
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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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
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7 pav. GPK 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"
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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.

22



14 pav. Reaktoriaus avarinės aušinimo sistemos vamzdyno prijungimo prie grupinio paskirstymo
kolektoriaus mazgo baigtinių elementų modelis



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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