montavimo metu.

Analizuojant esamus ir galimus konstrukcijų defektus buvo sprendžiami keturių tipų uždaviniai:

1. Reikėjo pademonstruoti, kad neįvyks iš feritinio plieno pagamintų konstrukcijų trapus
suirimas jeigu defekto gylis sieks VA sienelės storio.

2. Buvo nustatyti leistini ir kritiniai defektų matmenys suvirinimo siūlėse naudojant ASME XI
standartą ir R6 metodą.

3. Buvo nustatytas galimas defektų prieaugis dėl tarpkristalinės korozijos veikiant įtempimams
austenitiniuose vamzdynuose.

4. Buvo nustatytas galimas defektų prieaugis dėl nuovarginio plyšio augimo.



1 pav. Vamzdynų baigtinių elementų modelio pavyzdys



3 pav. Didelio diametro vamzdynų (a) ir maitinančio vandens vamzdynų (b) deformacijos
seisminio poveikio atveju
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Irimo analizėje buvo naudojami baigtinių elementų metodu gauti konstrukcijų įtempimai.

Išvados. Pagal atliktų skaičiavimų rezultatus buvo nustatytos labiausiai apkrautos reaktoriaus
aušinimo sistemos vietos. Seisminio poveikio atveju, kaip ir buvo tikėtasi, gauta, kad plastiškai
deformuojama horizontalioji būgno separatoriaus atrama. Nors jos pačios suirimo tikimybė nėra
didelė,, tačiau gali būti pažeistas jos tvirtinimas sienoje. Todėl ateityje reikėtų atlikti detalią
horizontalios atramos analizę taikant netiesinius mechanikos metodus. Hidraulinių atveju ASME
standartų netenkino būgno separatoriaus - maitinančiojo vandens atvamzdis. Šio apkrovimo atveju
jame atsiranda vietinės plastinės zonos. Todėl ateityje reikėtų atlikti šio atvamzdžio mažaciklio
nuovargio analizę.

Hidraulinio smūgio įtakos GPK atbuliniam vožtuvui ir RAAS-GPK vamzdynams termohidraulinė
analizė

Nagrinėjant giljotininius trūkius iki grupinio paskirstymo kolektoriaus atbulinio vožtuvo pastebėta,
kad tuojau pat po trūkio atsiranda greitas atbulinis šilumnešio tekėjimas, ko pasėkoje staigiai
užsidaro GPK atbulinis vožtuvas. Toks greitas atbulinio vožtuvo užsidarymas gali sukelti slėgio ir
debito pulsacijas, t.y. hidraulinį smūgį. Potencialiai šios pulsacijos gali iššaukti atbulinio vožtuvo ir
gretimų PCK ir RAAS vamzdynų vientisumo pažeidimus. Atsakymas į klausimą, ar iššauks
hidraulinis smūgis kokius nors, nors pačius nežymiausius, cirkuliacijos kontūro vientisumo
pažeidimus, svarbus vien todėl, kad visų projektinių avarijų su šilumnešio praradimu analizė buvo
atliekama padarius prielaidą, kad cirkuliacijos kontūro vamzdynai, išskyrus inicijuojantį trūkį,
nepažeisti. Hidraulinio smūgio analizė atlikta pagal sutartį su Ignalinos AE /HID-98/.

Hidraulinio smūgio įtakos PCK elementams analizė reikalauja įvairių sričių specialistų pastangų ir
apima pradinių įvykių atranką ir suskirstymą į kategorijas, termohidraulinę analizę, taip pat
struktūrinę analizę, įtraukiant suirimo mechanikos įvertinimą ir medžiagų savybių įtakos analizę.
Hidraulinio smūgio įtakos PCK elementams analizės tikslas yra kontūro elementų vientisumo
parodymas specifinėmis Ignalinos AE sąlygomis, naudojant realistinius modeliavimo metodus
individualiems analizės metodams, tačiau naudojant konservatyvias prielaidas, pradines ir ribines
sąlygas ir atitinkamus saugos faktorius įvertinant rezultatus. Analizėje naudojamas deterministinis
metodas, analizuojami ribiniai (t.y. pavojingiausi) pereinamieji procesai kiekvienai įvykių grupei.
Ribine šiuo atveju suprantama sąlyga, sukurianti pavojingiausias (blogiausias) sąlygas PCK
vientisumo požiūriu. PCK elementų vientisumo įvertinimas šiame poskyryje atliktas
termohidraulinių skaičiavimų naudojant Ignalinos AE RELAP5 modelį pagrindu.

Slėgio pulsacijų po GPK atbulinio vožtuvo užsidarymo trūkus slėgimo kolektoriui arba GPK
analizei naudotas sisteminis kodas RELAP5. Naudojant RELAP5 modelį analizuotas
technologinių parametrų, tokių kaip slėgis cirkuliacijos kontūre ir gretimuose vamzdynuose, slėgio
pulsacijų, šilumnešio temperatūros pasikeitimo ir kt., kitimas padarius prielaidas, kad RAAS
suveikia tuo pačiu metu su giljotininiu GPK ar slėgimo kolektoriaus trūkiu (pats nemaloniausias
vienetinis gedimas) ir kad RAAS suveikia pagal reglamentą. Slėgių kitimo skaičiavimų rezultatai
lyginami su leidžiamais slėgiais pagrindiniame cirkuliacijos kontūre, kuriuos hidraulinio smūgio
analizės atveju galima laikyti pirmame priartėjime priimtinumo kriterijais.

Slėgio pulsacijų, iššauktų GPK atbulinio vožtuvo užsidarymu, tyrimui RELAP5 modelyje buvo
panaudotos tam tikros specialios priemonės. Vietoje Standartinio RELAP5 "check valve" modelio
šiam vožtuvui buvo panaudotas inercinio vožtuvo "inertial valve" modelis. Šiame modelyje
aprašomas uždarančio disko judėjimas pagal antrą Niutono dėsnį, įvertinant judančių dalių (svirtis,
diskas) mases ir inercinį momentą, o taip pat slėgio kritimą vožtuve. Modelyje įvertinami
minimalus ir maksimalus disko pasisukimo kampai, taip pat pratekėjimas per uždarytą vožtuvą.
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GPK giljotininio trūkio iki atbulinio vožtuvo atveju jis užsidaro iš karto po trūkio, kas sukelia
didžiausias šilumnešio debito ir slėgio pulsacijas GPK ir gretimuose vamzdynuose. Įvykio
modeliavimas naudojant anksčiau aprašytą RELAP5 modelį atliktas pirmoms 100 sekundžių
realaus laiko. Maksimalus ištekėjimas per trūkį pirmomis sekundėmis po avarijos pradžios yra
—1400 kg/s. Vėliau išmetamo šilumnešio kiekis nežymiai mažėja ir ištirto periodo metu yra apie
1200 kg/s. Slėgis trukusiame GPK PCS slėgimo kolektoriaus pusėje akimirksniu sumažėja iki
atmosferinio slėgio, o slėgis BS ir PCS slėgimo kolektoriuje tuo metu mažėja labai lėtai. RAAS
įsijungia po 32 sekundžių nuo avarijos pradžios sutapus dviems signalams: slėgio padidėjimas
atspariose sandariose ALS patalpose ir vandens lygio avarinės pusės BS nukritimas iki atžymos "-
1000 mm" pagal lygio matuoklį. GPK atbulinis vožtuvas užsidaro praktiškai akimirksniu dėl debito
apsivertimo (šilumnešio debitas per atbulinį vožtuvą nutrūksta per 0,04 s po trūkio). Atbulinio
vožtuvo užsidarymas užkerta kelią šilumnešio praradimui iš BS. Greitas atbulinių vožtuvų
užsidarymas iššaukia slėgio pulsacijas GPK ir prie jo prijungtuose vamzdynuose. Slėgio pulsacijos
GPK prasideda iš karto po trūkio, yra gęstančio pobūdžio ir trunka apie 0,5 s (4 pav,). Maksimalus
slėgis GPK už atbulinio vožtuvo pasiekiamas maždaug 0,1 s po trūkio ir yra apie 10 MPa. Reikia
pabrėžti, kad pasiekiamas maksimalus slėgis GPK ir prie jo prijungtuose vamzdynuose maždaug
15 % didesnis, negu MPA atveju. Slėgis vamzdynuose, jungiančiuose RAAS kolektorius su GPK,
keičiasi pagal slėgio kitimą GPK. Maksimalus slėgio pulsacijos pikas šiame vamzdyne yra 10,2 MPa,
kas žymiai mažiau maksimaliai leistinų slėgių PCK ir RAAS vamzdynuose (12,3 MPa). Iš GPK
slėgio pulsacijos sklinda vamzdynais į apatines vandens komunikacijas. Kadangi kuro kanaluose yra
vandens garo mišinys, slėgio pulsacijų aktyviojoje zonoje nėra. Ir nors apatinių vandens
komunikacijų vamzdyno pabaigoje dar yra neperkaitintas vanduo, slėgio pulsacijos čia maždaug
3 kartus mažesnės (5 pav.).
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17



RAAS įsijungimas po 32 s nuo avarijos pradžios taip pat sukelia slėgio padidėjimą vamzdynuose,
jungiančiuose RAAS kolektorius su GPK, bet jis žymiai mažesnis už hidraulinio smūgio iššauktą
slėgį. Tai paaiškinama tuo, kad RAAS greitaeigės sklendės atsidaro žymiai lėčiau, negu užsidaro
GPK atbulinis vožtuvas. Todėl ir RAAS vandens padavimo sukelti trikdžiai kelis kartus mažesni už
sukeltus staigiu atbulinio vožtuvo užsidarymu.

Tokiu būdu parodyta, kad net pačių nepalankiausių sąlygų atveju atsirandančios pulsacijos žymiai
mažesnės už slėgius hidraulinių bandymų metu, todėl mažai tikėtina, kad hidraulinio smūgio
pasekmės gali iššaukti reaktoriaus aušinimo kontūro vientisumo pažeidimą.

Hidraulinio smūgio įtakos GPK atbuliniam vožtuvui ir RAAS-GPK vamzdynams struktūrinė
analizė

Grupinio paskirstymo kolektoriaus ir prie jo prijungtų reaktoriaus avarinio aušinimo sistemos ir
vandens komunikacijų vamzdynų struktūrinio vientisumo įvertinimui panaudota kompiuterinė
programa IPP. Ši programa remiasi baigtinių elementų metodika, kuri yra specializuota vamzdynų
skaičiavimui.

Ataskaitoje SAR /SAR-96/ pažymėta kad priverstinio cirkuliacinio kontūro visi vamzdynai,
išskyrus kuro kanalus ir būgnus separatorius, priskirti 2 klasei pagal ASME reikalavimus. Todėl
GPK ir prie jų prijungtų RAAS ir VK vamzdynų struktūrinė analizė atlikta pagal ASME III
poskyrį NC /RCN-95/.

Vamzdynų modeliai naudoti struktūrinio vientisumo analizei. GPK ir prie jų prijungtų RAAS ir
VK vamzdynų struktūrinei analizei hidraulinio smūgio metu naudoti du modeliai (žiūr. 6 ir 7 pav.).
Tai padaryta dėl tos priežasties, kad GPK vamzdis yra tvirtai įtvirtintas sienoje, skiriančioje 208 ir
209 patalpas. Šie modeliai identiški modeliui, kuris buvo panaudotas hidraulinei analizei.

6 pav. GPK ir RAAS vamzdynų sujungimo modelis



7 pav. trPK ir VK vamzdynų sujungimo modelis

Abiejuose modeliuose šilumos nešiklio temperatūra yra priimta 285 °C, o slėgis "GPK-RAAS"
modelyje - 10,12 MPa ir "GPK-VK" modelyje - 9,7 MPa. Tai maksimalios slėgių reikšmės šiuose
vamzdynuose, gautos kompiuterinės programos RELAP5 pagalba. Vamzdynų, atbulinių vožtuvų ir
šilumnešio svoriai modelyje įvertinti. Įtempimo būvio įvertinimui hidraulinio smūgio atveju
dinaminių jėgų priklausomybė nuo laiko gauta kompiuterinės programos RELAP5 pagalba.

Vamzdynų įtempimų būvio įvertinimas. GPK-RAAS vamzdynų struktūrinė analizė.
Vamzdynų struktūrinio vientisumo analizė buvo atlikta sekantiems apkrovimo atvejams:

• Savasis svoris+vidinis slėgis+temperatūrinis poveikis;
• Apkrova nuo hidraulinio smūgio;
• Savasis svoris+vidinis slėgis+apkrova nuo hidraulinio smūgio.

Pagal atliktus skaičiavimus nustatyta, kad didžiausi įtempimai GPK-RAAS sujungimuose gauti
apkrovimo atveju "Savasis svoris+vidinis slėgis+apkrova nuo hidraulinio smūgio". Skaičiavimo
rezultatai pateikti 8 pav.

Iš gautų rezultatų matyti, kad GPK-RAAS vamzdynuose hidraulinio smūgio atveju įtempimų
koeficientas pagal ASME III NC reikalavimus neviršija 1. Tai reiškia, kad šių vamzdynų
struktūrinis vientisumas bus nepažeistas.

GPK-VK vamzdynų struktūrinė analizė. GPK-VK vamzdynų struktūrinio vientisumo analizė buvo
atlikta tiems patiems apkrovimo atvejams, kaip ir GPK-RAAS vamzdynams. Pagal atliktus
skaičiavimus nustatyta, kad ir GPK-VK vamzdynuose didžiausi įtempimai gauti apkrovimo atveju
"Savasis svoris+vidinis slėgis+apkrova nuo hidraulinio smūgio". Skaičiavimo rezultatai pateikti 9
ir 10 pav. Iš gautų rezultatų matyti, kad GPK-VK vamzdynuose hidraulinio smūgio atveju didžiausi
įtempimai gauti vamzdžių lenkimo alkūnėse. Labiausiai apkrautose vietose gauta, kad įtempimų
koeficientas pagal ASME III NC reikalavimus lygūs 1,15. GPK, RAAS ir VK vamzdynai pagaminti
iš austenitinio plieno 08Chl8N10T. Šio metalo stiprumo riba 300 °C temperatūroje yra 412 MPa.
Iš apskaičiuotų įtempimų rezultatų (244 MPa) matyti, kad stiprumo riba neviršita. Stiprumo
atsargos koeficientas iki stiprumo ribos yra lygus 1,68. Kadangi struktūrinio vientisumo analizė
atlikta esant konservatyviausiam apkrovimo atvejui, tai VK vamzdynų struktūrinis vientisumas bus
nepažeistas. Gauti įtempimai (244 MPa) gali iššaukti tik plastines deformacijas. Tai reiškia, kad
įvykus hidrauliniam smūgiui būtina atlikti VK vamzdynų lenkimo alkūnių, VK vamzdžių
sujungimus su GPK ir technologiniais kanalais kontrolę.
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8 pav. GPK-RAAS vamzdynų sujungimo įtempimų koeficiento pasiskirstymas apkrovimo atveju
"Savas svoris+vidinis slėgis+hidraulinis smūgis"

9 pav. GPK-VK vamzdynų sujungimo įtempimų (KPa) pasiskirstymas apkrovimo atveju "Savas
svoris+vidinis slėgis+hidraulinis smūgis"



10 pav. GPK-VK vamzdynų sujungimo įtempimų koeficiento pasiskirstymas apkrovimo atveju
"Savas svoris+vidinis slėgis+hidraulinis smūgis"

Išvados:

• Įtempimų koeficientas pagal ASME III NC reikalavimus neviršija 1. Tai reiškia, kad šių
vamzdynų struktūrinis vientisumas bus nepažeistas.

• Didžiausi įtempimai gauti vamzdžių lenkimo alkūnėse. Maksimalūs skaičiuojami įtempimai
pagal ASME III NC lygūs 244 MPa, t.y. didesni už leidžiamus įtempimus 212 MPa, tačiau
mažesni už stiprumo ribą 412 MPa. Įtempimų koeficientas šiuo apkrovimo atveju lygus 1,15.
Tai reiškia, kad gauti įtempimai (244 MPa) gali iššaukti tik plastines deformacijas, bet
vamzdynų struktūrinis vientisumas bus nepažeistas.

Kampinės suvirinimo siūlės, jungiančios RAAS su GPK, struktūrinė analizė

RSR ataskaitoje nurodyta, kad kampinės suvirinimo siūlės, jungiančios reaktoriaus avarinę
aušinimo sistemą su grupiniu paskirstymo kolektoriumi, stiprumas gali būti nepakankamas ir ji gali
suirti. Tokios avarijos metu per atsiradusį plyšį ištekėtų dalis šilumnešio ir būtų nutrauktas
vandens iš reaktoriaus avarinės aušinimo sistemos tiekimas į grupinį paskirstymo kolektorių. RSR
ataskaitoje rekomenduojama (15 rekomendacija), kad tokios avarijos galima būtų išvengti
atliekant šio mazgo eksploatacinę kontrolę. Tačiau reaktoriaus avarinės aušinimo sistemos
vamzdyno prijungimo prie grupinio paskirstymo kolektoriaus mazgo konstrukcija yra sudėtinga ir
nėra galimybės panaudoti standartinius kontrolės metodus. Todėl reikia parengti specialią
kontrolės metodiką ir aparatūrą, o kad tai atlikti būtina nustatyti, kokie plyšiai šiam mazgui yra
labiausiai pavojingi.
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Darbe patikrintas reaktoriaus avarinės aušinimo sistemos vamzdyno prijungimo prie grupinio
paskirstymo kolektoriaus mazgo stiprumas pagal PNAE ir ASME kriterijus, o taip pat, naudojant
R6 metodą, nustatyti labiausiai pavojingi plyšių matmenys ir plyšių orientacija.

Reaktoriaus avarinės aušinimo sistemos vamzdyno prijungimo prie grupinio paskirstymo
kolektoriaus mazgo konstrukcija pavaizduota 11 pav. Klaustuko ženklu pažymėti nežinomi
matmenys - tai išorinis užapvalinimo spindulys Ą ir vidinis užapvalinimo spindulys r2.
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11 pav. Reaktoriaus avarinės aušinimo sistemos vamzdyno prijungimo prie grupinio paskirstymo
kolektoriaus mazgo konstrukcija

Suvirinimo siūlė suvirinta rankiniu argono-lankiniu būdu (12 pav.). Vamzdžiai pagaminti iš
08X18H10T plieno. Suvirinimo siūlės medžiaga - 04X19H11M3. Skaičiavimuose priimta, kad
normalios eksploatacijos slėgis 8,82 MPa, temperatūra - 285 °C, hidraulinių bandymų slėgis
12,35 MPa, temperatūra - 60 °C.

Reaktoriaus avarinės aušinimo sistemos vamzdyno prijungimo prie grupinio paskirstymo
kolektoriaus mazge veikiančių jėgų ir momentų apskaičiavimui buvo sudarytas vamzdinės sistemos
baigtinių elementų modelis panaudojant kompiuterinę programą PIPEPLUS (13 pav.). Į modelį
įtraukti slėgimo kolektorių ir grupinį paskirstymo kolektorių jungiantis vamzdynas, grupinio
paskirstymo kolektoriaus vamzdis iki 209 patalpos ir reaktoriaus avarinės aušinimo sistemos
vamzdynai. Apskaičiuotos jėgos ir momentai panaudoti atliekant stipruminius skaičiavimus.

Reaktoriaus avarinės aušinimo sistemos vamzdyno prijungimo prie grupinio paskirstymo
kolektoriaus mazgo stipruminei analizei pagal ASME III poskyrio NB reikalavimus buvo sudarytas
baigtinių elementų modelis (14 pav.) naudojant kevalinius baigtinius elementus. Modelis sudarytas
naudojantis kompiuterine programa FE/PIPE.

Suvirinimo siūlės zonoje įtempimų pasiskirstymui ir dydžiui didelę įtaką turi išorinis ir vidinis
užapvalinimo spinduliai /į ir r2, ypač išorinis spindulys Ą . Kadangi šių užapvalinimo spindulių
dydžiai nebuvo žinomi, buvo atlikta išorinio užapvalinimo spindulio Ą įtakos įtempimų dydžiui
analizė.
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14 pav. Reaktoriaus avarinės aušinimo sistemos vamzdyno prijungimo prie grupinio paskirstymo
kolektoriaus mazgo baigtinių elementų modelis

15 pav. Postuluoti plyšiai: a) plyšys kampe, b) pusės elipsės formos paviršinis plyšys, c) elipsės
formos plyšys siūlės viduryje
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Stipruminėje analizėje apskaičiuoti įtempimų dydžiai panaudoti nustatant galimus pavojingiausius
plyšius, jų orientaciją ir kritinius matmenis. Buvo postuluoti trys plyšių tipai: plyšys trišakio kampe
(15 pav. a), pusės elipsės formos ašinis paviršinis plyšys (15 pav. b) ir elipsės formos ašinis plyšys
siūlės viduryje (15 pav. c). Šie plyšiai yra pavojingiausi trišakio formos konstrukcijoms. Žiedinių
plyšių suvirinimo siūlėje analizė nebuvo atlikta, nes įtempimai ašine kryptimi yra žymiai mažesni
nei žiedine ir todėl žiedinių plyšių kritiniai matmenys yra žymiai mažesni nei ašinių.

Atliekant skaičiavimus buvo priimta, kad pradinis postuluoto plyšio gylis 2 mm, ilgis - 12 mm, t.y.
buvo priimta, kad plyšio gylio ir ilgio santykis lygus 6. Plyšių analizė atlikta naudojantis
kompiuterine programa SACC 4.0 metodu R6.

Kampinės suvirinimo siūlės, jungiančios reaktoriaus avarinę aušinimo sistemą su grupiniu
paskirstymo kolektoriumi, struktūrinė analizė parodė, kad:

• mazgo statinis stiprumas normalios eksploatacijos ir hidraulinių bandymų sąlygomis
pagal PNAE reikalavimus yra pakankamas;

• mazgo statinis stiprumas normalios eksploatacijos sąlygomis pagal ASME III poskyrio
NB reikalavimus yra pakankamas, jei išorinis užapvalinimo spindulys Ą ne mažesnis
kaip 10 mm, o hidraulinių bandymų sąlygomis - ne mažesnis kaip 25 mm;

• mažiausi kritiniai plyšių matmenys gauti normalios eksploatacijos sąlygomis, kai
išorinis užapvalinimo spindulys ri=0. Šiuo atveju gauta, kad kritinis plyšio trišakio
kampe gylis acr=14,6 mm, kritinis pusės elipsės formos ašinio paviršinio plyšio gylis
2^=11,7 mm ir ilgis 7cr=70,l mm, kritinis elipsės formos ašinio plyšio siūlės viduryje
gylis acr=12,9 mm ir ilgis 7^=77,2 mm.

6.2 Termohidrauliniai skaičiavimai, esant pagrindinio cirkuliacinio siurblio atjungimui ir
atbulinio vožtuvo neužsidarymui

Giluminėje saugumo analizėje, atliktoje Ignalinos AE /SAR-96/ buvo atliktas pereinamojo proceso
skaičiavimas su PCS užsikirtimu ir jo atbulinio vožtuvo neužsidarymu. Išnagrinėtame atvejyje nėra
siurblių darbo iš inercijos ir todėl šį įvykį pagal pasekmes galima būtų prilyginti atvejui su vieno
PCS atjungimu. Bet vieno siurblio atjungimas yra labiau tikėtinas atvejis ir todėl kelia kur kas
didesnį susidomėjimą eksploataciniu požiūriu. Šiame darbe Ignalinos AE RELAP5 PCK modelio
verifikavimui buvo atliktas dviejų realių įvykių vykusių 14.05.96 (IAE 1-as blokas) ir 23.01.98 (IAE
1-as blokas) modeliavimas. Atlikta analizė vieno PCS atjungimo su atbulinio vožtuvo
neužsidarymu esant 4200 MW šiluminiam reaktoriaus galingumui ir 39000 m3/h šilumnešio debitui
per reaktorių. Šio skaičiavimo tikslas buvo minimalaus šilumnešio debito per aktyviąją zoną ir
resursų pakankamumo iki šilumos mainų krizės įvertinimas. Taip pat atliktas atjungto PCS DRV
pridarymo efektyvumo įvertinimas ir DRV pridarymo laipsnio įtakos į debitą per aktyviąja zoną
įvertinimas. Šis darbas atliktas pagal sutarti su Ignalinos AE.

Vieno PCS sustojimas dėl elektros energijos praradimo 6 kV sekcijoje įvyko 1996.05.14 antrajame
energobloke.

18:10 bloko valdymo pulte suveikė avarinė signalizacija dėl elektros energijos praradimo 6 KV
sekcijoje ir AZ-4 suveikimo. Išsijungė pagrindinis cirkuliacinis siurblys 2YD22D01 ir kiti veikiantys
mechanizmai, kurie buvo maitinami elektros energija iš minėtos sekcijos. Dėl AZ-4 suveikimo
reaktoriaus galingumas sumažėjo iki 2700 MW (š) vietoje 2900 MW (š) kaip buvo tikėtasi
/IAE1-96/.

Iki pažeidimo energetinis blokas Nr. 2 dirbo normalios eksploatacijos sąlygomis 3400 MW
Šiluminiu galingumu ir TG-3 elektriniu galingumu lygiu 380 MW bei TG-4 elektriniu galingumu
lygiu 670 MW.
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Skaičiavimų, atliktų naudojantis RELAP5 kodo pagalba sudarytu modeliu, rezultatai sulyginti su
IAE matuotomis reikšmėmis. Gautas neblogas išmatuotų ir apskaičiuotų parametrų sutapimas
(16 pav.) leido tą patį Ignalinos AE modelį panaudoti vieno PCS sustojimo ir atbulinio vožtuvo
neužsidarymo atvejui analizuoti. Vieno PCS sustojimas ir jo atbulinio vožtuvo neužsidarymas,
iššaukęs šilumnešio debito sumažėjimą dešinėje reaktoriaus pusėje įvyko 1998.01.23.

Iki pažeidimo energetinis blokas Nr. 2 dirbo normalios eksploatacijos sąlygomis 3700 MW
šiluminiu galingumu ir TG-3 elektriniu galingumu lygiu 720 MW bei TG-4 elektriniu galingumu
lygiu 480 MW. Eksploatacijos metu veikė: PCS-11, 13, 14, 22, 23, 24. Debitas PCK sudarė po
21000 m3/h per kiekvieną reaktoriaus pusę /IAE2-98/.

10:21:54 dėl PCS-22 išsijungimo suveikė avarinė apsauga AZ-4, dėl ko reaktoriaus galingumas
automatiškai sumažinamas iki 2860 MW (š).
Kanalų signalizacijos lentoje ir spalvotame grafiniame displėjuje (debito per technologinius
kanalus fragmentas) atsirado daug signalų dėl vandens debito sumažėjimo dešinėje reaktoriaus
pusėje. Pagal debito per technologinius kanalus fragmentą minimalios debito reikšmės
technologiniuose kanaluose buvo 8,3 - 8,5 m3/h, suminis debitas per dešinės pusės technologinius
kanalus buvo 13400 m3/h, o suminis debitas per du likusius dirbti dešinėje pusėje PCS buvo
20700 m3/h.
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16 pav. Šilumnešio debitas per atskirus PCS (1996.05.14. d. įvykis)

Reaktoriaus operatorius davė nurodymą informacinės-skaičiavimo sistemos operatoriui perrašyti
vandens debito sumažėjimo ir vandens debito viršijimo ribines reikšmes keturiems PCS ir pagal
elektrinės pamainos viršininko komandą tęsė reaktoriaus galingumo mažinimą.

10:24 reaktoriaus galingumas buvo sumažintas iki 2100 MW. Debitai kai kuriuose periferiniuose
technologiniuose kanaluose siekė mažiau kaip 10 m3/h. Elektrinės pamainos viršininkas davė
komandą sumažinti galingumą iki 1900 MW.

10:25 reaktoriaus galingumas buvo 1900 MW.
Pagal debito per technologinius kanalus fragmentą debitai technologiniuose kanaluose padidėjo
iki 10,4 - 10,5 m3/h, bet signalų dėl vandens debito sumažėjimo skaičius pagal signalizacijas kanalų
signalizacijos lentoje ir spalvotame grafiniame displėjuje nesumažėjo.

10:23:08 bloko valdymo vedantis inžinierius uždarė PCS-22 DRV.
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10:25 bloko valdymo vedantis inžinierius papildomai apkrovė PCS-23, 24 atidarydamas DRV.

10:28 bloko valdymo vedantis inžinierius uždarė sklendę PCS-22 slėgimo vamzdyne.
Modeliuojant šį įvykį, reaktoriaus galingumo kitimas buvo priimtas pagal IAE matavimų
duomenis. RELAP5 sukurto IAE modelio pagalba paskaičiuotas atbulinis tekėjimas per sustojusį
siurblį maždaug po 35 sekundžių pasiekia maždaug 4900 m3/h. Tuo pačiu metu kiekvienas iš dviejų
veikiančių siurblių didina savo našumą nuo 7750 m3/h iki 10100 m3/h. Išaugęs siurblių našumas
kompensuoja atbulinį tekėjimą per neveikiantį atbulinį vožtuvą. Minimalus realus šilumnešio
debitas per aktyviosios zonos avarinę pusę sudaro maždaug 15500 m3/h. Po galingumo sumažėjimo
(suveikus AZ-4) dėl slėgių persiskirstymo kontūre, šilumnešio debitas per avarinę pusę nežymiai
padidėja. DRV uždarymas sustojusio PCS slėgimo vamzdyne praėjus 90 sekundžių nuo įvykio
pradžios leido sumažinti atbulinį tekėjimą maždaug 2000 m3/h. Be to realus šilumnešio debitas per
avarinę aktyviosios zonos pusę pasiekė 18000 m3/h. DRV atsidarymas dirbančiuose avarinės pusės
PCS po 220 sekundžių nuo avarijos pradžios padidino realų šilumnešio debitą per avarinę
aktyviosios zonos pusę iki 20000 m3/h. Bet dėl to šie siurbliai buvo perdaug perkrauti (debitas per
juos viršijo 11000 m3/h). Debitas per avarinę aktyviosios zonos pusę IAE buvo nustatytas kaip
individualių debitomačių technologiniuose kanaluose parodymų suma. Debitomačiai "ŠTORM"
turi debito matavimo paklaidą dėl darbinės šilumnešio temperatūros skirtumo nuo normalios.
Nurodyta paklaida kompensuojama išskaitant iš visų debitomačių parodymų 4,15 m3/h. Išmatuotų
ir suskaičiuotų RELAP5 kodo pagalba šilumnešio debitų per reaktorių (įskaitant individualių
debitomačių technologiniuose kanaluose parodymų paklaidas) sulyginimas pavaizduotas 17 pav.
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17 pav. Suminis šilumnešio debitas (atskirų debitomačių parodymų per kanalus suma) per PCK
kilpas (1998.01.23. d. įvykis)

Naudojantis suderintu RELAP5 modeliu buvo atlikta vieno PCS atjungimo ir atbulinio vožtuvo
neužsidarymo analizė esant maksimaliam leistinam reaktoriaus galingumui. Atlikti vieno PCS
sustojimo su atbulinio vožtuvo neužsidarymu esant 4200 MW šiluminiam reaktoriaus galingumui ir
39000 m3/h šilumnešio debitui per reaktorių (pagal "ŠADR" parodymus) skaičiavimai.
Skaičiavimai parodė, kad patikimam aktyviosios zonos aušinimui pakanka dviejų dirbančių PCS,
netgi esant atbuliniam tekėjimui per neužsidariusį atbulinį vožtuvą. Šiuo atveju kritinio šiluminio
tekėjimo minimalus santykis paskaičiuotas pagal Griunvaldo koreliacijas su realiu šiluminiu
tekėjimu sudaro 1,71. Reikia pažymėti, kad RELAP5 kode kritinio šiluminio tekėjimo
modeliavimui naudojamos Griunvaldo koreliacijos su korekcijos koeficientais, kurie truputį
sumažina kritinio šiluminio tekėjimo atsiradimo pradžią lyginant su eksperimentiniais duomenimis
RBMK reaktoriaus šilumą išskiriančioms rinklėms. Tuo būdu RELAP5 kodo pagalba atlikti
skaičiavimai yra konservatyvūs.
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6.3 Avarijų lokalizacijos sistemos saugumo analizė

Šio darbo tikslas buvo atlikti Ignalinos AE avarijų lokalizavimo sistemos (18 pav.) struktūrinę
analizę. Tai buvo pareikalauta Ignalinos AE saugumo įvertinimo grupės, remiantis SAR ir RSR
rekomendacijomis /ISP-97/. Įvairių komponentų saugumo pagrindimas apima visas projektines
avarijas. Tuo tikslu buvo atlikta visų projektinių avarijų analizė kompiuterinės programos
RELAP5 pagalba ir buvo nustatyta, kad didžiausias radioaktyvių produktų išmetimas ir didžiausias
slėgis ALS patalpose susidarys MPA atveju, t.y. įvykus slėgimo kolektoriaus giljotininiam trūkiui.
Šiame darbe ALS struktūrinė analizė atlikta MPA atveju. ALS saugumo pagrindime atlikti
sekantys darbai /OBS-98/:

• PCK termohidraulinių parametrų MPA atveju nustatymas;

• ALS patalpų nesandarumo nustatymas;

• ALS termohidraulinių parametrų MPA atveju nustatymas;

• Labiausiai apkrautų ALS gelžbetoninių konstrukcijų MPA atveju neardanti kontrolė;

• Betono savybių tyrimas;

• Gelžbetoninių konstrukcijų armatūros cheminės sudėties ir mechaninių charakteristikų
tyrimas;

• ALS struktūrinio vientisumo MPA atveju analizė;

• Apšvitinimo dozių nustatymas sanitarinės apsauginės zonos riboje;

• ALS inžinerinis įvertinimas.



Priverstinio cirkuliacinio kontūro termohidraulinių parametrų MPA atveju nustatymas

Įvertinant ALS saugumą yra svarbu ar šios sistemos gelžbetoninės konstrukcijos atlaikys apkrovas
susidarančias avarijų atveju ir nustatyti ALS hermetinių patalpų galimybę sustabdyti radioaktyvių
medžiagų, patenkančių į šias patalpas avarijos metu, patekimą į aplinką. Todėl yra svarbu minėtų
analizių atlikimui parinkti tokią avariją, kurios metu susidaro didžiausias slėgis ALS patalpose ir
gaunamas didžiausias radioaktyvių medžiagų išmetimas. Tai gaunasi MPA atveju, t.y. esant
giljotiniam trūkiui priverstinio cirkuliacinio siurblio slėgimo kolektoriaus. Tai yra atlikta
panaudojant kompiuterinę programą RELAP5. Nustatyta išmetama energija ir skilimo
produktų kiekis išmetamas j ALS patalpas avarijos metu. Gauti rezultatai panaudoti ALS
termohidraulinių parametrų ir apšvitinimo dozių sanitarinės apsauginės zonos riboje MPA atveju
apskaičiavimui.

ALS patalpą nesandarumo nustatymas

Atominių elektrinių ALS patalpų sandarumas yra labai aktuali problema. Todėl šio projekto
vykdymo metu didelis dėmesys buvo skirtas patalpose esančių nesandarumų nustatymui.
Nesandarumo vietų nustatymui įsigyta ir pradėta naudoti termovizinė kamera ir akustinis
ištekėjimų ieškotojas. 1998 m planinio remonto metu nustatytas faktinis ekvivalentinis ALS
patalpų nesandarumo plotas, kuris panaudotas ALS termohidraulinių parametrų MPA atveju
skaičiavimui kompiuterine programa CONTAIN.

ALS termohidrauiinių parametrų MPA atveju nustatymas

Šiame projekte atliktas ALS patalpų hidraulinių parametrų skaičiavimas kompiuterinės programos
CONTAIN pagalba. Skaičiavime panaudota masės ir energijos išmetimo funkcija, gauta
kompiuterinės programos RELAP5 pagalba. ALS termohidraulinių parametrų skaičiavimas
atliktas veikiant ALS siurblinės-aušintuvo įrenginiui ir įvertinus faktinį patalpų nesandarumą.
Nustatyta, kad slėgis ALS patalpose avarijos metu labai priklauso nuo patalpų nesandarumo.
Maksimalus slėgis MPA atveju ALS atspariuose blokuose neviršija 0,267 MPa, o ALS bokštuose
0,148 MPa. Tai neviršija projektinių slėgių atitinkamai lygių 0,4 MPa ir 0,18 MPa. Gauti rezultatai
panaudoti ALS gelžbetoninių konstrukcijų struktūrinėje analizėje.

Labiausiai apkrautą ALS gelžbetoninių konstrukciją MPA atveju neardanti kontrolė

Labiausiai apkrautų ALS gelžbetoninių konstrukcijų neardančią kontrolę atliko FORCE instituto
(Danija) specialistai. Labiausiai apkrautos vietas nustatė ISAG grupės darbuotojai kompiuterinės
programos ALGOR pagalba. Buvo atlikta 10 vietų ALS sienose ir perdengimuose neardanti
kontrolė. Nustatyta, kad visose matavimo vietose armavimo nukrypimai nuo projekto yra nežymūs,
išskyrus vieną perdengimą, t.y. būgno-separatoriaus nuleidžiamųjų vamzdynų (407-2) patalpos
perdengimas 25,1 m aukštyje. Neardančios kontrolės rezultatai buvo panaudoti ALS struktūrinėje
analizėje.

Betono savybių tyrimas

Kauno Technologijos universiteto Deformuojamų kūnų laboratorijos specialistai atliko betono
bandinių, paimtų iš Ignalinos AE 1 bloko ALS perdengimų ir sienų, stipruminių savybių tyrimus.
Išvadose pažymėta, kad betonas pagal atliktų tyrimų rezultatus pilnai atitinka M300 betonui
keliamus reikalavimus, kuris buvo naudotas ALS statybai. Tyrimų rezultatai buvo panaudoti ALS
struktūrinėje analizėje.
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Gelžbetoninių konstrukciją armatūros cheminės sudėties ir mechaninių charakteristikų tyrimas

Kauno Technologijos universiteto Mašinų projektavimo specialistai nustatė armatūrinių strypų
cheminę sudėtį, mechanines charakteristikas ir armatūrinių strypų klasę. Tyrimams naudoti
armatūriniai strypai, paimti iš Ignalinos AE 1 ir 3 blokų perdengimų ir sienų. Išvadose nurodyta,
kad armatūriniai strypai pagal cheminę sudėtį ir mechanines charakteristikas atitinka A-III klasės
armatūros strypų reikalavimus. Šios klasės armatūriniai strypai yra panaudoti ALS patalpų
armavimui. Taip pat išvadose yra paminėta, kad 1 bloko armatūriniai strypai yra stipresni negu 3
bloko analogiški armatūriniai strypai. Tyrimų rezultatai buvo panaudoti ALS struktūrinėje
analizėje.

ALS struktūrinio vientisumo MPA atveju analizė

ALS struktūrinio vientisumo įvertinimui MPA atveju panaudotos baigtinių elementų
kompiuterinės programos ALGOR, NEPTUNE ir TEMP-STRESS.Taip pat ALS atspariųjų blokų
sienų ir perdengimų stipruminiai skaičiavimai atlikti pagal statybinių normų SNiP 2.03.01-84
reikalavimus /SNP-84/.

ALS patalpų geometriniai duomenys surinkti iš statybinių brėžinių 2 bloko, kurie identiški 1 bloko
brėžiniams. Neaiškios vietos ir pastebėti netikslumai buvo tikslinami pagal gelžbetoninių
konstrukcijų armavimo brėžinius ir pagal vietą.

Duomenys apie sienų ir perdengimų armavimą surinkti iš gelžbetoninių konstrukcijų projektų.
Projektiniai duomenys sulyginti su neardančios kontrolės rezultatais. Esant neatitikimui, primti
neardančios kontrolės rezultatai.

Baigtinių elementų modelis ALS struktūrinei analizei. ALS statybinių konstrukcijų stiprumo
įvertinimui panaudotas baigtinių elementų metodas (kompiuterinės programos ALGOR ir
NEPTUNE). Dėl ALS sudėtingos konfigūracijos ALS modeliuota atskiromis patalpomis. Po to
šios patalpos buvo apjungtos į vieną modelį. Kadangi ALS yra sudaryta iš dviejų simetriškai
išdėstytų atspariųjų blokų ir bokštų, tai analizė atlikta dešinės ALS pusės (žiūr. 18 pav.). Kadangi
atspariuose blokuose ir bokštuose slėgiai avarijos metu yra skirtingi, tai struktūrinė analizė juose
atlikta atskirai. Skaičiavimui naudoti modeliai pavaizduoti 19 ir 20 paveiksluose.

ALS patalpų gelžbetoninės sienos ir perdengimai modeliuoti plokščiais sluoksniuotais baigtiniais
Mindlino elementais /PET-94/. Kadangi gelžbetonio armavimas statmenomis kryptimis yra
skirtingas, skaičiavimo modelyje armatūriniai strypai buvo perskaičiuojami į plokštes, kurios
skerspjūvio plotas yra analogiškas armatūrinių strypų skerspjūvių plotų sumai. Labiausiai
apkrautos ALS sienos ir perdengimai papildomai armuotos metaliniais karkasais. Karkasai
modeliuoti strypiniais elementais. Kadangi betonas blogai priešinasi tempimui, tai tempiamoje
zonoje gali atsirasti plyšiai, ir tuo pačiu ši zona bus neatspari tempimui. Todėl modelyje
tempiamas betonas pakeistas tuštuma (žiūr. 21 pav.).

Atliekant ALS gelžbetoninių konstrukcijų modeliavimą kompiuterine programa NEPTUNE
panaudotas keturių nodų ir keturių kampų plokščias elementas paruoštas Beličko /BEL-84/.
Vėliau šis elementas buvo išvystytas Kulako ir Fialo pastangomis, kad būtų galima įvertinti betono
ir armatūrinių strypų irimą /KUL-88/. Todėl tempiamo betono sluoksnių nereikia keisti į tuštumas,
ko pasėkoje skaičiavimų rezultatai gaunasi mažiau konservatyvūs.

Skaičiavimui kompiuterinėmis programomis ALGOR ir NEPTUNE buvo naudoti tie patys
baigtinių elementų modeliai. ALGOR baigtinių elementų modelio konvertavimui į NEPTUNE
baigtinių elementų modelį buvo paruošta konvertavimo programa CON_ALGOR. Skaičiavimų
rezultatų, gautų kompiuterinės programos NEPTUNE pagalba, pateikimui naudotas taip pat
kompiuterinės programos ALGOR post-procesorius. NEPTUNE skaičiavimo rezultatų failo
konvertavimui į ALGOR skaičiavimų rezultatų failą buvo paruošta speciali programa
CON_NEPTUNE.
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20 pav. Bokštų baigtinių elementų modelis



21 pav. Plokščias sluoksniuotas baigtinis elementas

ALS struktūrinė analizė kompiuterinės programos ALGOR pagalba. ALS patalpų struktūrinė analizė
atlikta veikiant projektiniam slėgiui, t.y. 0,3 MPa slėgis atspariuose blokuose ir 0,08 MPa slėgis
kondensaciniuose bokštuose. Gauti įtempimų būvio skaičiavimo rezultatai atspariame bloke ir
kondensaciniame bokšte parodyti 22 pav. ir 23 pav. Iš pateiktų rezultatų (22 pav.) matyti, kad
įtempimai (620 MPa) kai kuriose atspariojo bloko sienose viršija armatūrinių strypų takumo ribą
(420 MPa). Kadangi ALGOR galima atlikti tiktai tiesinę gelžbetoninių konstrukcijų analizę, tai apie
šio bloko konstrukcijų vientisumą pagal šią analizę spręsti negalima. Dėl šios priežasties buvo
atlikta atspariojo bloko netiesinė analizė panaudojant specializuotą gelžbetoninėms konstrukcijoms
kompiuterinę programą NEPTUNE.



Atlikus kondensacinio bokšto struktūrinę analizę nustatyta, kad didžiausi maksimalus normaliniai
įtempimai neviršija 343 MPa (23 pav.), o tai reiškia, kad įtempimai mažesni už armatūrinių strypų
takumo ribą. Iš gautų, tiesinės analizės rezultatų galima teigti, kad struktūrinė vientisumas
kondensacinių bokštų MPA atveju bus nepažeistas.

23 pav. Maksimalių normalinių įtempimų (Pa) pasiskirstymas kondensacinio bokšto sienose

ALS struktūrinė analizė kompiuterinės programos NEPTUNE pagalba. Kaip buvo minėta, pagal
gelžbetoninių konstrukcijų tiesinę analizę (ALGOR) gauta kai kuriose atspariojo bloko patalpų
sienose įtempimai viršijantys takumo ribą, todėl apie šių sienų struktūrinį vientisumą spręsti
negalima. Dėl minėtos priežasties atlikta minėto bloko netiesinė analizė (NEPTUNE). Netiesinei
analizei buvo panaudotos eksperimentiškai nustatytos diagramos "įtempimų priklausomybė nuo
deformacijų". Gauti įtempimų būvio atspariajame bloke skaičiavimo rezultatai pateikti 24 pav.

Iš pateiktų rezultatų matyti, didžiausi maksimalūs normaliniai įtempimai yra lygūs 340 MPa, kas
yra mažiau ir už takumo ribą. Pagal gautus rezultatus matyti, kad armatūros suirimas MPA atveju
neįvyks, o tai reiškia, kad atspariojo bloko struktūrinis vientisumas nebus pažeistas.

Kompiuterinės programos NEPTUNE pagalba galima atlikti plyšių formavimosi ir jų vystymosi
analizę betone. Atlikus gautų rezultatų analizę nustatyta, kad labiausiai apkrauta grupinių
paskirstymo kolektorių reaktoriaus aušinimo sistemos vamzdynų patalpa (208 patalpa). Visose
šios patalpos sienose pradeda formuotis plyšiai betone. Besiformuojantys plyšiai parodyti dviejose
šios patalpos sienose. Plyšiai kurie pradeda formuotis pasiekę betono stiprumo ribą tempiant,
pavaizduoti brūkšneliais. Brūkšnelio pasvirimo kampas parodo betono skilimo kampą (25 pav.). 26
pav. pavaizduota 11,5 m aukščio perdengime susidarantys plyšiai. Pasiekiamas toks betono būvis,
kuriame baigiasi jo įvertinimas tempimui ir prasideda plyšio atsivėrimas (vaizduojami
žvaigždutėmis -*). Tai reiškia kad toks betono elementas praranda atsparumą tempimui, bet
nepraranda atsparumo spaudimui.



24 pav. Maksimalių normalinių įtempimų (Pa) pasiskirstymas atspariojo bloko sienose

25 pav. Susiformavusių plyšių vaizdas MPA atveju 208 patalpos sienoje, skiriančioje 208 ir
209 patalpas
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26 pav. Susiformavusių plyšių vaizdas MPA atveju 208 patalpos perdengime 11.5 m aukštyje

Apšvitinimo dozių nustatymas sanitarinės apsauginės zonos riboje

Darbe yra apskaičiuota skilimo produktų pernešimas ALS patalpose ir šių produktų išmetimas į
aplinką iš ALS patalpų. Atlikta radioaktyvaus apšvitinimo dozių Ignalinos AE sanitarinės-
aps auginės zonos riboje įvertinimas MPA atveju. Nustatyta, kad gyventojų apšvitinimo dozės
neviršija leidžiamų normų, nustatytų normatyviniuose dokumentuose /SPP-88, SAP-81/.

ALS inžinerinis įvertinimas

Šiame darbe atliktas ALS inžinerinis įvertinimas. Pažymėta, kad ALS atitinka daugumą šiai
sistemai keliamų funkcinių saugumo reikalavimų ir dideliu tikimybės laipsniu funkcionuos visais
nustatytais projektinių avarijų atvejais. Taip pat šiame darbe nustatytas apibrėžtas skaičius
neatitikimų funkciniams ir projektiniams reikalavimams /SPP-88, SIB-87/, kurie keliami reaktorių
apsauginiams gaubtams, ir pateiktos rekomendacijos ALS saugumo padidinimui.

Išvada apie Ignalinos AE ALS saugumo lygį

Atlikta kompleksinė Ignalinos AE ALS saugumo analizė, apimanti eksploatacinio patyrimo
analizę, inžinerinį įvertinimą, termohidraulinius ir struktūrinius skaičiavimus. Gauti skaičiavimo
rezultatai, atliktos neardančios kontrolės rezultatai ir eksperimentiniai betono ir armatūrinių
strypų tyrimai neišryškino žymių trūkumų dėl kurių būtų negalima tolimesnė Ignalinos AE 1 bloko
ALS tolimesnė eksploatacija.

ALS statybinių konstrukcijų struktūrinis vientisumas MPA atveju remiantis netiesine analize
(NEPTUNE) nebus pažeistas.
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6.4 Grafito klojinio - technologinio kanalo tarpelio sumažėjimo įtakos Ignalinos AE
problema

Reaktoriaus eksploatacijos saugumo įvertinimas, užsivėrus tarpeliui tarp grafito klojimo ir
technologinių kanalą

Pirminė Ignalinos AE 1-ojo bloko avarijų analizė atlikta 1994 - 1996 metais EPRB finansuojamos
Saugumo Analizės Ataskaitos (SAA) rėmuose. Projektas buvo grindžiamas prielaida, kad tarpeliai
tarp kuro kanalų ir grafito yra atviri. Atviri tarpeliai tarp kuro kanalų ir grafito sudaro sąlygas
netrukdomam kuro kanalų šiluminiam išsiplėtimui ir susitraukimui, bei šilumos pernešimui per
tarpelius. SAA rekomenduojama, kad Ignalinos AE 1—sis blokas turi būti sustabdytas anksčiau
negu užsivers tarpelis tarp kuro kanalų ir grafito. Techninė problema yra ta, kaip žinoti kada šis
tarpelis užsivers. Plati programa tarpelio užsidarymo kitimui stebėti yra vykdoma ir pasiekimų
šioje srityje tikimasi artimiausioje ateityje. Yra planuojama užtikrinti pakankamus matavimus
(pasinaudojant įvairia technika), kad patikimai įsitikinti, jog tarpelis neužsivers eksploatacijos
metu ateityje ir su sąlyga, kad matavimai nerodys, jog tarpelis užsivers jau artimiausios
eksploatacijos metu. Nepaisant šių veiksmų, egzistuoja galimybė, kad paskutiniaisiais bloko
eksploatavimo metais vienas ar daugiau tarpelių gali užsidaryti ir kuro kanalai gali būti suspausti.
Kaip buvo pažymėta, tai yra neanalizuota prielaida.

Kad saugumo požiūriu sprendimas, susijęs su eksploatacijos metu vykstančiais pereinamaisiais
procesais tarpelio užsidarymo metu, būtų padarytas JAV Energetikos Departamentas ir Pacific
Northwest Nacionalinė Laboratorija (PNNL) finansavo bendrą tyrimo programą pagal PNNL
kontraktą Nr. 307597-A-R8, Užduotis Nr. 8, tarp SCIENTECH, Inc., Lietuvos energetikos
instituto (LEI), ir Harvey Mudd koledžo dėl saugumo įvertinimo atlikimo, liečiančio įtempimus
RBMK reaktorių kuro kanaluose po grafito-kuro kanalo tarpelio užsidarymo. Ši analizė turi
parodyti, kad jei tikrinant kuro kanalus eksploatacijos metu parametrų reikšmės neviršys ribinių
reikšmių, tai pagal atitinkamus saugumo kriterijus kuro kanaluose trūkių nebus. Šios ribinės
reikšmės turėtų būti panaudotos sudarant naują Technologinį Reglamentą, kuriame būtų įvertinti
grafito ir kuro kanalo matavimai bei tikrinimai.

Darbo pradžioje buvo atlikta Ignalinos AE kuro kanalų termodinaminė analizė stacionarioms
sąlygoms prieš ir po tarpelio užsidarymo. Šie stacionarios būsenos skaičiavimai buvo atlikti kuro
kanalo ir apsupančio jį grafito pradinių ribinių šiluminių sąlygų įvertinimui pilno kontakto atveju
su suspaudimo atsiradimu labiausiai tikėtinose vietose. (Baigtinio elemento analizė buvo atlikta
1995 metais Ignalinos AE SAA, bet tik tam atvejui, kai tarpeliai atviri). Taip pat šie skaičiavimai
buvo panaudoti įvertinti pradinius kuro kanalo įtempimo lygius. Pagrindinius statinių įtempimų
analizės rezultatus galima būtų susumuoti taip:

• Kuro kanalų suspaudimas sukelia lėtą kontaktinių jėgų susidarymą tarp vidinio grafito
žiedo paviršiaus ir kuro kanalo. Šios kontaktinės jėgos yra trinties šaltinis, kuris stipriai
spaudžia kuro kanalą.

• Kontaktinės jėgos yra labai jautrios kuro kanalo temperatūros pokyčiams, kai keičiantis
slėgiui sistemoje turimas mažesnio poveikio efektas.

Po to kai pradinės ribinės (slėgio ir temperatūros) sąlygos ir įtempimai buvo nustatyti,
panaudojant Ignalinos AE RELAP5 modelį, turintį detalią vieno kuro kanalo nodalizaciją, buvo
atlikta pereinamųjų procesų analizė. Buvo nustatyti labiausiai ribojantys pereinamieji procesai
kurie iššauktų maksimalius įtempimus kuro kanale jo suspaudimo sąlygomis. Skaičiavimai parodė,
kad:

• Temperatūros/slėgio charakteristikos pereinamojo proceso metu, esant staigiam zonos
aušinimo atvejui (kai šaltas vanduo klaidingo suveikimo atveju paduodamas iš RAAS
hidrobalionų) su suspaustais kuro kanalais iššaukia temperatūrų kritimą apytiksliai nuo 255 °C
iki 200 °C per 20 sekundžių (27 pav.) - tuo metu slėgiai kyla nežymiai.
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• Temperatūros/slėgio charakteristikos pereinamo proceso metu, esant staigiam zonos įkaitinimo
atvejui (kai nenumatytai užsidaro reguliuojantysis vožtuvas) su suspaustais kuro kanalais
iššaukia temperatūrų padidėjimą apytiksliai nuo 300 °C iki 375 °C - slėgis tuo metu sumažėja
apie 0,6 - 0,2 MPa.

27 pav. Kuro kanalo vamzdžio temperatūros pokytis staigaus aušinimo atveju (klaidingas RAAS
įsijungimas)

Įtempimų pereinamųjų procesų analizė buvo atlikta naudojant ABAQUS baigtinio elemento
analizės modelį kuro kanalui ir grafito blokui. Buvo panaudoti RELAP5 analizės temperatūros ir
slėgio profiliai. 28 pav. yra tipiškas įtempimų pereinamųjų procesų, esant staigiam zonos
aušinimui, brėžinys. Viršutinės kreivės atitinkamai atvaizduoja skersinius ir radialinius įtempimus
kuro kanalo viduje. Visais atvejais įtempimų maksimalios reikšmės gerokai žemiau takumo ribos
reikšmių.

28pav. Įtempimai kuro kanalo vamzdyje staigaus aušinimo aiveju (klaidingas RAAS įsijungimas)
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Panašus skaičiavimai buvo atlikti pereinamųjų procesų scenarijui su staigiu zonos įkaitinimu. Čia
taip pat buvo parodyta, kad įtempimų lygiai yra žymiai mažesni negu takumo įtempimai
dominančiose temperatūrų srityse.

Pagrindinius įtempimų pereinamų procesų analizės rezultatus galima būtų susumuoti taip:

• Netrukusiems kuro kanalams numatomų įtempimų sukėlimo priežastimi buvo zonos aušinimo
ir jkaitinimo pereinamieji procesai (atitinkamai: klaidingas šalto vandens padavimas iš RAAS
hidrobalionų ir nenumatytas reguliuojančio vožtuvo užsidarymas).

• Aukščiau paminėta išvada tinka abiems (takumo ir lenkimo) atvejams netrukusiuose kuro
kanaluose.

• Įtrūkimo mechaniniai įvertinimai naudojant rekomenduotą metodą PD-6493 parodė, kad
priimtinos saugos ribos, kad kuro kanalas netrūktų būtų mažesnės negu 1,0 mm išoriniams
ašiniams plyšiams ir mažesnės negu 1,5 mm vidiniams periferiniams plyšiams. Tai efektyviai
galima būtų naudoti kaip pagrindą naujiems inspekcijų eksploatacijos metu kriterijams.

Ignalinos AE reaktorių grafito klojinių skersmens eksploatacinės kontrolės apimčių nustatymas

Darbo tikslas yra išnagrinėti reaktoriaus grafito klojinių ir technologinių kanalų technines
charakteristikas, nustatyti jų parametrų priklausomybę nuo energijos išdirbio ir nustatyti kiek
reikia išmatuoti grafito klojinių, kai technologinių kanalų kontrolės apimtys žinomos. Tai pagrįsti
garantuojant 0.95 patikimumą, kad iki sekančios patikros nebus kanalų su išnykusiu tarpeliu.
Išnagrinėti keli matematiniai modeliai.

Pasipriešinimo modelis

Tikimybė, kad pasipriešinimas R yra mažesnis nei krūvis Q, reiškia, kad Q yra regione X ir X+dX
ir R < X.

FR(X) - R pasiskirstymo funkcija

Suintegravus per visą intervalą:

x
= \pR(x)dx

(O

I

o.

pF=p(R<Q)=]FR(X)pq(X)dX

X X + d X

Krūvis Q Pasipriešinimas R
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pF = p(R < Q) = \FR (X)pq (X)dX

-{x-Rpasf

** dX

*Pq(X)dX = 0,
^ R

Ekstremalių reikšmių trendo modelis

Turime A ir B matavimus. Matavimai priklauso nuo energijos išdirbio E. Sukonstruojame
funkcijas

ir

fA (Et) = mm{x{Et), Xmia (E^ )) minimalių A reikšmių

fB {Ej ) = m3SL(x(Ej ), Xmax (Ej_x)) maksimalių B reikšmių.

N 2

Mažiausių kvadratų metodu: ^J\mA (£,.) — yi) —> min apskaičiuojame šių funkcijų trendus
( = 1

mA (E) = ctE + c i? mB (E) = bE + d

Konstruojame vidurkio pasikliautinumo intervalus trendui f̂  kai dispersija nežinoma ir atsitiktinis
dydis pasiskirstęs pagal normalinį dėsnį.

~-_Lv
Įvertiname vidurkį m 2-u X

nA M

ir dispersiją

~ m-m
t = —

Prie šių sąlygų dydis t turi Stjudento pasiskirstymą su n-1 laisvės laipsniu ir galima užrašyti
išraišką:

\<£} = Sn_l(e)-Sn_l(-e) = P P=0|95;0,99

kur S yra t pasiskirstymo funkcija.
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Pasikliautinumo intervalas

/ = (in - S, m + S)

r— n - matavimų skaičius

Tikriname sąlygą WlA (E) — S> = JflB (E) su užsiduota P ir n - kaip kintamuoju.

Veibulo pasiskirstymo modelis

Turėdami A ir B matavimus apskaičiuojame trendus kaip energijos E išdirbio funkcijas

mA (E) = ctE +c ir mB (E) = bE + d
ir randame dispersijas.

Trendus apskaičiuojame mažiausių kvadratų metodu:

t
1=1

Ant kiekvieno iš trendų "uždedame" Veibulo pasiskirstymus ir priklausomai nuo energijos išdirbio
stebime su kokia tikimybe jie "persidengs".

A mažėjantis, todėl jį aprašome minimalių reikšmių skirstiniu
x-f

B didėjantis, todėl jį aprašome maksimalių reikšmių skirstiniu

f(x\ju,<y) = — e a

<j

p (tikimybė, kad a.d. didesnis už kitą a.d.) lygi
00 X

p =

co i v - / / \r- U

p= J — exp\-X-J^—e °* f J _ e x p ] ^ ^ ^ - e ^ \dx
CT [ & j ^ [ a J

Tikrinama prie kokios E ir su kokia tikimybe atsitiktinis dydis turintis Veibulo pasiskirstymą bus
didesnis už kitą.

Anomalinio elgesio modelis

RBMK tipo reaktorių eksploatavimo patirtis bei eksperimentiniai grafito dimensijų pokyčių po
apšvitinimo tyrinėjimai parodė, kad laikui bėgant grafito diametrų išsibarstymas didėja.
Pagrindiniai faktoriai yra energijos išdirbis ir grafito darbinė temperatūra /BAR-76, GON-78/.
Taip pat nustatyta, kad kai kurių grafito blokų dimensijos labai skiriasi nuo panašiomis sąlygomis
dirbusių blokų. Todėl galima patvirtinti anomalinio elgesio hipotezę. Anomalinio elgesio įvertinimui
buvo sudarytas matematinis modelis paremtas kokybės įvertinimo ir patikimumo teorija.
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Turime masyvą iš N elementų, tarp kurių yra D defektinių. Įvertinkime kontrolės apimtį, kad j ją su
tikimybe p pakliūtų ne mažiau vieno defektinio elemento. Tikimybė, kad po vieno patikrinimo visi
m elementai bus kokybiški apibrėžiama hipergeometriniu pasiskirstymu ir lygi

p _ K!K!
q2 _ ; Binomo koeficientas.

K Qf-(K-Q)/
Q-'-(K-Q)!

it

Tikimybė, kad po K patikrinimų visi elementai bus kokybiški, yra

f Cm ^\K

Cm

Tikimybė, kad po K patikrinimų iš visų elementų bus defektinių ne mažiau vieno, yra

P{d>l}=l-P = \^^-\

Užduotis : prie duotosios p rasti K.

Rezultatų analizė ir išvados. Skaičiavimai buvo atliekami taikomosios matematikos programine
įranga MAPLE V ir MathCAD. Gauti rezultatai parodyti 1 lentelėje.

1 lentelė Matavimų kontrolės apimties 1998 metams rezultatai

Standartinis nuokrypis CJQ

0,1
0,2

0,21
0,22
0,23
0,24
0,25

Kontrolės apimtys 1998m. prie pasikliovimo lygmens 0,99

7
15
16
20
24
32
51

Rezultatai rodo, kad modelis yra labai jautrus dispersijai. Remiantis tuo, kad statistinių duomenų
nėra daug, pagal konservatyvias prielaidas galime dispersiją padauginti iš 2 arba iš 3. Analogiški
koeficientai naudojami Vakarų šalių praktikoje. Koeficientą pasirinkę 2,5, gauname, kad prie
dispersijos 0,25 matavimų skaičius yra 51.

Veibulo modeliu buvo apskaičiuota tarpelio išnykimo tikimybė, reaktoriui pasiekus įvairų elektros
energijos išdirbį (2 lentelė).

2 lentelė Veibulo modeliu gauti rezultatai: tarpelio išnykimo tikimybės priklausomybė nuo
elektros energijos išdirbio

EI. energijos išdirbis, MW*dienos

9000
10000
11000
12000
12500

Tarpelio išnykimo tikimybė

0.001
0.007
0.032
0.127
0.233
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Tarpelio užsidarymo tikimybė 1998-1999 metais yra apie 10~3.

Planinio patikrinimo režimo metu rekomenduojama išmatuoti 51 grafito kolonos diametrą.

1999 metais rekomenduojama patikslinti grafito kolonų kontrolės apimtis pagal 1998 metų
matavimų rezultatus.

IAE 1 energobloko tarpelio tarp technologinio kanalo ir grafito blokų matavimą rezultatą 1996-
1998 ataskaitos ekspertizė

IAE 1 energobloko tarpelio tarp technologinio kanalo ir grafito blokų matavimų rezultatų 1996-
1998 ataskaitoje /ZAZ-98/ (29 pav.) įtraukti technologinio kanalo ir grafito blokų diametrų
matavimų duomenys, jų analizė bei išvados. Metodika, pagal kurią buvo atlikta šių duomenų
analizė, neapima individualaus kanalo tarpelio pasikeitimo analizės ir priklausomybės nuo
energijos išdirbio kiekviename kanale. Išvados pateiktos ataskaitoje yra nepakankamai
motyvuotos.

Atliekant šios ataskaitos ekspertizę buvo atlikta papildoma analizė apskaičiuoti tarpelio
užsidarymą. Atlikti skaičiavimai paremti tarpelio priklausomybe nuo energijos išdirbio
kiekviename grafito bloke. Taip pat buvo paskaičiuotos tarpelio užsidarymo tikimybės.

Buvo pasirinkti 1000 kanalų kurie turi energijos išdirbį 7500-9600 MW*d. Skaičiavimai buvo
atliekami tik su 10 vidurinių grafito kolonos blokų. Per pastaruosius metus kanalų pasiskirstymas
pagal energijos išdirbį nepasikeitė. IAE ekspertai patvirtino, kad kanalų pasiskirstymas pagal
energijos išdirbį nesikeis iki 2001.

Individualių blokų energijos išdirbių skalė 750-1060 MW*d buvo suskaidyta į intervalus po
50 MW*d.

Tarpelis, mm

2

CpOO OOOO CD
oor

<DuOaCDGEDO OOtD

700 750 800 850 900 950

Grafito bloko energijos išdirbis, MW*d
1000 1050 1100

29 pav. Grafito-kuro kanalo tarpelio priklausomybė nuo energijos išdirbio

Buvo patikrinta kiekvieno intervalo tarpelių duomenų pasiskirstymo dėsnis. Pritaikius normalųjį
pasiskirstymą buvo suskaičiuota tarpelio užsidarymo tikimybė viename bloke. Remiantis kanalų
pasiskirstymu pagal energijos išdirbį, tikimybė, kad tarpelis išnyks bent viename kanale iki 2001
metų buvo suskaičiuota. Tikimybė yra 10"5 eilės.

Tam, kad paskaičiuoti tarpelio užsidarymo tikimybę ilgesniam laikotarpiui, reikia atlikti
papildomą kuro kanalų ir grafito klojinių diametrų kontrolę 2000 metais.
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6.5 RBMK-1500 reaktoriaus papildoma avarinio stabdymo sistema

RBMK-1500 avarijų analizė atlikta giluminiame Ignalinos AE saugos pagrindime /SAR-96/
(projektas užbaigtas 1996 metais). Ji apima netik projektines avarijas, bet taip pat pereinamųjų
procesų, neveikiant reaktoriaus stabdymui (ATWS) analizę. ATWS yra avarijos, apimančios
avarijas be šilumnešio praradimo (vidutinis dažnis maždaug 1,0/metai, pvz. turbinos sustojimas) ar
nedažnus įvykius (maždaug 3 • 10'2/metai, pvz. reaktyvumo įvykiai) ir automatinio reaktoriaus
stabdymo gedimą. Sutinkamai su pagrindimu, atliktu Barselinos projekte /BAR-96/, tokio gedimo
tikimybė gali būti 4«10"4 ar didesnė. Ši gedimo tikimybės reikšmė parodo ATWS svarbą Ignalinos
AE. Pagrindiniai ATWS analizės tikslai yra parodyti kad slėgis reaktoriaus aušinimo sistemoje
nebus viršytas, reaktorius bus sustabdytas ir šilumos nuvedimas bus pakankamas. RBMK tipo
reaktoriams ATWS nėra projektinės avarijos ir anksčiau nebuvo atlikta šio tipo avarijų analizė.
ATWS analizė Ignalinos S AR yra pirma tokio tipo avarijų analizė RBMK tipo reaktoriams.

Aukščiau paminėta analizė parodė, kad kai kurie ATWS scenarijai gali sukelti nepriimtinas
pasekmes. Pavyzdžiui, elektros energijos savoms reikmėms praradimo atveju, kai reaktorius dirba
4200 MW šiluminiu galingumu saugumo kriterijus reaktoriaus aušinimo sistemoje bus pažeistas
maždaug per vieną minutę. Akivaizdus RBMK tipo reaktorių saugos trūkumas iššaukia vieną
aukšto prioriteto rekomendaciją: turi būti įdiegta antra greitaeigė, nepriklausoma ir visiškai
skirtinga reaktoriaus stabdymo sistema. Tačiau antros reaktoriaus stabdymo sistemos sukūrimui ir
įdiegimui reikia trijų ar keturių metų. Taigi, Ignalinos saugos žiuri /ISP-97/ rekomendavo Ignalinos
AE įdiegti kompensuojančias priemones, kurios sugebėtų sumažinti riziką iki to laiko, kol bus
įdiegta antra stabdymo sistema. Todėl VATESI pareikalavo, kad Ignalinos AE sukurtų ir įdiegtų
kompensuojančias priemones - papildomą stabdymo ir apsaugos sistemą - DAZ sistemą 1998 m.
Ignalinos AE 1 bloko planinio remonto metu. JAV DOE sutiko padėti Ignalinos AE sukurti ir
įdiegti DAZ. Sutinkamai su projekto planu IS AG atliko avarijų analizę DAZ saugumo pagrindime.

DAZ saugumo pagrindime atlikta dviejų pereinamųjų procesų, kurie, jei vyktų be reaktoriaus
stabdymo, privestų prie sunkių avarijų, analizė. Tai elektros energijos savoms reikmėms praradimo
ir vakuumo turbinų kondensatoriuose praradimo atvejai. Abiem atvejais skaičiavimai, naudojant
Ignalinos AE RELAP5 modelį atlikti maksimaliai leistinai reaktoriaus šiluminei galiai (4200 MW)
ir 50 % nuo projektinės reaktoriaus galios (2400 MW). Abiem galios lygiams analizuota projektinė
energobloko būsena (kada visos sistemos išskyrus RVAS dirba pagal projektą) ir ribinė leistina
energobloko būsena (tik vienas GRĮ-B iš dviejų ir tik 10 PAV iš 12 veikia, be to nesuveikia visi
AMS ir veikia tik keturi RAAS siurbliai ir šešių).

Žemiau, kaip atlikto darbo pavyzdys, pateikta elektros energijos savoms reikmėms praradimo
esant 4200 MW reaktoriaus šiluminei galiai analizė. Daroma prielaida, kad bet koks reaktoriaus
galios mažinimas, iššauktas esamos reaktoriaus valdymo ir apsaugos sistemos (RVAS) neveikia,
tačiau reaktorius yra stabdomas papildomos apsaugos sistemos DAZ pagalba. Analizės rezultatai
lyginami su ATWS atvejo (elektros energijos savoms reikmėms praradimas be jokių galios
mažinimo priemonių) rezultatais.

Elektros energijos savoms reikmėms praradimas iššaukia staigų ir sunkų reaktoriaus aktyviosios
zonos aušinimo pablogėjimą dėl visų PCS sustojimo ir dėl visų MS sustojimo. Tai taip pat iššaukia
turbinų generatorių sustojimą ir tuo būdu neatitikimą tarp garo generacijos ir pašalinimo
(4200 MW (š)). Negalimumas sumažinti reaktoriaus galią iššauks slėgio ribų pažeidimą.

Po inicijuojančio įvykio, nepaisant nežymaus šilumnešio kokybės aktyviojoje zonoje pokyčio, kuro
temperatūros ir kitų parametrų, kurie veikia reaktyvumą, pasikeitimo, reaktoriaus galia palaikoma
apytiksliai pastovia 4200 MW lokalinio automatinio reguliavimo sistemos pagalba, kol nesuveikia
DAZ. Dviejų GRĮ-B ir 12 PAV pralaidumo neužtenka garo, kuris generuojamas reaktoriuje,
pašalinimui. Dėl to slėgis PCK staigiai pradeda augti po turbinų uždarančiųjų reguliuojančių
vožtuvų užsidarymo (30 a pav.). Maždaug po 7,5 sekundės nuo avarijos pradžios kai slėgis BS pasiekia
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30 pav. Elektros energijos savoms reikmėms praradimas su egzistuojančios RVAS gedimu, su ir
be DAZ sistemos suveikimo 4200 MW reaktoriaus galiai
1 - saugumo kriterijus; 2 - DAZ suveikimo reikšmė; a - slėgis BS; b - debitas per PCS; c -
didžiausia kuro apvalkalo temperatūra; d - didžiausia kuro kanalo vamzdžio sienelės
temperatūra
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DAZ suveikimo ribą (8,09 MPa), DAZ sistema generuoja signalą atjungti energijos tiekimą
valdymo strypų servomotorų movoms. To pasėkoje greitaeigės avarinio stabdymo sistemos strypai
ir rankinio valdymo strypai įleidžiami į aktyviąją zoną ir reaktorius sustabdomas. ATWS atveju
reaktoriaus galia išlieka pastovi, o slėgio mažinimo įrenginiai negali pašalinti viso reaktoriuje
generuojamo garo. Per 82 sekundes nuo avarijos pradžios viršijama kontūro vientisumo
nepažeidimo riba (10,4 MPa). Maždaug po 9 sekundžių nuo avarijos pradžios šilumnešio debitas
per kiekvieną veikiantį PCS sumažėja iki 3500 m3/h (30 b pav.). Tai antra DAZ suveikimo riba. Šis
signalas yra perteklinis. Penkių iš šešių dyzelių generatorių paleidimas (vienas dyzelis generatorius
gali būti remontuojamas) atliekamas automatiškai po visų turbinų sustojimo arba tinklo
praradimo. Kai pasiekiamas tinkamas dyzelių generatorių našumas (maždaug po 25 s nuo avarijos
pradžios), AMS pradeda veikti, bet po 35 sekundžių nuo avarijos pradžios šilumnešio slėgis AMS
išėjimuose nukrenta žemiau 5 MPa ir siurbliai stabdomi (DAZ sistemos atveju). Vandens tiekimas
RAAS siurbliais prasideda su 30 sekundžių vėlinimu. ATWS atveju RAAS siurbliai negali tiekti
vandens dėl aukšto slėgio PCK. Vandens lygis BS avarijos pradžioje mažėja ir pradeda didėti tik
po 200 sekundžių (DAZ sistemos atveju). Vėliau (po 10 - 15 minučių nuo avarijos pradžios)
operatorius turi imtis veiksmų, kad išvengti BS perpildymo.

Didžiausia kuro apvalkalo temperatūra maksimalios galios kanale (3,75 MW) pasiekia —420 °C
maždaug po 8 sekundžių nuo avarijos (30 c pav.). Vėliau, po DAZ suveikimo, temperatūros
pradeda mažėti ir saugumo riba 700 °C kuro apvalkalui ir 650 °C kuro kanalo vamzdžio sienelei
nepasiekiama. ATWS atveju kritinis šilumos srautas viršijamas maksimalios galios kanaluose po
10 sekundžių nuo avarijos pradžios. Tai iššaukia kuro apvalkalo ir kuro kanalo vamzdžio sienelės
temperatūrų augimą. Didžiausia kuro apvalkalo temperatūra maksimalios galios kanale pasiekia
700 °C maždaug po 24 sekundžių nuo avarijos (30 c pav.). Kadangi slėgis PCK tuo metu aukštas,
apvalkalo pūtimasis negalimas ir ši temperatūrų riba nėra pavojinga. Tačiau po 43 sekundžių nuo
avarijos pradžios didžiausia kuro kanalo vamzdžio sienelės temperatūra tame pačiame kuro kanale
pasiekia 650 °C (30 d pav.). Galimas kuro kanalo vamzdžio pažeidimas. Tai reiškia, kad gali įvykti
daugelio kuro kanalų vamzdžių trūkis, kadangi pagal kuro kanalų galios pasiskirstymą prie
4200MW šiluminės galios /SAR-96/yra 11 maksimalios galios kanalų. Vėliau (maždaug po 50 s)
šiame kanale didžiausia apvalkalo temperatūra pasiekia 1200 °C ir po 87,5 sekundės
RELAP5skaičiavimai nutraukiami (ATWS atveju), kadangi apvalkalo temperatūra šiame kuro
kanale išeina iš šilumos laidumo lentelės ribų.

Generuojamų avarijos apsaugos signalų pasekmės ir laikai elektros energijos savoms reikmėms
praradimo atveju su egzistuojančios RVAS gedimu pateikti 3 lentelėje. Šioje lentelėje apibendrinti
visi skaičiuoti atvejai (4200 MW ir 2400 MW reaktoriaus galiai projektinei ir ribinei leistinai
energobloko būsenai). DAZ sistema pradeda stabdyti reaktorių po 7 - 7,5 sekundžių nuo avarijos
pradžios dėl slėgio padidėjimo BS esant 4200 MW šiluminei reaktoriaus galiai. Antra DAZ
suveikimo reikšmė (sumažėjęs šilumnešio debitas per PCS) yra pasiekiama po trijų keturių
sekundžių. Šis signalas yra perteklinis. Kada pradinė reaktoriaus galia mažesnė (generuojamo garo
kiekis taip pat mažesnis) slėgis BS auga ne taip staigiai. Tuo metu DAZ sustabdo reaktorių dėl
sumažėjusio debito per PCS signalo. Didžiausios parametrų, svarbių reaktoriaus saugai (slėgis BS,
didžiausia kuro apvalkalo ir kuro kanalo vamzdžio sienelės temperatūros) reikšmės taip pat
pateiktos 3 lentelėje. Aukštesnei pradinei reaktoriaus galiai šie parametrai įgauna didesnes
reikšmes. Tačiau visais atvejais šių parametrų reikšmės yra žemiau leistinų ribų.

Analogiška analizė atlikta ir vakuumo turbinų kondensatoriuose praradimo atvejui. Avarijos
analizė parodė, kad kuras yra apsaugotas nuo suirimo ir PCK apsaugotas nuo slėgio viršijimo
abiem pradiniams įvykiams (3 lentelė).

44



3 lentelė Avarijų analizės rezultatai

Reakto-
riaus
galia,

MW

DAZ suveikimas, s

Aukštas
BS slėgis

Žemas
PCS

debitas

Didžiausias BS
slėgis, MPa

Skai-
čiuota

Saugos
krite-
rijai

Didžiausia kuro
apvalkalo

temperatūra, °C

Skai-
čiuota

Saugos
krite-
rijai

Didžiausia kuro
kanalo

vamzdžio
sienelės

temperatūra, °C
Skai-
čiuota

Saugos
krite-
rijai

Elektros energijos savoms reikmėms praradimas

4200*
4200**
2400**

7,4
7,2
-

11,0***

11,0***

11,4

8,32
8,38
7,92

10,4
10,4
10,4

425
425
307

700
700
700

305
305
300

650
650
650

Vakuumo turbinų kondensatoriuose praradimas

4200*
4200**
2400*
2400**

7,9
7,8
-

197

-

-

-

-

8,19
8,24
7,72
8,10

10,4
10,4
10,4
10,4

317
317
306
310

700
700
700
700

307
304
297
303

650
650
650
650

* - projektinė energobloko būsena
** - ribinė leistina energobloko būsena
*** - pasikartojantis signalas

6.6 Reaktorių aktyviosios zonos modeliavimas

Reaktorių realių būsenų skaičiavimai

Siekiant pagerinti techninius-ekonominius kuro ciklo parametrus bei pakelti Ignalinos AE saugos
lygį, dabartiniu metu Ignalinos AE reaktoriai palaipsniui yra užkraunami 2,4% sodr. urano kuru su
išdegančiu sugėrikliu erbiu. Šio proceso metu taip pat senos konstrukcijos RR strypai (mod. 2091-
01) palaipsniui yra keičiami modernizuotos konstrukcijos (mod. 2477-01) RR strypais. Naudojant
programų paketą QUABOX/CUBBOX, buvo atlikti pagrindinių neutroninių-fizikinių
charakteristikų skaičiavimai kai kurioms pasirinktoms Ignalinos AE RBMK-1500 reaktorių
aktyviųjų zonų būsenoms.

Kaip pradiniai duomenys reaktoriaus, esančio darbinėje būklėje, neutroninių-fizikinių
charakteristikų apskaičiavimui buvo pasirinktos šios Ignalinos AE I-jo ir 2-jo blokų duomenų
bazės (DB): I-jo bloko DB užfiksuotos ISS TITAN 1998 m. vasario 3 d. bei 1998 m. gegužės 5 d., ir
2-jo bloko DB užfiksuotos ISS TITAN 1998 m. kovo 18 d. bei 1998 m. rugpjūčio 24 d.. Šios
duomenų bazės Ignalinos AE buvo pateiktos mums elektroninėje formoje. Naudojant atitinkamą
programų paketo QUABOX/CUBBOX procedūrą, siekiant suderinti trimačio neutronų lauko
pasiskirstymą su aktyviojoje zonoje esančių daviklių parodymais, 5% ribose buvo pakoreguoti
vidutiniai kuro išdegimo profiliai pagal aktyviosios zonos aukštį bei kiekvieno kanalo energijos
išdirbis. Skaičiavimai, kaip jau minėta anksčiau, buvo atlikti, naudojant vokiečių firmos GRS mbH
programų, paketą QUABOX/CUBBOX, kuris šiuo metu yra verifikuojamas RBMK tipo
reaktoriams, tame tarpe ir RBMK-1500 reaktoriams.

1998 m. sausio 30 d. bei 1998 m. gegužės 5 d. Ignalinos AE I-jo bloko reaktoriuje, o 1998 m. kovo
17 d. bei 1998 m. rugpjūčio 24 d. Ignalinos AE 2-jo bloko reaktoriuje buvo atliekami
eksperimentai, kurių tikslas - nustatyti garo ir galios reaktyvumo koeficientus. Eksperimentų metu
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gautos reaktyvumo koeficientų reikšmės buvo palygintos su skaičiavimo rezultatais gautais
programų paketo QUABOX/CUBBOX pagalba (žiūr. 4 lentelę).

"RĮ TSP papildyme" /TOB-97/ pateikiami kai kurie prognozinių skaičiavimų rezultatai, modeliuojant
Ignalinos AE abiejų energoblokų pervedimą dirbti vien tik urano-erbio kuru. Kurčiatovo instituto
ir/arba NIKIET bendradarbiai, naudodami programų paketus STEPAN /KUR-98/ ir SADCO
/NIK-98/, atliko palaipsnio šių abiejų reaktorių pervedimo dirbti urano-erbio kuru prognozinius
skaičiavimus, o vėliau ir pagrindinių neutroninių-fizikinių charakteristikų skaičiavimus visoms
aukščiau išvardintoms Ignalinos AE I-jo ir 2-jo blokų reaktorių būsenoms. Vėlesnieji skaičiavimai
buvo atlikti, turint tikslą sulyginti savo skaičiavimo rezultatus su realiais eksperimentų rezultatais,
bei pagrįsti šių programų paketų tinkamumą atlikti prognozinius skaičiavimus urano-erbio kuro ir
naujų modernizuotos konstrukcijos 2477-01 mod. RR strypų įsisavinimo procese. Skaičiavimo
rezultatų, gautų panaudojus programų paketus STEPAN ir SADCO, bei mūsų atliktų skaičiavimų
rezultatų palyginimas taip pat pateikiamas 4 lentelėje.

Analizuodami 4 lentelę matome, kad skaičiavimo rezultatai, gauti programų paketų STEPAN,
SADCO ir Q/C pagalba, paklaidų ribose pakankamai gerai atitinka vieni kitus bei neblogai
sutampa su atliktų eksperimentų rezultatais, aukščiau minėtoms realioms reaktorių būsenoms.
Visi apskaičiuoti bei išmatuoti reaktyvumo koeficientai taip pat pakankamai gerai koreliuoja
tarpusavyje, o stebimi skirtumai atskirais atvejais bei jų atsiradimo priežastys buvo išdėstytos
dokumentuose /LEI1-98, LEI2-98/.

Apibendrinus galima daryti išvadą, kad visos pagrindinės neutroninės-fizikinės Ignalinos AE I-jo
bei 2-jo energoblokų RBMK-1500 reaktorių charakteristikos yra saugiose ribose, o patys
reaktoriai, palaipsniui įsisavinant naująjį 2,4% sodr. kurą su erbiu, dirba stabiliai ir saugiai.

Aktyviosios zonos nusausėjimo efekto netiesinės priklausomybės nuo šilumnešio tankio įvertinimas

RSR ekspertai /RSR-97/, atlikdami "Ignalinos AE giluminės analizės" /SAR-96/ įvertinimą ir
analizuodami taip vadinamas "reaktyvumo avarijas", nustatė netiesinę PCK nusausėjimo efekto
nuo šilumnešio tankio priklausomybę. Tuo tarpu SAR ekspertai, analizuodami šias avarijas,
naudojo tiesinę priklausomybę. RSR rekomendacijose nurodyta, kad, nustatant PCK nusausėjimo
efektą, remiantis garo reaktyvumo koeficiento matavimais Ignalinos AE, reikėtų įvertinti šią
netiesinę priklausomybę (RSR-62 rekomendacija /RSR-97/). Ši rekomendacija buvo įtraukta į
"Ignalinos AE saugumo pagerinimo programą Nr. 2" /SIP2-97/ (lentelė 3, 3.31).

Ignalinos AE personalas, atsižvelgdamas į tai, kas jau išsakyta aukščiau, paruošė techninę pažymą
/TEC-98/, kur pateikiama PCK nusausėjimo efekto netiesinės priklausomybės nuo šilumnešio
tankio analizė, bei išvados dėl aktyviosios zonos nusausėjimo efekto netiesinės priklausomybės ir
garo reaktyvumo koeficiento nepastovumo nuo šilumnešio tankio, kontroliuojant šias
charakteristikas IAE, įvertinimo. Kadangi Ignalinos AE darbuotojų kartu su Kurčiatovo instituto
specialistais bei RSR ekspertų atlikti skaičiavimai yra nepriklausomi ir netrivialūs, buvo sulygintos
tarpusavyje (žiūr. 31 pav.) reaktyvumo kitimo priklausomybės IAE abiems blokams, keičiantis
šilumnešio tankiui nuo darbinio taško iki 0 g/cm3, pateiktos dokumente /TEC-98/, bei RSR /RSR-
97/ ir SAR /SAR-96/ ataskaitose. Kaip matyti iš 31 pav., priklausomybės, pateiktos techninėje
pažymoje /TEC-98/, kokybiškai atitinka rezultatus, pateiktus RSR ataskaitoje /RSR-97/, tačiau
negali būti tiesiogiai kiekybiškai lyginami su dokumentuose /RSR-97/ ir /SAR-96/ pateiktomis
priklausomybėmis, kadangi šios priklausomybės apskaičiuotos, esant skirtingoms pradinėms
sąlygoms (skirtingas šilumnešio tankis normaliomis reaktoriaus darbo sąlygomis). Todėl, mes
atlikome reaktyvumo kitimo nuo šilumnešio tankio nepriklausomus skaičiavimus, esant pradinėms
sąlygoms, analogiškoms naudotoms techninėje pažymoje /TEC-98/.
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4 lentelė. Skaičiavimo rezultatų, atliktų naudojant programų paketus STEPAN, SADCO ir QUABOX/CUBBOX, sulyginimas su atliktų eksperimentų
rezultatais Ignalinos AE 1-jame bei 2-jamc cnergoblokuose

Parametras
Data
Rezultatai
ŠIR su erbiu sk.
PSK sk.
VSsk.
2477-01 mod. RR
strypų sk.
Kuro išdegimas,
MW paros/kg
Reaktoriaus galia,
MW(š)
Operatyvinė reakt.
atsarga, RR str.
Garo reakt. koef.,
Peff
PCK nusausėjimo
efektas, p e f f

RVAS aušinimo
kontūro nušaus,
efektas, p e f f

Galios reakt. koef.,
10* Peff /MW
Reakt. koef. pagal
kuro temp.,
10-3peff/°C
Reakt. koef. pagal
grafito temp.,
10-3peff/°C

Ignalinos AE 1-as blokas
98.01.30.

Eksp.
352
25
5

48

8,42

2320

55,5

0,7±0,2

-(2,2±
0,2)

STEPAN
352
25
5

48

8,42

2226

56,6

0,71

0,07

2,62

-2,83

-2,91

5,36

98.02.03.
Q/C
357
25
5

48

8,56

2217,4

55,63

0,83

0,45

2,93

-2,29

-2,82

6,74

98.05.05.

Eksp.
500
17
1

48

8,61

4020

56,0

0,6+0,2

-(2,0+
0,2)

STEPAN
500
17
1

48

8,60

4050

55,8

0,68

0,35

2,76

-2,62

-2,84

5,87

SADCO
500
17
1

48

4050

55,9

0,60

0,11

3,53

-2,16

-2,51

4,61

Q/C
500
17
1

48

8,71

4062

55,4

0,80

0,36

3,06

-2,19

-2,45

2,36

Ignalinos AE 2-as blokas
98.03.17.

Eksp.
840
13
5
71

9,95

3680

56,0

0,7±0,2

-(2,2+
0,2)

-
Prognoz.

860
13
4

55,8

0,54

0,36

-2,80

98.03.18.
Q/C
840
13
5
71

10,02

3805,5

55,69

0,85

0,56

2,84

-2,08

-2,43

3,77

98.08.24.
Eksp.
1060

5
4
71

10,32

4100

56,1

0,7+0,2

-(2,0+
0,2)

-
Prognoz.

1060
5
4

52,9

0,61

0,46

-2,77

98.08.24.
Q/C
1060

5
4
71

10,36

4092,8

56,13

0,80

0,52

2,75

-2,22

-2,60

4,09
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Aktyviosios zonos nusausėjimo efekto priklausomybės nuo šilumnešio tankio skaičiavimai buvo
atlikti, panaudojant trimatį pilnos aktyviosios zonos neutroninių skaičiavimų programų paketą
QUABOX/CUBBOX. Pradiniai duomenys buvo: 93.08.26 IAE I-jo bloko reaktoriaus elektroninė
duomenų bazė, 93.02.25 IAE 2-jo bloko reaktoriaus elektroninė duomenų bazė. Trimačio
neutroninio galingumo lauko pasiskirstymo suderinimui su reaktoriaus viduje esančių daviklių
parodymais, buvo patikslintas vidutinis aktyviojoje zonoje ašinis kuro išdegimo profilis ir atlikta
galingumo kiekviename technologiniame kanale korekcija, 5% ribose nuo pradinių jo reikšmių.
Programų pakete QUABOX/CUBBOX tokia galimybė yra.

400

R
ea
k
t
yv
u
mas
P
P
m

350-

300-

250-

200-

150-

100

50

1 blokas /TEC-98/
2 blokas ATEC-98/

NIKIET/SAR-96/ Centrinis galingumo
pikas /RSR-97/

Normalus galingumo
pasiskirstymas /RSR-97/

Periferinis galingumo
pikas /RSR-97/

0,1 0,6 0,7 0,80,2 0,3 0,4 0,5

Šilumnešio tankis, g/cm3

31 pav. Reaktyvumo kitimo, keičiantis šilumnešio tankiui, priklausomybių sulyginimas

Ignalinos AE I-jo bloko reaktoriaus darbinis galingumas skaičiavimuose buvo 4000 MW(š), o IAE
2-jo bloko - 2000 MW(š). Vidutinis kuro išdegimas IAE I-jo bloko reaktoriuje siekė
7,87 MWdienos/kg, o IAE 2-jo bloko rektoriuje - 7,54 MWdienos/kg. Operatyvinė reaktyvumo
atsarga IAE 1-jame bloke buvo 53,17 RR strypų, o IAE 2-jame bloke - 56,45 RR strypų. Pradinis
šilumnešio tankis, esant normalioms reaktoriaus darbo sąlygoms, buvo 0,42 g/cm3 ir 0,54 g/cm3,
atitinkamai IAE 1-jam ir 2-jam blokams. Šios šilumnešio tankio reikšmės yra analogiškos
naudotoms dokumente /TEC-98/.

PCK nusausėjimo procesas IAE 1-jam blokui buvo skaičiuojamas, esant fiksuotam šilumnešio
tankiui reaktoriuje 0,2; 0,15; 0,1 ir 0,001 g/cm3, o IAE 2-jam blokui - 0,45; 0,3; 0,12 ir 0,001 g/cm3.
Aktyviosios zonos nusausėjimo efekto priklausomybių nuo šilumnešio tankio, esant darbinėms
IAE I-jo ir 2-jo blokų sąlygoms, skaičiavimo rezultatų bei IAE pateiktų rezultatų /TEC-98/
sulyginimas pateiktas 32 ir 33 pav. Kaip matome iš šių paveikslų, mūsų apskaičiuotos kreivės
išsidėsto kiek žemiau kreivių, pateiktų /TEC-98/ dokumente, bet pats kreivių charakteris išlieka
analogiškas. Pačio PCK nusausėjimo efekto reikšmės (0,61 p IAE 1-jam blokui ir 0,55 p IAE 2-jam
blokui), nors ir šiek kiek mažesnės negu pateiktos /TEC-98/ dokumente, tačiau vis tiek patenka į
apibrėžtą šio parametro kitimo intervalą. Galima teigti, kad pačios kreivės, pateikiamos /TEC-98/
dokumente, lyginant su ISAG skaičiavimais, buvo gautos, naudojant konservatyvesnes prielaidas.

Periferinio reguliavimo strypo klaidingas ištraukimas

Avarinės situacijos, susijusios su reguliavimo strypų klaidingu ištraukimu, postuluoja gedimą (ar
operatoriaus klaidą), kuris iššaukia strypo ištraukimą, plius nepriklausomos sistemos, sugebančios
nutraukti šį strypo judėjimą 8 s intervale, papildomą gedimą (ar atitinkamos instrukcijos
reikalavimų nevykdymą). Visuose reaktyvumo pokyčius sukeliančių avarijų scenarijuose, pirmasis
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Dokumentas /TEC-98/

Apskaičiuota ISAG

0.05 0.4 0.45

Šilumnešio tankis, g/cm3

32 pav. IAE I-jo bloko aktyviosios zonos nusausejimo efekto priklausomybė nuo šilumnešio
tankio (darbinės sąlygos)

350

R 300

a
k 250
t
V 200
U
m
a įsos
p 100

p
m so -

Dokumentas /TEC-98/

\ Apskaičiuota ISAG

0.1 0.2 0.3 0.4

Šilumnešio tankis, g/cm3

0.5 0.6

33 pav. IAE 2-jo bloko aktyviosios zonos nusausejimo efekto priklausomybė nuo šilumnešio
tankio (darbinės sąlygos)

signalas, iššaukiantis galingumo sumažėjimą ar reaktoriaus avarinį sustabdymą, nepriimamas
dėmesin. Tai reiškia, kad veiksmai, nukreipti reaktoriaus galingumui mažinti, yra pradedami
vykdyti tiktai pagal antrąjį signalą. Be to, jei suveikia reaktoriaus avarinė apsauga, tai, remiantis
/SARI-94/, skaičiavimuose yra įvertinama efektyviausio (reaktoriaus stabdymo procese)
reguliavimo strypo gedimo įtaka avarijos eigai. Avarijos, susijusios su strypo ištraukimu, iššaukia
lokalinius galingumo pliūpsnius, kurie yra kompensuojami apsaugos sistemų, reaguojančių į
užduoto galingumo reikšmės viršijimą. Dėl to, kad reguliuojantys strypai ir aktyviosios zonos
viduje esantys EID yra išsidėstę reaktoriaus aktyviojoje zonoje simetriškai, reguliuojantys strypai
yra vienodai nutolę nuo EID. Konkretus "blogiausias" (pasekmių prasme) reguliuojantis strypas,
kurio pagrindu modeliuojame klaidingą strypo ištraukimą iš aktyviosios zonos, yra parenkamas
iteraciniame analitiniame procese. Reaktoriaus apsaugos sistemų atsakomosios reakcijos pakanka,
jei yra išsaugojamas kuro vientisumas (kuro vientisumo sąlygos išdėstytos /NIK-95/) ir
užtikrinamas šilumos nuvedimo sistemos komponentų, dirbančių po slėgiu, vientisumas.
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Skaičiavimams buvo pasirinkta konkreti Ignalinos AE I-jo bloko reaktoriaus būsena 1998 m.
gegužės 5 d. Reaktorius tuo metu dirbo stacionariame darbo režime ir jo galingumas siekė
4062 MW (š). Vidutinis kuro išdegimas buvo 8,71 MW paros/kg, o operatyvinė reaktyvumo atsarga
- 55,4 RR strypo. Turint tikslą, įvertinti naujojo 2,4% sodr. kuro su erbiu bei naujos modernizuotos
konstrukcijos (mod. 2477-01) RR strypų. įtaką pagrindiniams reaktoriaus parametrams
reaktyvumo pokyčius sukeliančios avarijos metu, ši aukščiau paminėta aktyviosios zonos būsena
buvo transformuota į tokią, kai reaktorius užkrautas vien tik urano-erbio kum, o aktyviojoje
zonoje yra 131 modernizuotos konstrukcijos RR strypai ir nėra nė vieno PSK. Aktyviosios zonos
sudėties transformacijos procese vidutinis kuro išdegimas buvo padidintas 22,6% (tikslu, padidinti
vidutinę kuro išdegimo reikšmę, kaip tai numatyta /TOB-97/ analogiškam atvejui), reaktoriaus
galingumas priimtas lygus 4200 MW (š), o radialinio energijos išsiskyrimo netolygumo koeficientas
- 1,43. Kadangi visi pagrindiniai transformuotos aktyviosios zonos parametrai išliko normaliame
darbiniame diapazone, ši reaktoriaus būsena ir buvo paimta už pagrindą tolesniems skaičiavimams.

Tolesniame etape, naudojant šią sumodeliuotą aktyviosios zonos būseną, buvo gauta kita,
radialinio galingumų pasiskirstymo požiūriu netolygi, tolesniems skaičiavimams naudota
aktyviosios zonos būsena. Netolygaus galingumų pasiskirstymo apibrėžimas priklauso nuo
ištraukimui pasirinkto strypo padėties aktyviojoje zonoje. Centrinio strypo klaidingo ištraukimo
atveju, kaip įprastai, šis ištraukiamas strypas yra apsuptas keturiais simetriškai išsidėsčiusiais LAR
strypais, kurie ir kompensuoja lokalinį reaktyvumo pliūpsnį, o patį lokalinio galingumo piko
pasirodymą, nuo pat avarinio proceso pradžios, lydi arčiausiai esančių LAR strypų vienalaikis
įvedimas į aktyviąją zoną. Periferinio strypo klaidingo ištraukimo atveju, šis ištraukiamas strypas
yra apsuptas tik trimis nesimetriškai išsidėsčiusiais LAR strypais. Nuo pat lokalinio galingumo
pliūpsnio pasirodymo pradžios, dėl silpnesnės reaktyvumo padidėjimo kompensacijos artimiausiais
reguliavimo strypais, esančiais kaimyninėse LAR zonose, lokalinis galingumo pliūpsnis pasirodo
anksčiau.

Periferinio reguliavimo strypo klaidingo ištraukimo avarijos modeliavimui buvo pasirinktas strypas
38-35, kaip "pavojingiausias" minėtos avarijos modeliavimui. Apie šį strypą aktyviojoje zonoje
buvo suformuotas periferinis galingumo pikas, reaktoriui dirbant 4200 MW (š) galingumu.
Lokalinė energijos išsiskyrimo deformacija su suformuotu periferiniu galingumo piku buvo
suformuota dirbtinai, patalpinus aplink šviežio kuro rinkles (dirbančias maksimaliu ar artimu
maksimaliam apkrovimu), perkrovus nedidelį skaičių kitų ŠIR, bei pakeitus kai kurių strypų
įleidimo gylius. Netolygaus ašinio energijos išsiskyrimo maksimumas persislinkęs į apatinę
aktyviosios zonos dalį, o santykiniai energijos išsiskyrimo netolygumo koeficientai padidėję
maždaug 6,0%, lyginant jų reikšmes su atitinkamosiomis reikšmėmis, esant pradinei aktyviosios
zonos būsenai. ŠIR, supančių avarinį strypą, galingumas yra maždaug 21% didesnis, negu šių ŠIR
galingumas, užfiksuotas esant pradinei aktyviosios zonos būsenai. Periferinio strypo 38-35
ištraukimas iš aktyviosios zonos iššaukia 0,19p reaktyvumo pliūpsnį, kuris ir parodo šio strypo
efektyvumą duotomis sąlygomis.

Periferinio strypo 38-35 klaidingas ištraukimas buvo modeliuojamas, panaudojant programų
paketą QUABOX/CUBBOX. Buvo priimta, kad strypo 38-35 ištraukimas įvyksta esant netolygiai
aktyviosios zonos būsenai su suformuotu periferiniu galingumo piku. Prieš pradedant modeliuoti
šią reaktyvumo pokyčius sukeliančią avariją buvo priimta, kad: reaktorius dirba nominaliu
4200MW (š) galingumu; LAR bei LAA sistemos yra darbinėje būsenoje; apsaugos sistemų
suveikimas pagal signalus AZ-6 ir AZ-1 neignoruojamas.

Strypo 38-35 klaidingą ištraukimą lydi apsaugos sistemų generuojamas signalas AZ-6, kuris
pasirodo 5-ją sekundę nuo avarinio proceso pradžios. Šis signalas inicijuoja bendrojo reaktoriaus
galingumo mažinimą iki 50% Wnora, greičiu 2%Wnora/s. 34 pav. pavaizduotas bendro reaktoriaus
galingumo kitimas laike, o taip pat lokalinio galingumo kaimyniniame kuro kanale 39-35, kurio
galingumas šio modeliuojamo avarinio proceso pradžioje buvo 3,64 MW, kitimas laike.
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Reaktoriaus galingumas per trumpą laiką pasikeičia 1,3% ir pasiekia 4254 MW (š) vertę jau 5-ją
sekundę nuo avarinio proceso pradžios. Pasiekus galingumo piką, reaktoriaus galingumas, dėl
apsaugos sistemų reakcijos pagal sugeneruotą signalą AZ-6, pradeda mažėti. Kaimyniniame kuro
kanale 39-35 lokalinis galingumo pikas yra pasiekiamas tik 11-ją sekundę nuo avarinio proceso
pradžios. Lokalinis galingumas šiame kanale padidėja iki 5,72 MW, t.y. pasiekia galingumo vertę,
kuri sudaro 157% nuo pradinės galingumo vertės šiame kanale.
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34 pav. Galingumo kitimas RR strypo 38-35 klaidingo ištraukimo avarijos eigoje (Reaktoriaus
galingumas pavaizduotas kaip santykis realaus ir maksimalaus projektinio galingumo
(4800 MW(š)))

Analizuojant šią avarinę situaciją, buvo parodyta, kad saugumo kriterijus pagal maksimalią kuro
temperatūrą (2800 °C), yra tenkinamas (2000 °C), t.y. ribinė kuro temperatūra nėra viršijama.
Saugumo kriterijus pagal maksimalią kuro apvalkalo temperatūrą (700 °C), taip pat yra
tenkinamas (355 °C), t.y. ribinė kuro apvalkalo temperatūra nėra viršijama net tuo momentu, kai
yra užfiksuojamas lokalinis galingumo pikas kaimyniniame kanale šalia ištraukiamo RR strypo.
Taigi, šilumą išskiriančių elementų hermetiškumas yra garantuojamas ir jokie papildomi
skaičiavimai nebūtini.

Apibendrinant galima pabrėžti, kad atlikta periferinio strypo klaidingo ištraukimo analizė /LEI2-
98/, reaktoriui dirbant maksimaliu darbiniu 4200 MW (š) galingumu, apima normalios reaktoriaus
eksploatacijos diapazoną, jam dirbant IOOOH-4200 MW (Š) galingumu. Ši analizė parodė, kad:

• įvykus reguliavimo strypo klaidingam ištraukimui, egzistuojanti aktyviojoje zonoje vidinių,
energijos išsiskyrimą fiksuojančių, daviklių sistema, efektyviai sustabdo reaktorių (avariniu
stabdymo režimu);

• lokaliniai galingumo pliūpsniai yra stebimi maždaug 5x5 kanalų matricoje, esančioje arčiausiai
avarinio strypo;

• lokaliniai galingumo pliūpsniai siekia ne daugiau 157% pradinio galingumo tuose kanaluose, ir
pasireiškia maždaug 11 s periode nuo strypo traukimo pradžios;

• kadangi visi lokaliniai parametrai išlieka saugiose leistinose jų kitimo ribose, papildomi
skaičiavimai nebūtini.
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6.7 Garotiekių trūkis šachtoje tarp blokų D ir G

SAR atlikta pagrindinio garotiekio trūkio šachtoje tarp blokų D ir G, analizė bei kontroliniai
RSR skaičiavimai parodė, kad ŠIEL apvalkalo temperatūra gali pasiekti 725-900 °C, t.y. gali
būti viršijamas 700 °C saugos kriterijus. Tokiomis sąlygomis gali įvykti daugybinis kuro kanalų
trūkiai ir gali būti viršytos apšvitos dozės prie sanitarinės zonos ribų, nes trūkus garotiekiui
radionuklidai yra išmetami tiesiai į aplinką.

Be to, SAR ekspertai padarė išvadą, jog trūkus vienam garotiekiui šachtoje yra viršijamas
projektinis slėgis ir yra šachtos sugriuvimo tikimybė. Ši SAR išvada buvo patvirtinta ir atlikus
skaičiavimus ISAG, naudojant kodus CONTAIN ir RALOC. Todėl buvo rekomenduota atlikti
kompleksinę termohidraulinę bei struktūrinę šachtos tarp blokų D ir G analizę, trūkus toje
šachtoje vienam arba dviem garo tiekiams.

Garotiekių patalpų schemą yra pateikta 35 pav. Kaip matome iš brėžinio šachta tarp blokų D ir
G yra palyginti mažo tūrio (81 m3) patalpa, be to ištekėjimą iš jos riboja palyginti mažas
skerspjūvio plotas (8,6 m2). Trūkus garotiekiui į patalpą yra išmetamas didelės energijos garo
srautas. Garotiekių patalpas su aplinka jungia numušami apsauginiai paneliai, kurie atsidaro
pertekliniam slėgiui padidėjus iki 10 kPa. Trūkus garotiekiui garo srautas teka į turbinų boksą
(01 patalpa) iš kur patenka į garo išmetimo šachtą ir į nedidelę patalpą Nr. 314. Pakilus slėgiui
šiose patalpose yra numušami apsauginiai paneliai ir vandens-garo srautas kartu su
radioaktyviais skilimo produktais patenka į aplinką. Avarinė šachta nuo 507 patalpos yra
atskirta metaline pertvara, kuri yra numušama į viršų kai perteklinis slėgis šachtoje pakyla iki
10 kPa. Toliau garas per gretimas patalpas pasiekia numušamus apsauginius panelius 805
patalpoje ir yra išmetamas į aplinką.
Garotiekių trūkio struktūrinės analizės tikslas buvo parodyti šachtos statybinių konstrukcijų
vientisumą specifinėmis Ignalinos AE sąlygomis panaudojant realistinius modeliavimo metodus
su konservatyviomis prielaidomis, pradinėmis ir ribinėmis sąlygomis bei atitinkamus saugos
faktorius įvertinant rezultatus. Analizei panaudojami deterministiniai metodai, tuo pačiu
analizuojami ribiniai (t.y. pavojingiausi) pereinamieji procesai kiekvienai procesų grupei.
Darbo metu buvo atlikti šie darbai:

• sukurtas garotiekių modelis ir atlikta avarinio proceso, trūkus vienam arba dviem
garotiekiams, analizė;

• sukurtas garotiekių patalpų modelis skirtas termohidraulinių parametrų (slėgio,
temperatūros) patalpose įvertinimui;

• atlikta įtempimų garotiekiuose analizė;

• apskaičiuoti kritiniai garotiekių įtrūkimų dydžiai;

• atlikta struktūrinė šachtos tarp blokų D ir G sienų analizė;

• įvertintas radionuklidų pernešimas garotiekių patalpose ir apšvitos dozės prie sanitarinės
zonos ribos.

Pagrindinės darbo išvados yra šios:

1. Paruošta metodika ir atlikta kompleksinė termohidraulinę bei struktūrinė šachtos tarp
blokų D ir G Ignalinos AE analizė, trūkus vienam ar dviem garotiekiams.

2. Atlikta vieno ir dviejų garotiekių trūkių analizė esant pradinei 4200 MW galiai bei vieno
garotiekio trūkio analizė, reaktoriui dirbant minimaliu kontroliuojamu lygiu. Modeliuojant
buvo priimta, jog trūkus garotiekiams yra numušama pertvara tarp blokų D ir G bei suveiks
slėgio davikliai pagal BAZ signalą. Taip pat buvo modeliuojamas RAAS vandens tiekimas į
abiejų PCK pusių GPK pagal naują RAAS suveikimo algoritmą.
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3. Skaičiavimo metu gautos per trūkį ištekančio šilumnešio energijos funkcijos buvo
panaudotos įvertinant termohidraulinius parametrus patalpose į kurias avarijos atveju
patenka šilumnešis, bei radioaktyvių medžiagų pernešimą ir apšvitos dozes.

4. Termohidraulinė vieno ir dviejų garotiekių trūkių analizė atlikta RELAP5 kodo pagalba
parodė, kad suveikus ankstyvajam reaktoriaus stabdymui ir tiekiant RAAS vandenį į abiejų
PCK pusių GPK pagal naują algoritmą, reaktorius yra patikimai aušinamas. ŠIEL apvalkalų
ir kuro kanalų sienelių temperatūros sumažėja iš karto po reaktoriaus avarinės apsaugos
BAZ suveikimo. Visi PCK parametrai neviršija saugos kriterijų.

5. Termohidaulinis garotiekių patalpų, blokuose D ir G, įvertinimas parodė, kad trūkus
vienam ar dviems garo tiekiams šachtoje tarp blokų D ir G, joje gali būti viršyta leistina
projektinė 25 kPa perteklinio slėgio vertė.

6. Atlikta analizė parodė, kad visais nagrinėtais garotiekių trūkių atvejais pertvara tarp blokų
D ir G bus numušta. Tai iššauks signalo formavimą ankstyvajam reaktoriaus stabdymui bei
RAAS paleidimą pagal slėgio daviklių suveikimą D bloko patalpose.

7. Pagal pagrindinių garotiekių esančių šachtoje tarp blokų D ir G struktūrinės analizės
rezultatus, atsižvelgiant į "tekėjimo prieš trūkį" koncepciją, galimos šios išvados:

• naudojant pačią nepalankiausią kombinaciją, mažiausias garo ištekėjimas per įtrūkimą
gautas 1RA21 garotiekio viršutinėje vamzdžio privirinimo prie alkūnės siūlėje;

• kai pačia nepalankiausia kombinacija buvo laikomas bloko energijos savom reikmėms
praradimas, mažiausias garo ištekėjimas per įtrūkimą gautas 1RA13 garotiekio
viršutinėje vamzdžio privirinimo prie alkūnės siūlėje.

8. Šachtų sienų tarp blokų D ir G trūkus dviem garotiekiams įtempimų tiesinė analizė
(ALGOR kodas) parodė, kad maksimalūs armatūros įtempimai (600 MPa) viršija takumo
ribą (225 MPa), tačiau netiesinė analizė (NEPTUNE kodas) parodė, kad:

• maksimalūs armatūros įtempimai sudaro 45 MPa;

• maksimalūs įtempimai betone tempiant sudaro 1.2 MPa, o gniuždant - 3 MPa;

• šachtos sienose susidaro įtrūkimai pasiekus atsparumo ribą. Tačiau nebuvo pasiekta
tokia betono būsena, kuriai baigtųsi įtempimo vertinimas ir prasidėtų betono
trūkinėjimas.

9. Remiantis gautais netiesinės analizės (NEPTUNE kodas) šachtų sienų tarp blokų D ir G
bei ašimis 13 ir 14 nuo atžymos 9,8 iki atžymos 19,2 m rezultatais galima teigti, jog šių sienų
vientisumas nebus pažeistas net ir trūkus dviem garotiekiams.

10. Apšvitos dozės prie sanitarinės zonos ribos sudaro 6,3 mSv išorinio apšvitinimo visam kūnui
ir 253 mSv vidinio apšvitinimo kritiniam organui (skydliaukei). Gautos ribinės gyventojų
apšvitos reikšmės neviršija leistinų.

11. Kadangi trūkus vienam ar dviem garotiekiams kuras nepažeidžiamas, tai, kaip parodė
kompleksinės analizės rezultatai, dėl priklausomo antrojo garotiekio trūkio, kai trūkęs
vamzdis pažeidžia kitą, saugos kriterijai nebus viršyti ir garotiekių šachtos vientisumas
nebus pažeistas. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus faktus, o taip pat į tai, jog garotiekio
trūkis - tai labai mažai tikėtinas įvykis (jo tikimybė yra 10'6 eilės), vargu ar tikslinga
sutvirtinti garo tiekius.
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60x2.5 m2

@10kPa

35 pav. Garotiekių patalpų schema

Brėžinyje nurodyti patalpų numeriai, jų tūriai, numušamų apsauginių panelių plotai ir jų
atsidarymo slėgiai
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6.8 Srauto nestabilumų modeliavimas lygiagrečiuose kanaluose

Termohidrauliniai procesai, vykstantys ilguose lygiagrečiuose kanaluose, yra labai svarbūs RBMK
tipo reaktoriams /ALM-98/. Esant didelėms šilumos energijos srautams ir mažiems šilumnešio
debitams tokiuose kanaluose gali atsirasti šilumnešio srauto nestabilumai. Esant tokioms sąlygoms
galima pasiekti virimo krizę RBMK kuro kanaluose.

Gilesniam šių procesų supratimui buvo atliekami eksperimentai Elektrogorsko E-108
eksperimentiniame stende (Rusija). Šį stendą sudaro šeši lygiagretūs kaitinamieji kanalai.
Apačioje jie yra sujungti vandens kolektoriumi, o viršuje - garo separatoriumi. Pilnesnį stendo
aprašą galima rasti /LOB-82/, /URB-98/. Šių kanalų aukštis yra ekvivalentus RBMK tipo
reaktoriaus kuro kanalo aukščiui /ALM-98/. Eksperimentai buvo atliekami 1982, 1984 ir 1985
/LOB-82/ metais. Jų metu srauto nestabilumai buvo pasiekti mažinant vandens debitą per vandens
kolektorių esant įvairioms šilumos srauto, vandens peraušinimo bei sistemos slėgio vertėms. Be to,
hidrauliniai pasipriešinimo koeficientai buvo keičiami tam tikrose apatinių vandens komunikacijų
bei garo-vandens komunikacijų vietose. Eksperimentų metu surinkta informacija leido sudaryti
stabilumo žemėlapį, kuris gali būti pavaizduotas bedimensinių fazės kitimo bei peraušinimo
koordinatėse /NIG-93/, /LOB-82/, /URB-98/.

E-108 stendo modeliavimui buvo panaudota visa žinoma geometrinė informacija. Skaičiavimai
buvo atlikti naudojantis sisteminiais termohidrauliniais kodais ATHLET (Vokietija) ir RELAP5
(JAV). E-108 stendo modelis, pavaizduotas 36 pav., sukurtas sisteminių termohidraulinių kodų
ATHLET Modl.2A ir RELAP5 Mod3.1 pagalba. Modeliuojant RELAP5 kodo pagalba, kaitinami
kanalai buvo suskaidyti į 8, 15 arba 29 kontrolinius turelius, o modeliuojant ATHLET paketo
pagalba - į 29 KT. Debitas buvo užprogramuotai mažinamas pagal eksperimento duomenis.
Pastebėta, kad šilumnešio debitas panašiai kito visuose šešiuose kanaluose. Prasidėjus
osciliacijoms, kanalai susiskirstė į dvi grupes: vienoje grupėje šilumnešio debitas pasiekdavo
maksimumą, kai tuo tarpu kitoje grupėje - minimumą. Skaičiavimo su RELAP5 kodu metu
pastebėta, jog kaitinamą kanalą suskaidžius į 8 KT, gaunamos skaitmeninės osciliacijos. Jos
eliminuojamos padidinus kaitinimo kanalų suskaidymą iki 29 KT. Debito osciliacijos buvo gautos
tada, kai šilumos perdavimas pasiekė virimo krizę. Maksimali šiluminės struktūros temperatūra
kanalo vidiniame paviršiuje skaičiuojant ATHLET kodu yra parodyta 37 pav. Maksimali šiluminių
struktūrų temperatūra yra aukštesnė nei eksperimentiniai duomenys viso skaičiavimo metu.
Tačiau šis skirtumas yra eksperimento paklaidų ribose bent jau pirmas 500 sekundžių.
Temperatūrų skirtumas stipriai padidėja nuo 1250 sekundžių. Skaičiavimuose gautos dvi skirtingos
šiluminių struktūrų temperatūrų kreivės, aprašančios maksimalią temperatūrą kanale Nr.6 bei
likusiuose penkiuose kanaluose. Skirtumas tarp šių kreivių nėra žymus. Jis atsiranda kai virimo
krizės sąlygos yra pasiektos. Skaičiuota maksimali šiluminių struktūrų temperatūra kinta panašiai
kaip ir eksperimento metu gauta temperatūra. Skaičiavimuose staigus temperatūrų šuolis yra labai
artimas eksperimentiniams rezultatams.

Kaitinamojo kanalo sienelių temperatūros priklausomybė nuo laiko skaičiuojant RELAP5 kodu
yra parodyta 38 pav. Paveiksle parodyti kaitinamojo kanalo suskaidymo j 8, 15 ir 29 KT
skaičiavimų rezultatai. Jie yra palyginti su eksperimentiniais duomenimis. Temperatūros šuolis
kaitinamajame kanale su 15 ir 29 KT skirstymu šiek tiek atsilieka nuo eksperimentinės kreivės.
Tuo tarpu temperatūros šuolis esant kaitinamojo kanalo suskaidymui į 8 KT prasideda kiek
anksčiau nei eksperimento metu. Paveiksle matyti, jog skaičiuotos maksimalios kaitinamojo
kanalo sienelių temperatūros šuolis yra labai panašus į matuotos temperatūros šuolį.
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36 pav. Elektrogorsko E-108 eksperimentinio stendo nodalizacija
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37 pav. Skaičiuotų ir matuotų temperatūrų sulyginimas (ATHLET kodas)
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38 pav. Skaičiuotų ir matuotų temperatūrų sulyginimas (RELAP5 kodas)
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Eksperimentai, kurių metu gaunami debito nestabilumai, kanalų išsausėjimas bei kanalų
degradacija, buvo atliekami ir Japonijoje, PNC O-arai inžineriniame centre. Šių eksperimentų
tikslas buvo pateikti duomenų bazę termohidraulinių kodų ATHLET (Vokietija), CATHARE
(Prancūzija), RELAP5 ir RETRAN (JAV) validacijai.

Eksperimentai buvo atliekami perspektyviniame šiluminiame reaktoriuje (Advanced Thermal
Reactor, ATR) eksperimentinėje saugos kilpoje (Safety Experimental Loop, SEL). ATR
verdančio sunkiojo vandens kuro kanalas turi keletą ypatybių bei komponentų panašių j RBMK
tipo kuro kanalą: įvairūs osciliacijų tipai ir termohidraulinis elgesys esant mažam debitui. SEL
stende buvo pateikta duomenų bazė termohidraulinių programų paketų validacijai.

SEL stendą sudaro šeši lygiagretūs 3,7 m ilgio elektriškai kaitinami kanalai, vandens kolektorius,
garo separatorius, siurblys, vožtuvai, vamzdynai ir kiti įrengimai. Jis yra pavaizduotas 39 pav. Garo
ir vandens mišinys generuojamas kaitinamuosiuose kanaluose vamzdynais pasiekia garo
separatorių, kur garas yra atskiriamas nuo vandens. Kiekviename kanale yra 36 šiluminiai
elementai. Penkiuose kanaluose yra pasiekiama 200 kW, o šeštojo kanalo galia gali siekti 6 MW.
Sisteminio termohidraulinio kodo RELAP5 pagalba buvo sumodeliuotas debito nestabilumų,
sukeltų didelės galios pereinamųjų procesų eksperimentas. Jo metu buvo naudojami du
kaitinamieji kanalai: mažos (200 kW) bei didelės (6 MW) galios. Vandens įėjimo temperatūra
buvo 1 K mažesnė už soties temperatūrą. Nestabilumo testas buvo atliktas kai sistemos slėgis
pasiekė 7 MPa atžymą. Slėgis buvo kontroliuojamas išmetimo vožtuvo, esančio garo separatoriuje,
pagalba. Mažos galios kanale buvo palaikomas pastovus energijos išsiskyrimas, kai tuo tarpu
didelės galios kanale gale dviem etapais buvo padidinta nuo 3,5 MW iki 4,2 MW. Pagrindinė
debito nestabilumo priežastimi buvo galios padidinimas.

39 pav. SEL stendo modelis

Pradiniu momentu, faktiškas debitas didelės galios kanale yra lygus 3,74 kg/s vertei. Kadangi
temperatūrų matavimai buvo atlikti pasitelkus vidurinio žiedo (iš trijų esančių kaitinamajame
kanale) kaitinamąjį elementą, šis elementas "mato" mažesnį srauto plotą nei kanalo vidurkis.
Norint įvertinti šį efektą, reikia sunormalizuoti šilumnešio debitą pagal plotą, "matomą" vidurinio
kaitinimo elemento.

Skaičiuotu atveju osciliacijos atsiranda vėliau nei eksperimento metu. Osciliacijų amplitudė yra
gerokai mažesnė ir pastovi palyginus su eksperimento duomenimis, kur osciliacijų amplitudė
didėja laiko atžvilgiu. Reikia pažymėti, jog RELAP5 kodas yra vienmatis termohidraulinis kodas.
Kodas negali aprašyti vidinių šilumnešio persiskirstymo srautų tarp kaitinamųjų elementų
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36 elementų rinklėje. Vidinės slėgio fluktuacijos, taip pat kaip ir šilumnešio debitas, gali įtakoti
skaičiavimo metu gautas vertes net iki 20%. Norint gauti teisingą šilumnešio debito vertę
viduriniam kaitinamajam elementui, bandyta gauti optimali modeliuota bendra šilumnešio debito
vertė.

40 pav. yra parodytos skaičiuotos ir eksperimento metu gautos kaitinamo šiluminio elementų
paviršiaus temperatūros. Kreivės, turinčios pikus, rodo realias matuotų kaitinamųjų elementų
temperatūras. Kitos trys kreivės rodo skaičiuotas kaitinamųjų elementų temperatūras. Matuotų
temperatūrų amplitudės yra gerokai mažesnės nei skaičiuotų temperatūrų. Be to, virimo krizė
skaičiuojant RELAP5 kodu pasiekiama vėliau nei eksperimento metu.

Atliktų skaičiavimų rezultatų bei jų palyginimas su natūrinių eksperimentų duomenimis parodė,
jog turimi modeliai nevisiškai tiksliai aprašo eksperimento metu vykstančius procesus. Būtina tęsti
eksperimentinių modelių tikslinimą bei šiuos skaičiavimus, norint išsisaiškinti kokius reiškinius
kodai aprašo nepatenkinamai.
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40 pav. Skaičiuotų ir matuotų temperatūrų palyginimas

6.9 Ignalinos AE patalpų apsėmimo vandeniu galimybės analizė

Įgyvendinant SAR ataskaitos rekomendacijas ir vykdant Ignalinos AE saugos gerinimo programą
SIP-2, buvo atlikta Ignalinos AE patalpų, kuriose patalpinta saugai svarbių sistemų įranga,
apsėmimo vandeniu galimybės analizė. Potencialiai pavojingomis įrangai tuo, kad gali sukelti
patalpų apsėmimą yra šios Ignalinos AE sistemos:

• Techninio vandens sistema, turinti neribotą vandens šaltinį.

• Dearatorių avarinio maitinimo schema, turinti rezervuarus, kuriuose gali būti iki
16500 m3 vandens.

Techninio vandens sistema skirta tų jėgainės įrenginių aušinimui ežero vandeniu, kurie neturi
sąlyčio su radioaktyvia aplinka. Dearatorių avarinio maitinimo schema yra saugos sistema, skirta
ilgalaikiam avariniam reaktoriaus aušinimui. Si schema turi užtikrinti vandens nuostolių
kompensaciją reaktoriaus pagrindiniame cirkuliacijos kontūre.

Analizuojant postuluojamus pradinius avarinius įvykius, vamzdžiams, kuriuose yra vidutinės
(temperatūra mažesnė negu 110 °C ir slėgis mažesnis negu 20 bar) arba žemos energijos šilumos
nešiklis, giljotininis trūkis nenagrinėjamas, bet postuluojami trūkiai. Šiai sistemų klasei priklauso ir
techninio vandens sistemos bei dearatorių avarinio maitinimo schemos vamzdynai.
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Apsėmimo vandeniu galimybės analizė atlikta toms Ignalinos AE patalpoms, kuriose yra patalpinti
TVS arba DAM schemos vamzdynai ir saugai svarbių sistemų įranga. Esant TVS arba DAM
schemos vamzdynų trūkiui tose patalpose, yra pavojus., kad patalpa bus apsemta ir gali būti
pažeistas saugai svarbių sistemų įrangos darbingumas. Apsėmimo vandeniu galimybės analizė buvo
atlikta šioms Ignalinos AE patalpoms:

• bloko A pat.074, kurioje patalpinti reaktoriaus avarinio aušinimo sistemos ir avarijų
lokalizacijos sistemos siurbliai,

• pastato 154 pat.103, kurioje patalpinti DAM schemos chemiškai nudruskinto vandens
ir spec, išvalyto kondensato siurblių įsiurbimo vamzdynai ir jų sklendės,

• pastato 154 pat.017, kurioje patalpinti DAM schemos chemiškai nudruskinto vandens
ir spec, išvalyto kondensato siurbliai.,

• bloko Į pat.014, kurioje patalpinti DAM schemos siurbliai,

• bloko Į pat.115, kurioje patalpinti siurbliai, skirti aušinančio ir sandarinančio vandens
padavimui DAM schemos siurbliams,

• bloko A pat.151, kurioje patalpintos sklendės TN11,21SO1 vandens padavimo į karšto
kondensato kameras linijoje,

• bloko A pat.231, kurioje patalpintos sklendės TN11,21SO2 vandens padavimo į karšto
kondensato kameras linijoje,

• bloko D pat.507, kurioje patalpintos sklendės vandens padavimo į deaeratorius
linijoje,

• pastato 150 pat.02, kurioje patalpinti pagalbiniai siurbliai, skirti aušinančio vandens
padavimui DAM schemos chemiškai nudruskinto vandens ir spec, išvalyto kondensato
siurbliams,

• blokų D-l ir D-2 pat.003, kurioje patalpinti TVS vamzdynai ir sklendės.

Priimtinų ir kritinių trūkių matmenų skaičiavimai atlikti, naudojant kompiuterinę programą SACC
4.0. Kritinis trūkis - tai tokio dydžio trūkis, kurį viršijus įvyksta konstrukcijos suirimas, galintis būti
ir giljotininiu. Priimtini trūkio matmenys skiriasi nuo kritinių atsargos koeficientu. Trūkio
matmenų skaičiavimai parodė, kad žiedinio plyšio matmenys visais išnagrinėtais atvejais viršija
ašinio trūkio matmenis. Kadangi vandens ištekėjimo debitas tiesiogiai priklauso nuo plyšio dydžio,
konservatyvizmo principo patenkinimui debitas buvo skaičiuojamas tik per žiedinius plyšius.

Vandens ištekėjimas buvo skaičiuojamas per postuluojamų /SAR-96/, priimtinų ir kritinių
matmenų plyšius. Tačiau yra tam tikras neapibrėžtumas dėl trūkio formos. Analizė gali būti
vykdoma trijų tipų trūkio geometrinėms formoms - stačiakampei, rombinei ir elipsinei. Šioje
patalpų apsėmimo analizėje ištekėjimas per trūkį buvo skaičiuojamas per stačiakampės formos
trūkį, t.y. konservatyvizmo principo patenkinimui buvo priimama didžiausią skerspjūvį turinti ir
didžiausią debitą sąlygojanti trūkio forma. Vandens ištekėjimo per trūkį skaičiavimams buvo
naudojamos programos SQUIRT (ištekėjimui per priimtinų ir kritinių matmenų plyšius) ir
RELAP5 (ištekėjimui per postuluojamų matmenų plyšius). Dviejų skirtingų programų naudojimas
ir jų skaičiavimo rezultatų palyginimas leidžia patikrinti gautus rezultatus ir padeda išvengti
atsitiktinių klaidų.

Apsėmimo vandeniu galimybės analizės išdavoje buvo pateiktos šios išvados ir rekomendacijos:

1. Esant postuluojamų matmenų trūkiui /SAR-96/ bloko A pat.151/1,2; 231/1,2; bloko Į pat.014;
115 ir bloko D pat.507 nėra pavojaus saugai svarbių sistemų įrangos apsėmimui, o bloko A
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pat.074, blokų D-l ir D-2 pat.003, pastato 154 pat.103 yra pakankamai laiko (daugiau kaip
6 valandos) koreguojantiems veiksmams.

2. Bloko A pat.231/1,2 ir bloko Į pat.115 nėra pavojaus saugai svarbių sistemų įrangos apsėmimui
net esant kritiniam šiose patalpose esančių vamzdžių trūkiui.

3. Esant postuluojamų matmenų trūkiui /SAR-96/ TVS vamzdyje reaktoriaus avarinio aušinimo
sistemos siurblių patalpoje (bloko A pat.074), kol vanduo pasieks pavojingą lygį operatorius
turi 7 vai. laiko koreguojantiems veiksmams. Numatoma kanalizacinio vandens nuvedimo
sistemos modernizacija /TSP-97/ turi teigiamą įtaką šios patalpos apsėmimo analizės
rezultatams:

• esant kritiniam trūkiui laikas koreguojantiems veiksmams yra 70 min., o įdiegus
modernizaciją jis pailgėtų iki 180 min.,

• esant priimtinam arba postuluojamų matmenų trūkiui /SAR-96/ modernizacijos
įdiegimas įgalina išvengti patalpos apsėmimo pavojaus.

4. Kritiškiausia situacija dėl apsėmimo galimybės yra pastato 150 pat.02. Šioje patalpoje yra
patalpinti pagalbiniai siurbliai, skirti aušinančio vandens padavimui DAM schemos chemiškai
nudruskinto vandens ir spec, išvalyto kondensato siurbliams TW16D01-03. Esant postuluojamų
matmenų trūkiui /SAR-96/, patalpą apsemiantis vanduo šiuos pagalbinius siurblius pasiekia
per 20-30 min. po trūkio susidarymo (laikas priklauso nuo to, ar dirba drenažiniai siurbliai).
Rekomenduojama užtikrinti DAM schemos chemiškai nudruskinto vandens ir spec, išvalyto
kondensato siurblių TW16D01-03 aušinimą, nenaudojant pagalbinių siurblių, esančių pastato
150 pat.02.

5. Kata patalpa pagal laiko intervalą, per kurį patalpą semiantis vanduo pasiekia saugai svarbių
sistemų įrenginius, yra pastato 154 pat.017, kurioje yra išdėstyti DAM schemos chemiškai
nudruskinto vandens ir spec, išvalyto kondensato siurbliai TW16D01-03. Esant postuluojamų
matmenų trūkiui /SAR-96/, pavojingas vandens lygis šioje patalpoje pasiekiamas per 3-4,5 vai.
po signalo gavimo, informuojančio apie patalpos apsėmimą.

6.10 Dokumentų ruošimas ir ekspertizė

1998 metais IS AG nariai paruošė keletą naujų dokumetų. Vienas jų - licenzijos 1-ojo Ignalinos AE
bloko eksploatavimui sąlygų projekto paruošimas. Kaip žinia, šiuo metu Ignalinos AE vyksta
pasirengimo pirmojo bloko licenzijavimui procesas. Atlikus pateiktų paraišką licenzijavimui
pagrindžiančių dokumentų analizę, sekantis etapas yra licenzijos sąlygų paruošimas. Ryšium su tuo
buvo pradėtas darbas, susijęs su licenzijos 1-ojo Ignalinos AE bloko eksploatavimui pratęsti
projekto paruošimu. Pateiktos elektrinės saugios eksploatacijos sąlygos, klausimai, susiję su
elektrinės eksploatacija užsidarius tarpeliui "TK-grafitas", o taip pat sąlygos, būtinos norint
užtikrinti jėgainės saugią eksploataciją. Atlikta "Dokumentų, pagrindžiančių Ignalinos AE saugą,
sulyginimas su tipiniu TOB AC-85 ir TOB PY-87 turiniu" ekspertizė.

Taip pat paruoštas vadovaujamojo dokumento "Reikalavimai modifikacijoms, specialiems
eksperimentams ir bandymams, atliekamiems Ignalinos AE-je" projektas. Sudarant šį dokumentą
buvo remiamasi TATENA ir kitų šalių vadovaujančiais dokumentais, kurie susieti su modifikacijų
įdiegimu, bandymų ir eksperimentų pravedimu atominėse jėgainėse.

Paruošta nauja reaktorių įrenginių pasų forma bei juos tvirtinantys nuostatai. Pirmame šio darbo
etape atlikta galiojančių Ignalinos AE RĮ pasų, tarptautinių normų ir taisyklių, Lietuvos
branduolinės energetikos taisyklių ir vadovaujančių dokumentų, o taip pat Rusijos valstybinės
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atominės inspekcij'os RĮ pasų nuostatų analizė. Antrame etape paruošti dokumentų "Ignalinos AE
RBMK-1500 energobloko RĮ paso forma" ir "Ignalinos AE RĮ paso nuostatai" projektai.

1998 metais ISAG nariai pravedė įvairių dokumentų analize bei pateikė savo rekomendacijas.
Pagal Lietuvos Respublikoje veikiančius reguliuojančius dokumentus VATESI kontroliuoja
atliekamą priemonių įdiegimą ir jų įtaką Ignalinos AE saugai saugos gerinimo programos SIP-2
vykdymo eigoje. Tuo tarpu ISAG atliko pateikiamų dokumentų, techninių sprendimų ir saugos
pagrindimų ekspertizę bei pravedė nepriklausomus verifikacinius skaičiavimus. Išdavoje pateikti
Ignalinos AE pirmo bloko saugos lygio ir jo eksploatavimo po 1998 metų galimybės įvertinimo
rezultatai.

Artėjant Ignalinos AE 1 bloko licenzijos išdavimo datai, buvo atlikta jėgainės paruoštų kokybės
užtikrinimo nuostatų, valdymo procedūrų bei kitų dokumentų, ekspertizė. Pateiktos
rekomendacijos šių dokumentų įteisinimui ir patvirtinimui VATESI.

Vykdant kontrolę, ryšium su perėjimu prie urano-erbio kuro naudojimo ir naujos valdymo
apsaugos sistemos strypų konstrukcijos Ignalinos AE, VATESI užsakymu atlikta Ignalinos AE
dokumentų, kuriuose grindžiamas elektrinės saugumas naujo kuro įsisavinimo procese, analizė.
Atlikti avarinių rėžimų nepriklausomi skaičiavimai, įvertinus urano-erbio kuro užkrovimą į
reaktoriaus aktyviąją zoną. Gauti patvirtinantys naujo kuro saugumo kriterijai.

1998 m buvo atlikta Simptomiškai orientuotų avarinių eksploatacinių instrukcijų (SOAEI)
Techninio pagrindimo 2-os versijos (po žmogaus faktoriaus įtakos redakcijos) ir SOAEI
Instrukcijų komplekto apžvalga. Išanalizuotas Pagrindinis SOAEI dokumentas - "Ignalinos AE
techninis vadovaujantis dokumentas dėl simptomiškai orientuotų avarinių eksploatacinių
instrukcijų". Atliktas pirminio apmokymo su SOAEI pravedimo dokumentų komplekto ruošimo
padėties įvertinimas. Peržiūrėtas ir įvertintas Ignalinos AE SOAEI kūrimo grupės atsakymas į LEI
pastabas ir komentarus, pateiktus dėl SOAEI 1-os versijos Techninio pagrindimo.

61



7. STRAIPSNIAI, KONFERENCIJOS IR ATASKAITOS

1998 m. ISAG darbuotojai atspausdino šiuos darbus:

KNYGOS

1. K. Almenas, A. Kaliatka, E. Ušpuras IGNALINA RBMK-1500. A Source Book (extended and
updated version). - Ignalina Safety Analysis Group - Lithuanian Energy Institute, 1998. -198 p.

MONOGRAFIJA

1. E. yinnypac, A. KajwrKa ABapHftHBie nepexo^HBie npoiieccBi Ha A3C c PEMK-1500
MoHorpa<į>Hsi, Teroio(į)H3HKa Nr. 26, JI3H, KayHac, 1998, C. 195

BROŠIŪROS

1. Trumpa Ignalinos AE saugos apžvalga. - Ignalinos AE saugos analizės grupė - Lietuvos
energetikos institutas, 1998. -16 p.

2. A Brief Overview of Ignalina NPP Safety Issues, - Ignalina Safety Analysis Group - Lithuanian
Energy Institute, 1998. -16 p.

STRAIPSNIAI

1. E. Ušpuras, A. Kaliatka, V. Vileiniškis Brenchmark Analysis of Three Main Safety Relief
Valves LOCA Event // Transactions of the Int. Information Exchange Forum "Analytical
Methods and Computational Tools for NPP Safety Assessment" Obninsk, Russia, 8-12
September, 1997, Vol.I, P. 77-92.

2. R. Urbonas RELAP5 analysis of RBMK-related flow instability experiments, Engineering
Licentiate Thesis, 1998, ISSN 1403-1701, Stockholm

3. J. Vilemas, E. Ušpuras, A. Kaliatka Analysis of Safety-Significant Events at the Ignalina NPP
using state-of-the-art Codes, Proceedings of the Conference "TOPSAFE'98", Valencia, Spain,
15-17 April 1998

4. J. Vilemas, E. Ušpuras Evaluation of the RBMK-1500 Accident Confinement System,
Proceedings of the Workshop on Severe Accident Research in Japan (SARJ), 1997 October 6-
8, Yokohama, Japan, 419-424 PP.

5. J. Augutis, V. Kopustinskas, E. Uspuras Dynamic reability assessment of the Ignalina NPP
accident localization system, Proceedings of the European conference on safety and reliability -
ESREL'98, Trondheim, Norway, 16-19 June 1998, 529-536 PP.

6. J. Augutis External Events Analysis of the Ignalina Nuclear Power Plant, Lietuvos
matematikų draugijos XXXIX konferencijos medžiaga 1998 birželio 18-19 d., Kaunas

7. E. Urbonavičius, E. Pėtnyčytė*, A. Galdikas* (*VDU) Plonų dangų augimo pradinių stadijų
fenomenologinis modelis, Konferencijos "Lietuvos mokslas ir pramonė" pranešimų medžiaga,
Fizika, 1998,192-195 p.

8. J. Vilemas, E. Ušpuras, A. Kaliatka Brenchmark analysis of inadvertent ECCS actuation using
RELAP5 and ATHLET codes, Proceedings of the 6-th Int. Conference on Nuclear Engineering
ICONE-6, May 10-14, 1998, San Diego, California, P. 12

9. R. Urbonas RELAP5 analysis of flow instabilities in parallel heated RBMK-related channels,
Proceedings of the 6-th Int. Conference on Nuclear Engineering ICONE-6, May 10-14, 1998,
San Diego, California, 6 p.

10.B.V. Dzyubenko*, G.A. Dreitser*, A. Kaliatka (*Moscow Aviation Institute) Mechanisms of
unsteady mixing of heat carrier with its flowrate variation and flow swirling-I. Calculation
methods and experimental study of transient processes, Int. J. Heat Mass Transfer, Vol. 41,
No. 3, pp. 645-651,1998.

ll.B.V. Dzyubenko*, G.A. Dreitser*, A. Kaliatka (*Moscow Aviation Institute) Mechanisms of
unsteady mixing of heat carrier with its flowrate variation and flow swirling-II. Results and
analysis, Int. J. Heat Mass Transfer, Vol. 41, No. 3, pp. 653-661,1998.

62



12.E. Uspuras, J. Vilemas Development and implementation of the state of the art approach for
safety management of the Ignalina NPP, International workshop "East Meets West" on
Automated systems based on human skill Preprints, September 8-12, 1998, Palanga, Lithuania,
17-20 p.

13.G. Dundulis, L. Nedzinskas Atvamzdžių trapaus irimo įvertinimas, Mechanika, Nr. 2 (13),
1998, 10-14 p.

14. E. Urbonavičius, E. Pėtnyčytė*, A. Galdikas* (* VDU) Phenomenological Investigation of the
Thin Film Growth Mechanisms in the Early Stages of Deposition, Lietuvos fizikos žurnalas,
Vol. 38, Nr. 4,1998, 369-375 p.

15.E. Ušpuras, A. Kaliatka, V. Vileiniškis Brenchmark Analysis of Three Main Safety Relief
Valves LOCA Event // Transactions of the Int. Information Exchange Forum "Analytical
Methods and Computational Tools for NPP Safety Assessment" Obninsk, Russia, 8-12
September, 1997, Vol.1, P. 77-92.

16.M. Sapogovas, V. Vileiniškis Neutronų difuzijos lygties skaitiniai sprendimo metodai //
Nonlinear Analysis: Modelling and Control, No. 2., Vilnius, pp. 89-95

17.V. Vileiniškis Neutronų pernešimą trimačiu atveju aprašančių lygčių skaitmeninis sprendimas,
Lietuvos matematikų draugijos XXXIX konferencijos medžiaga, 1998 birželio 18, 19 d. -
Kaunas, 1998.

18. 3 . ypSoHBiraoc, 3 . IleTHiMHTe* (* VDU) KHHeTHKa pocra TOHKHX iuieHOK // TpyflH
VI PecrrySjiHKaHCKOH Haymioii KOHcįepemiHH cTyaeHTOB H acriHpaHTOB no (į)H3HKe
KonasHCHpOBaHHBix cpej, 22-24 arrpejK TpojiHo, 1998, - 1998, P. 198

19. E. ymnypac, A. KajwTKa Anami3 6e3onacHocra HraajiHHCKoii A3C: MO,neJiHpoBaHHe
HenpoeKTHBrx cyryamtii // Energetika Nr. 4, 1998, P. 24-36

2O.HecHa B. 3KcnepHMenrajiBHoe Hccjre^oBaHHe raflpaBJiaraecKoro conpoTHBJieHHW
npoflOJTbHooČTeKaeMoro ny^Ka c npoBOJio^Holt HaBHBKoii // Energetika Nr. 4, 1998, P.
37-42

21.3. VpSoHaBiwioc, C. PHMKHBH^IOC TepMoraflpaBJnraecKaji oneHKa
HrHanHHCKoii A3C npH paaptme «Byx onycKHLix Tpy6 B noMemeHHH
cenapaTopoB // Energetika Nr. 4, 1998, P. 43-47

22.E. Uspuras, A. Kaliatka, V. Vileiniškis Brenchmark analysis of safety-significant events at the
Ignalina NPP, Proceedings of the Int. Topical Meeting on safety of operating reactors, October
11-14,1998, San Francisco, California, P. 253-259

23.E. Urbonavičius Ignalinos AE patalpų modeliavimas esant šilumos nešiklio ištekėjimui
būgninių separatorių patalpoje, KTU konferencija "Lietuvos mokslas ir pramonė", 1998 m.
vasario 10-11 d., 1998, P. 235-240

24.R. Urbonas Tekėjimo nestabilumo analizė lygiagrečiuose kanaluose naudojant RELAP5 kodą,
KTU konferencija "Lietuvos mokslas ir pramonė", 1998 m. vasario 10-11 d., 1998, P. 229-234

Pateikta spaudai medžiaga:

1. J. Vilemas , E. Ušpuras, A. Kaliatka Brenchmark analysis of safety-significant events at the
Ignalina NPP, Int. Meeting on Safety of Operating Reactors , San Francisco, California, USA,
October 11-14,1998

2. G. Dundulis, A. Marchertas*, K. Petkevičius, E. Uspuras (* - Norhern Illiniois University,
Department of Mechanical Engineering, USA) Responce analysis of the confinement system
of the Ignalina NPP, Nuclear Engineering and Design, 1998.

3. Almenas K., Cesna B., Kaliatka A., Rimkevičius S., Uspuras E., Zvinys E. Thermal-hydraulic
Evaluation of the RBMK-1500 Accident Confinement System using CONTAIN 11AF , Nuclear
Engineering and Design, 1998

4. J. Vilemas, E. Uspuras, A. Kaliatka Analysis of RBMK-1500 Inadvertent ECCS Actuation
Event, Advances in Thermal Hydraulic , 1998

5. E. Urbonavičius, E. Pėtnyčytė*, A. Galdikas* (* VDU) The Kinetics of the Thin Film Island
Growth at Initial Stages, Vacuum, 1998

63



6. R. Urbonas, A. Kaliatka, A. Petry *, A. Moskalev** (* GRS, ** RRC Kurchatov Institute)
ATHLET validation for selected thermalhydraulic phenomena relevant to RBMK reactors,
Proceedings of 2nd Int. symposium on validation of systems transients analysis codes 1999
ASME & JSME joint fluids engineering conference, July 18-22, 1999, San Francisco, California,
USA, 10 p.

7. R. Urbonas, E. Ušpuras, A. Kaliatka State-of-the-art codes validation by Elektrogorsk 108 test
facility experimental data, 3rd Baltic heat transfer conference, 22-24 September, 1999, Gdansk,
Poland, 1 p.

8. B. Cesna Heat transfer and hidraulic resistance in rod bundles with wire-wrapped tubes, 3rd
Baltic heat transfer conference, 22-24 September, 1999, Gdansk, Poland, 1 p.

9. J. Vilemas, E. Uspuras, A. Kaliatka Thermal-hydraulic analysis of local flow stagnations and
strategy development for its destruction, 3rd Baltic heat transfer conference, 22-24 September,
1999, Gdansk, Poland, 1 p.

Dalyvauta konferencijose ir pristatyti pranešimai:

1. E. Urbonavičius Ignalinos AE patalpų modeliavimas esant šilumos nešiklio ištekėjimui
būgninių separatorių patalpoje, KTU konferencija "Lietuvos mokslas ir pramonė", 1998 m.
vasario 10-11 d.

2. R. Urbonas Tekėjimo nestabilumo analizė lygiagrečiuose kanaluose naudojant RELAP5 kodą,
KTU konferencija "Lietuvos mokslas ir pramonė", 1998 m. vasario 10-11 d.

3. R. Urbonas, J.A. Geen*, B.R. Sehgal* (* - Royal Institute of Technology Nuclear Power
Safety, Sweden) RELAP-5 Analysis of flow instabilities in parallel heated RBMK-related
channels, Meeting on "Code validation for RBMK LOCA analysis", Vienna, Austria, 16-22
February 1998

4. G. Dundulis, L. Nedzinskas Reaktoriaus RBMK-1500 slėgio indų iš feritinio plieno trapaus
irimo įvertinimas, Mechanika-98, KTU, 1998 balandžio 7-8 d.

5. J. Vilemas, E. Uspuras, A. Kaliatka Analysis of Safety-Significant Events at the Ignalina NPP
using state-of-the-art Codes, Conference "TOPSAFE'98", Valencia, Spain, 15-17 april 1998

6. J. Vilemas, E. Ušpuras, A. Kaliatka Brenchmark analysis of inadvertent ECCS actuation using
RELAP5 and ATHLET codes, 6-th Int. Conference on Nuclear Engineering ICONE-6, May
10-15,1998

7. R. Urbonas RELAP5 analysis of flow instabilities in parallel heated RBMK-related channels,
6-th Int. Conference on Nuclear Engineering ICONE-6, May 10-15,1998

8. V. Vileiniškis Neutronų pernešimą trimačiu atveju aprašančių lygčių skaitmeninis sprendimas,
Lietuvos matematikų draugijos XXXIX konferencija, 1998 birželio 18-19 d., Kaunas

9. J. Augutis External Events Analysis of the Ignalina Nuclear Power Plant, Lietuvos
matematikų draugijos XXXIX konferencija, 1998 birželio 18-19 d., Kaunas

10.J. Augutis, V. Kopustinskas Dynamic reability assessment of the Ignalina NPP accedent
localization system, European Conference on Safety and Reliability - ESREL'98, Trondheim,
Norway, 16-19 June 1998

11. E. Urbonavičius, E. Pėtnyčytė*, A. Galdikas* (*VDU) Plonų dangų augimo pradinių stadijų
fenomenologinis modelis, KTU konferencija "Lietuvos mokslas ir pramonė" Fizika, 1998 m.
balandžio 20-21 d.

12. 3 . ypčoHBHHioc, 3 . ITeTHiraHTe* (*VDU) KHHerafca pocTa TOHKHX nneHOK, VI
Pecny6jiHKaHCKaa HayqHaa KOHcbepetmira CTyzjeHTOB H acmrpaHTOB no cį)H3HKe
KOimeHCHpOBaHHBK Cpefl, FpOJĮHO, 1998.

13.E. Uspuras, J. Vilemas Development and implementation of the state of the art approach for
safety management of the Ignalina NPP, International workshop "East Meets West" on
Autometed systems based on human skill, September 8-12,1998, Palanga, Lithuania.

14.E. Ušpuras, A. Kaliatka, V. Vaišnoras Analytical base for davelopment and implementation of
additional shutdown system at the Ignalina NPP, International Information Exchange Forum
"Analytical Methods and Computational Tools for NPP Safety Assessment" , 26-30 October,
1998, Obninsk, Russia

64



15.S. Rimkevičius, E. Urbonavičius, B. Čėsna Ignalina NPP compartments thermalhydraulic
response to the pipeline breaks outside accident confinement system, International Information
Exchange Forum "Analytical Methods and Computational Tools for NPP Safety Assessment" ,
26-30 October, 1998, Obninsk, Russia

16.G. Dundulis, S. Rimkevičius, N. Galikov*, P. Bystedt** (* - IAE, ** - SIP) Methodology of the
Ignalina accident localization system safety case, International Information Exchange Forum
"Analytical Methods and Computational Tools for NPP Safety Assessment" , 26-30 October,
1998, Obninsk, Russia

17.G. Dundulis, E. Narvydas, E. Ušpuras Stress state analysis of the Ignalina NPP confinement
system, OECD-NEA Workshop on FE analysis of degraded concrete structures, 29-30 October,
1998, BNL, USA

18J.Augutis, V.Kopustinskas, M.Liaukonis. Dinamic Reliability Evaluation of the Ignalina
NPP Acident Localization System. PSAM ' 98 konferencija, New York, 1998 09.13-18,

19J.Augutis, E.Ušpuras. External Events Analysis of the Ignalina Nuclear Power Plant.
PSAM' 98 konferencija, New York, 1998 09.13-18

Parašytos ataskaitos:

1. Evaluation of the effects of transient induced stresses on RBMK pressure tubes after graphite -
pressure tube gap exhaustion. Executive summary / J. BICKEL, E. UŠPURAS, A. KALIATKA
ir kt. - SCIENTECH INC, LEI, 1998. - 21 p.

2. Evaluation of graphite - pressure tube gap closure conserns. Transient stress analysis of an
Ignalina NPP pressure tube and graphite components: Final report / LEI; PETKEVIČIUS K.,
KALIATKA A., DUNDULIS G. etc. - Kaunas, 1998. - 75 p.

3. DAZ safety case. Accident analysis. Final report / A. Kaliatka, E. Uspuras, M. Vaišnoras
ir kt. - Kaunas, 1998.

4. Evaluation of graphite - pressure tube gap closure conserns. Ignalina RELAP5 transient
analysis: Final report / LEI; UŠPURAS E., KALIATKA A., VAIŠNORAS M., VILEINIŠKIS
V. - Kaunas, 1998. -103 p.

5. OSocHOBaHHe 6e3onacHOCTH PEMK-1500 npH pa3pBiBe raaBHBK naponpoBOflOB B uiaxTe
SjioKaMH F H JI C yqexoM BHnojmeHHHX MO,HH(į)HKaHHH SH. 6JI. H O . I, SaKjnoq.

/ JT3H; y i l inyPAC E., PHMODBHHIOC C , flYHflyJIHC r . H jrp. - KayHac,
1998. - 211 c.

6. AHajmra BJTHHHHH ntapoynapa Ha OK PFK H TpySonpoBo^Bi CAOP-PFK. 3aKjnoq. OTTCT
/ JI3H; y i n n y P A C E., B H J I E H H H H I K H C B., pyYLJSyiMC F. n jrp. - KayHac,
1998.- 110 c.

7. Analytical base for delection of the input parameters and setpoints value for the Ignalina DAZ
system: Final report in 8 vol. / LEI; UŠPURAS E., KALIATKA A., VAIŠNORAS M. etc. -
Kaunas, 1998.

8. OQocHOBaHHe 6e3onacHocra CHCTeMH jioKajnoauHH aBapnii HrHajraHCKoii A3C.
AHajiH3 pe3yiG>TaTOB pacqexoB, onpesejieHHe jiHMHXHpyiomHX (į>aKxopoB H
peKOMeHsannH. SaKjnoqeHHe 06 ypoBHe 6e3onacHociH CJIA. OKOH*!. o-raex / JI3H;
AyHflVJTHC F., PHMKflBHHIOC C , ^ECHA B., KAJMTKA A., yPBOHABHHIOC
3, HAPBHAAC E., MYPAJIHC H. - KayHac, 1998. - 23 c.

9. OCocHOBaHHe 6e3onacHOCTH CHCTeMti JioKajiH3aD;HH aBapHH HrHajiHHCKOH A3C.
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8. IŠVADOS

1. 1998 metais toliau buvo vykdoma Ignalinos AE saugos gerinimo programą Nr. 2. Eilę
svarbiausių projektų - reaktoriaus aušinimo bei avarijų lokalizacijos sistemų saugumo
pagrindimas, papildomos avarinės stabdymo sistemos įdiegimas, grafito klojinio - technologinio
kanalo tarpelio sumažėjimo įtaka saugai - vykdė ISAG.

2. Naudojant pasaulyje pripažintus irimo mechanikos metodus bei taikant ASME standartus,
atlikta reaktoriaus aušinimo sistemos saugumo analizė ne tiek normalios eksploatacijos
sąlygomis, bet ir hidraulinių bandymų metu bei seisminio poveikio atveju. Pagal skaičiavimo
rezultatus nustatytos labiausiai apkrautos vietos bei rekomenduota atlikti detalią šių pavojingų
vietų atsparumo analizę, taikant netiesinės mechanikos metodus.

3. Išnagrinėtas hidraulinio smūgio poveikis grupinio paskirstymo kolektoriaus atbuliniams
vožtuvams bei prijungtiems pagrindinio cirkuliacinio kontūro ir reaktoriaus avarinio aušinimo
sistemos vamzdynams. Parodyta, kad net esant pačioms nepalankiausioms sąlygoms,
atsirandančios slėgio pulsacijos neviršija slėgių, pasiekiamų hidraulinių bandymų metu, todėl
mažai tikėtina, kad hidraulinis smūgis gali pažeisti reaktoriaus aušinimo kontūro vientisumą.

4. Atlikta kompleksinė Ignalinos AE avarijų lokalizacijų sistemos saugumo analizė, apimanti
eksploatacinio patyrimo analizę, inžinerinį įvertinimą, termohidraulinius ir struktūrinius
skaičiavimus. Gauti skaičiavimo rezultatai, atliktos neardančios kontrolės rezultatai ir
eksperimentiniai betono ir armatūrinių strypų tyrimai neparodė trūkumų dėl kurių būtų
negalima tolimesnė Ignalinos AE pirmojo bloko ALS tolimesnė eksploatacija. Remiantis
netiesinės analizės modeliavimo rezultatais parodyta, kad ALS statybinių konstrukcijų
struktūrinis vientisumas MPA atveju nebus pažeistas.

5. Sumodeliuoti pereinamieji termohidrauliniai procesai, nesuveikus egzistuojančiai reaktoriaus
avarinio stabdymo sistemai, ir nustatyti režimai, kai bus pažeisti saugumo kriterijai. Paruošta
analitinė bazė, nustatytos papildomos avarinės stabdymo sistemos DAZ suveikimo ribos bei
atliktas šios sistemos saugos pagrindimas. Šios sistemos įdiegimas leis efektyviai išvengti
pereinamųjų termohidraulinių procesų, nesuveikus egzistuojančiai reaktoriaus avarinio
stabdymo sistemai, pasekmių.

6. Išnagrinėti pereinamieji termohidrauliniai procesai išnykus tarpeliui tarp grafito klojinio ir
technologinių kanalų. Parodyta, kad išnykus šiam tarpeliui normalios eksploatacijos metu ir
limituojančių pereinamųjų procesų atvejais saugumo kriterijai nebus viršyti.

7. Atliktas preliminarinis Ignalinos AE pirmojo energobloko tarpelio tarp grafito klojinio ir
technologinio kanalo išnykimo tikimybinis įvertinimas. Nustatyta, kad šio tarpelio išnykimo iki
2001 m. tikimybė yra 10"5 eilės.
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