
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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