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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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