
6.7 Garotiekių trūkis šachtoje tarp blokų D ir G

SAR atlikta pagrindinio garotiekio trūkio šachtoje tarp blokų D ir G, analizė bei kontroliniai
RSR skaičiavimai parodė, kad ŠIEL apvalkalo temperatūra gali pasiekti 725-900 °C, t.y. gali
būti viršijamas 700 °C saugos kriterijus. Tokiomis sąlygomis gali įvykti daugybinis kuro kanalų
trūkiai ir gali būti viršytos apšvitos dozės prie sanitarinės zonos ribų, nes trūkus garotiekiui
radionuklidai yra išmetami tiesiai į aplinką.

Be to, SAR ekspertai padarė išvadą, jog trūkus vienam garotiekiui šachtoje yra viršijamas
projektinis slėgis ir yra šachtos sugriuvimo tikimybė. Ši SAR išvada buvo patvirtinta ir atlikus
skaičiavimus ISAG, naudojant kodus CONTAIN ir RALOC. Todėl buvo rekomenduota atlikti
kompleksinę termohidraulinę bei struktūrinę šachtos tarp blokų D ir G analizę, trūkus toje
šachtoje vienam arba dviem garo tiekiams.

Garotiekių patalpų schemą yra pateikta 35 pav. Kaip matome iš brėžinio šachta tarp blokų D ir
G yra palyginti mažo tūrio (81 m3) patalpa, be to ištekėjimą iš jos riboja palyginti mažas
skerspjūvio plotas (8,6 m2). Trūkus garotiekiui į patalpą yra išmetamas didelės energijos garo
srautas. Garotiekių patalpas su aplinka jungia numušami apsauginiai paneliai, kurie atsidaro
pertekliniam slėgiui padidėjus iki 10 kPa. Trūkus garotiekiui garo srautas teka į turbinų boksą
(01 patalpa) iš kur patenka į garo išmetimo šachtą ir į nedidelę patalpą Nr. 314. Pakilus slėgiui
šiose patalpose yra numušami apsauginiai paneliai ir vandens-garo srautas kartu su
radioaktyviais skilimo produktais patenka į aplinką. Avarinė šachta nuo 507 patalpos yra
atskirta metaline pertvara, kuri yra numušama į viršų kai perteklinis slėgis šachtoje pakyla iki
10 kPa. Toliau garas per gretimas patalpas pasiekia numušamus apsauginius panelius 805
patalpoje ir yra išmetamas į aplinką.
Garotiekių trūkio struktūrinės analizės tikslas buvo parodyti šachtos statybinių konstrukcijų
vientisumą specifinėmis Ignalinos AE sąlygomis panaudojant realistinius modeliavimo metodus
su konservatyviomis prielaidomis, pradinėmis ir ribinėmis sąlygomis bei atitinkamus saugos
faktorius įvertinant rezultatus. Analizei panaudojami deterministiniai metodai, tuo pačiu
analizuojami ribiniai (t.y. pavojingiausi) pereinamieji procesai kiekvienai procesų grupei.
Darbo metu buvo atlikti šie darbai:

• sukurtas garotiekių modelis ir atlikta avarinio proceso, trūkus vienam arba dviem
garotiekiams, analizė;

• sukurtas garotiekių patalpų modelis skirtas termohidraulinių parametrų (slėgio,
temperatūros) patalpose įvertinimui;

• atlikta įtempimų garotiekiuose analizė;

• apskaičiuoti kritiniai garotiekių įtrūkimų dydžiai;

• atlikta struktūrinė šachtos tarp blokų D ir G sienų analizė;

• įvertintas radionuklidų pernešimas garotiekių patalpose ir apšvitos dozės prie sanitarinės
zonos ribos.

Pagrindinės darbo išvados yra šios:

1. Paruošta metodika ir atlikta kompleksinė termohidraulinę bei struktūrinė šachtos tarp
blokų D ir G Ignalinos AE analizė, trūkus vienam ar dviem garotiekiams.

2. Atlikta vieno ir dviejų garotiekių trūkių analizė esant pradinei 4200 MW galiai bei vieno
garotiekio trūkio analizė, reaktoriui dirbant minimaliu kontroliuojamu lygiu. Modeliuojant
buvo priimta, jog trūkus garotiekiams yra numušama pertvara tarp blokų D ir G bei suveiks
slėgio davikliai pagal BAZ signalą. Taip pat buvo modeliuojamas RAAS vandens tiekimas į
abiejų PCK pusių GPK pagal naują RAAS suveikimo algoritmą.
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3. Skaičiavimo metu gautos per trūkį ištekančio šilumnešio energijos funkcijos buvo
panaudotos įvertinant termohidraulinius parametrus patalpose į kurias avarijos atveju
patenka šilumnešis, bei radioaktyvių medžiagų pernešimą ir apšvitos dozes.

4. Termohidraulinė vieno ir dviejų garotiekių trūkių analizė atlikta RELAP5 kodo pagalba
parodė, kad suveikus ankstyvajam reaktoriaus stabdymui ir tiekiant RAAS vandenį į abiejų
PCK pusių GPK pagal naują algoritmą, reaktorius yra patikimai aušinamas. ŠIEL apvalkalų
ir kuro kanalų sienelių temperatūros sumažėja iš karto po reaktoriaus avarinės apsaugos
BAZ suveikimo. Visi PCK parametrai neviršija saugos kriterijų.

5. Termohidaulinis garotiekių patalpų, blokuose D ir G, įvertinimas parodė, kad trūkus
vienam ar dviems garo tiekiams šachtoje tarp blokų D ir G, joje gali būti viršyta leistina
projektinė 25 kPa perteklinio slėgio vertė.

6. Atlikta analizė parodė, kad visais nagrinėtais garotiekių trūkių atvejais pertvara tarp blokų
D ir G bus numušta. Tai iššauks signalo formavimą ankstyvajam reaktoriaus stabdymui bei
RAAS paleidimą pagal slėgio daviklių suveikimą D bloko patalpose.

7. Pagal pagrindinių garotiekių esančių šachtoje tarp blokų D ir G struktūrinės analizės
rezultatus, atsižvelgiant į "tekėjimo prieš trūkį" koncepciją, galimos šios išvados:

• naudojant pačią nepalankiausią kombinaciją, mažiausias garo ištekėjimas per įtrūkimą
gautas 1RA21 garotiekio viršutinėje vamzdžio privirinimo prie alkūnės siūlėje;

• kai pačia nepalankiausia kombinacija buvo laikomas bloko energijos savom reikmėms
praradimas, mažiausias garo ištekėjimas per įtrūkimą gautas 1RA13 garotiekio
viršutinėje vamzdžio privirinimo prie alkūnės siūlėje.

8. Šachtų sienų tarp blokų D ir G trūkus dviem garotiekiams įtempimų tiesinė analizė
(ALGOR kodas) parodė, kad maksimalūs armatūros įtempimai (600 MPa) viršija takumo
ribą (225 MPa), tačiau netiesinė analizė (NEPTUNE kodas) parodė, kad:

• maksimalūs armatūros įtempimai sudaro 45 MPa;

• maksimalūs įtempimai betone tempiant sudaro 1.2 MPa, o gniuždant - 3 MPa;

• šachtos sienose susidaro įtrūkimai pasiekus atsparumo ribą. Tačiau nebuvo pasiekta
tokia betono būsena, kuriai baigtųsi įtempimo vertinimas ir prasidėtų betono
trūkinėjimas.

9. Remiantis gautais netiesinės analizės (NEPTUNE kodas) šachtų sienų tarp blokų D ir G
bei ašimis 13 ir 14 nuo atžymos 9,8 iki atžymos 19,2 m rezultatais galima teigti, jog šių sienų
vientisumas nebus pažeistas net ir trūkus dviem garotiekiams.

10. Apšvitos dozės prie sanitarinės zonos ribos sudaro 6,3 mSv išorinio apšvitinimo visam kūnui
ir 253 mSv vidinio apšvitinimo kritiniam organui (skydliaukei). Gautos ribinės gyventojų
apšvitos reikšmės neviršija leistinų.

11. Kadangi trūkus vienam ar dviem garotiekiams kuras nepažeidžiamas, tai, kaip parodė
kompleksinės analizės rezultatai, dėl priklausomo antrojo garotiekio trūkio, kai trūkęs
vamzdis pažeidžia kitą, saugos kriterijai nebus viršyti ir garotiekių šachtos vientisumas
nebus pažeistas. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus faktus, o taip pat į tai, jog garotiekio
trūkis - tai labai mažai tikėtinas įvykis (jo tikimybė yra 10'6 eilės), vargu ar tikslinga
sutvirtinti garo tiekius.
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60x2.5 m2

@10kPa

35 pav. Garotiekių patalpų schema

Brėžinyje nurodyti patalpų numeriai, jų tūriai, numušamų apsauginių panelių plotai ir jų
atsidarymo slėgiai
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