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SEIZMICKÉ OHROŽENÍ VYBRANÉ LOKALITY
Z HLEDISKA SOUČASNÝCH POZNATKŮ

RNDr. Vladimír Schenk, CSc, RNDr. Zdeňka Schenková, CSc.
Geofyzikálni ústav ČSAV, Praha

1. ňvod

Problematika určování seizmického ohrožení doznala v posledních létech celo-

světově na nebývalém rozmachu. Základní myšlenka výpočtu se nemění, avšak přístupy,

jak zmíněný výpočet realizovat, se stávají závislými na specifických podmínkách

oblasti. V zásadě lze ukázat, že k hlavnímu rozdílu v jednotlivých přístupech dochá-

zí vlivem různé úrovně zemetřesného režimu dané oblasti. Pro lokality nalézající

se v blízkosti seizmicky aktivních zón získáme během relativně krátké doby informa-

ce o zemětřesné "životnosti" tektonických elementů a zaregistrujeme dostatečný

počet záznamů seizmických vln, které lze využít při stanovení analogických či synte-

tických akcelerogramů. K poněkud obtížnější situaci při výpočtu seizmického ohrožení

lokality dochází v případě, když lokalita je obklopena seizmogenními zónami nižší

aktivity, které však přesto mohou vyvolat na ní zemětřesné účinky vyšší 6° MSK-64

během relativně dlouhého časového intervalu. V takovém případě je též nutno při

stavbě jaderné elektrárny zahrnout do výpočtu stavebních konstrukcí i faktor anti-

seizxnického chování staveb. Je zřejmé, že právě druhý případ platí pro území ČSSR,

a tak ze seizmologického hlediska výpočtu seizmického ohrožení našeho území se jedná

o řešení relativně komplikovanější, které musí být vždy řešeno komplexně.

Na minulém semináři o "Bezpečnosti a provozní spolehlivosti reaktoru WER se

zřetelem na seizmické zatížení" konaném v Srní v roce 1980 jsme přednesli souhrnný

přehled výpočtu seizmického ohrožení, a proto se v tomto sdělení soustředíme pouze

na dva soubory otázek, které vystupují v současné době do popředí a na minulém semi-

náři byly zmíněny velmi stručně. Jedná sa o seizmogeologická či seizmotektonická

kriteria uplatňující se při určování seizmického ohrožení lokality a o stanovení ve-

likosti pohybu půdních částic /zrychlt-ní, rychlost, posunutí/ a jejich průběhu s

časem.

2. Seizmogeologická kriteria

Stupeň antiseizmických opatření při konstrukci jaderně-energetických děl je

určován dvěma veličinami:

a/ hodnotou projektového zemětřesení /PZ/, charakterisující účinky okolních

zdrojových zemfitřesných oblastí na lokalitě s průměrnou periodou opakování

1OO let,

b/ hodnotou maximálně výpočtového zemětřesení /MVZ/, která udává předpokládaný

stupeň těchto účinků na lokalitě s periodou opakovatelnosti 10 000 let.

Způsoby, jak získat tyto hodnoty, jsou poplatné seizmologickým a seizmo-

tektonickým znalostem dané lokality. Protože v posledních létech nabyla na důle-

žitosti seizmogeologická kriteria, která se zvláště uplatňují při určování MVZ,



zaměříme se na problém stanovení strukturních jednotek studované oblasti, vyčlenění

zlomů či zlomových pásem a korelace těchto pásem s výskytem zemětřesení.

I

2.1. Stanovenými uj£turn£ch_2eolo2ick^ch_jednotek_oblasti

K spolehlivému prostorovému vymezení strukturních jednotek musíme stanovit

důležitost jednotlivých rozhraní mezi těmito jednotkami. Rozhraní 1. řádu jsou

cjtrá /zlomy, diskordance/, zatímco rozhraní nižších řádů nejsou výrazná v celkové

stavbě, dělí mezi sebou jednotky, které se i vzájemně prostupují : vrásové struktu-

ry, metamorfní či magmatické přechody hornin, atd. Je pochopitelné, že pro naše

tíčely jsou nejdůležitější rozhraní 1. řádu, která pokládáme za hranice strukturně

významných geologických bloků. Po jejich vyčlenění studujeme tyto bloky z hlediska

jejich typu /sedimenty, vyvřeliny ap./ a stáří. Dále sledujeme jejich vývojová

stadia zvláště z tektonického pohledu k ostatním známým geodynamickým pochodům v

zemské kůře a svrchním plášti, což nám umožní rozhodnout, zda lze v budoucnosti

očekávat pohyb podél jejich hranic a s tím spojený vznik zemětřesné činnosti. Je

zřejmé, že někdy i vnitřní strukturní stavba těchto jednotek napomáhá nejen přímo

při zmíněném studiu jejich vývoje, ale lze na jejím základě ťíspěšně uplatnit meto-

dy vzájemné korelace uvedených jednotek mezi sebou.

2.2. Yjřčlenění_zlomů_a_zlomov2ch_gásem

K lokalizaci zlomů se používá celý komplex ddajů získaný geologickými, geofy-

sikálními a geodetickými metodami přímo v terénu, jakož i vyhodnocení leteckých

snímků tzv. metodami dálkového průzkumu. V některých případech vzláště interpretace

geofyzikálních měření pomáhají stanovit polohu zlomů, které přímo nevycházejí na

zemský povrch, avšak mohou se uplatnit svými seizmogenními projevy při určování

seizmického ohoržení oblasti. Pochopitelně, že stáří zlomu a odhad jeho současné

"životnosti", tj. jeho celkový vývoj během existence zlomu a předpověa jeho trendu

jsou rovněž důležité z hlediska stanovení seizmického ohrožení. Při tomto studiu se

věnuje zvláštní pozornost zlomům, které narušují kvartérní sedimenty, velikosti

gradientu neotektonických pohybů /hlavně v neogénu a kvartéru/, měření velikosti

recentních pohybů na zlomu /jedná se o hodnoty rychlosti a gradientů rychlosti

podél a napříč zlomové plochy/ a vyšetřování typu pohybu na zlomové ploše s časem.

Pokud je to možné, korelujeme orientaci zlomové plochy s přímo naměřenými směry

napětí v okolí této plochy a určujeme, zda zlomy, které se seizmogenně neprojevily

/čí alespoň dosud o této jejich schopnosti nevíme/, se mohou v budoucnosti aktivo-

vat či ne.

2.3. Yztah_zlgmov2ch_linií_k_v^skjjtu_zemětřesení

Studium uvedeného vztahu je vázáno na seizmologická pozorování o výskytu země-

třesení v dané oblasti. V každém případě je nutno zdůraznit, že naše znalost vývoje

zlomů a jejich seizmogenních vlastností se omezuje pouze na krátký časový interval.

Instrumentální pozorování jsou prováděna až ve 20. století, tfdaje zapsané v kro-

nikách a jiných archivních materiálech o účincích zemětřesení zahrnují ve střední

Evropě dl« hustoty osídlení a velikosti zemětřesení období posledních 5 až 10 sto-

letí. Někdy je nutné zrevidovat původní historické vídaje, nebo£ v minulosti často

docházelo k jejich nadhodnocení. Pochopitelně, že přesnost lokalizace nemusí být

někdy taková, aby bylo možno zmíněné zemětřesení spolehlivě přiřadit k některému
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zlomu. Za účelem vyjasnění vztahu mezi zlomem a výskytem zemětřesení se v poslední
době často instaluje v dané oblasti citlivá seizmometrická sít "odposlouchávající"
drobná zemětřesení a studují se účinky dávných zemětřesení "zapsané" do geologické
historie oblasti včetně různých morfologických jevů.

Připravovaná doporučení ke vznikající nové sovětské normě udávají následující
systém stanic, který by mil být umístěn na každé lokalitě, a jehož výsledky by měly
platně přispět k určení seizmického ohrožení lokality:
a/ pro sledování mikrozemětřesení /magnitudo M < 3/ použít 4 - 5 seizmických sta-

nic se zesílením 20 - 50 tisíc či 5 až 10 stanic typu Zemlja či Čerepacha spo-
lečně s 1 opěrnou stanicí;

b/ ke stanovení vstupních experimentálních Údajů pro výpočet syntetických akcelero-
gramů metodou časově-frekvenční analýzy instalovat v místě předpokládaného stave-
niště 1 aparaturu typu ČISS /častotnoissledovatelnaja seismičeskaja stancija/
s minimálním počtem 6 - 7 frekvenčních kanálů či 1 širokopásmovou seizmickou
stanici /0.1 - 30 Hz/;

c/ v závislosti na seizmogeologických poměrech umístit 3 až 5 kompletů seizmických
aparatur pro registraci účinků zemětřesení střední velikosti /makroseizmická
intensita v místě registrace do 6° MSK-64/ a velké velikosti /tzv. "strong
motion" s intensitou nad 6° MSK-64/ na vyšetřované lokalitě. JBK&-

Údaje z výše uvedených souborů aparatur jscu shrnuty do katalogu místních
zemětřesení /čas, místo, hloubka, velikost otřesu/. Slouží k rozlišení typu země-
třesení dle dynamiky vyzářených seizmických vln /spektrální analýza, charakter
prvních vstupů, poměry amplitud a frekvencí/ a ke stanovení jeho mechanizmu, tj.
prostorovém určení polohy plochy skluzu a jejího přiřazení ke známým zlomovým plo-
chám.

V posledních létech se rozvíjí tzv. paleoseizmické" či paleoseizmogeologické
vyšetřování oblastí s výskytem silných zemětřesení. Hledají se paralely mezi zná- •
raými současnými účinky těchto zemětřesení a jevy vzniklými v nedávné geologické
minulosti /kvartéru/, ťíspěchy této metody byly již zaznamenány v některých oblas-
tech SSSR a USA, a nelze prota předem vyloučit i úspěšnost její aplikace na našem
území. Sledují se morfologické změny na zemském povrchu, které způsobují země-
třesení s epicentrální intensitou 8 a více stupňů MSK-64, mechanika sesuvů /úhel
sklonu, mechanické vlastnosti materiálu/, možnost jejich vzniku s přispěním počá-
tečního silového působení, deformace vrstviček jezerních uloženin /varvy/ a v
nich vznikající turbulentní útvary /včetně jejich antidatovárí/, faciální studie
fluvio-glaciálních a dalších kvartérních usazenin včetně vyšetřování půdních
profilů a hledání reliktu seizmických účinků, jako např. ztekucení písků a jejich
"vývěrů" na tehdejší úroveň zemského povrchu. Je zřejmé, že často se jedná o více
či méně diskutabilní projevy, avšak výzkumy celého komplexu takovýchto indicií a je-
jich zvýšený výskyt ve studované oblasti svědčí o seizmické aktivitě v minulosti
a přispívá k ocenění pravděpodobné horní hraniče účinků zemětřesení na lokalitě.

Shrneme-li výše uvedené možnosti seizmogeologických metod kombinovaných s
přímými měřeními lokálních zemětřesení, lze ukázat, že pro seizmotektonické oceně-
ní MVZ jsou nezbytné následující údaje:

a/ vzdálenost zlomu od lokality a přiřazení největšího zemětřesení, které se vy-
skytlo na uvedeném zlomu; nelze totiž omezit možnost vzniku zemětřesení pouze
na určitou část zlomu a ne na celý zlom;
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b/ typ zlomu, který se stanoví nejen z posledních pohybů na jeho ploše, ale i z

charakteru napěťového pole, které jej obklopuje;

c/ délka zlomu umožňující odhad velikosti maximálního zemětřesení podle známých

empirických /ztahů M(L) určených v různých seizmogenních oblastech světa;

d/ vyčlenění zemětřesných zón s udáním velikosti maximálního možného a pravděpodob-

nosti jeho výskytu, stanovení efektivní hloubky ohniska a rozměrů oblastí zasa-

žených intenzivními makroseizmickými účinky.

Pro přibližný odhad velikosti možného zemětřesení jsme statisticky vyhodnoti-

li výše zmíněné empirické vztahy M(LI a získali výraz M - 1.927 log L + 2,622,

který udává střední hodnotu magnituda M y závislosti na délce zlomu L /km/, aniž

by byly uvažovány seizmogeologické podmínky oblasti.

3. Stanoveni velikosti pohybů půdy

Vyjádření účinků zemětřesení v absolutních jednotkách pohybu hraje důležitou

roli při výpočtu antiseizmických konstrukcí. Řešení této problematiky lze zhruba

rozdělit do tří možných přístupů:

a/ přímá měření pohybu půdy na lokalitě;

b/ hledání analogií se známými údaji o pohybech půdy;

c/ teoretické výpočty pohybu půdy.

Každý z těchto postupů je v jistém smyslu nezávislý a proto pokud tomu vyho-

vují dané podmínky, je užitečné jejich hodnoty mezi sebou porovnat.

3.1. Přímá_měření_p_ohvbu_gůd;£

Přímá měření pohybu půdy způsobeného zemětřesením na vyšetřované lokalitě

představují nejvěrohodnější vstupní vídaje pro výpočty antiseizmických stavebních

konstrukcí. Území Československa patři k oblastem s nízkou úrovní zemětřesné akti-

vity, a proto použitelnost přímých měření pohybů půdy nepřipadá prakticky v úvahu.

Toto konstatování odráží i skutečnost, že dosud nebyl naměřen jediný akcelerogram

na území Československa a střední Evropy. Zmíněný přístup byl dosud aplikován

pouze ve vybraných oblastech Kalifornie, Japonska, Střední Asie, Středozemí a dal-

ších území s vysokou zemětřesnou aktivitou.

Metoda stanovení akcslerogramů z přímých měření pro oblasti se střední až

nižší zemětřesnou aktivitou byla intenzivně rozvíjena na pracovištích Sovětského

svazu. Jedná se o tzv. časově-frekvenční analýzu záznamů registrovaných minimálně

na 6 až 7 odlišných frekvenčních pásmech /cca od 0,1 do 30 Hz/ či frekvenčně širo-

kopásmovou seismickou stanicí. Vyvinutá metodika vymezuje zdrojové oblasti nejen

z hlediska jejich prostorového výskytu, ale i z hlediska mechanismu ohniska

/prostorové vyzařovací charakteristiky a spektrálního obsahu vln/. Pokud dochází

k transformaci záznamů na úroveň zemětřesení s magnitudem 6,5 a více, je nutno

do výpočtu zahrnout i vliv protažení ohniska zavedením odpovídající zdrojové

funkce. Výsledná matice časově-frekvenčního pole spolu s časovým průběhem

-'bílého šumu" slouží k tzv. syntetickému vytváření akcelerogramů odpovídajících

seizmogeologickým podmínkám lokality.

V Sovětském svazu byla k tomu účelu vyvinuta speciální aparatura ČISS, která

se běžně v současnosti používá právě k řešení výše uvedených úloh.

10
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3.2. Analogické^akcelerogramv.

Přístup stanovení analogických akcelogramů předpokládá zevrubnou znalost seizmo-

logických údajů jako je např. ocenění maximálně možného zemětřesení v jednotkách mag-

ii i tud a makroseizmických intensit, závislost útlumu seizmické energie se vzdáleností,

poloha a orientace seizmogenních zlomů vzhledem k lokalitě, pozorování účinků minu-

lých zemětřesení na dané lokalitě a v jejím širším okolí ap. K těmto údajům přistu-

pují i znalosti o geologické stavbě oblasti, její zemětřesné aktivitě včetně dopl-

ňujících charakteristik o ohniscích zemětřesení, seizmogeologických podmínkách ce-

lé oblasti i lokality. Všechny tyto údaje jsou komplexně zpracovány, provádí se

ocenění maximálních hodnot pohybu půdy na vyšetřované lokalitě, tj. určuje se ma-

ximální zrychlení, rychlost a posunutí částic na zemském povrchu. Současně je nutno

definovat pravděpodobný frekvenční rozsah odpovídajícího analogického akcelerogramu

včetně odhadu doby trvání celého akcelerogramu či popřípadě vlnové skupiny, v níž

dojde k maximálním vibracím.

Na základě výše uvedených znalostí jsou potom ze světové banky záznamů silných

zemětřesení vybrány odpovídající akcelerogramy, které slouží jako základ pro stano-

vení souboru analogických akcelerogramu pro danou lokalitu. V některých případech se

vybrané záznamy korigují z hlediska jejich amplitudového i frekvenčního obsahu, po-

případě i z hlediska celkového trvání kmitání.

t
*
yf
'ft'

t
i

3.3. S^ntetické_akcelerggramy

V posledních létech s rozvojem uplatnění samočinných počítačů bylo možno roz-

vinout metody výpočtu šíření seizmických vln v prostředích s relativně komplikovanou

stavbou. Je pochopitelné, že z hlediska uplatnění těchto metod pro určování pravděpo-

dobných pohybů půdy na studované lokalitě musí být definovány vstupní údaje s dosta-

tečnou přesností. Jedná se o hodnoty popisující zdroj /poloha, zdrojové funkce, vy-

zařovací charakteristika/ a geologické prostředí, kterým se vlny šíří /rychlosti

podélných a příčných vln včetně objemové hmotnosti pro každou uvažovanou vrstvu,

geometrický tvar rozhraní a veličina určující útlum seizmických vln/. Pro vyšší

efektivnost výpočtu na samočinném počítači se často kombinují metody paprskové s

metodami konečných prvků či konečných diferencí. Při těchto kombinacích je však

nutno upozornit na skutečnost, že před vlastním výpočtem musíme ocenit důležitost

dynamických příspěvků jednotlivých vlnových skupin na výsledném akcelerogramu,

nebot v paprskových metodách vyšetřujeme pouze ty skupiny vln, které si zvolíme

a ne celý vlnový obraz. Je zřejmé, že vstupní data a i vlastní výpočet je nnohem

komplikovanější v případě laterálně nehomogenního prostředí a naopak pro případ

struktur s vertikálními nehomogenitami se výpočet zjednodušuje.

3.4. PouŽitelngst_uvedenjjch_2řístugů_v_našich_2gdmíiikách

Hodnotíme-li výše uvedené přístupy a jejich možnost uplatnění v podmínkách

našeho území, lze získané závěry shrnout do následujících bodů:

a/ Přímá měření silných účinků zemětřesení, tj. měření akcelerogramu v předprojekto-

vé části průzkumu staveniště jaderné elektrárny nepřichází prakticky v úvahu z

důvodů malé pravděpodobnosti výskytu účinků silných zemětřesení na území ČSSR,

b/ Měření seizmických vln odpovídající nižším dynamickým účinkům zemětřesení

a jejich přepočet na vyšší úroveň pomocí vyvinuté metodiky časově-frekvenční

analysy by bylo vhodné zavést do praxe nejen proto, že přímo odráží sei.zmogeo-
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logické podmínky oblasti a zvláště dané lokality, ale i proto, že v připravova-

ných sovětských normách bude pravděpodobně tento způsob určování akcelerogramú

doporučen, .

c/ Způsob určování analogických akcelogramů je jediným přístupem, který lze v sou-

časnosti aplikovat v našich podmínkách. Je nutno zdůraznit, že analogické akce-

lerogramy se nejčastěji používají ve výpočtech zemětřesného inženýrství, nebot

jsou více méně obrazem reálné skutečnosti, .

d/ Výpočty syntetických akcelerogramů jsou značně citlivé na vstupní ťídaje a je-

jich přesnost a na výpočetním modelu, kterým vyjadřujeme naše představy o geo-

logické stavbě oblasti. I když jsou v ČSSR paprskové i další metody vyvíjeny a

uplatňovány v širokém měřítku, bude ještě určitý čas trvat, než věrohodnost vý-

počtů syntetických akcelerogramů bude dosahovat přímo naměřených záznamů. Kombi-

nace reálných měření seizmických vln a jejich modifikování pomocí těchto metod

již bylo započato a lze předpokládat jejich další rozvoj. V současnosti však

syntetické akcelerogramy užívané v praxi k výpočtům antiseizmických konstrukcí

jsou brány jako doplňující podklad analogických akcelerogramů.

4, Závěr

V posledních dvou létech v metodice výpočtu seizmického ohrožení vybrané loka-

lity nabyly na důležitosti i aplikace seizmogeologických znalostí oblasti. Kromě

seizmostatistického odhadu velikosti maximálně výpočtového zemětřesení je nezbytné

zahrnout do stávajícího výpočtu i seizmogeologická kriteria zpřesňující a potvrzu-

jící tuto hodnotu. Tak může být zajištěna zvýšená bezpečnost jaderně energetických

zařízení.

Ze ste-jného důvodu lze hodnotit i rostoucí zájem o metody určování časových

průběhů pohybu zemského povrchu na lokalitě v důsledku působení zemětřesení. Hlavně

se jedná o časový průběh zrychlení, tj. akcelerogramy, které určují rozsah anti-

seizmických opatření stavebních konstrukcí. Protože všechny vypočtené hodnoty lze

více méně přímo spojit s finančními náklady na jednotlivá antiseizmická řešení

staveb, je nejvýše odpodstatněné, abychom při metodice výpočtu seizmického ohrožení

a zvláště při určování souboru akcelerogramů postupovali co nejkomplexněji a vy-

užívali všech současně dostupných možností.
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J
SOUČASNÝ STAV ZAJIŠTĚNÍ GEOLOGICKÝCH
A INŽENÝRSKO - SEIZMOLOGICKÝCH
PRŮZKUMNÝCH PODKLADŮ PRO POTŘEBY
PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY JE V ČSSR
RNDr. Pavel Šimůnek
Energoprojekt, Praha

Otázkami geologických a inženýrsko-seizmologických průzkumů pro potřebu

výběru staveništ jaderných elektráren a projekce antiseizmických opatření, se

Energoprojekt Praha začal zabývat v roce 1979. Po počáteční etapě získávání

potřebných informací začaly v roce 1980 práce na průzkumech pro JE Hochovce a JE

Temelín.

K zajištění potřebného komplexu průzkumných a studijních prací bylo třeba mi-

mořádného iSsilí všech zúčastněných organizací. V rozhodující míře se na řešení

tohoto líkolu podílely GFtí ČSAV, GFlí SAV, Geofyzika n.p. Brno, GIÍDS Bratislava a

Energoprojekt Praha.

V letech 1980 - 1981 byla v EGP Praha vypracována směrnice obsahující souhrn

všech potřebných prací, systém jejich vyhodnocení a organizačního zajištění. Na ty-

to práce navazovalo usnesení předsednictva vlády ČSSR č. 174/81, které formulová-

lo povinnosti jednotlivých resortů a organizací a zajišřuje i dovoz přístrojové

a vyhodnocovací techniky. Za předpokladu dokončení tohoto dovozu v roce 1983, je

možno v letech 7. a 8. pětiletky zvládnout všechny průzkumné -íkoly související s

ochranou JE před seizmickými vlivy a to na dobré světové úrovni.

Pro potřebu projektování průzkumných prací /určení jejich náplně, doby trvání

a finanční náročnost/ rozdělujeme zájmové oblasti průzkumu do následujících typů:

I. Oblast /staveniště/ kde předpokládané MVZ je nižší než 4° MSK-64

II. Oblast /staveniště/, kde předpokládané MVZ je do 6° MSK-64

a/ má jednoduché geologické a seizmotektonické podmínky

1/ jednoduché základové poměry, ~-

2/ složité základové poměry,

b/ má složité geologické a seizmotektonické podmínky,

1/ jednoduché základové poměry,

2/ složité základové poměry,

III. Oblast /staveniště/, kdo předpokládané MVZ je více než 6° MSK-64

1/ má jednoduché základové poměry,

2/ má složité základové poměry.

Tabulka: Geologické a inženýrsko-seizmologické průzkumy pro výběr staveništ jader-

ných elektráren.

Pro studii souboru staveb, projektový dkol či sovětský technický projekt musí

být provedeny další práce inženýrsko-geologické, hydrogeologické, upřesnění seizmic

kého r.ikrornjonování, případně detailní seizmické rajónování a geodetická měření.

Průzkumy upřesňující seizmické riziko lokality je však nutno zpravidla provádět

pouze v oblastech II.B.l, II.B.2,111.1, III.2. Doba potřebná k provedení těchto

prací je až 1,5 roku.
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Usnesení PV ČSSR č. 174/81 ustanovilo hlavním řídicím a koordinačním pracovištěm

pro průzkum a výběr lokalit jaderných elektráren Energoprojekt Praha. Ostatním re-

sortním ministerstvům, úřadům, ČSAV a SAV byla uložena povinnost spolupráce při za-

bezpečeni tohoto dkolu s tím, že oprávnění k výkonu těchto prací je součástí jejich

statuta či podnikových rejstříků. Ve smyslu tohoto usnesení dohodl Energoprojekt

Praha systémem kapacitních ujednání následující spolupráci.

Pro I. etapu prací:

Základní geologická studie. Zpracovává podle federálního rozdělení Ústřední ústav

geologický Praha, nebo Geologický ústav Dionýsa štúra Bratislava, za účasti Přírodo-

vědecké fakulty university Karlovy Praha a Komenského Bratislava. Tato práce, stejně

jako všechny ostatní studie, je zadávána a oponována Energoprojektem Praha.

Základní seizmologická studie. Je zpracovávána v Geofyzikálním ústavu ČSAV Praha a

SAV Bratislava.

Základní seizrootektonická studie. Ve spolupráci s výše uvedenými pracovišti zpraco-

vává Energoprojekt Praha.

Velmi přesná geodetická měření recentních pohybů. Metodicky tyto práce řídí VlJGTK

Praha a VJGK Bratislava. Vlastní měření provádí Vý2kumný ústav geodetický Praha a

Bratislava a krajské podniky Geodesie n.p.

Pro II. etapu prací.

Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum lokalit.Je na objednávku Energopro-

jektu zpracován Stavební Geologií Praha, Geotestem Brno, Geologickým průzkumem

Ostrava a Inženýrsko geologickým a hydrogeologickým průzkumem Žilina, při speciál-

ních pracích geofyzikálních s nimi spolupracuje Geofyzika n.p. Brno.

Seizmické mikrorajonováni a detailní seismická rajónování lokalit.Pro celé území

ČSSR provádí Geofyzika n.p. Brno.

Pro III. etapu průzkumu.

Závěrečná hodnoceni, zpráva pro výběr staveniště, stanovení P2 a MVZ, podkladové

akcelerogramy. Ve spolupráci s Geofyzickou n.p. Brno a Geofyzikálním ústavem

ČSAV a SAV, vydává řídicí a koordinační pracoviště, Energoprojekt Praha.

Závěrečný doklad geologického a inženýrsko-seizmologického hodnocení lokality

výstavby jaderné elektrárny obsahuje:

- soupis použitých podkladů a popis metodiky prací,

- soubor výsledků terénních průzkumných prací,

- souhrnný katalog zemětřesení,

- mapy a schemata seizmicky nebezpečných zón v měřítku 1 : 500 000, 1 : 200 000,

- mapy a schemata oblastí, kde se stavba nedoporučuje,v měřítku 1 : 500 000,

1 : 200 000,

- tektonická schémata místa výstavby v měřítku 1 : 50 000,

- mapy seizmického mikrorajonováni staveniště v měřítku 1 : 10 000

- charakteristiky etalonového dzemí /středních základových půd/ s nulovým pří-

růstkem intenzity zemětřesení podle seizmického mikrorajonováni,

- PZ a MVZ pro střední základové půdy i konkrétní podmínky staveniště charakteri-

zované zrychlením, intenzitou a souborem akcelerogramů či spekter odezvy.

V dalších etapách průzkumu jsou tyto základní podklady neustále doplňovány

upřesňujícími údaji. Konečné podklady stanovení PZ a MVZ a je charakterizujících

akcelerogramů či spekter odezvy musí být k disposici jako podklad pro sovětský

technický projekt/ či úvodní projekt stavby. V t<5to době již musí být k disposici
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konečná výsledky dlouhodobých geodetických měření a seizmických měření detailního

seizmického rajónování.

Na základě prací Matematicko fyzikální fakulty UK Praha, byly v Energoprojektu

Praha již zvládnuty výpočetní postupy sestavení syntetických akcelerogramů, jejich

vlastní výpočty a přepočty na vliv svrchní geologické stavby a výpočty spekter

odezvy. V současné době se průzkumná složka Energoprojektu Praha zabývá problema-

tikou interakce základová půda - základová konstrukce a s tím souvisejícími

problémy.

Závěrem je možno konstatovat, že průzkumná problematika geologických a inže-

nýrsko-seizmologických podkladů pro potřeby jaderné energetiky byla v CSSR již zvlád-

nuta. Je však nezbytné neustálým jejím rozvíjením udržet krok s celosvětově neustále

stoupajícími požadavky na tyto práce.

15



GEOLOGICKÉ A INŽENÝRSKO-SEISMOLOGICKE' PRŮZKUMY PRO VÝ&ŠR STAVÍHlŠř JE

Předpokládaná doba trváni prací
Etapa,obsah
obsah průzkumu Oblast \»\-\«' \ii\iii\iy i \« \M\IV

Základní Dialogická
tludit '

Základní íeismo -
loaickd studie p
Základni seism o -
tektonická studie

n A

Geodtlicía miŕeni
recenínich pohybů
bloků fřol. stavbu

Zúženi' rubiru ítarenigľ,rozhodnati' o íahó/eni hrsnoiho průzkumu
tt. Inženýrsko -oeologicku

prúikum
JULJL

HudrooeoloDicku
průzkum ' a
Seismic ke t t

mikrorafono/am I
Detailní' seisrnicke
rajónovaní'

133

-3Ž-
I. Závěrečné hodnoceni'

zpráva pro vijbir staveništi
stanoveni' PZ,MyZ,

phdkižmj ckoeloqram

MJTi

16



MOŽNOSTI VYUŽITÍ ZAŘÍZENÍ A METOD
APLIKOVANÉ GEOFYZIKY PRO STUDIUM
SEIZMICKÉ ODOLNOSTI JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ
RNDr. Karel Cidlinský, CSc.
Geofyzika, n. p., Brno

*

Metody užité geofyziky mohou být využity při studiu odolnosti jaderných za-

řízení v několika směrech, jak to vyplývá z fyzikálních základu jednotlivých geofy-

zikálních metod. Problém seismického zatížení stavebních konstrukcí, který je ře-

šen neseizmickými metodami syntetického generování zatěžovacích seizmických pohybu

/Ing. Juhásová, CSc./ a tuhých konečných prvků /Ing. Masopust, CSc./ by bylo

možné doplnit studiem chování stavebních konstrukcí in situ při generování defino-

vaného seizmického zatížení. Pro tyto účely se jeví jako vhodné provést experiment

se seizmickým zdrojem VIBROSEIS/<§) CONOCO Houston, USA/, který je v n.p. Geofyzi-

ka Brno používán pro seizmický průzkum ložisek nafty a uhlí. Seizmický zdroj

VIBROSEIS, jehož schematický náčrt je uveden na obr. 1, představuje elektronicko hy-

draulický vibrační seizmický zdroj, který je umístěn na dopravním podvozku. Tento

zdroj umožňuje generování seizmického signálu A(t) o proměnné frekvenci f pohybem

vibrační desky, která je řízena elektronickým generátorem signálu a hydraulicky

ovládána.

A(t) < sin 2*1 f
f o) '

o -
2T

kde f. je počáteční frekvence vibrace

f, konečná frekvence vibrace

T celková doba vibrace

A maximální rozkmit vibrační desky.

Tímto zdrojem je možno generovat seizmickou energii o délce vibrace T í 64 s

a o mezních frekvencích 6 - 80 Hz. Celé zařízení má hmotnost 14,4 t a umožňuje

rozkmit vibrační desky o maximální výchylce A 25 mm /z nulové polohy/. Při experi-

mentálním studiu namáhání stavebního objektu budou charakteristická místa objektu

osazena seizmickými rychlostními snímači /geofony/. Získaný signál bude registrován

v digitální formě na magnetický pásek. Toto měření umožní vyhodnotit odezvy jedno-

tlivých míst objektu na vyvolaný seizmický signál zdroje VIBROSEIS. Lze předpokládat,

že tímto experimentem bude možné doplnit výsledky výše uvedených numerických postu-

pů.

Hlavní náplň užité geofyziky je však při průzkumu lokality pro výstavbu jader-

ného zařízení, který je zajišťován v několika hlavních směrech. Především je to geo-

fyzikální průzkum okolí lokality, kde různými geofyzikálními metodami je zkoumána

geologická stavba iSzemí v etapě předběžného a podrobného průzkumu. Uplaňuje se zde

metoda gravimetrická a geomagnetická stejně jako metoda seizmická, geoelektrická

a jiné. Geofyzikální průzkum pro tyto lokality využívá v podstatě soubor metod jako

při obdobném regionálním průzkumu hydrogeologickém a inženýrsko-geologickém. Rozsah

jednotlivých metod a jejich posloupnost vychází z celkového způsobu řešení geologic-

kého průzkumu.
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j Druhým směrem užité geofyziky, který je využíván při průzkumu lokality jader-

ného zařízení, je seizmické mikrorajonování. Při seizmickém mikrorajonování jsou

zjiStovány anontální změny připovrchové geologické stavby a jejich vliv na změny

intenzity zemčtŕesení. Na vlastní ploše budoucího staveniště jsou určovány změny

intenzity zemětřesení, vyvolané změnou impedance seiznogeologických rozhraní,

hloubky hladiny spodní vody a vlivy rezonančními. Měření na některých lokalitách v

ČSSR zjistila, že lokálně může dojít ke zvýšení intenzity zemětřesení až o 2°

stupnice MSK oproti střední hodnotě intenzity.

Posledním směrem užité geofyziky, který je aplikován při průzkumu lokalit

jaderných elektráren je detailní seizmické rajónování. Zatím co předcházející metoda

studovala odezvu zemětřesení v jednotlivých mikrorajonech staveniště, detailní

seizmické rajónování zkoumá rozložení zemětřesných ohnisek v okolí lokality. Pro

tyto účely je zřizována sít několika /5 a více/ stanic na ploše asi 1000 km . Na

jednotlivých stanovištích jsou umístěny seizmické snímače, které nepřetržitě měří

seizmický signál. V případě příchodu signálu lokálního zemětřesení je provedena

registrace na magnetický pásek a signál je dále vyhodnocován. Z příchodů na víca

stanovištích je možno při známém rychlostním modelu rekonstruovat místo ohniska

lokálního zemětřesení.

V současné době se připravuje instalace systému pro detailní seizmické rajó-

nování v okolí lokality jaderné elektrárny Severní Morava. Toto měření bude určeno

pro zjištění ohnisek lokálních zemětřesení, vznikajících na styku Českého masívu

a západních Karpat a na příčné tektonice SZ-JV směru. Na základě tohoto měření

bude možno provést rozdělení širšího okolí lokality jaderné elektrárny do jednotli-

vých seizmotektonických bloků.

í.

k
J:
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CHARAKTERISTIKY SEIZMICKÝCH ZATÍŽENÍ
ISOBÍCÍCH NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE

Ing. bViiel Makovická, CSc.
StavebnSústáv ČVUT, Praha

S .»•

.-V

1. tfvod

líčinkem přAradních sil /vznikajících sopečnou činností, pohyby zemských ker,

sesuvy ap./ nebo áUl vyvolaných technickou činností člalvěka /např. výbuchy náloží,

dynamické účinky doVravy, provoz strojů a zařízení/ véniká v geologickém prostře-

dí mechanické vlnění\Toto vlnění je modifikováno strukturou, a to jak v místě

zdroje /ohniska/, tak \a cestě ke stavební konstruj/ci. Vlnový obrazec je složen

zpravidla z různých druťrů vln /P-vlny, S-vlny, povrchové vlnění, Loveho vlny, mo-

difikované prostředím/, k^eré stavební konstrukci zatěžují s různým fázovým zpož-

děním. Převládající projev\akového zatížení iié přetvářný, na rozdíl od silových

projevů tlakových vln v těsn\blízkosti ohníček. Takto vyvozené pohyby - přetvo-

ření geologického kontinua i sVavební konstrukce, se označují jako seizmické.

\ /
Pojem seizmicita nebo seizm\cký /účinek zatížení apod./ pak rozumíme jak

bezprostředně probíhající proces otřesů/země - tedy vlastní zemětřesení včetně

navazujících doprovodných jevů, napY.Xíniků plynů, zvukových efektů apod., tak ta-

ké pro navrhovatele stavební konstru/SEe velice důležitou možnost otřesů i v bu-

doucnosti .

Na z*ákladě toho pak seizmicáfta obla\ťi vyjadřuje pravděpodobnost vzniku ze-

mětřesení na daném území. Seizraícita oblasVL je charakterizována předpokládanou

intenzitou seizmických pohybů/a jejich periodičností /opakovatelností v průběhu

roku, 10 let, 100 let až i 1O let jak bývá ubáváno např. pro jadernou energeti-

ku/. Pak i seizmické zatíž/ní je zatížení, kteôé vzniká jako důsledek bezprostřed-

ně probíhajícího zemětřesfení, nebo může vzniknou\ v důsledku seizmicity oblasti

v blízké či vzdálené bu/Soucnosti.

Vlastní zemětřesjrní vzniká v místě ohniska uvooaěním značného množství ener-

gie. V těsné blízkosti ohniska /řádově jednotek kilomatrů podle intenzity země-

třesení/, podle potahy zdroje zemětřesení, může mít šírVcí se vlnění i silové

účinky, které se/?rojeví jako rázová tlaková vlna v prosflředí, jejímž důsledkem

je nepružné přetváření geologického prostředí. /Rázová tla\pvá -vlna však nepatří

do pojmu, oznafeovaného seizmické účinky/.

Z tétOÄblasti zdroje se Síří vlnění s převládajícími přetvářnými účinky

všemi srněw, některé druhy vln, které jsou vedeny tužším a hmotnějším prostředím -

- např. ykalním podložím, mohou předběhnout vlny procházející zemským pokryvem.

Vlnový^Ďbrazec, který vyvolává nejsilnější otřesy země dané oblast\má nestacio-

náxní^harakter. Pohyb vyvozený průchodem napěťových vln největší irfkenzity se

silný pohyb země /z amerického "strong ground motion"; definick převzata

od/Richtera, 1958/ a oblast, ve které k němu dochází, "oblastí siln<5 se\zinicity".

ito silný pohyb vyvodí kinematické zatížení stavební konstrukce, která\e v kon-
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IVptody řešení maticové pohybové

v uzavřeném tvaru
pomocí klasické
operační analýzy

- Pourierova
integrální
transformace

- Laplaceova
integrální
transformace

Podmínkai,
linearij
šouste

tpřímá numericj
ptegrace

Integra
metoda'

- Runge - Kut1

metoda
re- Newmarkova

metoda
/konet.zrych./

Mr- Wilsonova
metoda
/lin. zrych./

*•- Wilsonova
T- meto-ís

modálni analysa
přidružené
konzervativní
soustavy

it- explicitní
aplikace

*•» zvi. případ
metoda spekter
odesvy

V Fodmínka:
X linearita

yt
pfeoporctonalni

\

*- metoda je vhodná pro MKP, MTKP, HIÍKP /rozsáhlé maticeV

\
Obr. 12. Přehled nejvíce užívaných metod pro řemení ^

maticové pohybové rovnice
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SEIZMICKÉ VÝPOČTY PROVÁDĚNÉ
V ENERGOPROJEKTU PRAHA V LETECH
1980-1982

fng. Milan David, CSc. a kol.
Energoprojekt, Praha

1. flvod

V souvislosti se stálým zvyšováním požadavků na bezpečnost jaderných elektrá-

ren se v posledních letech na celém světě zpřísnily i podmínky pro jejich navrho-

vání.

Ke kvalitativní změně v tomto směru došlo v Československu v souvislosti se

zahájením předprojektové a projektové přípravy jaderné elektrárny Mochovce. Zatímco

všechny jaderné elektrárny v ČSSR byly z hlediska seizmicity dosud posuzovány jen

podle československých norem, v případě elektrárny Mochovce se od samého počátku

předpokládalo podrobnější vyšetření těchto účinků, včetně navržení příslušných

úprav stavebních objektů i technologických zařízení.

V Energoprojektu nebyl při zahájení prací na projektu JE Mochovce dostatek

potřebných zkušeností a zejména chyběla vhodná metodika výpočtu. Proto jsme hned

v roce 1980 přistoupili k řešení celé problematiky výpočtu seizmických vlivů na

konstrukce jaderných elektráren. Na tyto práce se podařilo zajistit čEZ dostatek

finančních prostředků v rámci oborového úkolu RVT.

V rámci uvedeného úkolu se do dnešního dne podařilo připravit metodiku vý-

počtů a zajistit programové zabezpečení s využitím systému ICES /Integrated Civil

Engineering System/. Mohli jsme tedy v polovině roku 1932 přistoupit ke konkrétním

seizmickým výpočtům pro JE Mochovce.

Dále uvedeme některé výsledky řešení úkolu RVT a část výsledků prací na pro-

jektu JE Mochovce. Všechny zde popisované práce vycházejí z předpokladu, že je

zadána intenzita zemětřesení a podkladové akcelerogramy v úrovni základové spáry.

2. Metodika výpočtu seizmických účinků na budovy a technologická zařízení

Při řešení metodiky výpočtu jsme vycházeli z postupů posuzování seizmických

účinku na jaderné elektrárny obvyklého v SSSR i jiných zemích. Při tomto postupu

se stavební konstrukce obvykle posuzují na náhradní statické síly, vyvozené

seizmickými účinky. Krom toho je nutno na jednotlivých podlažích stavebních objek-

tů stanovit přímou dynamickou odezvu na buzení podkladovým akcelerograraem. Odezva

na jednotlivých podlažích se stanovuje ve formě podlažního akcelerogramu a podlaž-

ní ho spektra odezvy. Tyto údaje jsou potom vstupními daty pro výpočet technologic-

kého zařízení a potrubních okruhů umístěných na příslušných podlažích.

2.1. Metoda výpočtu dynamické odezvy

Pro řešení dynamické odezvy na libovolnou zatěžovací funkci je použita metoda

konečných prvků. Základní pohybová rovnice systému konečných prvků zní:
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N . (X) + [c] . {x) + [K] . (x) ÍU

\

1
i

Soustavu pohybových rovnic /I/ lze na samočinném počítači řešit:

a/ řešením soustavy rovnic rozkladem podle vlastních tvarů kmitání /modálni

analýza/. Tento výpočet probíhá ve dvou krocích. Nejprve se provede výpočet vlast-

ního kmitání /vl. tvary a frekvence/, jehož výsledky se použijí v druhé části, vý-

počtu vlastní odezvy,

b/ přímou numerickou integrací po krátkých časových intervalech. Pro tento vý-

počet se neprovádí výpočet vlastního kmitání, k integraci se používá většinou meto-

da Newmark -fi .

Při řešení tohoto tikolu byly sledovány obě metody, praktické výpočty jsou však

prováděny výhradně metodou modálni analýzy, nebot k dalším seizmickým výpočtům se

používají jak výsledky dynamické odezvy, tak výsledky výpočtu vlastního kmitání.

2.2. Výpočet náhradních statických sil

Metoda výpočtu náhradních- statických sil byla rozpracována podle ČSN 730036 a

podle sovětské normy SNiP II-A.12-69 - Strojitělstvo v seismičeskich rajonach.

V obou případech se náhradní statická síly stanoví na základě tvarů a frekven-

cí vlastního kmitání s použitím dynamického součinitele. Postup podle obou norem se

v podstatě liší jen velikostí různých součinitelů.

Podle sovětské normy jsou náhradní statické síly S i k odpovídající i-tému tva-

ru vlastního kmitání dány rovnicí:

sik " Qk • Kc ŕik

kde

.

- zatížení soustředěné v uvažovaném bodě k

- seizmický koeficient

- dynamický součinitel odpovídající i-tému tvaru vlastního kmitání

závisející na rozdělení zatížení a tvaru kmitání.

Dynamický součinitel (3^ se určuje dle rovnice:

1

i

kde T i je perioda vlastního kmitání příslušného tvaru. Veličina 0 . se uvažuje nej-

méně 0,8 a nejvíce 3,0. Krom toho se u ocelových konstrukcí a u betonových rámo-

vých konstrukcí bez svislých nosných stěn a se štíhlými sloupy součiniLc.1 p . zvět-

šuje l,5x.

Součinitel "2iJc se stanoví dle vzorce:

5ľ &, X'
j-1 3 i 3

kde />2ik - součinitel pro bod k a i-tý tvar vlastního kmitání

XiJt - výchylka bodu k při i-tém tvaru

Qj, Xjj - zatížení soustředěné v bodě j a výchylka tohoto bodu při i-tém tvaru

n - celkový počet bodů konstrukce, ve kterých je uvažováno soustředění zatí-

žení.
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Celý výpočet, vyjádřený vzorci /2/, /3/ a /4/, byl v EGP naprogramován tak, že

lze bez obtíží uvažovat všechny vypočtené tvary vlastního kmitání.

2.3. Výpočet spekter odezvy

Spektrum odezvy je bud grafické nebo numerické vyjádření závislosti maxima

zrychlení soustavy s jedním stupněm volnosti na její vlastní frekvenci a útlumu,

při buzení příslušným akcelerogramem.

Jednotlivé body spektra odezvy a jsou počítány ze vzorců:

a - max x. . t.m '

•k
Xt - °j 'J "o ' (t-T) dT ,

*f ŕ

kde x t - odezva zrychlení soustavy v čase t

ii - zrychlení dané akcelerogramem v čase
tj- - vlastní kruhová frekvence soustavy
c. - tlumení ve zlomcích kritického útlumu
*C - integrační proměnná
t m - doba trvání akcelerogramu. ,

2.4. Výpočtový model

Série ověřovacích výpočtů, provedených v Energoprojektu v letech 1980 a 1981,
prokázala, že nejzávažnějším problémem seizmických výpočtů je volba vhodného výpoč-
tového modelu. Vhodné zjednodušení konstrukce může vést ke značným úsporám strojo-
vého času, při zachování dostatečné přesnosti výpočtu, naopak nesprávný zásah do
výpočtového modelu většinou způsobí neúnosné zkreslení výsledků oproti skutečnosti.

Ověření možností zjednodušení konstrukce bylo provedeno na modelu HVB^44O MW.
Jako první byl vytvořen plošný model /obr. 6.1/, znázorňující příčný řez výrobním
blokem. Model, vytvořený z plošných a prutových r-rvků, má celkem 95 styčníků a
162 stupně volnosti /každý styčník má 2 dynamické stupně volnosti - posunutí ve
směru souřadných os - část stupňů volnosti je odebrána vazbami/. Zjednodušený
prutový model /obr. č. 2 / modeluje HVB dvěma konzolami, navzájem kloubově spoje-
nými. Má celkem 15 styčníkfl a 26 dynamických stupňů volnosti. Pro výpočet vlastní-
ho kmitání se spotřeba strojového Času snižuje přibližně na desetinu, pro výpočet
dynamické odezvy na čtvrtinu. Přesnost výsledků pro zjednodušený prutový model
pro daný výpočet je zcela postačující.

Ve snaze o co největší úsporu strojového času byl dalším zjednodušením pru-
tového modelu vytvořen model s devíti styčníky a šestnácti stupni volnosti /obr.
č. 3/. Toto zjednodušení se ukázalo jako nevhodné. Model nepostihuje dostatečně
dynamické chování konstrukce, výsledky vlastního kmitání i dynamické odezvy se
značně liší od prvních dvou modelů, úspora strojového času vůči prvnímu zjednodu-
šení je nepodstatná.
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3. Seizmické výpočty pro JE Mochovce

V současné době provádíme v EGP seizmické výpočty stavebních objektů a někte-

rých potrubních okruhů 1. kategorie odolnosti proti otřesům pro JE Mochovce.

Všechny tyto výpočty probíhají v drovni projektového mezistupně, který je nazýván

"Dopracování technického projektu Dukovany na JE Mochovce".

Část prací na výše uvedeném projektu je zajišťována v ČSSR a část v SSSR,

přičemž výsledky jsou dle možností vzájemně koordinovány.

Do části zpracovávané v CSSR patří prakticky všechny stavební objekty 1. ka-

tegorie kromě HVB, tedy vysokotlaká kompresorová stanice, palivové hospodářství,

ventilátorové chladicí věže, čerpací stanice technické vody důležitých spotřebi-

čů a ventilační komín, z provozních souborů potom potrubní trasy vnitřního spojo-

vacího potrubí, vysokotlaké kompresorové stanice, čerpací stanice technické vody

důležitých spotřebičů, ostré páry, superhavarijní napájení a vnějšího spojovací-

ho potrubí.
v

V případě JE Mochovce se postupuje podle již citované normy SNIP II-A.12-69

a podle Prozatímní normy projektování atomových energetických děl v seizmických

oblastech VSN 15-78.

Postup výpočtu podle zmíněných předpisů /s některými dohodnutými výjimkami/

je naznačen na diagramu /obr. č. 4/.

3.1. Výsledky některých výpočtů

Jako první příklad výpočtu provedeného v Energoprojektu uvádíme stručně sta-

tický a dynamický výpočet ventilačního komínu pro JE Mochovce. Celý výpočet je

prováděn komplexně, to znamená, Se komín není posuzován pouze na seizmické zatí-

žení, ale též na statické a dynamick.4 ričinky větru dle ČSN 730035.

Seizmické víčinky zemětřesení jsou podle ČSN 73OO36 uvažovány jako náhradní

statické síly, jejichž ifčinek na konstrukci je ekvivalentní dynamickým účinkům

zemětřesení. Normové hodnoty seizmických sil F. působících v bodech k, kde jsou

soustředěny hmoty o normové tíze G^ se určí dle vzorce:

Fk « K. Gk

kde K je výsledný seizmický součinitel, který závisí na uvazováni intenzitě ze-

mětřesení dle MGS, na kvalitě základové půdy, na poloze stavby vzhledem

k tektonickým liniím, na vlastních frekvencích komínu, na součiniteli tva-

ru vlastních kmitů a na útlumu celé soustavy.

Výpočtové hodnoty vodorovných seizmických sil se rovnají hodnotám normovým, ne-

boť součinitel zatížení n • 1.0.

Tímto způsobem je proveden výpočet vnitřních sil pro jednotlivé tvary

vlastního kmitání a maximálních hodnot vnitřních se dosáhne kombinací těchto

vnitřních od všech uvažovaných tvarů vlastního kmitání.

Výpočtový model ventilačního komínu je znázorněn na obrázku č. 5.

Model je volen prutový se setrvačnou hmotou soustředěnou do 11 styčníků.
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Tah. č. I

tTAZ

"VŕaV

ZATiZtNi V JEDNOTLIVÝCH RfcZtCM

OOmaa Harpyafta B OT^ejibHux pnspesax

ZEBfíjKľ 2VL *AT VAHA OOO, IT)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
U
12

jceJi.-OeT. AecTHHipi oco6.ycTp r Be c cyMua BecoB

U.000
3o,e70

114,654

26i».iO4

424,,,16
200,692
861,350

ISO1*,'

0.000
0,360
0.990
0.450
1.400
0.810
0.990

1.260
0.540
1.800
2.403

S.000
12.600
0.000
0.000
0.0.00

17.000
0.000
o.oou

21.500
O.OOO
O.OOO

139.500

5.000
50,030

57,264
269,904
163,936
208.826
477.876
445.076
407.432
863.349

1651.375

3.000
55.030

174.862
231.126
bOl.030
064,966

1451.670
1740.746

2867.528

ISO.OOO
146.000
135.OCO
130,000
110.000
101.000

90.000
70.000
56,000
50.000
30.000

0.000

SOUCtT 430*.Tll 13.303 195.800 4518.899

Tab. č . 2

MOMfcMTY OO'iATUKNI VĚTREM

uoiieHiu or BeTpoBoft aarpysKH
ZATÍŽENI VĚTREM: QVS O.O55«P/M2

BěTpbBaii Harpysxa

oSpeaow
SPANÁ TLAK VtTRU
O0pa» CASTI NAD SPAHOU

H MP/Í12 MP

Movewr

VYSttDNY MOHENT

NPH

nonep.
ciua

POS.ÓJlA

MP

12
U
10

9
e
7
6
5
4
3
2
1

1.000
146.0U0
145,000
140,000
no.ooo
101.000
90.000
70.000
96.0U0
dO.000
40.000
0.000

OiO9l6
0.0916
0.0908
O.U405
0,0475
0.0429
0.1)407
0.0778
0.0718
0.0666
0.0640
0.0547

0.000
2.142
6.158
2.829

11.890
5.470
6,8/«

13.252
9,560
4.082

14.421
19,699

0,000
4.36Q

62,234
111.006
453.363
605.578

1047.313
1878.135
2646.441
2488.089
4378,605
6976.172

0.000
2.184
8.349
11.169
23.067
26.537
35.4JS
48.667
56.*3<l
62.31*
76.73*
96.433
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Tab. C. 7 VÝSLEDNÉ STATICKÍ HUDNOTV
MToroBiie

H
CH)

150.000

146.OUO

135,OwO

130.000

110.000

101.000
S 90.000

70.000

56.0uO

SO.000

40.000

0.000

ZATIlEril VtTrtEH
Berpqpaji jierpysica

n

0.000

5,356

?5.l„8

106.631

7*0.492

11O2.446

17O2.920

42v6.4H9

4400.347

»078.4b5

73*8.«32

113*6.122

0

2

U

20

46

49

Ol

ou

96

104,

U 3 ,

1*0.

T
rtPJ

. 0 0 4

. 7 9 6

.235

.177

.159

.504

,175

.sto

. 7 3 8

,A91

.818

,8S4

N
(HP)

5.000

35.030

173.862

241.126

501.030

6o4.968

873.794

13*1.670

1796.746

ť0il4.178

<Bo7.S*8

"«5l«.89'»

SblSHlCITA
1CS 7

H

0.000

2,745

71.652

133.873

4*6.422

5S4.0&4

7<J2.0#0

1136.Io3

1507.810

1674.flo3

23£3.096

3546.728

T

0.000

0.686

6.266

12.918

I5.3o3

18.767

22.203

2Š.76*

31.617

37.212

40.170

52.237

Tab. ä. 8

S T A T X C K E
B«JIHWMBU

CM)

150.000

146.000

135.000

140,000

110.000

101,001)

90.0VU

70.000

S6.000

SO.000

30.000

n. ooo

ZATTAENI VETRFM
BeTpoBBH HPrpyaica

"M T

0,000

5,356

95,168

106,631

790.892

1102, tilth

.702,9£0

3291.400

4408.347

aO/8.4O5

7348.832

113*6.123

CMP)

0,000

2,796

12.235

«J0.177

46,159

49.504

61il75

O0.-510

96.948

104.891

U3.81U

150.854

(MP)

5.000

55.0JP

173.042

231.U6

5t)1.030

6o4.968

873.794

13!>1.6/0

1796,74%

Í004.W8

««67.5.!8

«5l8.«9O

CeflCMKqHOCTfc
SEISMICITA

HQS 8
M •
n

O.OUO

5.490

143.305

267.74*

672.*43

1108.124

1444. l!»o

2316.328

4015.621

3349.729

4 6 4 6 . ! 8 4

ÍT093, a«5

(HP)

O.OUO

1.3/2

12.532

25.S45

30.725

37.535

44.566

51.537

63.2*4

7«.«*S

80.340

104.474
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Jako druhý příklad výpočtu prováděného v Energoprojektu uvádíme výpočet

potrubního okruhu vnějšího spojovacího potrubí pro JE Mochovce. Jedná se o po-

souzení z hlediska seizmického zatížení. Zatížení je do výpočtu zaváděno závis-

lostí maxima rrychlení soustavy s jedním stupněm volnosti na její vlastní frekven-

ci, buzené akcelsrogramem odezvy a na útlumu soustavy /spektrum odezvy/.

Výpočtový model je znázorněn na obrázku č. 8.

• ' ' Zatížení, spektrem odezvy .je aplikováno ve třech směrech X Y Z odděleně.

•'- Celý výpočet je proveden na samočinném počítači EC 1040 výpočetním systémem

ICES.

i Prvním krokem dynamického výpočtu je výpočet frekvencí a tvarů vlastního kmi-

tání, což systém provádí Householderovou metodou tridiagonalizace, která převede

>. dynamickou matici na tridiagonální tvar, následuje Sturmova metoda iterace a

I'
f ; inverze pro výpočet vlastních čísel a vlastních vektorů.

i Druhým krokem dynamického výpočtu a zároveň druhým krokem modálni analýzy je

vlastní výpočet odezvy na zadané dynamické zatížení, v našem případě zatížení

i spektrem odezvy daného akcelerogramu. Výpočet je proveden rozkladem podle již
:

 ; známých vlastních tvarů kmitání.

Výsledkem tohoto výpočtu jsou vlastní frekvence, vlastní tvary kmitání a ma-

ximální výchylky resp. zrychlení, rychlosti, či vnitřní síly v jednotlivých styč-

; ničích. Přičemž výsledné hodnoty vznikají kombinací dílčích výsledků pro každý

t uvažovaný tvar vlastního kmitání /SMS/, nebo součtem absolutních hodnot dílčích

S .'\ výsledků pro každý uvažovaný tvar vlastního kmitání /ABS SUM/.

Pro ilustraci uvádíme část výstupních hodnot z počítače pro výše uvedený

model potrubního okruhu.
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Tab. č. 9

Tvar vl. čísla

II5I.ÍVUJB3

NO0B""r

12
3
4
9
i
7
e
9

10
11
is
13
1 *
13
1 *
1?
1«
f *
20
21
22
23
V>
29
2*
«?
2«
29
30

•••-•ti is-j f«t

O.i74?*1D
0,1*3*170
0.2144340
0.129O.-1D
0.216-Í-53D
0.333Ä17D
Q.4247'40
0.763i .30
0.15JÓ.30
0.212*^3

O.J9í»1?O
0.4374120
0,J3J*190
0.449?190
O.?44«14D
0.3644-S70
0,J43i-*40
0.112*130
0.121i120
0.133i '.90
0.13475*0
0t1*3iH0
0.193Š-.30
0.334iT»0
0.í*2/>'00
O.?47*l7D
».2»JÍJ»0
a.ja4A^»o
9.J2ÓÍ11D

>2
03
* 3
03
53
J3
J3
33
34
9 *
) *
J *
) *
J *
9*
>*
9*
o-«
1>
3?
3>
>»
J»
0 *
)?
í»
} »
•>»

os
O'

frekvence
Hz

0.4479610 00
0,Í90ŕ9«0 01
0.2339710 01
O,2413*9O 01
0.2^4300 01
C.3?*2700 91
C.39849«o 01
O.493»3«o 01
0,»ŕ850«0 01
O.?»4909o 01
0,«18*«6g 01
0,44ľi76{) 01
0,109329a 02
0.116*9*0 02
0.128229Q 02
0.13918*0 02
«,1*319*0 02
0.1343210 02
0.1*84120 02
0.1*04020 42
O.Í331«3n 02
0.1»92510 02
0.210*7*6 02
0.220'2'D 02
0.2447360 02
0.2476120 02
0,i5o»1»0 02
0.2M2490 02
0,2^730*0 «2
0.2374190 02

perioda
s

0.149?1*0 01
0.>342j4D 00
0.4290J30 00
O.*1*3J?I> 00
ff.4187313 00
0.2^71í73 09
Or.aio'i'D 09
0.202*360 00
ff.H91l70 00
0.1^62j8D oi
O.1221?'O 00
0«1134?00 90
O.n?*j8Q.O1
0.45*7)70.01
0, ?798'j2l).oi
0.71744ĽÍ.01
O.'»'48-j7a.oi
O.448Qt1i).O1
O.S»23-»70.01
0,39*3180.01
O.S499.10.01
0t3oi8?90.01
0.47*2)10.01
O.^330'»30.01
O.'«o86)30.01
0,4.138373.01
O.J*>90i73.oi
O.Í'iSÓ-'QO.OI
0.359^643.01
0,3479340-01

0,
0,
0,
0<
0,
0,
0.
V,
0.
9.
0 ,
0 ,
0 .
0 .
0 .
0 .
0 ,
0 .
0 .
0 .
0 .
0 .
0 .
0 .
O t
0 .
0 .
0 .
0 .
9 .

kruhová
frekvence

•"ÍAOlO1

•419é?ac,11?»J*Í
,1*é4 f3t
-1S1**4D

233141C
,2503j8t
.noa^c
,3»493l5
.4611J1E
91427)2
3»39y*c
4«i7ř«e
73i75ie
30)é;9c
3»37?7"C
931O»8C
969«j«e
I3*oí*e
11335 9C
1130S3C
129171C
1 3 2 * Í 1 C
138*390
I337?ac
1539»>C
1974)4C
I7o4»'»:
1*43j«
1809J9C

• ̂

31
92
92
72
32
92
92
92
92
32
)2
13
U
02
02
93
92
92
93
} 3
93
93
93
03
93
93
93
33
03
93

\
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Tab. fi. 1O

Tlastní vektory

•tyčník posuny (vektory) ve směrech

HOCI

JOIM-

2
1
4
t*
rB
•
10
11
12
i s
U
t i
16
1»
a al"
19
20
11
22
23
2«
25
16
27
l >
2 f
30
| 1U
| 3
| *

••
|7
S«
40

no m

«L03Al
ULOJAL
«IOJAU
3 LOJU
OlOiU
aioau

410 !AL
•103AU
noju
«LO1AL

"bu#'fc
dLOjXt

OĽÍJH
aioiu0103AL
dtoiu
aio3.\i
aiOJAL
3L0J.U
9LO3.U
4L01AI
Q103AL
UtOjAl
0L03AL

Al f l i l l
no ne
QLQ1U
91O3M.

/ —
X 01%?,

0,0*24
0,1**3
m 94*9 4V g Ä™ * *
0.424J
0,X>«)
0,4461
0.771*
O,«*0ä
0,?300
o,*r?2
1,0000
0,9*71
0,»«3
0.V137
0,33«í.

n A l 2 1
W t w l * 1

0.47*3
0,3*34
0,1*3»

-«Í1O*7
-0.3Í94

0,0003
0,000i
0,0005
0,0003
0,0)0*
0.090J
0,040i
0,0902
0,0002
0,0001
0,0001

0.OÍ10
0,0001
0.0i)0í

V O l S * .

0»0103

0>JQ03
0, J*)o3
0,01030.1003
0,.>103
0 , ) 1 0 2
0 . J 1 0 2
Oi>O02
0,)902
0,3'»02
0.J102
0.J101
0,ľ>Oi
0 , J*)O1
0< 3001
Q « ; iQi
O.J^Oi
o.s^oo
0. ">101

0,3000

"O.)^3 1 .
•0.3139
-0,11*1
•0.11S3
-O.I27O
•0,1S74
-0,1300
-0,1155
-0,3í*»

•o,n»*- 0 , > 3 0 5

O,)17*
O.JHO
0,1*71

2 319?.

-0.0006

0,0001

•0,0000

0.0000

•0,0000

0.0000
*

•0,0000

00000

•0.0000

0.0000

•0.9000

o.oon
-0,0002

0,0001

•0.0000

0.0000

"0.0000

0,0000
0.0100

•0.0101
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Tab. č. 11

Výaleůné posuny vol«ŕeh styčnílsů (an)

: 2

01*3*1 IMS
ABS

I

ř

t

11

13

13

1?

19

21

23

C3

87

29

31

13

S3

J?

l«

40

62

QL03AL
\SS

-,9S

IBS 3UM

m 3'JH
StOjAt SMS

\9S
0101AL RMS

XÍS JU

\9S

\BS

\S$

;ss SUM
OLO3U DM}

133 $UH

\BS
«f

\83 JUN
Kil$

«SS 3UM
«f1l

i»$ SUN
R'13

tSS 3>JN

I.S6S2
11.S353
7.1S61

010679

3 * 1 2 3 1
C.

O
0.U293

Í9
0«t»071
0.0178
O t 00*5

0*0036

0i<>03»
OtOO'3
O.U003

á
O 1090i

Jo:NT jISP.LACIHBNTa- FKEE JOl ITS
,.... . . . . . . . . . . . . .

X OX*t».

2.1326

Y OISP.

0.0143

0.0132
0.03?«
0.0121

0.01J1

3Í026*

0*0224
0.056*1

0.094S
0.012«
0.0T2?
0 « 0 0 ' !

0.010?
0.0)2$
0.049)
3.0903

4.212!
6,*317?
7.37*4

10.23*4
10,0321
1«41S«

13.9)44
3.667?
3.9442
1.3224
3.012'
4.233:
S.2»7?
4.464?

1.4573
3.113*

í 11SP,

•C•0342
•0.0947
0 0 5 ) 4

•0.3)12
0O323
C.3003
C»JOO*
0.0901
00302

•0.350-5
CO101

•0.35O1
•OOOOI
C.3003

0> }520
0.3)37

•C.3)44

0.3*73
0.JU4
C. 3100
CO13*
0.3344

•0.3121
0.3113
C.333?

•C.3013
0.3303
0*3003
c.noo

•C > 3-301
0 . 3 ) 0 3
C 3 3 0 1
0 . 3 ) 2 5
0 . 3 1 3 9

' 0 . 3 3 3 1
C.3124
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Tab. S. 12

TOitřní a l ly (kN. tiia)

• IOA0XM1 J a sut* r

MCMtIR FOftClS

HfMSCP JBfUT

1

1

t

t

1

s

4

ft

f

S

«

«

ľ

t

3

3

4

4

S

9

«

•

?

?

t

•

TYPE AXIAL
JHS

A.3S SUN

IMS
439 SijH

AHS
A.1S SUrt

ANS
A U SUH

1NS
A U SU«

M S
A U SU"

3HS
A U SU»

A U SUH

1HS
AU turt

UIS
A U SU"

.1HS
A U SÚ"

1HS
AU *U«

VIS
A J3 *g:i

X

0.3i
o;li

0.32
0.»3

0.33
1.C4

0.3S
1.0*

0.37
1.13

0.37
1.13

O.-4ií
1;t1

0.-41
1.21

0.43
1.-í*

0*41
1.-2-1

0.4*
1.3?

0ŕ4>»
1.3?

0,4 »
1*43

SHIM-Y
0.29
O.ftS

0.29
O.ftt

0.2*
O.ft2

9.2ft
0.62

0.23
0.92

9.23
0.92

0.1í
0.41

4.19
0,41

0.1?
0.45

0.1?
0,49

0,1?
0.42

0.1?
0.42

0.19
0,44

*Z

0.1?
0.29

0.17
9,1i

0,17
0.1J

0,1?
0.30

0,03
0,0 1

0.3Í
o . o ;

0.05
o.l))

0.09
!),0J

A.úi
. 0.02

0,01
0,02

0,01
0,02

0.01
0.02

0.00
o.oi

0RSI0ML
0.01
O.Ot

0.41
O.Ot

0.01
0.92

0.91
O.Ot

0,01
O.Ot

4.01
O.Ot

0.01
O.Ot

0,41
O.Ot

0,01
0.02

0.01
0.01

0.01
O.Ot

0.01
O.Ot

0.01
O.Ot

MNDJM-Y MKDIM-;
0.4>
O.TS :

9.13 (
0.24 i

9.13 <
0.24 i

0.11 1
0.21 1

J. U 1
0.21 1

0.0* 1
O.Ot i

0.04 1
O.Ot i

0.03 1
0.09 i

0.09 1
9.09 . J

0.01 1
0.01 j

0.01 1
0.01 i
9.01 1
0.01 i
0.01 1
0.01 i

1.0?
t.si

.•4

.•4

.01

.ti

.01

.ti

.12
!.O7

.12
i.O?

.to
•:3?

.to
>.3?

.24

.**

.t4

.44

.29

.3?

.23

.9?
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íl

/
*

1

obr. S.l - schesa ploäného výp. aodelu

Í'
"I

' i
r

U-

* Hr,

obr. č.2
zjednoduSený model 1.

TJX

obr. C.3
zjednodušený nočel 2.
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STAVEBNÍ CAST

1) Zadáni

Výpočtový aodel konstrukce

Vlastní tvary kmitání

3) * * i

ffl
Náhradní statické síly

ve směrech X Y Z

4) L A

Statický výpočet

5)

Dimenzování jednotlivých

prvků konstrukce

TECHNOLOGICKÍ CAST

Podkladové akcelerogramy

pro směry X Y Z

6)

& W A>

Výpočet podlažních akcelero

gramů a spekter odazvy

7)

Výpočet technologie a potrub-

ních okruhu

8)

Posouzení vlastních frekven-

cii posunu v jednotlivých

stySnících, dimenzování.

9)

Případný opakovaný výpočet

s tlumiči

10)

Dimenzování jednotlivých

prvků konstrukce

obr.' č. 4 Postup seizmických výpočtu JE Mochovce pro objekty a provozní

soubory Z. kategorie
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Obr, č. 7 Grafické vyhodnocení výpočtu
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Obr. 5. S JE Moohovce - potrubní trasa
TJPOČIOVÝ MODEL

Pevné body - 36 60 22 47 *
Ostatní podpory a kluraýa, nebo axiálním vedením - 2 4 6 8
10 12 14 16 18 20 24 26 28 30 32 34 41 43 45 51 53.
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PŘEHLED AMORTIZÁTORŮ A JINÝCH OPATŘENÍ
PRO OCHRANU TECHNOLOGICKÉHO
ZAŘÍZENÍ JADERNÝCH ELEKTRÁREN PŘED
ZEMĚTŘESENÍM
Ing. Jiří Podroužek
k. p. Škoda ZVE, Plzeň

1. Úvod

Základním úkolem antiseizmických prověrek zařízení je zjištění skutečného

zvýšení zatížení a zda je konstrukce a zařízení schopno tento nárůst bez následků

vydržet. Konstrukce a komponenty musí překonat působení mimořádných účinků aniž

by ohrozily zdraví obsluhy nebo okolí energetického díla /např. únik radioaktivity/

a rovněž bez ztráty funkční schopnosti. Jednou z nejúčinnějších cest ochrany je

uložení zařízení a konstrukce pomocí pružného izolačního filtru s účinným tlumením,

čímž se značně zmenší tyto účinky. Zásadně možno izolační pružné filtry dělit na:

a/ aktivní, které zmenšují budicí síly přenášené z pružně uloženého tělesa do pod-

kladu a snižují tím vliv těchto sil do okolí,

b/ pasivní, které zmenšují výchylky izolačně uloženého tělesa vyvolané budicím po-

hybem podkladu.

Ve většině případů se jedná o izolaci na pružném principu s určitým druhem tlumení.

Prvé myšlenky na takové druhy izolace byly realizovány již roku 1909, kdy se obje-

vují prvé známky izolačního systému redukujícího posuvy a zrychlení mezi základem

a budovou. Jejich autorem je Dr. Calantarients z Anglie, jehož opatření vycházejí

z ještě starších japonských návrhů /viz obr. 1/. Při těchto a pak dalších opatře-

ních se došlo ke zjištění, že takový systém redukuje zrychlení a značně snižuje

finanční náklady oproti jiným způsobům ochran. Postupný vývoj vytvořil celou řadu

různých systémů a určil dvě základní cesty ochran /schema 1/.

První cestou je změna samotné konstrukce a ochrana samotného zařízení. Pří-

růstek energie od mimořádného jevu musí být absorbován přírůstkem nejčastěji e3as-

toplastických pochodů uvnitř zařízení, aniž by ztratilo svoji funkóní a provozní

schopnost, tj. aby vzniklé přídavné deformace nepoškodily zařízení. Potom ale nutné

technologické zásahy do konstrukce s sebou přinášejí často značně zvýšené ekono-

mické nároky a jiné konstrukční těžkosti.

Proto je výhodnější druhý způsob, založený na opačné psychologii. Vlastní

konstrukce je díky izolaci zatížena pouze v elastické oblasti bez vzniku velkých

plastických deformací. Energie seizmického pohybu či jiného mimořádného účinku

je absorbována izolačními prostředky, které jsou obvykle instalovány na spodku

konstrukce či základu nebo izolují přímo základ či celou stavebný konstrukci nebo

tlumí zařízení vůči sobě. Úkolem je izolovat komponenty od zdroje pohybu a redu-

kovat setrvační síly na tlaky v izolátorech, které jsou složeny z elastických nebo

elastoplastických prvků a tlumičů. Důvodem pro instalaci nejčastěji na úrovni zá-

kladu je umělé zvýšení periody vlastního kmitání technologické komponenty na mno-

hem vyšší hladinu, než je dominantní perioda seizmického pohybu a tím zabránit

možnému vzniku rezonačních jevů. Počet izolačních prvků a tlumičů je limitován vol-

101



i

ným místem a optimálním počtem, který by redukoval budicí zrychlení a tím snížil

velikost výchylek a posunutí.

Je možno "yzdvihnout hlavní přednosti vibroizolačních principů:

a/ Ekonomické nároky na stavbu seizmicky odolné elektrárny při úpravách jednotli-

vých komponent a konstrukcí mohou vzrůst až o 40 %. Naopak při použití vibro-

izolátorů, jako účinné antiseizmické ochrany, dojde ke zvýšení nákladů jen

o několik % při komplexně provedené ochraně. Naopak vibroizolátory umožní pro-

vást některé konstrukce jednodušeji a levněji.

b/ Všechny Části i takové, kde vyšetřování chování je obtížné až nemožné, pracují

s vysokým stupněm bezpečnosti a deformace nepřekročí dovolenou úroveň. Detail-

ní úpravy konstrukcí a technologie jsou minimální a jednoduché.

c/ Stavební a technologické části nejsou vystaveny změnám v zatížení a perioda je-

jich vibrací se prodlouží. To vede k eliminaci nucených odstávek z důvodů po-

ruch od vnějších účinků.

d/ Všechny návrhy pochopitelně platí i pro oblasti s nízkou seizmicitou. Matema-

tické vyšetřování je jednodušší než u klasických konstrukcí.

e/ Téměř se eliminuje vliv základové půdy na konstrukce a zařízení elektrárny.

f/ Uvádí se, že vibroizolátory snižují zemětřesné přitížení 3 - 1 0 krát. To zna-

mená, že nižší úrovně zcela eliminují.

Nejnovějším trendem je vibrolzolační ochrana celých technologických celků ne-

bo i celých elektráren. Takové řešení má opodstatnění v oblastech silných a čas-

tých seizmických událostí. V našich podmínkách snížené seizmické aktivity je nej-

vhodnějším řešením izolace dílčích celků nebo jednotlivých zařízení.

2. Moderní způsoby vibroizolace

V zásadě existují dva typy vibračních izolátorů užívaných především pro

ochranu konstrukcí před seizmickými účinky. Jsou to jednak pryžové podložky vy-

ztužené neoprémovými elastomery či ocelovými deskami nebo různé typy ocelových

pružin. Některé izolační systémy užívají kombinaci těchto základních druhů. Mezi

účinné antiseizmické ochrany různých zařízení slouží i různé pohlcovače energie.

Tuhost izolátorů ze surové gumy je ve svislém směru až 400 krát vyšší než v ho-

rizontální rovině a tato vlastnost je hlavním omezením pro izolaci svislých vibra-

cí. Pružnost mechanických pružných prvků je možno volit v efektivních mezích jak

v horizontálním, tak Vertikálním směru. Mechanické izolátory jsou trvanlivější a

lépe než pryžové se přizpůsobují velkým deformacím.

Pružně plastický systém složený z torzních tyčí a gumových podložek byl vyvi-

nut na Novém Zélandě jako účinná ochrana zařízení jaderných elektráren v oblas-

tech s vysokou úrovní zemětřesení. Pružnost je zajištěna systémem tlumičů ve for-

mě torzně ohýbaných nosníků a paralelně kombinovaných vrstvených pryžových pod-

ložek /obr. 2/. Tlumiče s torzními nosníky mohou být s vertikální osou a párové

pro rovnováhu momentů v kotvení a je možnost kombinace několika párů v sérii.

Horizontálně pružné podložky izolátoru jsou tvořeny souborem pryžových desek spo-

jených vloženými kovovými deskami. Hlavní možnosti užití jsou pro ochranu celých

konstrukčních celků na dělených základech se soustavou komůrek pro umístění izo-

lačních prvků.

Jiným vysoce účinným prostředkem antiseizmické ochrany celých celků jaderné

elektrárny /např. ochranné obálky/ je systém E.D.F /Electricite de France/, který

bezpečně utlumí seizmické zatížení až 0,6 g. Základ konstrukce je rozdělen na dvě
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oddělené poloviny, mezi které jsou uloženy izolační bloky. Ty jsou složeny ze dvou

částí. Prvou tvoří vrstvené a tvrzené neoprémové desky oddělené listy plechu a dru-

hou část tvoří pár frikčních desek z nerez oceli a olověné bronzi. Prvá část eli-

minuje vertikální náhodné pohyby, druhá ruší horizontální zrychlení. Při úrovni

zemětřesení do 0,2 g nastává pouze deformace neoprémové části, při zemětřesení až

do 0,6 g nastává současně pokluz frikčních desek /obr. 3/.

Systém tzv. "třílineární" izolace vychází z předešlých dvou principů. Konstruk-

ci izolátoru tvoří čtyři gumové podložky uložené na betonovém podstavci, část jich

je pokryta na povrchu třecími deskami. Jejich množství závisí na konkrétních pod-

mínkách. Gumové podložky jsou v tomto případě horizontálně zpevněny. Zbytek pod-

ložek je pokryt kluznými deskami /obr. 4/. Při nízké úrovni akcelerace podkladu

pracuje celý systém jako pevný celek, nebot třecí odpor Coulombova typu v horizon-

tálním směru je vyšší než vybuzená síla od pohybu země. Při překonání horní frikč-

ní hranice /zrychlení asi 0,1 g/ nastane pokluz.

Jinou účinnou antiseizmickou ochranou stavebně-technologických celků jsou

novozélandské absorbční pryžové prvky /obr. 5/. Gumový izolátor je po obou stra-

nách opatřen kotevními ocelovými deskami a uprostřed zpevněn olověnou zátkou,

která svým střihovým namáháním absorbuje horizontální vynucený pohyb aniž by sni-

žovala svislou pružnost prvku.

Podobným bezpečnostním izolačním systémem je francouzský systém GAPEC, jehož

základem jsou mnohovrstvové desky ze surové gumy, prokládané ocelovými listy, vše

je vulkanizačné spojeno /obr. 6/. Charakteristickým rysem je vysoká vertikální tu-

host oproti horizontální.

Podobně pracuje i izolační prvek MRPRA vyvinutý ve Velké Britanii. Užívá se

pro účinnou izolaci budovy i zařízení jaderných elektráren. Základ tvoří mnoho-

vrstvové prvky z přirozené gumy, různě vulkanizačné zpracované s různou charak-

teristikou kmitání, proložené hliníkovými foliemi. Tuhost prvku ve svislém směru

je až 400 krát vyšší než ve vodorovném a nosnost jednoho prvku je až 2000 kN

/obr. 7/.

Mezi moderní antiseizmické ochrany patří též tzv. Caspeův systém vzniklý

v Americe. V tomto případě je celá stavební konstrukce nebo zařízení uloženo na

válečkových Si kuličkových podložkách dovolujících volný horizontální pohyb, kte-

rý je bržděn speciálními třecími válci s neoprénovými polštáři /obr. 8/. Tímto

způsobem pracují i některé jiné systémy antiseizmických ochran /např. Alexisis-

mův/.

Některé vysoké a štíhlé konstrukce /komíny, vertikální výměníky, nádrže/ mož-

no chránit speciálními pružně - torzními tlumiči /obr. 9/. Zde je konstrukce ne-

bo těleso uloženo na kluzném polštáři a horizontální pohyb je regulačně bržděn

pomocí torzních úchytů.

Druhou skupinu vibroizolačních prvků tvoří pružinové izolátory. Obecně jsou

tyto prvky nejčaséěji užívány pro odpružení zdroje vibračních pohybu nebo rázu

od okolí, tedy pružně uložené základy všech točivých strojů nebo strojů rázových.

Prvky jsou tvořeny většinou deskami, mezi které jsou vloženy sady vinutých nebo

talířových pružin. Aby takový izolační filtr účinně chránil i proti seizmickému

účinku, je nutná nízká vlastní frekvence pružin při zatížení, asi 2 - 3 Hz. Tomu-

to požadavku lépe vyhovují izolátory z vinutých pružin /obr. 10/. Druhým nutným

faktorem je zvýšení tlumícího účinku, což je zajištěno bu3 separátními viskozními
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tlumiči /viz kap. 3, 4/ nebo jsou užívány kombinované prvky, kde na líkor částečně

snížené únosnosti je vřazen přímo do prvku viskózni tlumič místo některé z pružin.

Mezi další speciální antiseizmické ochrany zařízení patří též různé druhy

absorbérů energie/ které svojí deformací pohlcují nárůst zatížení od seizmického

pohybu /obr. 12/ nebo je tento nárůst mařen k tomu určeným"členem. To jsou ve vět-

šině případů různé střižné kolíky /obr. 11/.

3. Amortizátory a viskózni tlumiče

Systémy antiseizmických ochran stručně popsané v předešlé kapitole slouží pře-

devším jako ochrana celých technologických celků umístěných na společné podpěrné

konstrukci nebo přímo k antiseizmické ochraně vlastní stavby. V případě klasicky

navržených stavebních a podpěrných konstrukcí, které jsou seizmicky kontrolovány,

je nutno proti účinku zemětřesení chránit samotné technologické zařízení, které je

hlavně u jaderných elektráren extrémně namáhané a velmi přísně prověřované. Jaký-

koliv další přírůstek napětí vlivem seiznického přitížení může vést ke ztrátě

funkční schopnosti nebo až k poškození. V takovém případě je nutno zařízení zakot-

vit, podepřít nebo rozepřít pomocí takového přídavného ssařízení, které dovoluje a

bez velkého odporu umožňuje pomalé deformace, nejčastěji teplotní dilatace, ale

intenzivně brání rychlým dynamickým změnám. To znamená, že při určité úrovni

zrychlení dojde k intenzivnímu brždění pohybu a celý podpěrný systém působí v tom-

to okamžiku jako tuhá podpora. Po odeznění zrychlujícího pohybu "se brždění opět

uvolní. Takový systém se nazývá amortizátor. Chrání se jím technologické systémy

primárních okruhů JE /potrubí, vertikální čerpadla, armatury, parogenerátory a

jiné výměníky a tlakové nádoby/, zařízení klasických elektráren /kotle, parovody/

a ze stejného důvodu i v petrochemii i jinde. Všude zajištují splnění pevnostních

kriterií, nebot vytvoření dodatečných pevných podpor jen při rychlém seizmickém

účinku se značně sníží přírůstky jím způsobeného namáhání.

Existují tři systémy tohoto přídavného ochranného zařízení. Jsou to hydraulic-

ké a mechanické amortizátory a viskózni tlumiče. Jelikož se jedná u amortizátorů

o speciální a velmi složitá zařízení s vysokými nároky, je jeho cena náležitě vy-

soká a pohybuje se pro střední nosnosti kolem 500 kN mezi 10 - 15 tisíci dolary.

Naopak cena viskozního tlumiče je zhruba třetinová. Každý amortizátor musí být

individuálně zkoušen a opatřen průkazem o zkoušce, který je nedílnou součástí do-

dávky. Hydraulické amortizátory jsou starší a v posledních 10-ti letech jsou větši-

nou nahrazovány jednotkami mechanickými. Hydraulický systém je tvořen pístem

s válcem a hlavním členem, přepouštěcím ventilem reagujícím buä na zrychlení nebo

rychlou změnu tlaku pracovního válce /obr. 13/. Nároky na technologii isou značné,

především u přepouštěcího mechanismu. Aby byla dosažena minimalizace rozměrů, znač-

ně vzrostou nároky na těsnění. Součástí amortizátorů je nádrž kapaliny, elektronic-

ká čidla pro sledování polohy a kontroly množství pracovní tekutiny. Životnost teku-

tiny a těsnění je zaručována 5 let, pak musí následovat výměna a opětné přezkouše-

ní jednotky na zvláštním zkušebním stendu, k tomu účelu na elektrárně vybudovanému.

Hydraulické amortizátory i po zablokování připustí určitou zbytkovou deformaci

/asi 5 mm/,'což může mít negativní důsledky na exponovaně namáhané díly při nárůs-

tu seizmického zatížení /spoje potrubí a nádrží apod./. Proto k vytvoření dosta-

tečné tuhosti přídavných podpor musí být užito větší množství stejně únosných jed-

notek hydraulických oproti mechanickým nebo hydraulické s větší únosností. U mecha-

nických amortizátorů se při zabrždění jedná o namáhání ocelových součástí, jejichž
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pružné deformace jsou minimální. Dalším nepříznivém jevem hydraulického systému je

jeho náchylnost na rozdíly teplot mezi protilehlými připojovacími místy /někdy až

300 °C/. Hlavně tekutina je náchylná na takové změny a musí se dodatečně izolovat.

U kapaliny ä těsnění se rovněž projevuje nestálost v radioaktivním prostředí.

Vlastní hydraulický systém je složitější než systém mechanického amortizáto-

ru. Ten je nejčastěji tvořen pohybovým šroubem s maticí a brzdicím ústrojím

/obr. 14/. Závěsný pohyb se převede šroubovým spojem na rotaci. Pomalé deformace

se díky přesně stanovenému tření dílů brzdy neomezují. Náhlá změna ale způsobí

překonání frikčního odporu a dojde k intenzivnímu zabrždění. Princip brždění je

různý a je založen na pohybu excentru, vysunutí kuliček, ztrátě vůle v závitech,

sevření pružinou nebo vysunutí kolíku atd. /obr. 15/. Výrobní náročnost je přib-

ližně shodná s hydraulickými amortizátory, mnohdy je poněkud jednodušší. Odpadá

nutnost revize, kontroly a údržby a tedy i omezení životnosti. Odpadá i náchyl-

nost na rozdíl teplot okolí.

Systém viskozních tlumičů je co do provedení zdaleka nejjednodušší a může

být použit pro ochranu potrubních tras, nádob či čerpadel. Jednoduchosti odpovídá

i nižší cena. Viskózni tlumič je umístěn jako přídavný závěs nebo podpěra a omezuje

náhlé výchylky od mimořádného seizmického účinku. Je tvořen válcem a pístem a je

naplněn vysoce viskózni kapalinou a je účinný ve všech třech základních směrech

/obr. 16/. Kapalina musí mít zajištěnu provozní stálost i při zvýšené teplotě

/až do 250 °C/ a při působení záření u jaderných elektráren. Nejširší sortiment

těchto viskozních tlumičů je nabízen firmami GERB a Lisega /NSR/. Především GERB

dodává tyto tlumiče jako antiseizmickou ochranu zařízení jaderných elektráren

v NSR, Francii i v OSA. V některých případech z dispozičních a konstrukčních důvo-

dů jsou doplněny nejčastěji dnes mechanickými amortizátory, které umožňují např.

větší dilatace. Kombinace viskozních tlumičů a mechanických amortizátorů se dnes

jeví jako ekonomicky a technicky nejschůdnější cesta antiseizmických ochran v na-

šich podmínkách.

4. Viskózni tlumice jako antiseizmická ochrana zařízení elektráren

Tento systém ochran je hojně užíván např. v NSR a je výhodný též pro užití

u nás /obr. 17/. Ovšem v některých případech musí být z dispozičních a konstrukč-

ních důvodů doplněny nejlépe mechanickými amortizátory, které mají např. větší

pracovní zdvih.

Viskózni tlumič má válcový tvar pístu ponořeného do viskózni tekutiny. Může

vykonávat svoji funkci ve všech třech smírech a vzhledem k válcové symetrii má

tlumicí sila též symetrický charakter. Základní výpočtovou veličinou je koeficient

tlumení

kde * je skutečný koeficient tlumeni, který je funkcí konstrukce tlumiče a vlast-

ností viskózni tekutiny; «it>fTJ-J- je frekvence vlastního kmitání systému

/m - hmota, Cj. - tuhost/. Změny hodnoty součinitele & jsou možné řadou způsobů.

Je možno měnit rozměry pístu i jeho tvar vyvrtáním přepouštěcích otvorů nebo při-

dáním dalších třecích ploch ve formě desek či jehel a je též možno měnit viskózni

tekutinu, jejíž vlastnosti závisí do určité míry i na okolí. U mnohých konstrukcí

deskových nebo pístových viskozníeh tlumičů se projevuje vliv víření viskózni te-
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kutiny a mění se charakter průběhu tlumicí síly. Tento jev se však objevuje u tlu-

mičů s řídkou tekutinou a velkými zdvihy. U antiseizmických tlumičů je kapalina

velmi viskózni a zdvihy poměrně malé. Tlumicí síla vazkého tření je stanovena rov-

nicí

kde je rychlost pohybu;

je koeficient odporu, vyjádřený obecným vztahem pro jednotlivé směry.

Pro horizontální směr platí

%*'l

í
I

S . i

i
"í í

..*

pro vertikální směr platí

kde: «»v - dynamická viskozita,

If, - pracovní výška sloupce tekutiny,

ti - pracovní poloměr pístu,

% - vnitřní poloměr válce,

ffs'R-r. - boční vůle mezi válcem a pístem,

JfTicJ - empirická funkce, určená většinou experimentálně.

Rovněž se provádí kontrola tlakového spádu podél sloupce viskózni tekutiny a teplot-

ního spádu uvnitř pracovní kapaliny.

V rámci úkolu základního výzkumu III.-8-6/10 "Pružně uložené základny turbo-

soustrojí" byl v SVÚSS Běchovice vyroben a odzkoušen prototyp viskozního tlumiče.

Byl naplněn dvojicí nemísících se tekutin, pracovní Lukopren G 1000 o viskozite

5.10 cl? a nepracovní Lukooil-mf o viskozite 2.10 cP. Zkoušky ukázaly nesouhlas

teoretických a experimentálních výsledků a proto práce na upřesnění a vylepšení bu-

dou pokračovat.

•i

i

5. Závěr

Příspěvek podává rozbor různých druhů různě nákladných antiseizmických ochran

stavebních konstrukcí, technologických celků i jednotlivých zařízení. V našich pod-

mínkách poměrně nízké seizmické aktivity se jeví nejvýhodnější individuální ochra-

na jednotlivého technologického zařízení pomocí kombinace viskozních tlumičů a

mechanických amortizátorů. Viskózni tlumič byl již vyvíjen a částečně i odzkoušen

jeho prototyp a práce budou dále pokračovat.

Rozmistování přídavného ochranného zařízení je výsledkem dynamického výpočtu

a pevnostní kontroly. Čím je výpočet přesnější a fundovanější, tím zpravidla menší

,počet ochran je možno použít. Přesto se jedná řádově o stovky tlumičů a amortizáto-
rů, jejichž dovozová cena pro jeden blok jaderné elektrárny W E R činí až 5 mil. do-

larů. Proto by bylo jistě nejúčinnější použít pro navrhované antiseiznické ochrany

vlastní výrobky. Ve ZVE škoda jsou již z tohoto druhu prověrek a ochran zkušenosti

a byly zde takové práce prováděny pomocí vlastního programového vybavení.
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Schema 1: Kategorizace antiseizmických ochran staveb a zařízení elektráren

Antiseizmické ochrany

H- *

stavebních konstrukcí technologického zařízení

individuální

konstrukční

nebo projekč-

ní úpravy

/vyztužení ne-

bo zesílení/

použití anti-

seizmické izo-

lace unifiko-

vaných celků

nebo celé

stavby

individuální

konstrukční

nebo projekční

úpravy /vyztu-

žení nebo ze-

sílení/

použití anti-

seizmické izo-

lace štandart-

ní ho technolo-

gického zaří-

zení /pasivní

vibroizolac.

uložení s tlu-

mením/

přídavné uchy-

cení techno-

logického za-

řízení přídav-

nými tlumiči

nebo

amortizátory

í1
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MECHANICKÉ OMEZOVAČE KMITŮ SE
ŠROUBOVÝMY PŘEVODY

Ing. Blahoslav Rejent, CSc.
Výzkumný ústav Sigma, Praha

\

tfvod

Dříve než se zaměříme na antiseismické prostředky, užívané k dynamické izola-

ci technologického zařízení JE, je třeba se zmínit o specifičnosti tohoto druhu dy-

namického zatížení a o jeho projevu na systému konstrukce JE, Svůj zájem zúžíme na

jednu z částí zařízení JE, která je dynamicky nejcitlivější na nízkofrekvenSní slož-

ky dynam, zatížení. Jsou to potrubní systémy s vestavěnými tělesy. Na zřeteli při-

tom musíme mít dvě kategorie kmitání: kmity vynucené a samobuzené.

Zatímco u kmitů vynucených se zabýváme pohybem systému vzhledem ke svému okolí

a vznikající přídavné napjatosti, u kmitů samobuzených zkoumáme problém dynamické

stability pružných těles v proudu pracovní látky. Nejdříve se zmíníme o konstruk-

cích, u nichž je potřeba se problémy dynamické stability zabývat, nebo£ problém

stability je ostatním dyn. problémům nadřazen. Jednou z částí potrubních systémů,

které mohou být zdrojem dynamické nestability systému, jsou armatury.

Pod pojem armatury zařazujeme regulační, řídící i uzavírací prvky obecného

principu funkce a typu. Podle náchylnosti funkčních částí armatur ke vzniku samo-

buzených kmitů si je můžeme rozdělit na dynamicky stabilní, jejichž representanty

/např. šoupátka, ventily/ ukazuje obr. 1 - horní část a dynamicky nestabilní /např.

klapky, pojistné ventily/ v části dolní.

Určení hranic dynamické stability je úloha náročná a lze ji spolehlivě řešit

pouze u konkrétního hydraulického okruhu. Z teoretických rozborů a zkoušek-lze vy-

slovit závěr, že ztráta dynamické stability 'bude závislá na velikosti budícího

impulzu /hydraulického nebo mechanického/ a na hodnotě vlastního tlumení. V těchto

případech bude třeba určit závislost mezi stupněm seismicity a kritickou hodnotou

velikosti impulzu, potřebnou pro zajištění dynamické stability. Názorným příkladem

je hledání meze stability u pojistných ventilů, jak ukazuje obr. 2 /!/.

V horní části je vidět chování uzavíracího orgánu armatury při ztrátě stabi-

lity - H je zdvih, A p je tlakový spád. v dolní části je ukázána kritická změna

v tlakovém spádu, resp. ve zdvihu při kterých dojde k rozkmitání. Je zřejmé, že

bude-li se kombinovat seismické zatížení s funkcí pojistného ventilu a jemu podob-

ných armatur, bude třeba problém stability řešit. Běžné antiseismické prostředky

/tlumiče, omezovače/ nelze pro zajištění stability vždy použít a je třeba problém

řešit odděleně a hledat zásobu dyn. stability v konstrukci samotná.

Svoji hlavní pozornost zaměříme na seismické buzení a amortizaci potrubních

systémů /dále PS/ aktivní zóny, zvláště pak primárních okruhů typu el. W E R 440 a

1OOO MW, jejichž axonometrická schemata jsou na obr. 3.
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1

Nástin postupu řešení dynamické izolace těles PS

V předpisech a normách bezpečnosti JE je již dostatečně přesně specifikován

způsob, rozsah potřebných výpočtů i kriteria hodnocení. Zachází se tak daleko, že

se doporučují i typy akcelerogramů, na které je zapotřebí výpočty odezvy provádět.

Na způsobu určování odezvy PS na rázové dčinky /zemětřesení, havárie LOCA

atd./ je specifické pouze to, Se se zpravidla jedná o rozměrné soustavy s tělesy

s množstvím konstrukčních i fyzikálních nespojitostí, které zpravidla respektují

pouze statické druhy zatížení /vl. váhu, teplotní dilatace/ bez ohledu na možné

zatížení dynamické s tím, že dynamická izolace bude provedena dodatečně podle

tírovně zatížení dané lokalitou stavby.

V této situaci se právě nacházíme. K optimálnímu způsobu zabezpečení musíme

poznat stávající konstrukce po stránce jejich dynamických vlastností a rozhodnout

se pro antiseismické prostředky. Piotože ceny dodatečně montovaných amortizátorů

jsou vysoké, stojíme před iSkolem problém řešit nejen s ohledem na podmínky bez-

pečnosti, ale i ceny a tím i principu jejich funkce, počtu, umístění a výkonu.

Možné postupy dynamické analýzy, které budou pochopitelně záviset na systému

samotném, bychom si mohli rozdělit následujícím způsobem:

a/ analýza na celém systému /např. PS primárního okruhu při zanedbání sekundárních

větví/

b/ analýza na subsystémech /např. redukce systému do šesti a více stupňů volnosti/

c/ analýza na volných, resp. podepřených tělesech /např. zavěšený parogenerátor,

valivě podepřené čerpadlo a pod./.

Prvotní výpočty budou pravděpodobně probíhat ve směru c/-^- a/ resp. b/-*- a/,

kde analýza systému podle a/ s navrženými prostředky dynamické izolace bude pouze

kontrolní. Při odvozování výpočtových postupů bude třeba uvážit silový amortizační

účinek prostředků dynamické izolace obecně t.j. závislý nejen na deformaci, ale

i rychlosti, např. ve formě

kde je relativní pohyb /rychlost/ bodu tělesa, ve směru osy opěrného

Členu. Začlenění silového ťíčinku amortizátorů do pohybové rovnice provedeme zná-

mými prostředky kongruentní transformace /2/, /3/ obecně ve tvaru TKT, kde v ma-

tici transformace T je respektována poloha a směr osy amortizátorů vůči těžišti a

hlavním osám setrvačnosti daného tělesa, K je rratice z prvků k. resp. b..

Protože výpočty odezvy PS prováděné na počítači jsou časově a tím i finančně

náročné, není možné, i pro předem dané umístění amortizátorů na systému, provádět

variační výpočty z hlediska jejich výkonu a počtu opakovanými výpočty. Je třeba

nalézt prostředky k racionálnímu o'.iadu tak, aby optimalizace přes típlný výpočet

systému proběhla v rámci malých změn. Jednou z cest, které se nabízí u primárních

okruhů Voroněžského typu, kdy dominantní hmotnost systému tvoří parogenerátor

a čerpadlo a kdy tudíž v jejich těžištích působí i největší silové dčinky zemětře-

sení, je umístění antiseizmických prvků nejdříve na tomto télese. U WER 44O je ta-

to hmotnost navíc umístěna na nejvíce vzdáleném místě od středu systénu - reaktoru . Za cíl si bu-
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déme klást podmínku dynamické necitlivosti na frekvenční složky zemětřesení /např.

nad 20 Hz/ při přípustných hodnotách dynamických výchylek, které lze určit ze sta-

tického výpočtu jako rezervu, která v materiálu PS ještě zbývá.

V současné době je naznačený přístup ve stadiu programového zpracování a la-

dění, nebot amortizační prvek viskózního typu zvyšuje nároky na rozsah a přesnost

numerického řešení.

Na obr. 4 je ukázka postupu dynamické izolace armatury umístěné na přímém

potrubí a tlumené prostřednictvím viskóznich tlumičů. Z amplitudových charakteris-

tik pro tuhou /levá strana obrázku - 5 k 2/ a poddajnou /pravá strana - k 2/ kon-

strukci armatury je zřejmý positivní vliv tuhosti konstrukce armatury, ale i vliv

velikosti a umístění viskozních tlumičů. Je vidět, že pro nízko naladěné systémy

nebude možné udržet zesílení amplitudy PS v přijatelných mezích /např. menší než

lo/ bez amortizačních členů.

Antiseismické prostředky

Zaměříme se na ty prostředky, které se na PS montují dodatečně a které pracu-

jí na principu omezovačů kmitů, a£ již na bázi hydraulické Si mechanické. Základní

funkční požadavky, kterým musí tyto prostředky vyhovovat jsou:

a/ funkční schopnost pro dané rozmezí složek zemětřesení /zpravidla 3-30 Hz/

b/ minimální odpor na dané dráze pro frekvence, resp. pro rychlosti nebo zrychlení

nižší než daná hodnota.

Jinými slovy omezovače musí vykonávat svoji funkci pouze při zemětřesení nebo

podobném dynamickém zatížení.

U hydraulických omezovačů se k řízení této činnosti užívá samočinných přepouš-

těcích ventilů a funkci nosnou obstarává uzavřený sloupec hydraulické tekutiny.

U mechanických je tato činnost řízena kinematicky nebo kmitavými volnými nebo vá-

zanými soustavami nejrůznějšího provedení, vlastní nosnost pak tvoří tažená nebo

tlačená konstrukce omezovače. Odtud je odvozen i název - mechanická stavitelná

vzpěra, nebo mechanický omezovač kmitů /dále MOK/.

Vzhledem k nesporným výhodám MOK do radioaktivního prostředí a zvýšených tep-

lot zaměříme se dále pouze na tento princip. Podrobíme bližší analýze konstrukce

sériově v cizině vyráběné, za tíčelem získání maxima informací z následujících dů-

vodů:

a/ ovládnutí principu, postavení dynamického a matematického modelu pro početní

nalezení optimálních dimenzí částí /řídící soustavy/ a řady dalších parametrů

/např. součinitelů tření/, které budou určovat technologii a stupeň přesnosti

výroby s konečným cílem vyrábět tyto prvky i v ČSSR

b/ pro možnost objektivního srovnání různých konstrukcí a pro porovnání s dalšími

vyráběnými antiseismickými prostředky

c/ doplnění informací o vlastnostech MOK potřebných pro dynamický výpočet systémů

/např. ověření stupně linearity v závislosti na frekvenci budící síly a pod./

d/ ze získaných poznatků odvíjet vlastní modifikace nebo nové funkční principy.

Mechanické omezovače kmitů se šroubovými převody

Jako podklad k rozboru posloužily prospekty a údaje firem, které se výrobou

MOK zabývají a které své výrobky vystavovaly na NUCLEXu 1981 v Basileji. Všechny
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uvažované principy využívají šroubových převodů v různých modifikacích. Podle prin-

cipu, který je užit k zablokování pohybu při přechodu z pomalého /např. z dilatač-

ního posuvu/ na rychlejší pohyb /vyvolaný např. seismicitou/ můžeme provést následu-

jící rozdělení:

1/ zablokování je řízené kinematicky, podle velikosti reakce v MOK

2/ zablokování je řízené plovoucí soustavou podle hodnoty rychlosti pohybu

3/ zablokování je řízené kmitavou soustavou podle hodnoty relativníhc zrychlení.

K těmto třem principům si uvedeme skutečné provedení, které výrobce ve svých

obchodně-technických materiálech uvádí, stručný popis funkce a odvozený kinematický

či dynamický model a model matematický /rovnice pohybu/ s výsledky početního feše-

ní.

ad 1/ MOK je tvořen teleskopickou vzpěrou se šroubovým převodem obr. 5. Pomalé

pohyby se převádějí volnou rotací šroubu v matici. V důsledku v matici po-

užitých odpružených kuliček je převod nesamosvorný. Při silách vyšších než

1-2 % jmenovitého zatížení jsou kuličky z drážek šroubu vytlačeny a spoj mezi

maticí a šroubem se stane samosvorným, obr. 6. Pro naznačený model můžeme

psát silové závislosti mezi relativním pohybem konců x MOK a reakcí F ve

tvaru:

X: Y 4

kde n je počet kuliček a V je vůle ve šroubovém převodu. Tento MOK je necit-

livý na amplitudy menší než je vůle v převodu. Vyrábí se s únosností do

20 kN.

ad 2/ MOK tohoto principu je tvořen nesamosvornym šroubovým převodem, zpravidla

s neotáčivou kuličkovou maticí, obr. 7. Účinek reakční síly F je převáděn

do rotace setrvačníku o polárním hmotovém momentu & . K dosažení potřebných

hodnot reakce je, při nízkých frekvencích působící síly, setrvačník a tím (

i Šroub, bržděn. Přítlak třecích ploch obstarávají odstředivé síly kuliček.

Velikost brzdícího účinku závisí na čtverci rychlosti otáčení šroubu resp.

posuvu matice. V řešení je třeba respektovat případ, kdy je šroub maticí

roztáčen a závislost mezi osovou silou a momentem je funkcí rozdílu tíhlů

/ \f-Q / a případ, kdy je šroub do matice zašroubován, kdy zmíněná závislost

je funkcí /í̂ y <p /. Tato okolnost způsobuje skokovou nelinearitu u pohybové

rovnice, která má, ve shodě s označením dle obr. 8, tvar:

s u, t — í — • a :

kde

7
J>

0

0

<r*i
f* 0
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a- •'•'VtyZ-W; *-"fy(ŕ-f) F(é)u>o
; A, -- r ^ //*fj

při

Dále značí:

f/i)
-r— přemístění konců omezovače vyvolané poddajností konstrukce při přenosu
*«* reakční síly;
7" je posuvné tření teleskopického uspořádání omezovače;
Mj- je třecí moment vyvozený přítlakem od odstřed. sil kuliček;
lcuV je osová síla potřebná k vymezení vůle mezi třecími plochami;
„ • {f~ vyjadřují závislosti mezi momenty a silami na šroubu.

--- Splnění podmínek 9f)v a jí^Vi- zajistí nesamosvornost.
ť . Byl sestaven model pro přenos reakce do 2,5 kN s frekvencemi 3-30 Hz. Byl

zkoumán vliv konstrukčních parametrů převodu /f(? S /# kuličkového mecha-
nismu, /velikosti a počty kuliček/ a vůle |/ . Limitní hodnota rychlosti, kdy
dochází k přibržSování setrvačníku šroubu činí 1,5 mms .
Výsledkem řešení je pohyb konců MOK v, pohyb z funkce šroubového převodu u a

Í hodnota brzdného momentu M_. Charakter síly P, působící na konce MOK uvažu-
! • jeme harmonický. Na obr. 9. je zachycen případ, kdy vztah mezi stoupáním zá-

vitu převodu Ý a třecím úhlem O ve tvaru 6s[ty('r'jJíty(tf'íYJj činí 0,75 a na
• obr. 10 pouze 0,2. V případě vysoké-hodnoty £ , kdy úhel stoupání závitu je

' blízký úhlu třecímu, je odezva MOK podstatně nepříznivější, než když je roz-
díl veliký, a€ již z hlediska charakteru, tak i amplitudy odezvy. Proto jsou

matice konstruovány jako kuličkové, aby součinitel tření v převodu byl mini-
j mální a stoupání mohlo být co největší. Stoupání závitu je omezováno potřebou
,* vysoké únosnosti převodu. 0 lineární závislosti mezi silou a odezvou nemůže

„.-'i být pochopitelně řeč i když uvedené charakteristiky lze ještě zlepšit. Tato
\ nepříznivá situace mizí při vyšších rychlostech resp. frekvencích působící
Jí síly, jak je zřejmé ze záznamu na obr. 11, kde f • 12,7 Hz. Jaká je závislost

pohybu v převodu U__„ a výsledné hodnoty V__„ na frekvenci, ukazuje obr. 12.
; Při nízkých frekvencích dochází ke značnému pohybu v převodu a tím k silnému
... zkreslení charakteru odezvy. Nebude-li pohyb řídící soustavy bržděn, bude
t, . rychlost resp. posunutí v převodu /pro £ • 1/ dáno vzorci (?"!&)''

u "e T2{1'"S
 2 resp* a r ? Ä ;

! ad 3/ U MOK, jejichž činnost je řízena pružně uchycenou kmitavou soustavou jsou
uplatňovány dva principy. S brzdenou maticí v závislosti na hodnotě rychlos-
ti, opět např. prostřednictvím odstředivé síly rotujících kuliček, nebo pod-
le zrychlení, kdy je matice přibrzďována prostřednictvím zavinuté pružiny.
Protože obě zmíněné provedení se příliš neliší od předešlých zaměříme se
na unikátní princip používaný pro ty největší síly - desítky 10 N.

«' MOK tohoto typu je tvořen dvěma souosými šroubovými převody spojenými přes
'• pružinový mechanismus. Vnitřní nesamosvorný šroub otáčí maticí vnějšího

samosvorného nosného šroubového spoje, jehož matice tvoří setrvačnou hmotu,
obr. 13.
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Shodné stoupání závitů obou převodů /ovšem různých úhlů stoupání závitů/ za-

jišťuje funkceschopnost vykonávat pomalé dilatační pohyby s minimálním odporem

v důsledku vůle v závitu nosného šroubu. Vzpěmé funkce omezovače se dosáhne vyme-

zením vůle v závitu nosného šroubu jeho protočením vůči šroubu nesamosvornému, kte-

rý je tím vyřazen z funkce.

Matematický model, opět ve shodě s označením uvedeným na obr. 14, si můžeme

zapsat ve tvaru

Pro reakční sílu platí vztahy

C _ platí pro Fx 10

C+ platí pro Fx í-0
Fu.--C.ju-*)

Dále platí podmínky pro zablokování řídící rotující kmitavé soustavy

kdy

• .;

a začíná vzpěmá /tahová/ funkce MOK.

Buzení chápeme kinematické ve formě harmonické funkce Jf

U, je absolutní pohyb řídící kmitavé soustavy.

1 & Ír i 9

k je vzperná tuhost omezovače

/L je pasivní odpor pohyblivých částí převodu.

Výsledky řešení ukazují následující tři obrázky- z nichž prvé dva ukazují změ-

nu vl. frekvence řídící kmitavé soustavy na funkci zablokování. Na obr. 15 je za-

chycena odezva absolutního pohybu řídící soustavy, kmitající v rozmezí vůle V

podle vzorce (^ - 0) . «

Vlivem tření /\A 0 / se vlastní kmity utlumí /druhý člen v závorce vymizí/

a soustava bude kmitat ustáleně. Reakční síla je nízká.

Obr. 16 ukazuje vhodnější naladění / VA^ /, kdy k vymezení vůle dojde, kmi-

tavá soustava se zablokuje a síla vzroste o několik řádů podle hodnoty vzpěrné tu-

hosti. Zvolený příklad I10K plní vzpernou funkci při zrychlení kinematického pohy-

bu buzení větší než O,03 g; při 0,01 g již tuto funkci neplní. Charakter odezvy

je velice příznivý, bez výrazného amplitudového, fázového a frekvenčního zkresle-

ní v celém rozsahu složek zemětřesení.

Odezva tohoto typu MOK na frekvenčně proměnné buzení, vycházející se synte-

tického akcelerogramu, [a 1^/ro»íř) = -2*"f/f J ; t e < o; 20} s

s frekvencemi v int. 0,5 - 30 Hz; i • 0,5]ukazuje obr. 17, kde je zachycen i

okamžik začátku nosné funkce při
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Při vyšších frekvencích, jak je zřejmé z obr. 16, je odezva lineární. Srovná-

ne-li uvedené tři principy je jednoznačně poslední z uvedených, po stránce dynamic-

kých charakteristik i únosnosti, v celém frekvenčním oboru složek zemětřesení nej-

výhodnější.

Závěr

Provedli jsme analýzu funkčních vlastností mechanických omezovačů kmitů růz-

ných typů a principů, ve světě běžně vyráběných. Prakticky všechny firmy, vyrábě-

jící podpěrné a závěsné prvky potrubních systémů, jsou schopny některý z uvedených

omezovačů kmitů nebo tlumičů sloužících k dynamické izolaci kmitajících systémů

/nejen z popudu zemětřesení/ dodat.

V procesu vývoje omezovačů kmitů, určených do jaderných provozů, se princip

ustálil na využití šroubového převodu jako spolehlivého prostředku pro přenos i

těch největších sil.

Provedená analýza ukázala kolik výzkumných, vývojových a technologických

problémů bylo třeba překonat, než bylo dosaženo parametrů, které výrobci ve svých

nabídkách uvádějí, přičemž řadu informací /např. výrazný odklon od linearity při

nízkých frekvencích/ z taktických důvodů neuvádějí. Řada výrobců se netají s tím,

že se jedná o konstrukce, jejichž vývoj probíhal několik desetiletí. Jejich vyso-

ká cena to sama napovídá.

t Dá se říci, že prvý krok k hlubšímu poznání těchto prvků, byl vykonán. Dá se

stavět na obecných poznatcích, získaných z matematické analýzy i na potřebné tírov-

ni naší technologie pro případnou výrobu. Dříve nebo později bude nutné k výrobě

omezovačů těchto nebo jiných principů přistoupit, nebo t bouřlivý rozvoj energeti-

ky i dopravy látek potrubím v ostatních odvětvích národního hospodářství si tyto

prvky velice brzy vyžádá.

Literatura;

*/l/ Rejent B.: Samobuzené kmity pojistných ventilů. Strojírenství 1977/7

/2/ Rejent B.: Rázové účinky v potrubním systému s nelineárními konstrukčními čle-

ny. Strojírenství 1980/2

/3/ Rejent B., Pospíšil L.: Dynamické vyšetřování konstrukce klapek. Čerpadla,

potrubí, armatury 2-3/1980
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Obr. 1 Ukázka dynamicky stabilních /horní část/ a potenciálně dynamicky nestabil-
ních armatur /dolní část/
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Obr. 2 Ukázka vzniku samobuzených kmitů pojistných vent.llů /horní část/; hledání

meze dynamické stability z popudu hydraulického a mechanického impulsu

/dolní část/
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Obr. 3 Axonometrické schema větve primárního okruhu W E R 440 /horní/, W E R 1000

/dolní část/
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Obr. 4 Ukázka dynamické izolace armatury umístěné na přímém potrubí viskósními

tlumiči pro tuhou /levá strana/ a poddajnou konstrukci armatury /pravá

strana/

Obr. 5 Konstrukce mechanického omezovače kmitů s kinematicky řízeným blokováním

/fy Lisega - NSR/
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Obr. 6 Dynamický model MOK s kinematicky řízeným blokováním, pruSnostní charakte-
ristika

Flywheel Ball Bralu' i Ball nut Load column

Dilk spring Stake the* Ball beating Ball screw Spherical bearing

obr. 7a
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obr. 7b

obr. 7c

Obr. 7 MOK s blokováním řízeným volnou rotující bržděnou setrvačností /a/ fy

NHK - Japonsko, b/ SANWA-TEKKI - Japonsko, c/ PACIFIC - Scientific - USA/

PRIHCIPIEUrí SCHBU

Obr. 8 Dynamický model MOK řízený volnou rotující bržděnou setrvačností
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Obr. 12 Maximální hodnoty posuvu v převodu U a výsledná hodnota změny délky MOK

v závislosti na frekvenci budící síly - MOK s bržděnou rotační setrvačnos-

tí

PLOT MJT LOAD SCMW

c~~y

Obr. 13 MOK s blokováním prostřednictvím pružně uchycené kmitavé soustavy

/PACIFIK - Scientific - USA/
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Obr. 14 Dynamickí model MOK, jehžo funkce je řízena pružně kmitající soustavou
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Obr. 16 Odezva MOK při vhodném naladění řídící soustavy, kdy i při nízké frekvenci budící síly dojde ke vzpěrné funkci

MOK /pro'větší zrychlení než 0,03 g/
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Obr. 17 Odezva MOK na funkčně proměnné buzení



MECHANICKÝ MODEL REAKTORU VVER - 440
PRO ŘEŠENÍ DYNAMICKÝCH PROBLÉMŮ

Ing. Vladimír Pětrovský, CSc.
k. p. Škoda ÚVZÚ, Plzeň

r

Tlakovodní jaderný reaktor se všemi vnitřními částmi, naplnění chladící vodou

je složitým mechanickým systémem, který je dynamicky charakterizován hustým spekt-

rem vlastních kmitů /I/ a složitou závislostí dynamické odezvy na dané buzení.

V současné době již existují tíčinné výpočtové prostředky, kterými lze požadované

informace stanovit i u složitých systémů obecně buzených /13/ a j. Zkušenosti však

ukazují, že přesnost obecných výpočtových programů může být a různých úloh značně

rozdílná. Příčiny toho mohou být jak v použité metodě matematického a numerického

zpracování, tak především v zavedení předpokladů /zvi. o okrajových podmínkách/,

které se odchylují od skutečnosti. Proto se dynamické výpočty reaktorů i dalších

částí jaderných elektráren často doplňují měřením na /obyčejně zmenšených/ mecha-

nických modelech /2/ - /6/ a j.

K ověření přesnosti našich výpočtových programů u systému typu reaktoru W E R

440 navrhli jsme zjednodušený mechanický model, který kvalitativně a přibližně i

kvantitativně reprodukuje dynamické vlastnosti reaktoru. Ukáže-li se vyhovující

shoda vypočtených i naměřených výsledků u modelu, lze předpokládat, že vlivy

zjednodušení modelu lze dostatečně korigovat výpočtem. Kromě toho bude model vhod-

ný pro sledování \Scinnosti jednotlivých navrhovaných antiseismických opatření.

Pro návrh modelu bylo použito běžného postupu vyplývajícího z dimenzionální

analýzy /7/. U geometricky podobného modelu, kde plochy, momenty setrvačnosti jsou

dány měřítkem délek, lze předpokládat důležitý vliv 12-ti veličin:

délka 1

výchylka y

hmotnost M

měrná hmotnost <J>

čas t

modul pružnosti E

Rozměry uvedených veličin jsou vyjádřeny nezávislými základními rozměry v SI:

délky 1 » m, hmotnosti M - kg a času t » s; můžeme tedy vytvořit 9 bezrozměr-

síla V

napětí (3

tuhost c

frekvence vlastní CJ

frekvence budící JI

součinitel tlumení k

ných parametrů II.- a z podmínek jejich rovnosti u díla a modelu stanovit měřítka

jednotlivých veličin, jejichž dodržení je podmínkou pro zachování podobnosti dyna-

mických jevů.

Označíme jako měřítko veličiny poměr její velikosti na díle k velikosti na

modelu, tedy např. pro měřítko délek

atd.,
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kde veličiny na modelu označujeme pruhy. Parametry II- , měřítka /y z nich vypočte-

né a jejich hodnoty pro Át « 12, Ág - 50,9 a Aq . 6,64 /platí pro model z orga-

nického skla a frekvenci okolo 35 Hz/ jsou uvedeny v tabulce.

Bezrozměrné
parametry

p JÍ

r í s f
***"£/

V**

*•£

Měřítka
význam

výchylek

hmotností

času

s i l

napětí

tuhostí

vl. frekvencí

bud. frekvencí

tlum. součin.

log.dekr.tlum.

zrychlení

vztah

Au S ///

Au * At, Af

AF-AeAÍ
A&*Ae

Ac * Ae nf

• _ i iWf _ 4

AM 'AU

Ak~

^ . ^ '1

AQ. • Acj At

hodnota pro
/lt . 12; Áe - 50,9;

A? « 6,64

12,0

11,5 x 103

4,33

7,33 x 103

50,9

608

0,231

0,231

2,65 x 1O3

1,0

0,64

Důležitou volbou je měřítko délek; obvykle se snažíme provést model co největší.

Se zřetelem na frekvenční rozsah budícího systému, důvody technologické a časové,

rozhodli jsme se provést model z organického skla v měřítku Ai • 12.

Hlavní nevýhodou návrhu, kromě poměrně malých rozměrů je, že organické sklo

má při nízkých frekvencích /cca do 50 Hz/ modul pružnosti značně závislý na frek-

venci /8/. V této oblasti bude proto frekvenční spektrum deformované, protože mě- .

řítko frekvencí bude závislé na frekvenci kmitání. Korekci na tuto nepříjemnou

vlastnost modelovaného materiálu lze ovšem provést výpočtem.

Při návrhu modelu jsme z důvodů materiálových, technologických i ekonomických

provedli řadu zjednodušení, která však, podle našeho názoru nemají podstatný vliv

na dynamické vlastnosti reaktoru jako jednoho systému ve ťrekvenčn/m rozsahu seis-

mického buzení. Nejdůležitější provedená zjednodušení jsou:

- Namodelování připojených potrubí se zřetelem na jejich "měkkost".

- Voda v reaktoru je modelována jen svojí reálnou hmotností několika závažími 7-9

připojenými k šachtě a tlakové nádobě /obr. 1/.

- Veškeré části, jejichž základní parciální vlastní frekvence leží nad 20 Hz byly

modelovány jako tuhé hmoty vhodnými závažími 7, 9.

- Sférická čela skořepin byla nahrazena rovinnými, protože frekvence, při nichž se

tato cela citelněji deformují, leží vysoko nad oblastí, která nás zajímá /!/,

takže je můžeme považovat za tuhá tělesa. Byla navržena tak, aby jejich hmotnosti

i polohy těžiáí byly stejné jako u skutečných čel.
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- Nebyl modelován útlum kmitání, který ostatně ve skutečnosti neznáme /je však

pravděpodobné, že log. dekrement organického skla bude řádově odpovídat skuteč-

nosti, protože malý vnitřní útlum oceli značně převýší útlum konstrukční a útlum

vody/.

- šrouby víka tlakové nádoby jsou ocelové. Jejich průměr /M4/ a počet /10/ byl sta-

noven z měřítka tuhostí Ac .

Výpočty parciálních vlastních frekvencí ukazují, že maximální odezvy na sels-

mické buzení lze očekávat u těchto tvarů kmitání:

- Kývání celého systému tlaková nádoba - šachta se dnem a vnitřní vestavbou kolem

vodorovné osy v meridiánní rovině /I. vlastní frekvence kolem 6 Hz/.

- Kmitání systému palivových kazet s pruty /I. vlastní frekvence kolem 5 * 6 Hz/.

- Kmitání pohonů regulačních kazet /I. vlastní frekvence, podle délky tyče, kolem

1,2 Hz/.

Tyto konstrukční uzly byly modelovány jako elastické podsystémy a to nosný vá-

lec se dnem a uložením v tlakové nádoby při dodržení geometrické podobnosti, systé-

my pohonů regulačních kazet modelovány jako vetknuté plné nosníky 10 při dodržení

měřítek ^/ , Ao . V palivových kazet 5, 6_ nemohly být z technologických důvodů do-

držena geometrická podobnost /malý průměr a členitost/. Byly proto zvoleny dva ná-

hradní, v sledované oblasti nízkých kmitočtů přibližně dynamicky ekvivalentní mode-

ly. Tato ekvivalence je realizována dodržením měřítka frekvencí u nejnižších vlast-

ních tvarů a měřítka hmotnosti. Jednodušší model /obr. 2/ tvoří tyčka z organické-

ho skla /# 6,5 mm/ nesoucí uprostřed ocelové závaží /M^ » 0,2 kg/. Pak prvá vlast-

ní frekvence /za předpokladu opřených konců/ je asi 15 Hz. Tento model odpovídá

případu nulových vůlí a tuhého spojení mezi palivovými pruty a obálkou kazety.

Druhý model /obr. 3/ modeluje kazetu s určitou vůlí mezi obálkou a svazkem palivo-

vých prutů. Tyčka z organického skla /# 7,2 mm/ s parciální vlastní frekvencí ko- .

lem 80 Hz zde modeluje obálku kazety a k němu připojený subsystém s 1° volnosti,

tvořený mosazným závažím /M' - 0,23 kg/, zavěšeným na třech tyčových pružinách

představuje svazek palivových prutů. Parciální vlastní frekvence tohoto subsysté-

mu je 5 Hz. Provedeny byly 3 modely složitější, umístěné souměrně kolem osy reak-

toru a 28 jednodušších modelů /obr. 4/. Celkový počet 31 modelů byl stanoven

z podmínky dodržení hmotnostního měřítka u všech kazet. Analogická podmínka u po-

honů regulačních mechanismů vede na 16 modelů /obr. 4/.

Je jasné, že kývání kompletu šachty je, se zřetelem na seismické buzení, vel-

mi závažným tvarem kmitu. Protože hmotnost tlakové nádoby je konečná, koná také

tato kývavý pohyb v rámci svého pružného uložení na nosných konzolách. Byly již

provedeny některé výpočty tohoto tvaru kmitání //9/, /10/, viz ref. Doc. Zemana

v tomto sborníku/. Je zřejmé, že vlastní frekvence i odezva na vodorovné seismic-

ké buzení bude silně záviset na natáčivých tuhostech uložení tlakové nádoby a

šachty v tlakové nádobě. Proto byla určení těchto tuhostí věnována zvláštní pozor-

nost.

Metodou konečných prvků byla řešena kontaktní úloha tlaková nádoba - šachta

a vypočteny deformace od vlastní tíže. Svislá deformace oblasti kontaktu je maxi-

mální na vnitřní stěně šachty /obr. 5/ a činí 0,3 mm, celkové střední svislé

posunutí šachty v rovině kontaktu oproti rovině uložení tlakové nádoby na konzo-

lách je ** 0,36 mm. Z toho lze stanovit průměrnou tuhost ve svislém směru
9 —1c z š é 1,1 x 10 Nm .Z obr. 5 je vidět pozoruhodná skutečnost, že v důsledku klo-
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pění příruby šachty činí šířka skutečné mezikruhové plochy styku necelou 1/10 kon-

strukční šířky plochy, což" podstatně snižuje tuhost styku. Za předpokladu, že při

kývavém kmitání šachty je styková plochy rovinná a oblast styku má vlastnosti

Winklerova pružného poloprostoru, lze snadno z vypočtených svislých deformací sta-

novit natáčivou tuhost styku tlaková nádoba - šachta d 2 s = 2,63 x 10 Nm/rad. Před-

pokládáme, že tuto hodnotu bude možno na modelu experimentálně ověřit /staticky/.

Šachta je shora přitlačována do osazení tlakové nádoby víkem prostřednictvím

pružné trubky. Vypočtená tuhost trubky d 2 t je přibližně stejná jako tuhost kontak-

tu, takže výsledná otáčivá tuhost spojení tlaková nádoba - šachta bude

či, d2s d2t • 5 - 1 0
10 Nm/rad. Pružná trubka je u modelu realizována vložkou z měk-

kého polyamidu meandrovitě tvarovanou

tí.

/obr. 1/, aby bylo vyhověno měřítku tuhos-

Další důležitou tuhostí je tuhost uložení tlakové nádoby na 24 konzolových

nosnících. Výpočet deformací těchto nosníků metodou konečných prvků se v současné

době provádí ve středisku Aplikované matematiky dVZÚ škoda a bude experimentálně

ověřen. Výsledkem bude matice tuhosti konzoly, z níž pak lze stanovit všechny prvky

vektoru celkové tuhosti uložení reaktoru. Zdá se, že zde budou mít velký vliv lo-

kální deformace betonu v oblasti zazdění konzol, které mohou tuhosti uložení znač-

ně snížit. U modelu /obr. 1/ je tuhost uložení realizována pomocí 5-ti stojin 13,

jejichž délkou a průměrem lze nastavit požadovanou její hodnotu. Stojiny jsou při-

pevněny k tuhému ocelovému rámu 1£.

Ocelový rám, k němuž budou připojeny elektro-hydraulické, programově řízené

vibrátory /fy Schenck, NSR/ je uložen na pružných izolátorech 15_. Průběh síly resp.

dráhy je možno, v mezích pracovní oblasti vibrátoru, libovolně zadávat bu3 časovým

průběhem v analogové resp. digitální formě nebo jako náhodný proces statistickými

parametry. V našem případě půjde o kinematické buzení ve vodorovné rovině. Buzení

rámu odpovídá ve skutečnosti buzení v místě styku nosných konzol s betonem. Buzení

v tomto místě nebývá zadáno a je nutné jej získat prvým globálním dynamickým výpoč-

tem zahrnujícím systém: podloží-zemina-stavba-reaktor /jako tuhé těleso/. Druhým

stupněm řešení je pak výpočet a experimentální řešení reaktoru v rozsahu, jak zde

bylo referováno. Potřebný bude ještě třetí, teoreticko-experimentální stupeň ře-

šení dynamiky jednotlivých exponovaných uzlů /jako pohonů regulačních systémů, pa-

livových kazet/, pokud možno y měřítku 1:1. Buzení pro tato nejpodrobnější řešení

by se opět přebírala z výsledků řešení celého reaktoru.

Nakonec ještě krátkou poznámku k problematice buzení, modelující zemětřesení.

V literatuře je popisováno použití různých typů buzení. Při experimentech se nej-

častěji používá časového průběhu dráhy nebo zrychlení daného seismogramem získaným

z blízké lokality, pseudoharmonického buzení s rozmĺtaným kmitočtem nebo stacionár-

ního náhodného buzení nejčastěji charakteru omezeného bílého šumu. Při výpočtech

se též často používá metoda spektra odezvy systému s 1° volnosti. V posledních le-

tech byla v literatuře /li/, /12/ popsána metoda tzv. "kritického buzení". Základní

myšlenkou je vybrat z třídy možných zemětřesných pohybů takový, který dává nejhor-

ší odezvu dané konstrukce. Za takovou třídu pohybů se např. může vzít lineární kom-

binace pohybů získaných z akcelerogramů, zaznamenaných v okolí resp. v oblastech

podobného geologického složení. Také by asi bylo možno pracovat s vhodnou determi-

nistickou funkcí s několika volnými parametry, které by byly v pravděpodobných me-

zích voleny tak, aby odezva důležitých uzlů byla maximální /"pesimalizace"/. V uve-

dené literatuře je ukázáno, že konstrukce takto navržené jsou konservativnější než
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při použití skutečných seismogramů. Dává tedy tento postup nejbezpečnější posouze-

ní konstrukce a proto se domnívám, že je zvláště vhodný pro aplikace ve stavbě ja-

derných elektráren.
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METODIKA OPTIMALIZACE PARAMETRŮ
ANTISEIZMICKÉ OCHRANY REAKTORU

Doc. Ing. Vladimír Zeman, CSc.
Vysoká škola strojní a elektrotechnická, Plzeň

v, •

1. flvod

Vložení pružně-vazkých členů /dále vibroizolátorů/ a viskozních tlumičů mezi

objekt antiseizmické ochrany - reaktor a zdroj bufaní, daný seizmickými odezvami

základového bloku, je jedním z možných účinných prostředků antiseizmické ochrany

reaktoru /I/. Vedle pozitivního vlivu oslabení vazby mezi základovým blokem jakož-

to zdrojem buzení a reaktorem, vibroizolátory mohou způsobit zmenšení statické sta-

bility reaktoru, zvětšení relativních výchylek reaktoru vzhledem k stavební kon-

strukci a možnost vzniku dalších rezonančních stavů v oblasti nízkofrekvenčního

buzení. Proto návrh základních tuhostních a tlumicích charakteristik vibroizoláto-

rů a viskozních tlumičů včetně jejich rozmístění musí vycházet z důkladné analýzy

efektivnosti antiseizmické ochrany každého konkrétního případu.

Problematika návrhu parametrů antiseizmické ochrany zahrnuje celou řadu prob-

lémů, které můžeme specifikovat do dále uvedených oblastí:

- návrh fyzikální struktury modelu soustavy, tvořené zdrojem buzení, vibroizoláto-

ry, viskozními tlumiči a objektem antiseizmické ochrany

- identifikace modelu objektu antiseizmické ochrany

- simulace seizmického buzení

- formulace kriteria efektivnosti antiseizmické ochrany

- optimalizace parametrů vibroizolátorů a viskozních tlumičů včetně jejich rozmís-

tění z hlediska efektivnosti antiseizmické ochrany

2. Matematický model soustavy

Východiskem pro návrh antiseizmické ochrany reaktory může být diskrétní li-

neární model v maticovém tvaru

• KQ It) +• C q U) * " M ii M /i/

Struktura maticŕfrff?C závisí na diskretizaci soustavy a na volbě zobecněných

souřadnic, uspořádaných do vektoru fl(t). Vektor it(t) vyjadřuje seizmická zrychle-

ní základového bloku.

V důsledku hmotnostní a tuhostní symetrie reaktoru vzhledem k podélné ose je

možné vyjít z rovinného modelu /obr. 1/. Hlavní komponenty - tlakovou nádobu 1,

šachtu 2, dno šachty 3 a horní blok n - považujeme vzhledem k nízkofrekvenčnímu

charakteru seizmického buzení /O,2 - 25 Hz/ za tuhá tělesa, vázaná pružni-viskoz-

ními vazbami. Elastické vlastnosti vazeb včetně vazby tlakové nádoby se základo-

vým blokem 0 jsou charakterizovány vertikálními tuhostmi C4- .y a ohybovými

tuhostmi Ci ioh , přičemž indexy odpovídají indexům hlavních komponent reaktoru.
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Malá vzájemná relativní natočení těles 1,0 kolem bodu A, 2,1 kolem B, 3,2 ko-

lem C , řl, 1 kolem D vyjádříme souhlasně orientovanými tíhly ̂ j . Body A,B,C,D jsou

průsečíky podélné osy reaktoru se stykovými rovinami příslušných těles. Vnitřní

části reaktoru - koš aktivní zóny s palivovými články a blok ochranných trubek

diskretizujme do hmotných bodů na podélné ose /obr. 1/ o hmotnostech

n., m., ..., rn .. Vzájemnou interakci mezi soustředěnými hmotami navzájem, šach-

tou a horním blokem vyjádříme nehmotnými pružinami o tuhostech C{jx a ^Uy

v horizontálním a ve vertikálním směru. Uvážíme-li dostatečnou radiální tuhost

dolní i horní desky koše aktivní zóny, pak při seizmickém buzení okrajové a kine-

matické podmínky všech palivových článků /v místech jejich upevnění ke koši/ jsou

přibližně stejné a můžeme předpokládat kmitání všech palivových článků ve fázi. To

nám umožňuje modelovat palivové články jediným nosníkem v podélné ose reaktoru,

diskretizovaným do hmotných bodů m^, m,., ..., m..

Předpokládejme vložení pružně-vazkých izolátorů na poloměru r mezi opěrný

okruh tlakové nádoby a základový blok. Jejich vlastnosti vyjádříme tuhostmi CM/Cy

v příslušných směrech, ohybovou tuhostí Ci* a jim odpovídajícími koeficienty vis-

kózního tlumení kx .{y tk* . v uvedených parametrech je zahrnut i vliv deformace

a tlumení opěrného kruhu a železobetonových konzol.

Relativní vertikální posuvy všech těles a soustředěných hmot vnitřních částí

reaktoru vzhledem 1; základovému bloku vyjádříme souřadnicemi y., yj, ••• v

n *
 R e^ a~

tivní horizontální posuvy tlakové nádoby vzhledem k základovému bloku /v důsledku

vložení izolátorů/ a soustředěných hmot mg, mg, ..., mn_^ vzhledem k šachtě vyjád-

říme souřadnicemi x^, x 5, Xg, ..., x n_ 1.

Dále předpokládejme symetrické rozložení viskozních tlumičů po obvodě tlako-

vé nádoby na úrovni dané souřadnicí h . Jejich tlumicí ličinek lze pak ekvivalentně

nahradit v uvažované rovině dvěma stejnými souměrně umístěnými tlumiči, charakte-

rizovanými koeficientem viskozního tlumení k/2 /obr. 1/.

Vliv potrubního systému vyjádříme soustředěnými redukovanými hmotnostmi hor-

ních potrubí parogenerátorů a dolních potrubí čerpadel do míst jejich připojení

k tlakové nádobě a statickými tuhostmi 0$ ) C $ } C^
1 , C§) jednotlivých vět-

ví potrubí ve směru příslušných os v mistech připojení k tlakové nádobě /obr. 1/.

Seismické buzení je vyjádřeno horizontální složkou zrychlení Wsrft} a verti-

kální složkou zrychlení íiu(t) základového bloku.

Za uvedených předpokladů diskrétní model má 2n stupňů volnosti. Vektor zobec-

něných souřadnic zvolme ve tvaru

Metodou Lagrangeových rovnic druhého druhu odvodíme matice M , K , C . Zapíšeme je

v blokovém tvaru

M
Ma

0

0

Mb>

KQ

0

0

b
, c -)

• c oCob

c b

přičemž submatice jďou čtvercové a matice (ra^má jediný nenulový prvek v řádku 2

a sloupci 1 vyjádřený výrazem 5^ (c«y **"Ď\j)rh •
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v případě tuhostně i polohově souměrného rozložení větví potrubí vzhledem k podél-

né ose reaktoru, matice C&frje nulová. Pravou stranu rovnice /I/ nůSaae vyjádřit

ve tvaru

m
—0

• •
u * - — — —

m b

přičemž vektor f*)̂ s M prvky je prvním sloupcem matice «tj,a vektor |Wfc první* sloup-

cem matice M^. Vzhledem ke struktuře koeficientových matic v /I/ vyjádřených ve

tvaru /3/, /4/ a pro Qté^^Ai ^ matematický model /I/ se rozpadá na dva nezá-

vislé subsystémy

/5a/

/5b/

kde

»*«,*«,•• - i /6a/

/6b/

1
Subsystém Cl je zřejmě matematickým modelem horizontální složky pohybu a sub-

systém b vertikální složky pohybu. V dalším výkladu uvažujeme o horizontální slož-

ce pohybu, která je simulována podstatně složitějším modelem.

Zvolené fyzikální struktuře modelu a vyjádření vektoru zobecnených souřadnic

ve tvaru <Jft

 r f ^ ' *?2 J # kde subvektor C^ je tvořen prvními pěti prvky /souřad-

nicemi těles/, odpovídají matice

kde

M,
Ci O 1

o c,
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0
0

1 |
m 6 ; m ? • ..

D i 0

0 | 0 , . .

mn-i

mn.,(l-ÁB)
n-l

0

* • *

1
1

J i

0

1
1.

0

1

0

cn,i0h

Matice Ct má blokově diagonální tvar s plnými čtvercovými symetrickými mati-
cemi řadu ť h a n-1- t •

Symboly O vyjadřují souSet statických momentu těles /jejich indexy jsou uve-

deny vlevo/ k příslušným bodům a symboly I vyjadřují součet momentů setrvačnosti

těles k horizontálním osám, procházejícím příslušnými body.

Zvolený postup matematického modelování soustavy vycházel z fyzikální před-

stavy na základě výkresové dokumentace o rozložení hmotnosti a elasticity jednot-

livých komponent reaktoru. Výpočet hmotnostních a tuhostních parametrů je zvláště

u vnitřních částí reaktoru zatížen značnou chybou a proto je nutné provést iden-

tifikaci .

V naší metodice jsme zvolili fyzikální strukturu konzervativních modelů

/indexy a, b dále vypouštíme/, odpovídajících sestavám /5a/ a /5b/. Ta se v mate-

matických modelech projevuje známými závislostmi matic M(P) a C ( P ) na para-

metrech, které jsou uspořádány do vektoru p s\jPa"\ .Na základě experimentálně

určených vlastních frekvencí a vlastních tvarů kmitů soustavy před zaplněním chla-

divém, by bylo možné některou z metod ladění /2/ identifikovat ty parametry soustav

/5a/ a /5b/ bez vibroizolátorů a viskozních tlumičů C<—*• CO )C\,*C1Oy yCi/*Cf»«fci

^V * ^ » V i ̂ f S *̂i» Oh > k " ^ které jsou zatíženy největší chybou.

Soustavě na obr. 1 odpovídá matice tlumení subsystému a , vyjádřená v bloko-
vér. tvaru
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Matice ni i t*! v /10i// jsou čtvercové 4. řádu /jsou v maticích M 4 a C 4

orámovány přerušovanou Čarou a odpovídají soustavě bez vibroizolátorů a vlskoznich
tlumičů. Pomocí koeficientů eC, P, oíj . fa proporcionálního tlumení vyjadřujeme
vliv tlumení chladivá, vnitřního materiálového tlumení vazeb a vnějšího prostředí.
Pro určení koeficientů proporcionálního tlumení «£j f />« využijeme odhadnutých hod-
not poměrných tfclumů vlastních tvarů kmitů soustavy tvořené z hlavních komponent
reaktoru bez vikroizolátorů a viskozních tlumičů. pro určení koeficientů ^t t fit
využijeme odhadnutých hodnot poměrných ritlumů vnitřních částí reaktoru pro O :()•

Po identifikaci matic hmotnosti a tuhosti a odhadu koeficientů proporcionální-
ho tlumení je nutné stanovit matici přídavných zobecněných hmot £ M Q , < která vy-
jadřuje vliv chladivá. Lze využít obdobných identifikačních postupů jako v první
fázi identifikace, vycházeje z experimentálního stanovení vlastních frekvencí event,
i vlastních tvarů kmitů po zaplnění reaktoru chladivém.

Výsledkem uvedeného postupu aplikovaného též na subsystém b
del obou subsystémů

je matematický mo-

( M a /Ha/

/llb/

s volnými parametry Cg f Cy fCif f Kjf Iťy t fy; Jf ( H . Volné parametry vyjadřují zá-
kladní charakteristiku vibroizolátorů a viskozních tlumičů, včetně jejich rozmís-
tění.

Seizmické buzení může být simulováno:

- ve tvaru stacionární polyharmonické funkce zrychlení v komplexním tvaru

kde tt* (O*) r c B p. Uy
s frekvencí Uk C < Vm ,
akcelerogramy, vyjádřenými analytickými funkcemi Času
ními hodnotami Cljr(^k) , Uy(i»)v Časech t^« V&t

Kvzorkování a If«
, y
... ̂  K-

je komplexní amplituda harmonické složky zrychlení
> ;

, Uy(ÍJ netoo diskrét-
kde « i je interval
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- spektrem odezvy rychlosti /event, i posuvu nebo zrychlení/ /3/, /4/ v horizontál-

ním směru

t
f(ú),D)-rnax JUxWe^^sinojU-qW /i3a/

o
nebo ve vertikálním směru

Ä)e

kde O je kruhová frekvence a D je poměrný útlum.

/13b/

3, Řešen.í antiseizmické ochrany jako optimalizační úlohy

Návrh základních tuhostních a tlumicích parametrů vibroizolátorů a viskozních

tlumičů včetně jejich rozmístění je účelné provést s cílem minimalizovat seizmickou

odezvu rekatoru. K tomu je potřeba vhodně formulovat cílovou funkci, která vzhledem

k požadavkům antiseizmické ochrany co nejlépe vystihne efektivnost vibroizolátorů a

viskozních tlumičů.

Požadavkem účinné antiseizmické ochrany je potlačit absolutní hodnoty zrych-

lení vybraných bodů tlakové nádoby nebo šachty. Při nízké tuhosti vibroizolátorů

může však dojít ke ztrátě statické stability a ke zvětšování relativních výchylek

tlakové nádoby, šachty i vnitřních částí reaktoru. Požadavky snižování zrychlení a

relativních výchylek jsou protikladné. Proto úloha optimalizace parametrů antiseiz-

mické ochrany vede na hledání relativního minima funkce více proměnných s omezení-

mi.

Jednou z nejobecnějších metod pro úlohy optimalizace parametrů jsou metody

nelineárního programování /5/. Jejich úspěšné použití závisí především na vhodné

volbě cílové funkce V(l° ) vektorového argumentu p s [fy, P* j '••• ; Ps "1 v přípustné

oblasti při omezeních ve tvaru \^C ÍP-) ̂  ̂  i L * ̂ ' ""•" / ̂ "

Dále se proto zaměříme na vhodnou formulaci cílové funkce, a to jak z hledis-

ka cíle antiseizmické ochrany, tak z hlediska výpočtových metod. Vyjdeme přitom

z matematických modelů /lla/, /lib/ a ze simulace seizmického buzení některým

z dříve uvedených případů.

V případě seizmického buzení ve tvaru /12/, ustálená odezva soustavy je dána

vektory

kde

Za reprezentativní odhad relativních výchylek považujeme středně kvadratický

průměr absolutních hodnot komplexních amplitud ustálených výchylek na jednotlivé

harmonické složky buzení ve frekvenčním rozsahu O^ £ <"6>M/A/ f to^^ • T a k např.

odhad ustálsné výchylky X<\ je dán výrazem
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kde je první prvek vektoru L
Za reprezentativní odhad zrychlení bodů na tlakové nádobo a šachtě považujme

středně-kvadratický průměr absolutních hodnot komplexních amplitud zrychlení, vy-

buzených jednotlivými harmonickými složkami. Tak např. odhad zrychlení O|_ bodu L

/obr. 1/ na Šachtě v horizontálním směru je

a ve vertikálním směru

*£>

/15a/

/15b/

Výpočet volných parametrů lze provést ve smyslu dále uvedené úlohy:

Nalézt vektor J0 , který pro dané hodnoty amplitud harmonických složek zrych-

lení tijf (&>jf) . U>^ fCJfc ) s kruhovými frekvencemi If* %^) "" ) > vybranými

z frekvenčního rozsahu seizmického buzení, minimalizuje cílovou funkci

kde

a omezeních

váhové koeficienty, při omezeních typu

/17/

I

Ml H 5 Í U ) ^s Ur « w > !-)•••»- • /is/

Omezení /17/ vyjadřují požadavek, aby relativní výchylky tlakové .nádoby vzhle-

dem k základovému bloku a natočení šachty vzhledem k tlakové nádobe nepřekročily

přípustné hodnoty. Omezení /18/ definují přípustnou oblast optimalizačních para-

metrů,- vybraných z volných parametrů

Dokud seizmické buzení je dáno akcelerogramy, odezvu subsystému /lla/ lze vý-

hodně vyjádřit ve stavovém prostoru. Pro nulové počáteční podmínky modálni metodou

/6/ získáme . * „Mt-T*

kde

je spektrální a V je modálni matice tzv. matice struktury řádu 2n

Matice V v /I9/ je normalizována předpisem

MQCQ
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O subsystému /lla/ můžeme předpokládat vesměs komplexně sdružené dvojice vlastních
čísel Jiv r - Q.y * íb„ j Ý- 4^,—. f H . Seřadírae-li vlastní čísla v pořadí

Ay. - a K + íb„ ,\n+(,.- A„ s - °v -' b ľ , ý s 1> 2> - i n * / " / vyplývá

n

V«t 6 /20/

Jcde.V„« fáy) jsou vlastní subvektory, odpovídající vlastním číslům Av s klad-
nou Imaginární částí. Tvoří levou dolní submatici řádu n modálni matice V /6/.
Sapišae

Pak prvky qf , vektorů CJÄH>J / tyj*) lze přepsat do tvaru

ftqftt)-- 2 ElVi.vJ k d e

Přijměme předpoklad

maxju,
přičemž Of (by j JJjr j je pro danou lokalitu známé spektrum odezvy rychlosti /13a/.
Pak za reprezentativní horní odhady seizmické odezvy výchylky C^- '(i) a rychlosti
ť>.ta) H) lzé považovat výrazy

Výpočet volných parametrů by bylo možno provést ve smyslu dále uvedené Úlohy:

Nalézt vektor p , který pro daná spektra S# (V,*)) ,S^ rw/-DJ odezev rych-
losti při seizmickém buzení ve frekvenčním rozsahu CO 6 ̂  <*>n\n j ̂tW ) minima-
lizuje cílovou funkci

při omezeních typu

a oaeseních /18/.

Í6< 1,2,

/22/

/23/
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Váhové koeficienty 9ix a Sty 5 S O U přiřazeny zobecněným souřadnicím pro
horizontální a vertikální složky pohybu. Omezení /23/ vyjadřují požadavek, aby
relativní výchylky hlavních komponent reaktoru nepřekročily přípustné hodnoty

Efektivnost antiseizmické ochrany, která je realizována vibroizolátory a
viskózními tlumiči s parametry vypočítanými po ukončení optimalizačního procesu,
lze prověřit porovnáním odezev na uvažované seizmické buzení soustavy bez ochrany
a s ochranou. Pro výpočet odezev lze využít některou z metod, uvedených v /7/.

Závěr

V příspěvku je uvedena teoretická cesta pro návrh tuhostních i tlumicích pa-
rametrů antiseizmické ochrany reaktoru, založená na matematickém modelování a na
využití metod nelineárního programování. Protože jde o náročný problém zahrnující
řadu oblastí, jeho komplexní řešení vyžaduje týmovou spolupráci zvláště v oblas-
těch identifikace matematického modelu reaktoru, simulace sizmického buzení pro da-
né lokality jaderných elektráren, výpočet odezev stavební konstrukce- /základového
bloku/ jakožto zdroje buzení pro reaktor, tvorby programového vybavení pro řešení
optimalizačních liloh na číslicovém počítači a konstrukční realizaci vibroizoláto-
r& a viskózních tlumičů.

Literatura í >
/I/ Masopust R., Podroužek J.: Účinky zemětřesení na konstrukce a zařízení

elektráren. Sborník "Bezpečnost a provozní spolehlivost reaktoru WER", čs.
komise pro atomovou energii, 1981

/2/ Zeman V.: Dynamické ladění a optimalizace parametrů diskrétních lineárních
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/6/ Zeman V.: Příspěvek k analýze a syntéze lineárních diskrétních soustav s tlu-
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/7/ Zeman V. a kol.: Odezva tlakové nádoby a nosného válce reaktoru na seizmické y
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DYNAMICKÁ ODEZVA TLAKOVÉ NÁDOBY
A NOSNÉHO VÁLCE REAKTORU V 213 - C
NA SEIZMICKÁ BUZENÍ

Ing. Miroslav Čechura
k. p. Škoda ZES, Plzeň

Pro výpočet reaktoru seizmické odezvy bylo použito tzv. jednokrokové" metody

přímé integrace, která je součástí programu TRANS. Pravá strana pohybové rovnice

je zadávána v tabelární či grafické formě. Jako vstupního buzení bylo použito

akcelerogramu dle obr. 1.

Pravá strana byla v našem případě zadána tabulkou hodnot seizmického zrych-

lení v intervalu ( O ; 2,605^ sec. s časovým krokem 0,005 sec. Takovéto tabelární

zadání je pro aplikaci programu TRANS nevýhodné. Budicí funkci se podařilo popsat

v analytickém tvaru, a sice vztahem:

y r sin(
ai3*bi*tct

kde - t
a.

časová souřadnice

b, c, d koeficienty, které se počítají z maticové rovnice

Y
A 1-B

1
i
t
f

i;

M

it
i.1t. B

V*

kde tí je i-tá časová souřadnice, kdy ý - 0 /viz obr. 1/.

Výhodou tohoto analytického popisu pro numerické řešení je kromě úspory děro-

vání jednotlivých hodnot budicí funkce též možnost volby jemnějšího dělení časové-

ho intervalu. Volba časového kroku souvisí s přesností výpočtu. Vzhledem k tomu,

že algoritmus výpočtu je pro dva stupně volnosti dostatečně rychlý, je možné vo-

lit tento krok co nejmenší.

Výsledky řešení, t.j. Cihlové výchylky a dh'lová zrychlení frad], frad.s"2]

tlakové nádoby a nosného válce jsou uvedeny na obr. 2t-5. Ze srovnání je zřejmé,

že odezva tlakové nádoby je vždy o řád nižší než odezva nosného válce.

Vzhledem k tomu, že pro výpočet byl použit model se dvěma stupni,volnosti,

odpovídají mu dvě vlastní frekvence, a to cca 7Hz, kdy tlaková nádoba a nosný vá-

lec jsou ve s+ejné fázi a převládá tvar kmitu nosného válce a cca 33Hz, kdy tla-

ková nádoba a nosný válec jsou v protifázi a převládá tvar kmitu tlakové nádoby.

Vzhledem k tomu, že seizmické buzení je mnohem intenzivnější v nízkofrekvenční

oblasti, budou z hlediska bezpečnosti provozu předmětem zájmu hodnoty výchylek a

zrychlení z oblasti buzení 7Hz. Z obr. 1 plyne, že v použitém typu akcelerogramu
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tento jev nastane v intervalu (2 ; 2,5^ sec. U nosného válce je líhlová výchylka

«/ 3.1O"4 rad, úhlové zrychlení je ** 1.1 rad.s"2. Tlaková nádoba je ve stejném

časovém okamžiku odchýlena od rovnovážné polohy cca 1.1.10

zrychlení je *» 0.17 rad.s"2.

-5 rad, její víhlové

Na základě těchto údajů jsou v následující tabulce TI vypočteny horizontální

posuvy a zrychlení /pro jednotlivé intenzity zemětřesení/ v místech maximálního

ohrožení reaktoru, t.j.

- nosný válec: oblast radiálních vodících klínů /přechod nosného válce v dno nos-

ného válce/, kde je vůle 0.17 mm

- tlaková nádoba: horní konec stojáků ARK.

9° MSK

8° MSK

7° MSK

6° MSK

5° MSK

3
1
0
0
0

Nosný válec

tmi

.84

.92

.96

.48

.24

m.s"2

16
8
4
2
1

Tlaková

mm

0.24

0.12

0.06

0.03

0.015

nádoba

m.s'*

36.8

18.4

9.2
4.6
2.3

Tabulka TI

Aplikujeme-li tyto výsledky na budované JE v ČSSR, pak lze tvrdit, že pro

projektové zemětřesení s intenzitou právě 5° MSK bude přídavné zatížení stojáků

ARK v místě jejich privarení k hornímu bloku nízké, ale radiální vůle ve vodících

klínech bude vyčerpána, což způsobí přídavné rázové namáhání palivových článků.

Protože ale maximální výpočtové zemětřesení bude mít intenzitu větší či rovnu

6° MSK, pak bude vždy překročena vůle v klínech, což podmíní rázy a dále pak vzros-

te napětí ve svarových spojích nátrubků ARK. Lze tedy tvrdit: projektové zemětře-

sení 5° MSK není pro reaktor nebezpečné za předpokladu, že se radiální vůle v klí-

nech zvětší z 0,17 m n a 0.25 mm, ale maximální výpočtové zemětřesení^- 6° MSK si

vyžádá antiseizmických opatření.

Literatura

/!/ Zeman V., Hlaváč Z.: Odezva tlakové nádoby a nosného válce reaktoru na seiz-

mické buzení v horizontálním směru. VĚSE Plzeň, 1982
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VYNUCENÉ KMITÁNÍ PALIVOVÉHO ČLÁNKU
REAKTORU V 213 - Č VYVOLANÉ HORIZONTÁLNÍ
SLOŽKOU SEIZMICKÉHO ZRYCHLENÍ
Ing. Ladislav Pečínka, CSc.
k. p. Škoda ZES, Plzeň

1. Vymezení problematiky

V průběhu zemětřesení se horizontální i vertikální složka pohybu zeminy pře-

náší přes tavbu až na opěrný rám reaktoru a jak bylo konstatováno v /I, 2/ má za

následek vzájemný horizontální i vertikální pohyb tělesa tlakové nádoby reaktoru

a vnitřních částí. Podrobnější schema uspořádání vnitřních částí v tlakové nádobě

je uvedeno na obr. 1. Je z něj zřejmé, že Cihlové zrychlení nosného válce tak, jak

bylo prezentováno v /2/ se přenáší na spodní a horní desku koše aktivní zóny a má

za následek kmitání palivových článků, přičemž v důsledku malých mezer mezi jed-

notlivými kazetami /cca 2 mm/ nelze vyloučit ani vzájemné rázy šestihranných obá-

lek.

Z toho tedy plyne, že seizmická analýza aktivní zóny zahrnuje dva kvalitativ-

ně odlišné jevy: všechny palivové články jsou vystaveny nízkofrekvenčnímu buzení

v pásmu do 50 Hz a některé pak vysokofrekvenčním silám, které jsou vyvolány rázo-

vými líčinky. Popis zjednodušeného matematického modelu je obsažen v dalším.

2. Konstrukce palivového článku

Schematický příčný řez palivovým článkem je na obr. 2. Samotný článek se

skládá ze 126 palivových prutů a šestihranné obálky. Palivové pruty jsou tvořeny

Zr 'trubkami 0 9.1 mmxO.65 mm, které jsou zaplněny tabletkami UO, ve tvaru válečků

0 7.6 mm s centrálním otvorem <f 1.4 mm a délky cca 10 mm. Počáteční radiální vůle

mezi stěnou trubky a povrchem tablet je 0.1 mm. Konce prutů jsou uloženy do dvou

nosných mříží, které mají jednak funkci opěrnou /určují typ okrajové podmínky/

a jednak umožňují vstup a výstup chladivá z prostoru svazku. Po celé délce

L - 2550 mm jsou polohy jednotlivých prutů ve svazku fixovány deseti mřížkami

s roztečí 240 mm. Uspořádání prutů ve svazku je šesterečné v třinácti řadách,

otvor klíče distančních mřížek je cca 138 mm. Obálka svazku prutů je šestihranná

Zr trubka s vnějším otvorem klíče 144 mm a tlouštkou stěny 1.5 mm. Mezi distanční

mřížkou a vnitřní stěnou Zr trubky je tedy mezera 1.5 mm. Ukončení Zr trubky je

válcové, což je dáno způsobem uložení v horní a spodní desce koše aktivní zóny,

viz obr. 1.

Je tedy zřejmé, že z hlediska dynamického chování palivový článek bude kmitat

jako celek a dále pak se mohou vyskytovat i nosníkové tvary kmitu šestihranné obál-

ky, svazku prutů resp. kmitání samotných prutů /tzv. vnitrosvazkové kmitání/.
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3. Frekvenční spektrum palivového článku

3 •

Za předpokladu konfázního kmitání všech prutů byly pro okrajovou podmínka

podpora-podpora vypočteny v /3/ tyto vlastní frekvence

1.609} 6.43; 14.5; 25.7 Hz

či-li v pásmu seizmického buzení do cca 40 Hz leží celkem 4 vlastní tvary kmitu.

3.2

1 I
: k

Uvážujeme-li pouze nosníkové tvary kmitu Sestihranné* obálky, pak pro způsob

uložení podpora-podpora resp. vetknutí-podpora dostaneme nejnižší vlastní frek-

vence /3/ fj s 23.5 Hz resp. 36.6 Hz, co2 je opět v pásmu seizmického buzení.

3.3 F£ekven6ní_sgektrum_Balivového_člár.ku_(Jako_celku

Z předchozích dvou odstavcu je zřejmé, že nejnižší vlastní frekvence palivo-

vého Slánku bude výrazně ovlivněna tuhostí šestihranné obálky. Pomocí metodiky po-

psané opět v /3/ byly vypočteny tyto hodnoty: f, * 8.5 resp. 13.3 Hz, f 2 s 34.1

resp. 43.2 Hz, čili do pásma seizmického buzení spadá první a druhý tvar kmitu.

3.4 Dílčí_závěr

Z uvedeného rozboru plyne, že v oblasti nízkofrekvenčního buzení do 50 Hz se

nachází prvé dva tvary kmitu palivového článku jako celku a dále pak první čtyři

tvary kmitu svazku prutu a dva základní tvary kmitu Sestihranné kazety. Muže tedy

docházet k nárazům jednak mezi sousedními články a jednak k nárazům svazku prutů

na šestihrannou obálku.

4. Metodika řešení rázu pro isolovaný palivový článek

Uvažujme v dalším zjednodušený případ, kdy aktivní zóna je ideálně tuhá

s výjimkou isolovaného palivového článku a řešme ráz svazku prutů na šestihrannou

obálku. Zvolený výpočtový model je uveden na obr. 3. Jedná se o diskrétní systém

s jedním stupněm volnosti, který, klouže po horizontální desce s nulovým třením.

Levý konec pružiny je spojen s deskou, která nahrazuje vetknutí do horní i dolní

desky koše aktivní zóny a pohybuje se zadaným pohybem y(t), což je vlastně výstup

z programu TRANS /2/. v případě, že amplituda kmitání x(t) je větší či rovna předem

zadané hodnotě b» 1.5 mm /což je vzdálenost mezi mřížkou svazku prutů a stěnou

šestihranné obálky, viz kap. 2/ pak dojde k rázu, o kterém budeme předpokládat,

že je pružný. Pohybová rovnice má tvar

x(0) z /([>) « 0

s počátečními podmínkami

Věnujme se nyní řešení rázu. Jak již bylo řečeno, je definován podmínkou x(t)řb.

Časový okamžik kdy dojde k i-tému rázu předpovíme z podmínky
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přičamž v okaicřiku rázu je

ť.-tié. ni

£ ... přípustná chyba, jejíž velikost se stnoví na základě doby trvání rázu
t ... průběžný výpočtový čas

V souhlase s běžně používanou praxi nahradíme barieru kontaktní pružinou
s tuhostí Cc , viz opět obr. 3. Numerickou hodnotu C^ stanovme z nejnižší vlastní
frekvence obálky f,=23.5Hz a z ocenění vlivu zaplnění mezery b«2mm vodou. Pro

6 —1
mob»88.9 kg dostaneme cob=1.94.10 Nm . Vliv vody odahdneme takto: při termodyna-
mických parametrech odpovídajících nominálnímu výkonu je izotermický modul pruž-
nosti vody

i

I

Í.KTNm *•

f —2

a podélná tuhost vrstvy vody silné b«2.10 m s minimálni ilčinnou plochou F . od-
povídající vnějšímu otvoru klíče 0.144 mm a délce lofax2,5 m tedy zřejmě bude

,92 10= 0.36 , , 1 A H M -1- 3.6.10 Nm
w 2 10

Protože se jedná o sériové řazení obou pružin, bude

cw'cob . 1.94.1O6Nm~1

c ' cw + cob
čili výsledná tuhost kontaktní pružiny není ovlivněna vrstvou vody.

Doba trvání rázu t_ bude v této interpretaci značně závislá na vzájemném pomě-
6 —1ru c "1.94.10 Nm a ekvivalentní tuhosti c o příslušející odpovídajícímu tvaru

kmitu svazku prutů. Pro základní frekvenci f1-1.609Hz dostaneme hodnotu
cjLo-1.39.10

4Nm"1 čili platí c c » clQ a v důsledku toho A t c je charakterisováno
pouze stlačením kontaktní pružiny. Platí tedy

a doba trvání rázu je /viz dále/

d i

Pohybová rovnice systému po dobu á t c zřejmě je /viz obr. 3/

t Ccx « 0
s počáteční podmínkou

Protože se jedná o volné kmitání, řešení vztahu /6/ má tvar

/6a/

/6b/

Z /6b/ automaticky plyne, že pro T - Á t c je X(AÍ±)s-X itc) , což je podmín-
ka pro pohyb hmoty m dle rovnice /!/, ale s počátečními podmínkami
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Impuls udělený svazku prutů stěnou šestihranné obálky v průběhu i-tého rázu tedy

bude

) n t

5. Numerické výsledky

Na diagramu Dl jsou vyneseny výsledky výpočtů pro parametry uvedené v před-

chozím a pro MVZ 8° MSK 64. Je zřejmé, že v v tomto případě k rázům dojde přičemž

rázová historie je patrná z tabulky TI.

číslo
rázu

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1O
11

Cas /s/

O.7395

1.001

1.2071

1.4143

1.6161

1.7882

1.9331

2.0616

2.1839

2.3192

2.4625

Rychlost /ms"1/

0.0033735

- 0.013

0.014195

- 0.013358

O.O154

- O.01994

0.0244

-• 0.027435

0.02703

- 0.02231

0.021374

Impuls /kgras '

0.9172

- 3.538

3.863

- 3.635

4.191

- 5.427

6.641

- 7.4667

7.3565

- 6.072

5.817

Tabulka T 1

Je zřejmé, že v časovém intervalu 2.6 s, což je délka použitého syntetického

akcelerogramu SA 380 /viz /2//, dojde celkem k liti rázům, které nabývají maximál-

ní velikosti mezi 8 a 9 rázem. Použitá hodnota tlumení byla 2 % tlumení kritické-

ho.

Na základě spočtené doby trvání rázu 4 t c - O.O26s lze jednoduše stanovit,

že maximální velikost ekvivalentní rázové síly v čase 2.0616s bude 287.18N, což

je dosti vysoká hodnota. Možno tedy tvrdit, že výskyt MVZ s intenzitou 8° MSK 64

by byl pro svazek prutů nebezpečný.

V další fázi byla studována situace odpovídající MVZ 7° MSK 64. Výsledky

jsou patrné z diagramu D2. Je zřejmé, Se k rázům nedojde.

II

Závěr

Z uvedeného rozboru plyne, Se problematika seizmické odolnosti palivového

článku je aktuální. V další etapě byla proto v /4/ rozpracována úloh* rázu pali-

vového článku jako celku se závěrem, Se MVZ 7° MSK 64 má již za následek vzájewný

dotyk dvou sousedních Slánku, což muže být v případě JEMo aktuální. Proto bude

v započatých pracech v budoucnu pokračováno.
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SEIZMICKÉ CHARAKTERISTIKY REAKTORU
WER-1000

Ing. Jan Dupal
*. p. Škoda Z£S, Plzeň

Vymezeni problematiky

Zkušenosti z provozu elektráren W E R 440 ukázaly, že dochází k pohybu tlakové

nádoby a vnitřních částí reaktoru a€ už vlivem seizmického nebo jiného buzení. Dá

se s velkou pravděpodobností předpokládat, že k tomuto pohybu u typu W E R 1000 do-

jde rovněž, co i je důvod pro dynamické vyšetřování tlčinků seizmického buzení.

Cílem tohoto referátu je seznámit čtenáře zevrubně s konstrukčním schématem,

s fyzikálními modely a frekvenčně spektrálními vlastnostmi reaktoru W E R 1000. Na

závěr bych chtěl uvést výsledky optimalizace parametrů spektrálním laděním verti-

kálního pohybu tlakové nádoby a vnitřních komponent tohoto reaktoru.

1. Schema W E R 1000 a transformace na dynamické modely

Schema reaktoru je znázorněno na obr. 1.

Seizmické buzení je možno rozdělit do tří složek, čivou horizontálních a jedné

vertikální. Model se rozpadne na dva systémy:

a/ systém horizontálního pohybu

b/ systém vertikálního pohybu. „

Cílem tohoto referátu je rozbor diskrétního modelu pro vertikální pohyb a spo-

jitého modelu pro horizontální pohyb. Na obr. 2 a 3 jsou znázorněny tyto modely.

Jednotlivé symboly představují:

Cl,2
C2,3
C3,4

U5,l

C4,l
ml

m4
m-

' tuhost základového rámu

' podélná tuhost šachty

výsledná tuhost pružin kazet

výsledná tuhost ochranných trub a perforovaného pláště

výsledná tuhost tyčí a trubek mezi horní a distanční deskou

tuhost horní poloviny pláště spojujícího distanční desku s tlakovou nádobou

/TN/

tuhost spod. poloviny pláště spojujícího horní desku s TN

hmotnost TN

hmotnost šachty, pláště aktivní zóny /vygorodka/ a palivových článků

hmotnost opěrné desky a přilehlých částí

hmotnost horní desky a přilehlých částí

hmotnost distanční desky a přilehlých částí
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2. Hodnoty tuhostních a hmotnostních parametrů modelu pro vertikální pohyb /obr.2/

Cn , - l,3734.1O11 N/m*-0,l 9, _ m 9,478.10' N/m
C 2 3 - 4,8363.1O6 N/m
C 3' 4 - 3,3523.1O10 N/m
C 4* 5 - l,2161.1O10 N/m
C5,'l " l»04387.10nN7m

f C.', - 2,32Í23.10nN/m

í m x s 4,83.1O5 -kg
| m 2 « 2,35305.105 kg
| J m 3 m 3,O189.1O4 kg
|| m 4 = 2.7363.1O4 kg
Í m 5 « 6,94.1O3 kg

' Matice tuhosti pro model vertikálního pohybu je v podstatě tridiagonální až
na dva prvky na každé straně. Matice tuhosti i hmotnosti jsou typu 5x5, přičenl

f hmotnostní matice je diagonální.

ř 3. Frekvenční vlastnosti modelu pro vertikální pohyb

f Programem SVK 2 byly zjištěny tyto vlastní kruhové frekvence modelu:

o
CJ
OJ

o

1

2

3
4

5

- 193,481
x 525,515

« l,O29.1O3

« 3,267.1O3

« 4,13O.1O3

s " 1

s " 1

s " 1

s " 1

s " 1

Í3O,7
(83,6
(163,8
(519,9

(657,3

H Z ;

Hz J

HZ J

Hz)
HZ)

Z dosažených výsledků vyplývá, že vlastní frekvence modelu reaktoru W E R 1O00
jsou několikrát vyiSí neS vlastní frekvence reaktoru W E R 440. Provedená geofyzi-
kální měření naznaSila, Se frekvence seizmického buzení s velkou pravděpodobností

v nepřesáhne 40 Hz. Do tohoto pásma frekvencí tedy spadá pouze dominantní frekvence

i*I
Proto je tendence tuto frekvenci zvýfiit a posunout ji do oblasti kde seizmic-

I ké buzení nepůsobí tak vydatně. VySsí frekvence jsou budovou reaktorovny odfiltro-
ř

, vány a přenáší jen velmi nízkou energii. Toto posunutí dominantní frekyence se .

Í
provádí spektrálním laděním /viz odstavec 5/.

Tuhosti C-. , a C- , se nepodařilo zjistit pro nedostatek informací, a proto

: jsme počítali se stejnými hodnotami jako u reaktoru W E R 440. Tuhost C, , jsme

uvažovali jako podélnou tuhost šachty. Tato tuhost je alespoň řádově srovnatelná .

' s kontaktní tuhostí mezi závěsnou přírubou šachty a tělesem TN.

4. Frekvenční spektrum modelu pro horizontální pohyb

Pro horizontální kmity uvažujeme těleso TN jako dokonale tuhé a spojené pevně
se základem. Pohyb tedy vykonává jen šachta a zbývající vnitřní části. Model
/obr. 3/ má tvar nosníku se spojitě rozloženou hmotou. Vzhledem k tomu. Se má
moment setrvačnosti po částech konstantní, je složen z 22 článků. Jde o nosník
uložený na dvou podporách. Za podpory považuji horní konec šachty, kde je x«věš«-
na, a konec sedmého článku, který spočívá v těsnícím prstenci. •
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Do hmotnosti jednotlivých článků je nutno započítat i hmotnost kapaliny uvnitř

šachty a dynamickou přídavnou hmotnost kapaliny vně šachty /I/ dle vztahu Gontkevi-

če

tí> 1 *

kde

/j/ a délceje přídavná hmota kapaliny j-tého válcového Slánku o vnějším poloměru Ri

L /šachta/ v neomezeném kapalinném prostředí o hustotě ©^

R£^' je poloměr omezující kapalinu /vnitřní průměr tlakové nádoby/.

Pro zjištění frekvenčního spektra modelu pro horizontální pohyb byl použit

program D OO /ÚVZÚ Skoda Plzeň/, jenž je založen na metodě přenosových matic.

Zjištěné vlastní kruhové frekvence jsou tyto:

98,614

781,515

s"1 (15,695 Hz)
-1s"x (124,382 Hz)

<J4 * 3149,440 s
Cj5 - 4788,296 s

-1

-1

2102,033 s~l (334,549 Hz)

(501,24 9 Hz)

(762,081 Hz )

5. Spektrální ladění vertikálního pohybu

Spektrální ladění znamená měnit parametry tuhosti a hmotnosti /ladicí para-

metry/ za účelem dosažení požadovaných vlastních frekvencí systému /laděné paramet

ry/.

Spektrální ladění bylo provedeno programem SLAD 1 /3/, který byl dodán z VšSE

Plzeň.

Pro líčely zpracování parametrů tímto programem jsme provedli típravu modelu

vnitřních komponent na řetězový moc

než počet stupňů volnosti /viz obr. 4/.

TN .+ vnitřních komponent na řetězový model, kde počet tuhostí n c je o jednu větší
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obr.lt

Jednotlivé symboly představují:

Cj x 1,3734.1c)11 N/m vertikální tuhost základového rámu

C 2 - 9,478.1O
9 N/m podélná tuhost šachty

C 3 = 4,8363.1O
6 N/m výsledná tuhost f-užin kazet

C 4 r. 3,3523.10 N/m výsledná tuhost ochranných trub a perforovaného pláště

C 5 - 1,2822.1c
11 N/m výsledná tuhost tyčí a trubek mezi horní a distanční

deskou + 1/2 tuhosti spodní poloviny plášte spojujícího

horní desku s TN

C 6 M 2,2044.10
 1 N/m tuhost horní poloviny horního pláště BOT spojujícího

distanční desku s TN + 1/2 tuhosti spodní poloviny hor-

ního pláště BOT spojujícího horní desku s TN

Hmotnostní parametry zůstávají stejné jako u původního modelu. Vlastní kru-

hové frekvence tohoto náhradního modelu jsou:

0 1 m 193,065 s" 1 (30,72 Hz J
0 2 - 507,855 s" 1 (80,82 Hz J
CJ3 = 908,544 s" 1 (144,59 Hz)
CJ4 m 2134,672 s ' 1 (339,74 Hz)
U5 = 7237,677 s" 1 (1151,91 Hz)
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Z výSe uvedených důvodů jsme požadovanou 1. frekvenci f. volili 40 Hz, čemuž
5 —2

odpovídá vlastní číslo soustavy A = 0,631655.10 s . Znamená to posunutí domi-

nantní frekvence f, na okraj intervalu frekvencí seizmického buzení a tím i znač-

né snížení pravděpodobnosti, že by mohlo dojít k rezonanci.

Z několika přípustných variant jsme nakonec vybrali variantu s šesti ladicími

prvky /tuhostmi/ a jedním laděným prvkem /dominantní kruhová frekvence/.

Pro první iteraci vypadá matice spektrálního ladění následovně:

O,236.1O"7 O,358.1O"5 O,354.io"5 O,334.1O'10 O,767.1O~U 0,321.Kf 1 1.

Uvádím zde jen první řádek, protože laděný parametr je jen první vlastní frek-

vence. Z uvedených hodnot vyplývá, že největší vliv na dominantní frekvenci mají

tuhosti c 2 a c3.

Pro dosažení hodnoty 40 Hz dominantní frekvence by měl vektor ladicích para-

metrů /požadovaná tuhosti/ tvar:

C^ « 1,230.10 N/m

C 2 - l,781.1O
10 N/m

C 3 • 6,572.1O
7 N/m

C 4 - 3,355.1O
10 N/m

C 5 - 1,279.ÍO
11 N/m

C 6 - 2,2O7.1O
1:L N/m

Závěr

1/ W E R 1000 je vůči buzení v horizontálním i vertikálním směru odolnějSi

než W E R 440.

2/ Při snaze zvýšit tuhost posuvem dominantní frekvence nad horní hranici

seizmického buzení 40 Hz se ukazuje, že dodatečná úprava spočívající ve změně tu-

hostí pružin kazet o řád je akceptovatelná. Nutno konstatovat, že v současné době

přesná hodnota není známa, proto jsme brali údaje z W E R 440.

3/ Z matice ladění plyne, že 1. vlastní frekvenci nejvíce ovlivňuje tuhost

C 2 a C 3 stejným dílem a další v pořadí je tuhost opěrného rámu Cj_. Vliv ostatních
:tuhostí je zanedbatelný.

v.
«•„•
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ODEZVA POTRUBNÍCH SYSTÉMŮ NA
SEIZMICKÉ BUZENÍ

Ing. Jiří Voborský, CSc.
Statni výzkumný ústav pro stavbu strojů, Praha - Běchovice

tfvod

Jednou z nejzávažnějších příčin, způsobujících dynamické namáhání potrubí,

jsou účinky zemětřesení. Tyto účinky je třeba sledovat u potrubních zařízení budo-

vaných v, seizmických oblastech. Zvláště důležité jsou u potrubí pro jaderná a ně-

která chemická zařízení, u nichž havárie znamená ohrožení lidí ve větší-přilehlé

oblasti.

Pro seizmickou odezvu potrubí jsme použili metodu spektrální odezvy. Předpo-

kladem je provedení analýzy vlastního volného kmitání potrubní soustavy.

Matematický model

K analýze dynamického chování potrubního systému byl zvolen třírozměrný model

s diskrétním rozložením hmot do jednotlivých hmotných bodů. Každý hmotný bod má

maximálně 6 stupňů volnosti a jim odpovídající posuvy a natočení v souřadnicích x,

y, z. Spojnice dvou sousedních hmotných bodů jsou nehmotné přímé nebo obloukové

nosníky, které představují elementy, z nichž je složena celá konstrukce. Tyto ele-

menty mají 12. stupňů volnosti a jejich tuhostní matice rozměr 12x12.

Zatížení systému je reprezentováno silami působícími na hmotné body. Jsou to

síly zrychlující, síly pro překonání tlumení, síly potřebné pro deformaci a síly0

budící. Soustava diferenciálních rovnic pro obecný případ vynuceného kmitání má

obvyklý tvar

Mu + Ců + Ku - P, /I/

kde u značí vektor posuvů, M, C, K jsou matice hmotnosti, tlumení a tuhosti a F je

vektor budících sil.

Pro tlumené vlastní kmitání je F • 0 a při zanedbání tlumení C • 0. Rovnice se

zjednoduší na tvar charakterizující netlumené vlastní kmitání

Mu + Ku - 0. /2/

Hmotnostní matice H soustavy je pro zvolený model diagonální. Prvky diagonály jsou

tvořeny vždy třikrát se opakujícími hmotnostmi bodu a třemi momenty setrvačnosti

k osám x, y, z, které mohou být u hmotných bodů nahrazeny nulami. Východiskem pro

sestavení hmotnostní matice je tzv. hmotnostní vektor. Tuhostní matice K soustavy

se sestavuje obvyklým způsobem ze submatic matic tuhosti jednotlivých dílů.

Rozmístění koncentrovaných hmot

Max. rozteč hmot tmax se určí tak, aby vlastní kmitočet přímého dílu potrubí

mezi dvěma hmotami byl roven zvolené hodnotě f. Přitom uvažujeme příčné kmitání
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dílu potrubí mezi dvěma hmotami jako spojitého nosníku na dvou podporách. Max. roz-

teč hmot je

>

2f

kde je E modul pružnosti v tahu, J moment setrvačnosti průřezu a nu hmotnost 1

metru trubky včetně media, isolace apod. Hodnotu f volíme bezpečně nad kmitočtem

budících sil, aby bylo možno ďíl potrubí pokládat za dostatečně tuhý. Zaměříme-li

se na seizmické tíčinky je možno volit f » 30 Hz.

* •' Koncentrované hmoty se nacházejí vždy na začátku a na konci každého přímého

nebo obloukového prvku a je-li třeba, je prvek rozdělen dalšími hmotami na stejné

W. díly. Rozmístění koncentrovaných hmot na potrubní větvi je na obr. 1.

|p Tuhý prvek /armatura apod./ je připojen k předcházejícímu poddajnému dílu a

*'i příslušný hmotný bod se nachází až na konci tuhého prvku.

• Hmotnost bodu je dána součtem polovičních hmotností všech dílů stýkajících

se v uvažovaném bodě.

i Výpočet vlastních kmitů

í V pořadí podle tabulky větví, obsažená v zadání potrubního systému se zpraco-

| vávají jednotlivé větve, t.j. rozdělují se jejich přímé a obloukové prvky na díly,

- vypočítávají se tuhostní matice těchto dílů a určují se velikosti jednotlivých

í hmot. Současně se číslují hmotné body a vytváří se tabulka dílů, která slouží

i. k sestavení celkové tuhostní matice soustavy. Velikosti koncentrovaných hmot se

zapisují v pořadí jejich očíslování do hmotnostního vektoru. Po sestavení celkové

*' tuhostní matice a její modifikaci danými okrajovými podmínkami je možno přikročit

> k řešení obecného problému vlastních hodnot

I KX - MX A 2, /4/

kde značí X matici se sloupci tvořenými vlastními vektory a Si diagonální matici

s úhlovými frekvencemi 6) . v diagonále.

Vhodnou numerickou metodou pro soustavy s velkým počtem stupňů volnosti avšak

s malým požadovaným počtem nejnižších vlastních hodnot a vektorů je metoda simul-

tánních iterací /subspace iteration/, charakterizovaná stručně následujícím postu-

pem.

Matice Xy. představuje k-tou iteraci požadovaného počtu vlastních vektorů.

Z rovnice /5a/ určíme pomocnou matici Y

KY «.MXk. /5a/

Podle rovnic /5b/ a /5e/ vytvoříme redukovanou tuhostní matici K r e^ a reduko-

vanou hmotnostní matici

Kred * Y ľ K Y '

M r e d = Y
rJlY. /5c/

Řešíme obecný problém vlastních hodnot s redukovaným počtem stupňů volnosti

KredQk+l -"redVl^kVl
 / 5 d /

Diagonální matice "v-H Představuje k+l-ní iteraci vlastních hodnot.
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/5e/

X. + 1 vypočtené podle rovnice /Se/ představuje k+l-ní iteraci vlastních vektorů.

U rozsáhlých soustav, jakými jsou rozvětvená prostorová potrubí, nemohou již
být celková tuhostní matice K, matice vlastních vektorů X. , matice Y a další po-
mocné matice ukládány v operační paměti, nýbrž v příslušných souborech na mag.
disku nebo pásce.

Algoritmus metody simultánních iterací obsahuje též podle rovnice /5a/ řešení
lineární soustavy p původním neredukovaném počtu stupňů volnosti současně pro větší
počet pravých stran. Toto'řešení se provádí v každém iteračním kroku znovu a způ-
sobuje, že strojový čas pro jeden iterační krok může představovat značnou položku.
Jako příklad možno uvést potrubní systém středního rozsahu pro kyslíkárnu, který
kromě 3 pružných závěso obsahoval 60 normálních větví. Pro dynamickou analýzu by-
la hmota koncentrována do 182 hmotných bodů.

V každém iteračním kroku byla řešena soustava o 1092 stupních volnosti a stro-
jový čas na jeden iterační krok činil u počítače IBM 370 18 min. Počet potřebných

. iterací' závisí na požadovaném počtu nejnižších vlastních hodnot a jejich přesnosti

.j a může činit např. 5 až 10. Z toho je zřejmé, že nároky na strojovou kapacitu jsou
: značné.

ŕ> Z výše uvedených důvodů byl program pro analýzu vlastních hodnot rozdělen na
?• dva samostatné programy označené VLHO 1 a VLHO 2. Program VLHO 1 obsahuje prvou
i část výpočtu až do sestavení celkové tuhostní matice, její modifikace a volbu po-
! čáteční iterace t.j. vektoru X . Program VLHO 2 pak provádí předepsaný počet ite-
• raci, který může být s ohledem na disponovanou kapacitu stroje v jednom časovém

bloku omezen třeba i na jedinou iteraci. Program VLHO 2 může být opakován toli-
krát, až je dosaženo požadované přesnosti předepsaného počtu vlastních hodnot.

|> Pro souvislosti a srozumitelnosti dalšího výkladu se ještě stručně zmíníme
ií o spektrech odezvy a jejich využití u soustavy s velkým počtem stupňů volnosti.

ť Spektrum odezvy

* Intenzitu zemětřesení nejlépe charakterizuje odezva, kterou vyvolá v nej-
| jednodušším dynamickém systému o jednom stupni volnosti. Takový systém je schema-
* ticky znázorněn na obr. 2, kde značí
f,
£ m - hmota,

,, k - celková tuhost pružin,

I "qťO ~ posuv báze,
* • u (t) - relativní posuv hmoty proti bázi,
t u(t) - celkový posuv hmoty.
* Odezva základního dynamického systému je popsána lineární diferenciální rov-
é ' ničí druhého řádu

I m(íi + iir) + c ú r + k u r - 0, /6a/

* kterou lze upravit na tvar

? - 5
u r + 2 ř CO ú r + 0Tu r « - u , /6b/
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kde je

ř - poměr daného tlumení ke kritickému.

Q = fk/m - úhlová frekvence vlastních netlumených kmitů.

Rovnice /6b/ vyjadřuje buzené tlumené kmitání o jednom stupni volnosti a je-

jí řešení je pro počáteční nulovou rychlost a výchylku dáno Duhamelovým integrá-

lem

4 J" g s i n " a (t-r)dT , p,

o

kde O. značí úhlovou frekvenci tlumených vlastních kmitů

U konstrukcí vyskytujících se v praxi je ŕ<0,2 a rozdíl mezi Co a O~ je možno

zanedbat.

„ Na základě experimentálně zjištěných časových průběhů zrychlení báze u„(t)

| byly pro mnohá sledovaná zemětřesení vyhodnoceny v naměřeném rozsahu frekvencí

I OJ maximální hodnoty integrálů

o
které jsou funkcemi frekvence O a závisí též na tlumení f .

Hodnoty S v se nazývají spektrální rychlosti. Graf znázorňující závislost

na frekvenci se nazývá spektrem odezvy pro dané zemětřesení. Kromě hodnoty. S

jsou v něm vyneseny též hodnoty spektrálního posuvu

sa • ir sv
a spektrálního zrychlení

S.| Sa

Na obr. 3 jsou horizontální projektová spektra odezvy převzatá z předpisů Ko-

f mise US pro atomovou energii.

' Jiný diagram zadání seizmické odezvy, používaný v normách pro seizmické zatí-

žení staveb jako tzv. dynamický součinitel ô , je znázorněn na obr. 4. Je to zá-

vislost spektrálního zrychlení na periodě základního dynamického systému. Nevýho-

dou tohoto diagramu proti předcházejícímu je, že je vynesen pouze pro jedinou hod-

notu tlumení ř , platnou pro co největší počet stavebních konstrukcí. Tato hodnota

se pohybuje okolo 8 %, zatím co pro potrubní systémy je nižíí /předpisy USA doporu-

čují pro potrubí tlumení 2 %/. V normách pro seizmické zatížení staveb se však na-

víc uvažuje vliv základové půdy součinitelem z. Oba typy diagramů jsou kresleny pro

poměr

maximální horizontální zrychlení základu ,
• x .

zemské zrychlení g

Pro jinou hodnotu tohoto poměru v místě lokality potrubí musí jím být vyná-

I sobeny hodnoty spektrálních posuvů S d, rychlostí S y a zrychlení S a. Skutečné Max.
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zrychlení báze je totiž nižší než g a odpovídá stupni zemětřesení podle zvolené

stupnice.

Využití vlastních frekvencí a vektorů soustavy s více stupni volnosti, při ře&ení

účinků zrychlení báze-

Pro relativní posuvy u r soustavy diskrétních hmot, vystavené známému posuvu

báze u , můžeme napsat maticovou rovnici

M (ur + u ) + Ců r + K u r m 0, /13a/

kde je použito obvyklého označení matice hmotnosti M, tlumení c a tuhosti K. Rovni-

ci upravíme do tvaru

Mu r + Cú r + Ku r - - Mii /13b/

a vektor relativních posuvů vytvoříme z prvních m vlastních vektorů soustavy

' u -<£x , /14

kde je

<f> - matice, jejíž sloupce jsou tvořeny prvními m vlastními vektory <f ̂  až t/'mf

x - vektor o m prvcích x, až x^, jež jsou skalárními funkcemi času x. - f-i(t).

Dosadíme-li nyní u z rovnice /14/ do rovnice /13b/ dostaneme

M 0 £ + C<p & + K̂ > x - Mli . /15/

Násobíme-li rovnici /15/ zleva maticí ^ , obdržíme

x + 2JJQ* + -fl.2x *-<?Mug. /16/

V rovnici /16/ jsme využili známých vlastností ortonormalizovanych vlastních

i vektorů

{
i <PTM p - / ; /17a/

0 T K0 • Ji ' /17b/

a o matici tlumení C předpokládáme, že splňuje rovnici

+TC + - 2JJ2. /ne/
V rovnicích /17/ značí / jednotkovou matici, /I diagonální matici se členy

Ci J v diagonále, **• diagonální matici se členy co ., kde O- jsou vihlové frekvence

netlumených vlastních kmitů soustavy a f je poměr kritického ritlumu.

Maticová rovnice /16/ pak představuje m nezávislých diferenciálních rovnic

Zrychlení báze ij mi tři složky u , u , u ve směru souřadných os se,

y, z. Zavedeme dále vektory i„, i„, i_ jejichž prvky jsou nulové s výjimkou jednot-
x y 2

kových prvků ve směru příslušné souřadnice.
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Vektor u pak můžeme rozepsat

Dosazením /19/ do /18/ plyne

x . + 2 ^ . *.. + o j x . - ^ X r j u g x - ̂ y > j u g # y - ť z j u g z , / 2 0 /

kde koeficienty

V

se nazývají součinitelé modálního spolupůsobení /modal participation factor/.

Známe-li tedy časový průběh zrychlení báze v jednotlivých souřadných osách,
můžeme numerickou integrací nalézt časovou funkci x. . (t)pro jednotlivé složky
zrychlení

^ ^ ^ () /22/

pro i = x, y, z.

Výsledné řešené rovnice /20/ pak obdržíme součtem řešení pro jednotlivé pra-
vé strany

Metoda spektrální odezvy

. Spektrum odezvy lze využít pro přibližné stanovení maximální hodnoty x.(tj
podle rovnice /23/, kterou budeme nazývat celkovým koeficientem modálni odezvy a
označovat x. m a x . Jelikož jednotlivé členy na pravé straně rovnice /23/ nemusí

r< obecně nabývat maxim současně, je nutno použij; některou metodu stanovení pravdě-
podobné maximální hodnoty součtové funkce ze známých maxim jednotlivých členů.
V praxi se určuje x. x obvykle metodou střední hodnoty získané odmocninou ze
součtu čtverců

kde značí

^d H^i í^ ~ sP e' c t r^l n^ posuv v horizontálním směru,
Sd vf^j f) ~ s P e k t r á l n í posuv ve vertikálním směru.

Tuto metodu obsahují také předpisy USA, které ji navíc používají i pro kom-
binaci seizmické odezvy jednotlivých vlastních kmitů. Vertikální spektrální posuv
činí 2/3 horizontálního.

Jestliže je potrubní systém uvnitř budovy, jsou jejími dynamickými vlastnost-
mi ovlivněny i seizmické účinky na tento systém. V takovém případě je nutno vy-
cházet ze spektra odezvy příslušného podlaží budovy.
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Vektor aproximativní maximálni seizmické odezvy r_ bude složen z prvků

kde r. . značí i-tý prvek vektoru modálni odezvy /posuvu, sil, napětí/ j-tého

vlastního kmitu soustavy. K tomu dlužno poznamenat, že prvky r. __„ jsou podle
X f ÍUciX

rovnice /25/ vždy kladné a značí pravděpodobnou maximální hodnotu seizmické odezvy

v příslušné souřadnici. Jednotlivé prvky této odezvy však nenastávají ve stejném

časovém okamžiku, nýbrž tvoří obálku křivek kmitů v postupných časových okamžicích.

Nelze tedy vektor r pokládat za jakousi maximální křivku kmitu /např. u odezvy

v oboru posuvů za maximální průhybovou křivku/, která by mohla v jediném časovém

okamžiku nastat.

Program^ SEOD

Nejprve je nutno provést dynamickou analýzu potrubního systému programu VLHO

pro výpočet vlastních hodnot a vektorů. Program VLHO vypočítává m prvních vlast-

ních frekvencí a jim odpovídajících vektorů.

Program SEOD určený k řešení seizmické odezvy potrubí přebírá výsledky pro-

gramu VLHO. Kromě toho byl již na konci programu VLHO připraven výpočet faktorů

modálního spolupůsobení tím, že byla do příslušného souboru vložena matice M ^ .

Podle rovnic /21/ je totiž např. pro souřadnici x

a součinitel / . pak snadno obdržíme z j-tého sloupce matice il(f> sumací prvků
x, j '

odpovídajících souřadnici x. Podobně pro souřadnice y a z.

Z vypočtených faktorů modálního spolupůsobení ^ a ze zadaných spektrálních

posuvů S. „ a S« ,, vypočte program celkové koeficienty modálni odezvy x. pod-
u,n Q/V j,max

le rovnice /24/.
Vektor posuvu - odezvy od j-tého vlastního kmitu u . je dán vztahem

r, J

Vektor maximálních posuvů u_ __„ je vytvořen modálni superpozicí vektorů

u_ .• /j"l až m/. Je tedy složen z prvků

říš •
U max i " 11^ U r Ť i* / 2 8

r,max,x n i r,j,i

V 3-1
V rovnici /28/ značí
ur,max,i " i" t^ P r v e k vektoru u r m a x ,

u^ J 4 - i-tý orvek vektoru u„ ..
r, j,x r,j

Ze známých posuvů a matic tuhosti jednotli . >..'i dílů jsou vypočteny reakce -

- odezvy od j-tého vlastního kmitu v obou koncových bodech dílu:
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"yp,j"

yq,j_

m A
P«q

•i

u r

/P/

,q,

j

j

/29/

V rovnici /29/ značí

A - tuhostní matici dílu p,q,

y a - vektor reakce v bodě p na díl p,q - odezva od j-tého vlastního kmitu,
u

r p •» ~ vektor posuvu v bodě p - odezva od j-tého vlastního kmitu

a obdobně pro bod q.

Vektor maximální reakce y „_„ je vytvořen modálni superpozicí vektoru y_ .
p,max Pr D

/j»l až m/. Je tedy složen z prvků

yp,max,i *| L yp,j,i" /30/

V rovnici /30/ značí

yp,max,i - i-tý prvek vektoru

y j i - i-tý prvek vektoru y ...

Reakci v daném uzlu zakotvení obdržíme jako sumu reakcí všech dílů stýkají-

cích se v uvažovaném bodě a zrychlujících sil působících na příslušnou koncentro-

vanou hmotu. Zrychlující síla v ose x je dána vztahem

,2
a,j,x /31/

kde značí

a,j,x

m '

" J
ar,j,x

- složka zrychlující síly ve směru osy x - odezva od j-tého vlastního

kmitu,
- hmotnost koncentrovaná v uvažovném bodě,
- tíhlová frekvence j-tého vlastního kmitu,
- složka posuvu uvažovaného bodu ve směru osy x - odezva od j-tého vlast

ního kmitu.

Obdobně pro osy y a z.

Složky zrychlujících momentů kolem os x, y a z jsou nulové s ohledem na před-
pokládaný" nulový moment setrvačnosti hmotného bodu.-

Maximální reakci v zakotvení obdržíme opět modálni superpozicí reakcí od
jednotlivých vlastních kmitů. Pro prvky /složky/ max. reakce platí rovnice ob-
dobná rovnici /30/.

Ze známých reakcí na počátku každého dílu jsou dále počítány síly, momenty
a jim odpovídající napěti v pravidelně rozmístěných řezech potrubních prvků. Aby
bylo možno superponovat statická a dynamická namáhání, byl převzat systém řezů
ze statického výpočtu potrubí, ve kterém jsou přímé prvky rozděleny rovnoměrně
fezy, vzdálenými max. 500 mm a obloukové prvky jsou děleny na čtyři díly. Situa-
ce je komplikována tím, Se pro ííčely dynamiky jsou prvky nezávisle na předcháze-
jícím systému řezů děleny na díly, v jejichž počátečních bodech se nacházejí
platné reakce pro dynamiku. Jako příklad je na obr. 5 znázorněn přímý prvek, roz-
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dělený pro dynamickou analýzu na dva díly a pro výpočet napětí na sedm dílů. Algo-

ritmus výpočtu musí v tomto případě zajistit, aby pro namáhání řezů 1 až 4 byla

uvažována reakce v hmotném bodě 1 na díl 1-2 a pro namáhání řezů 5 až 8 reakce

v hmotném bodě 2 na díl 2-3.

Obdobně je tomu u obloukových prvků, které byly rozděleny na dva nebo více

dílů.

Reakce na počátku obloukového dílu byly vypočteny v globální souřadné sou-

stavě, platné pro celý potrubní systém. Aby bylo možno stanovit správně přísluš-

ná napětí, musí být tyto reakce nejprve transformovány do lokální souřadné sou-

stavy dané prostorovým natočením příslušného dílu a definované směrovými kosiny

normály, tečny a binormály.

Na obr. 6 je znázorněna lokální souřadná soustava u obloukového prvku. Je

zde zakresleno rozdělení tohoto prvku na čtyři díly pěti řezy, ve kterých je

kontrolováno namáhání. V každém řezu je vypočteno jednak membránové napětí spo-

lečné pro celý uvažovaný průřez a jednak membránové + ohybové napětí v osmi bo-

dech průřezu vyznačených na obr. 6. Napětí jsou počítána podle vzorců převzatých

ze statického výpočtu a odvozených z ASME kódu. Jelikož se při dynamickém namáhá-

ní neuvyžuje vliv přetlaku, odpadají radiální složky napětí. Z jednotlivých složek

napětí jsou vypočtena ještě celková redukovaná napětí podle teorie HMH /deformač-

ní práce změny tvaru/. Všechna uvedená napětí jsou počítána nezávisle od prvního

až m-tého vlastního kmitu /z reakcí příslušných prvnímu až m-tému vlastnímu kmi-

í tu/ a jejich součtová hodnota je získána opět metodou odmocniny ze součtu čtver-

t ců. V každém obloukovém prvku jsou vyhledány a zaznamenány max. membránové napětí

i a max. membránové + ohybové napětí a k nim náležející nebezpečné průřezy.

S Na obr. 7 je znázorněn přímý prvek. Prostorové nestočení tohoto prvku je urče-

p- no směrovými kosiny osy prvku. Zde můžeme přímo z reakce na počátku dílu v globál-

f nich souřadnicích určit složky v ose dílu a v rovině kolmého řezu a z nich vypo-

M čítat příslušná napětí. Vektor složky momentu v rovině kolmého řezu přitom určuje

neutrální osu průřezu. U přímého prvku určujeme podobně jako u obloukového prvku

v každém řezu napětí membránové společné pro celý uvažovaný průřez a napětí mem-

bránové + ohybové ve čtyřech bodech průřezu, ležících na kolmici k neutrální ose

a znázorněných na obr. 7. Vyhodnocujeme opět redukovaná napětí, počítáme odezvy

od jednotlivých vlastních kmitů a provádíme modálni superpozici. V každé větvi

jsou vyhledány a zaznamenány jedno max. membránové a jedno max. membránové + ohy-

bové napětí ze všech přímých prvků větve a k nim náležející průřezy.

Přiklad aplikace programu

Popsaný postup byl aplikován na potrubí vratné páry pro elektrárnu Lujan

v Argentině. Podkladem pro výpočet je axonometrické schema znázorněné ve zmenše-

ném měřítku na obr. 8. Schema musí obsahovat všechny potřebné údaje, t.j. průměry

a tlouštky stěn potrubí, poloměry oblouků, trasu zakotovanou v souřadnicích x, y,

z, hmotnosti 1 bm potrubí včetně media a izolace, hmotnosti armatur a tvarovek,

charakteristiky /konstanty/ závěsů a jejich umístění, polohu pevných podpor a

eventuelních tlumičů /amortizérů/ atd.

V daném případě byla hmota potrubního systému koncentrována do 104 hmotných

bodů, kterými bylo potrubí rozděleno na 114 dílů. Programem VLHO bylo pak vypoč-

teno prvních 6 vlastních frekvencí a vektorů. Pro tyto frekvence /resp. periody/
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byly podle argentinské seizmické normy CONCAR 70 určeny dynamické součinitele a

přepočteny na spektrální posuvy. Příslušné frekvence a posuvy jsou na tab. 1.

Programem SEOD pak byly vypočteny faktory modálního spolupůsobení ./tab. 2/ a

celkové koeficienty mo&ilní odezvy /tab. 3/. Výsledky programu dále obsahují tabul-

ky posuvů, reakcí a max. napětí v jednotlivých větvích /mezi uzly zavěšení, zakot-

vení nebo rozvětvení/. Aby bylo možno rychle vyhledat místo max. namáhání, jsou

max. napětí v jednotlivých větvích stručně uvedena v přehledu na konci tisků. Ja-

ko příklad jsou uvedena max. napětí membránová na tab. 4 a membránová + ohybová

na tab. 5 v nejvíce namáhaném řezu A-A potrubí.

Při hodnocení výsledných napětí nutno uvážit, že se elektrárna nacházela

v nejvyšší III. seizmické zóně podle argentinské seizmické mapy. Odpovídající zá-

kladní zrychlení zemského povrchu dle CONCAR 70 činilo 0,1 g. Potrubní systémy

jsou zařazeny mezi konstrukce nejvyššího typu III. Příslušná závislost spektrální-

ho zrychlení na periodě vlastních kmitů podle zadání k.p. SKODA je na obr. 9.

Hodnoty max. napětí membránového 15,8 MPa a membránového + ohybového 47,4 MPa

se samy o sobě jeví bezpečnými. Nutno si však uvědomit, že je nutno je superpo-

novat se zatíženími statickými, tj. od přetlaku, vlastní tíhy potrubí včetně me-

dia a izolace a od teplotních dilatací. Takto získaná napětí je dále třeba klasi-

fikovat a porovnat s dovolenými v příslušných třídách napětí podle norem závazných

v daném státě pro příslušné technologické zařízení - potrubí. Tyto otázky se již

vymykají z rámce tohoto příspěvku.

Závěr

Výsledkem výzkumu namáhání potrubních systémů od seizmických účinků je odla-

děný program SEOD pro výpočet seizmické odezvy potrubí. Tento program navazuje

na předcházející program VLHO pro analýzu vlastního kmitání potrubí, který uloží

na magnetickou pásku hodnoty potřebné pro program SEOD. Z nich si program SEOD

vypočte faktory modálního spolupůsobení. Z těchto faktorů a ze zadaných spektrál-

ních posuvů vypočte celkové koeficienty modálni odezvy, které charakterizují podíl

T , jednotlivých vlastních kmitů na celkové odezvě systému.

, Ze známých vlastních vektorů a celkových koeficientů modálni odezvy se dále
ŕ
j počítají modálni odezvy jednotlivých vlastních kmitů v oboru posuvů, reakcí na

• jednotlivé potrubní díly a vnitřní síly a momenty a napětí v pravidelně rozmístě-

ných řezech potrubních větví. Celková maximální odezva se zjistuje superpozicí

modálních hodnot pro jednotlivé vlastní kmity.

Je uveden příklad aplikace programu na potrubí vratné páry pro elektrárnu

Lujan v Argentině.

Odladěním programu SEOD pro seizmickou odezvu potrubních systémů byla dokon-

čena důležitá etapa výzkumu, započatého.již při pracích na programu VLHO pro

vlastní kmitání potrubí. Předpokládá se využití obou programů při výpočtech potru-

bí jaderné, ale i klasické energetiky a chemických zařízení dodávaných do seizmic-

kých oblastí.
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Tabulka 1: Vlastní frekvence a spektrální posuvy

LUJAN /VRATNÄ PARA/ DYNAMIKA - SEIZMICKÍ ODEZVA

Základní horizontální zrychlení podkladu /g - 0.1

Tlumení 8.0 %

1
2
3
4
5
6

Frekvence /Hz/

O.7226

0.7519

0.9359

0.9878

1.2292

1.5175

Horiz. posuv /mm/

565.7998

550.2998

442.0000

413.5000

305.2998

219.8000

Vert. posuv /mm/

377.0999

366.8999

294.5999

275.7000

203.5000

146.5000

Tabulka 2: Faktory modálního spolupůsobení

FAKTOR

GAMAX

GAMAY

GAMAZ

MODÄLNÍHO SPOLUPŮSOBENÍ

0

-0

0

1
6292E

831OE

1299E

01

01

03

0

-0
-0

2
1418E

1274E

544 9E

02

02

02

0
-0
-0

3
.433SE

.5241E

.4283E

02

02

02

-0.

0.
-0.

4
6735E

6744E

2665E

02

02

02

-0
0
-0

5
.1O75E

.14O9E

.3495E

02
02
02

0.
o!
0.

6
6337E

8643E

3195E

02

02

01

Tabulka 3: Celkové koeficienty modálni odezvy

CELKOVÍ KOEFICIENT MODÄLNf ODEZVY

1

O.4934E 04

2

O.2258E 04

3

O.3261E 04

4

O.4OO9E 04

5

O.8936E 03

6

O.2356E 04

201



Tabulka 4: Maximální napěti membránová

MAX. MEMBRÁNOVÉ NAPĚTÍ

KOLENO 4

NAPĚTÍ /MPa/

1. VLASTNÍ KMIT

2. VLASTNÍ KMIT

3. VLASTNÍ KMIT

4. VLASTNÍ KMIT

5. VLASTNÍ KMIT

6. VLASTNÍ KMIT

MODÄLNÍ SUPERPOZICE

ŘEZ 5

OSOVÉ

-0.3

0.1

0.2

0.2

-O.O

-0.0

0.4

OBVODOVÉ

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

SMYKOVÉ

-1.1

1.1

3.4

-5.6

-0.7

-6.1

9.1

BOD 0

REDUKOVANÉ

1.9

2.0

6.0

9.7

1.2

10.6

15.8

Tabulka 5: Maximální napěti membránová + ohybová

MAX. MEMBRÄNOVÉ + OHYBOVÉ NAPĚTÍ

KOLENO 4

NAPĚTÍ /MPa/

1. VLASTNÍ KMIT

2. VLASTNÍ KMIT

3. VLASTNÍ KMIT

4. VLASTNÍ KMIT

5. VLASTNÍ KMIT

6. VLASTNÍ MIT

MODÄLNÍ SUPERPOZICE

ŘEZ 5

OSOVÉ

19.4

-14.2

-14.1

-21.4

1.6

4.4

35.5

OBVODOVÉ

18.6

-18.4

-18.0

-38.4

-0.6

-2.0

49.9

BOD 8

SMYKOVÉ

-1.1

1.2

3.6

-5.8

-0.7

-6.3

9.4

REDUKOVANÉ

19.1

16.8

17.5

34.8

2.3

12.3

47.4
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