
6.4 Grafito klojinio - technologinio kanalo tarpelio sumažėjimo įtakos Ignalinos AE
problema

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

28pav. Įtempimai kuro kanalo vamzdyje staigaus aušinimo aiveju (klaidingas RAAS įsijungimas)

36



Panašus skaičiavimai buvo atlikti pereinamųjų procesų scenarijui su staigiu zonos įkaitinimu. Čia
taip pat buvo parodyta, kad įtempimų lygiai yra žymiai mažesni negu takumo įtempimai
dominančiose temperatūrų srityse.

Pagrindinius įtempimų pereinamų procesų analizės rezultatus galima būtų susumuoti taip:

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

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

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

Ignalinos AE reaktorių grafito klojinių skersmens eksploatacinės kontrolės apimčių nustatymas

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

Pasipriešinimo modelis

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

FR(X) - R pasiskirstymo funkcija

Suintegravus per visą intervalą:

x
= \pR(x)dx

(O

I

o.

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

X X + d X

Krūvis Q Pasipriešinimas R

37



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

-{x-Rpasf

** dX

*Pq(X)dX = 0,
^ R

Ekstremalių reikšmių trendo modelis

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

ir

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

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

N 2

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

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

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

~-_Lv
Įvertiname vidurkį m 2-u X

nA M

ir dispersiją

~ m-m
t = —

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

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

kur S yra t pasiskirstymo funkcija.
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Pasikliautinumo intervalas

/ = (in - S, m + S)

r— n - matavimų skaičius

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

Veibulo pasiskirstymo modelis

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

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

Trendus apskaičiuojame mažiausių kvadratų metodu:

t
1=1

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

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

B didėjantis, todėl jį aprašome maksimalių reikšmių skirstiniu

f(x\ju,<y) = — e a

<j

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

p =

co i v - / / \r- U

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

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

Anomalinio elgesio modelis

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

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

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

it

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

f Cm ^\K

Cm

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

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

Užduotis : prie duotosios p rasti K.

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

1 lentelė Matavimų kontrolės apimties 1998 metams rezultatai

Standartinis nuokrypis CJQ

0,1
0,2

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

Kontrolės apimtys 1998m. prie pasikliovimo lygmens 0,99

7
15
16
20
24
32
51

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

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

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

EI. energijos išdirbis, MW*dienos

9000
10000
11000
12000
12500

Tarpelio išnykimo tikimybė

0.001
0.007
0.032
0.127
0.233

40



Tarpelio užsidarymo tikimybė 1998-1999 metais yra apie 10~3.

Planinio patikrinimo režimo metu rekomenduojama išmatuoti 51 grafito kolonos diametrą.

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

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

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

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

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

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

Tarpelis, mm

2
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Grafito bloko energijos išdirbis, MW*d

1000 1050 1100

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

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

Tam, kad paskaičiuoti tarpelio užsidarymo tikimybę ilgesniam laikotarpiui, reikia atlikti
papildomą kuro kanalų ir grafito klojinių diametrų kontrolę 2000 metais.
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