VùDA

A V¯ZKUM
SCIENCE AND RESEARCH

BEZPEâNOST

A SPOLEHLIVOST BETONOV¯CH
KONSTRUKCÍ JADERN¯CH ELEKTRÁREN
SAFETY AND RELIABILITY OF THE POWER PLANT
CONCRETE CONTAINMENT

PETR ¤E¤ICHA,
ZDENùK BITTNAR
Bezpeãnost pﬁedpjatého betonového
kontejnmentu elektrárny Temelín pﬁi mimoﬁádn˘ch zatíÏeních. Pád letadla, návrhová nehoda (LOCA) s vnitﬁním pﬁetlakem, zemûtﬁesení. V˘poãet spolehlivosti
a Ïivotnosti pro jednoduché kritérium
poru‰ení tûsnosti.
Safety of the Temelin power plant concrete containment for extraordinary loads.
Aircraft impact, design basis accident
(LOCA) with inflate pressure, earthquake.
Reliability and service life assessment for
a simple leakage failure criterion.
Spolehlivost stavebních konstrukcí se
bûÏnû dosahuje návrhem podle norem.
Pro dÛleÏité stavby je nûkdy vhodn˘
podrobnûj‰í rozbor, zejména ve vztahu
k mimoﬁádn˘m zatíÏením. Na katedﬁe stavební mechaniky bylo nûkolik takov˘ch
anal˘z provedeno pro kontejnment reaktoru Jaderné elektrárny Temelín:
• náraz vojenského a civilního dopravního
letadla
• mezní pﬁetlak pﬁi LOCA (únik a odpaﬁení chladicí vody primárního okruhu)
• zemûtﬁesení
• predikce ztrát pﬁedpûtí ve válcové ãásti
kontejnmentu
• odhad Ïivotnosti pravdûpodobnostním
rozborem
Ve vût‰inû pﬁípadÛ byl v˘poãet spolehlivosti limitován nedostatkem statistick˘ch
charakteristik vstupních údajÛ, vhodn˘ch
metod a také nedÛsledností souãasn˘ch
norem vãetnû EurokodÛ. Obecnû známá
je nedÛslednost norem pﬁi pouÏití nelineárního v˘poãtu konstrukce, kter˘ by vlastnû mûl b˘t pro mezní stavy únosnosti
hlavní metodou. EC2 vyÏaduje pﬁi takovém v˘poãtu stﬁední hodnoty materiálov˘ch konstant, jmenovitû pevností. V˘sledek nelineárního v˘poãtu, tj. vnitﬁní síly
nebo napûtí na mezi únosnosti, závisí
u dráhovû závisl˘ch materiálÛ jako jsou
ocel a beton na jejich poddajnosti bûhem
pﬁitûÏování, takÏe poÏadavek EC2 na pouÏití stﬁedních hodnot pﬁi v˘poãtu konstrukce je v podstatû správn˘ [1]. V mezním
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stavu takto modelované konstrukce budou mít vnitﬁní síly v kritick˘ch prÛﬁezech
mezní hodnoty, odpovídající pouÏit˘m
stﬁedním hodnotám materiálov˘ch konstant. Pﬁi posuzování prÛﬁezÛ se pouÏívají
v˘poãtové hodnoty, aby byla zaji‰tûna potﬁebná rezerva bezpeãnosti, takÏe kritické
prÛﬁezy nutnû nevyhoví.
Mimoﬁádná zatíÏení mají ãasto v˘raznû
dynamick˘ charakter. Pro posouzení spolehlivosti ve vztahu k takov˘m zatíÏením je
zmínûn˘ formát v˘poãtu vlastnû nepouÏiteln˘. Mezní stav nenastává pﬁi tûchto zatíÏeních dosaÏením mezních vnitﬁních sil
v dostateãném poãtu prÛﬁezÛ a vznikem
mechanismu, jak formát EC2 pﬁedpokládá, n˘brÏ dosaÏením kritické deformace
vyst˘lky a s tím spojen˘m poru‰ením tûsnosti obálky v libovolném prÛﬁezu. AÏ do
toho okamÏiku mÛÏe b˘t historie vnitﬁních
sil v jednotliv˘ch prÛﬁezech sloÏitá vãetnû
dosahování a opou‰tûní rÛzn˘ch mezních
stavÛ.
Zdá se nepochybné, Ïe jedin˘m v˘chodiskem je opu‰tûní metody dílãích souãinitelÛ a pouÏití vy‰‰ích úrovní spolehlivostních metod. EC1 a EC2 v‰ak zatím neposkytují dostateãnou podporu pro metody II. a III. úrovnû. Následující pﬁíklady
navíc ukazují, Ïe dÛsledn˘ v˘poãet spolehlivosti a Ïivotnosti podle tûchto metod je
zatím prakticky neprovediteln˘ bez drastick˘ch zjednodu‰ujících pﬁedpokladÛ.

ván zatûÏovací funkcí mezinárodnû pouÏívanou. Simuluje náraz B707-320 rychlostí 300 km/h.
V˘poãtov˘m modelem je mindlinovská
skoﬁepina s uvaÏováním vlivu pﬁíãného
smyku, k diskretizaci jsou pouÏity trojúhelníkové koneãné prvky, v mezích jednoho
prvku se pouÏívá teorie ploch˘ch skoﬁepin. Materiálové vztahy se uplatÀují
v sedmi vrstvách betonu, ‰esti vrstvách
mûkké v˘ztuÏe a dvou vrstvách pﬁedpínací v˘ztuÏe v kaÏdém prvku. Beton i v˘ztuÏ
se povaÏují v zásadû za pruÏno-plastické,
u betonu se poãítá s tlakov˘m i tahov˘m
zmûkãením aÏ do úplného poru‰ení. Kritick˘m módem poru‰ení je vytlaãení smykového kuÏelu pﬁi nárazu na okraj kopule.
Na obrázku je deformace symetrické poloviny obálky a barevnû vyznaãené kontury posouvající síly pﬁi tomto poru‰ení.
Opakováním v˘poãtu se zvy‰ovan˘m
zatíÏením (násobkem celkové kontaktní
síly pﬁi stejném tvaru zatûÏovací funkce
v prostoru i ãase) byla nalezena mezní
únosnost jako 1,25 násobek nominálního
zatíÏení podle MAAE. AÏ na jednu lokální
v˘jimku jsou napûtí, deformace i prÛhyby
Obr. 1 Deformace obálky pﬁi nárazu
vojenského letadla, kontury
posouvající síly
Fig. 1 Containment deflection due to an
aircraft impact, shear force contours

N Á R A Z L E TA D L A
Podrobnûj‰í popis v˘poãtu byl uveﬁejnûn
v [2 a 3]. Postupná destrukce draku a interakce s kontejnmentem pﬁi nárazu letadla je pro posouzení kontejnmentu nahrazován zatûÏovací funkcí. Pro vojenské
letadlo byla pouÏita funkce dodaná je‰tû
sovûtskou stranou pﬁi pﬁípravû projektu.
Li‰í se jen málo od zatûÏovací funkce letadla Phantom letícího rychlostí 700 km/h,
pouÏívané v SRN.
Toto zjednodu‰ení je zaloÏeno na rozborech nárazu a doporuãeno Mezinárodní agenturou pro atomovou energii
(MAAE). Byly uvaÏovány nárazy na kopuli
v jejím stﬁedu a v místû pﬁechodu do vûnce, v obou pﬁípadech kolmo na povrch.
Také náraz dopravního letadla je nahrazoETON
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pﬁi nárazu dopravního letadla men‰í. PouÏijí-li se mezinárodnû pouÏívané zatûÏovací funkce a kritéria odolnosti, pﬁenese
kontejnment JE Temelín náraz vojenského i dopravního letadla s mal˘m lokálním
po‰kozením pro stﬁední hodnoty materiálov˘ch konstant, zejména pevností a rezerva únosnosti je 25 %. Tento v˘sledek
v‰ak málo vypovídá o spolehlivosti obálky.
Pro pﬁedstavu o nárocích v˘poãtu spolehlivosti podle úrovní II a III je uÏiteãn˘ nástin postupu v tomto zvlá‰tním pﬁípadû.
NÁSTIN

V¯POâTU SPOLEHLIVOSTI

O B Á L K Y P R OT I N Á R A Z U L E TA D L A

KaÏd˘ v˘poãet spolehlivosti musí obsahovat ãtyﬁi hlavní kroky:
• Stanovení kritérií mezního stavu. Na
základû proveden˘ch deterministick˘ch
v˘poãtÛ je jedním z nich mezní pﬁíãná
smyková deformace skoﬁepiny (v kopuli
nebo válci) kolem 0,003. Dal‰ím kritériem
musí b˘t mezní pomûrná deformace
vyst˘lky vlivem ohybu, její hodnota by rovnûÏ mûla b˘t kolem 0,003. DÛkladn˘ rozbor by dodal dal‰í, napﬁ. mezní posunutí
stûny válce, která nesmí narazit na vnitﬁní
konstrukce kolem ‰achty reaktoru, pﬁípustné zrychlení dráhy polárního jeﬁábu apod.
• Stanovení vstupních náhodn˘ch parametrÛ. T˘ká se parametrÛ zatíÏení, konstrukce, materiálÛ i v˘poãtov˘ch metod.
Podrobnûji je tento krok popsán níÏe.
• Vyjádﬁení kritérií mezního stavu jako
funkcí vstupních náhodn˘ch parametrÛ,
tzv limitních funkcí. V daném pﬁípadû to
nelze udûlat v explicitní formû. Lze pouze
dodat nástroj, tj. v˘poãtov˘ program, kter˘m se pro dané hodnoty parametrÛ zjistí, zda nûkteré z kritérií mezních stavu bylo
poru‰eno
• Vlastní stochastick˘ v˘poãet. Vzhledem
k charakteru limitních funkcí je nezbytná
metoda Monte Carlo, nebo nahrazení limitních funkcí jejich aproximacemi, bûÏnû
naz˘van˘mi plochami odezvy (response
surface) a následn˘ FORM v˘poãet.
V druhém pﬁípadû je velmi citliv˘ v˘bûr
bodÛ v prostoru náhodn˘ch parametrÛ,
v nichÏ se plochy odezvy sestavují. Konstrukce ploch odezvy je v podstatû prokládání numerick˘ch simulací jednoduch˘mi funkcemi. V obou pﬁípadech to
znamená ﬁádovû tisíce aÏ desetitisíce deterministick˘ch simulací nárazu podobn˘ch tûm z pﬁedchozího odstavce a to
je‰tû za pﬁedpokladu, Ïe se pro Monte
Carlo podaﬁí najít efektivní metodu adaptivní v˘bûrové simulace [4, 5 a 6].
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Pokud jde o v˘bûr náhodn˘ch parametrÛ zatíÏení, je úloha v tomto pﬁípadû jednoduchá. ZatûÏovací funkce je v podstatû
dohodnutá. Vychází sice ze simulací skuteãného nárazu, ale reprezentuje i jiná
zatíÏení podobného charakteru, jako exploze, zásahy stﬁelami apod. Její hlavní
funkcí tak je definovat urãitou dohodnutou odolnost stavby vÛãi podobn˘m dynamick˘m jevÛm, podobnû jako normou
stanovená zatíÏení pozemních staveb definují poÏadovanou odolnost tûchto staveb vÛãi bûÏn˘m zatíÏením. Dohodnuté
parametry nemá smysl povaÏovat za náhodné. Naproti tomu je bezpochyby náhodné místo nárazu. Pﬁedpokládáme-li
osovû symetrickou obálku, je místo nárazu urãeno polohou na meridiánu obálky,
jde tedy o jeden náhodn˘ parametr, jehoÏ rozdûlení pravdûpodobnosti zﬁejmû
mÛÏe b˘t rovnomûrné.
Zb˘vají parametry konstrukce, pﬁedev‰ím vlastnosti materiálÛ. Pﬁedpokládejme, Ïe pouÏité materiálové modely a metody v˘poãtu jsou ovûﬁené, takÏe není
tﬁeba uvaÏovat nejistotu v˘poãtového modelu. Náhodn˘mi parametry jsou materiálové konstanty betonu a v˘ztuÏí. Je
ov‰em tﬁeba vzít v úvahu prostorovou
promûnlivost a korelaci tûchto parametrÛ
a také jejich vzájemné korelace (napﬁ.
pevnost v tahu a pevnost v tlaku v jednom místû nejsou nezávislé). O prostorové korelaci materiálov˘ch konstant v betonov˘ch konstrukcích jsou pouze útrÏkovité znalosti. Tento problém úzce souvisí se
vzdáleností integraãních bodÛ koneãn˘ch
prvkÛ a tím také s hustotou sítû MKP. Pﬁi
pﬁijateln˘ch hustotách sítû napﬁ. podle
obr. 1 jsou typické korelaãní vzdálenosti
relativnû malé ve srovnání se vzdáleností
integraãních bodÛ a materiálové konstanty v sousedních prvcích lze povaÏovat za
nezávislé. To ov‰em znamená, Ïe poãet
náhodn˘ch parametrÛ je násobkem poãtu prvkÛ. Obrovsk˘ rozsah takto formulované úlohy spolehlivosti je zﬁejm˘ a je
hlavním dÛvodem, proã dosud nebyl takov˘ v˘poãet proveden.
M E Z N Í P ¤ E T L A K P ¤ I LO C A
Úkolem bylo najít mezní vnitﬁní pﬁetlak
a porovnat ho s návrhovou hodnotou
pd = 5,75 MPa a s hodnotou pﬁetlaku pﬁi
ZIK (zkou‰ka integrity kontejnmentu),
pZIK = 0,46 MPa a poskytnout kontrolní
hodnoty deformací, napûtí a posunutí pro
porovnání se ZIK. Podrobn˘ popis ﬁe‰ení
je v [7]. V˘poãet byl ãistû deterministick˘.
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Obr. 2 Deformované tvary meridiánu pro
vzrÛstající pﬁetlak pﬁi LOCA, mûﬁítka
posunutí jsou rÛzná, daná vypsan˘m
posunutím stﬁedu kopule
Fig. 2 Meridian displacements for
increasing inflate pressure, the
displacement scales are different,
given by the dome top values in the
figure

V˘poãtov˘m modelem byla osovû symetrická mindlinovská skoﬁepina, diskretizovaná vrstviãkov˘mi koneãn˘mi prvky. Podobnû jako u v˘poãtu nárazu letadla se
beton i v‰echny druhy v˘ztuÏe modelují
jako pruÏnoplastické materiály, u betonu
se zmûkãením aÏ k úplné destrukci. Za
mezní stav se povaÏuje neomezen˘
vzrÛst deformací. Na obr. 2 je postupná
deformace meridiánu pﬁi vzrÛstajícím pﬁetlaku. Pﬁi návrhovém pﬁetlaku jsou beton
i v˘ztuÏ pruÏné v‰ude vãetnû míst, kde je
potenciální nebezpeãí poru‰ení betonu
tahem. Pouze ve stﬁedu kopule vzniká
tahové poru‰ení betonu jiÏ pﬁi pZIK, které
se pﬁi pd doãasnû uzavﬁe a v pﬁechodu
kopule/vûnec vzniká pﬁechodné tahové
poru‰ení ve vnûj‰ím líci. To v‰e za pﬁedpokladu, Ïe mezní pruÏné protaÏení betonu je εel = 0,00065. Praskání betonu je
pﬁi tûchto pﬁetlacích pouze místní. Vyst˘lka je hluboko pod mezí kluzu. Napûtí
ve vyst˘lce zÛstávají pod mezí kluzu aÏ do
pﬁetlaku 1,0 MPa, kdy je dosaÏena v pﬁechodu vûnec/válec ve smûru meridiálním
a témûﬁ dosaÏena ve stﬁedu válce ve
smûru obvodovém. Pﬁi tomto tlaku vzniká
také velká smyková deformace v patû
válce, kde se plastizuje mûkká v˘ztuÏ. Tlak
1,1 MPa lze povaÏovat za mezní. Pﬁi zku‰ebním tlaku pZIK je konstrukce v témûﬁ
ideálním stavu, pokud jde o napûtí a deformace betonu.
Vnitﬁní pﬁetlak patﬁí mezi zatûÏovací stavy, pro které je souãasn˘ formát posuzování pomocí dílãích souãinitelÛ vhodn˘.
Spolehlivost je tedy bezpochyby zaruãena
návrhem podle norem. Provedené v˘poãty poslouÏily jako dal‰í kontrola a pro tlaky
do 0,46 MPa také pro srovnání vypoãten˘ch a namûﬁen˘ch prÛhybÛ.
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Obr. 3 Spektra odezvy vodorovného
(nahoﬁe) a svislého (dole) zrychlení
v úrovni polárního jeﬁábu vypoãtena
pro pomûrn˘ útlum 0,01 aÏ 0,1
s diferencí 0,01 mezi sousedními
ãarami
Fig. 3 Response spectra of the horizontal
(top) and vertical (bottom)
accelerations at the polar crane
level for relative damping levels
0.01-0.1

ZEMùT¤ESENÍ
Cílem v˘poãtu je ocenit kombinovan˘ úãinek maximálního v˘poãtového zemûtﬁesení (SSE) a návrhové nehody se ztrátou
chladiva (loss of coolant accident –
LOCA) v tomto poﬁadí na konstrukci kontejnmentu. Pﬁedpokládá se, Ïe SSE mÛÏe
iniciovat LOCA tím, Ïe po‰kodí zaﬁízení reaktoru nebo primárního okruhu. Události
v tomto poﬁadí tak nemohou b˘t povaÏovány za nezávislé. Události v opaãném
poﬁadí jsou nezávislé. V takovém pﬁípadû
je pravdûpodobnost jejich souãasného
v˘skytu rovna souãinu pravdûpodobností
jednotliv˘ch událostí a je pod prahem
Obr. 4 Predikce úbytku pﬁedpínací síly
vlivem dotvarování, zakreslen je
i 5% kvantil, limitní pﬁípustn˘ pokles
podle technick˘ch podmínek
a v˘sledky nûkter˘ch mûﬁení
Fig. 4 Prestress loss prediction owing to
creep and shrinkage, its 5% margin,
limit admissible level according to
the vendor’s technological
conditions and some measured
values are shown
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pravdûpodobností akceptovan˘ch v jaderném prÛmyslu (kolem 10-7/rok). K zatíÏení byly pouÏity akcelerogramy skuteãn˘ch
zemûtﬁesení, doporuãené a dodané Geofyzikálním ústavem âSAV, normované na
návrhovou intenzitu maximálního zrychlení 1 m/sec2 vodorovnû a 0,44 m/sec2
svisle. Z akcelerogramÛ byl pouÏit vÏdy
jen interval tﬁí sekund s nejvût‰í intenzitou
otﬁesÛ. Vzhledem k nejniÏ‰ím vlastním
frekvencím kolem 5 Hz je to dostateãnû
dlouh˘ interval. Zejména s ohledem na
snaz‰í vyhodnocení v˘sledkÛ se uvaÏuje
vodorovn˘ pohyb pouze v jednom smûru, takÏe úloha má rovinu symetrie a staãí
modelovat pouze polovinu konstrukce,
podobnû jako pﬁi nárazu letadla. Souãasn˘ pohyb ve smûru svislém je zahrnut.
Zrychlení jsou udûlena pﬁímo podlahové
desce kontejnmentu. PﬁedbûÏn˘ rozbor
totiÏ ukázal, Ïe poddajnost kontejnmentu
samotného je cca 10 aÏ 20krát vût‰í, neÏ
poddajnost Ïelezobetonov˘ch konstrukcí
a podloÏí pod touto deskou. V˘poãtov˘
model a materiálové vztahy jsou podobné, jako pﬁi anal˘ze nárazu letadla a mezním pﬁetlaku, síÈ koneãn˘ch prvkÛ je
ov‰em jiná. V˘poãet je proveden pﬁímou
explicitní integrací. Ve srovnání s rozkladem do vlastních tvarÛ nevznikají Ïádná
frekvenãní omezení a nelineární chování
nepÛsobí principiálnû Ïádné potíÏe.
Pro návrhovou intenzitu zemûtﬁesení
zÛstává konstrukce v pruÏném stavu ve
v‰ech ãástech, v˘chylky napûtí jsou daleko pod pevností betonu v tlaku a nikde
nevznikají tahová napûtí. Návrhové zemûtﬁesení nezpÛsobí Ïádné po‰kození
kontejnmentu, konstrukce mÛÏe b˘t pro
následující zatíÏení povaÏována za nedotknutou a návrhové zemûtﬁesení nemá
tedy Ïádn˘ vliv na spolehlivost a Ïivotnost
kontejnmentu.
Dal‰ím cílem v˘poãtu bylo urãení spekter odezvy v dÛleÏit˘ch úrovních pro pﬁípadné následné posouzení vnitﬁních zaﬁízení na otﬁesy.
Se zámûrem odhadnout mezní úroveÀ
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zemûtﬁesení, kterou kontejnment snese,
byl v˘poãet (bez zpracování spekter odezvy) opakován se vzrÛstajícím zrychlením
pﬁi zachování frekvenãního sloÏení. Pﬁi
úrovních 3 a 10 m/s2 zÛstala konstrukce
obálky stále je‰tû pruÏná a bez po‰kození. Teprve pﬁi 20 m/s2 se objevilo závaÏné tahové po‰kození betonu v patû válce.
Napûtí ve vyst˘lce v tomto místû jsou
tûsnû pod mezí pevností oceli a pravdûpodobnû by se vyst˘lka odtrhla od stûny.
Plastické deformace ale nerostou bez
omezení, takÏe kontejnment by se nezhroutil ani pﬁi této úrovni zemûtﬁesení.
P R E D I K C E Z T R ÁT P ¤ E D P ù T Í
Dotvarování a smr‰Èování je z hlediska
Ïivotnosti kontejnmentu kritick˘m jevem,
neboÈ u pﬁedpjat˘ch konstrukcí ovlivÀuje
pﬁedpínací síly a tím i vnitﬁní síly obecnû.
Dlouhodobé zku‰enosti se star‰ími pﬁedpjat˘mi konstrukcemi ukazují, Ïe v˘poãtové modely vût‰inou podceÀují dotvarování. Pro predikci byl v tomto pﬁípadû uÏit
dvojnásobn˘ mocninov˘ zákon navrÏen˘
Z. P. BaÏantem [8]. Originálním pﬁíspûvkem je metoda a program pro prÛbûÏnou
identifikaci parametrÛ BaÏantova modelu
z dosud namûﬁeného chování. Model
a jím pﬁedpovídané dotvarování je tak
moÏno upﬁesÀovat, kdykoli jsou k dispozici nová data z mûﬁení. Dotvarování obálky
se vypoãítává numericky, s respektováním
rÛzného stáﬁí betonu v konstrukci. Pﬁedpokládá se osová symetrie a meridián
skoﬁepiny je pro numerické ﬁe‰ení rozdûlen na dílky po 5 m. V obr. 4 je odvozená
funkce poklesu pﬁedpínací síly jednoho
kabelu vlivem dotvarování spolu s naznaãen˘m pûtiprocentním kvantilem této síly,
jak vypl˘vá ze statistického vyhodnocení
dosavadních mûﬁení. Predikce dotvarování je hlavním vstupním údajem pro zjednodu‰en˘ odhad Ïivotnosti.
ODHAD

Î I V OT N O S T I

P R AV D ù P O D O B N O S T N Í M R O Z B O R E M

JestliÏe kvantifikovan˘ odhad spolehlivosti
pﬁi známém stavu konstrukce je pro mimoﬁádná zatíÏení velmi obtíÏn˘, pak odhad Ïivotnosti je úloha o ﬁád sloÏitûj‰í. Pro
nûj je tﬁeba mít predikci v˘voje statistick˘ch charakteristik konstrukce i zatíÏení
v ãase, prostﬁedky pro v˘poãet ãasovû závislé spolehlivosti a metodu pro v˘poãet
pravdûpodobnosti poru‰ení bûhem Ïivotnosti konstrukce tL. V plném rozsahu,
s uvaÏováním v‰ech moÏn˘ch kritérií
poru‰ení, je to úloha prakticky neﬁe‰itelná
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i pro mnohem jednodu‰‰í konstrukce
a zatíÏení. Obvyklá dílãí ﬁe‰ení se zakládají na v˘bûru jednoho, velmi zjednodu‰eného jednorozmûrného kritéria poru‰ení.
V daném pﬁípadû byla za kritérium poru‰ení zvolena pomûrná deformace vyst˘lky
v obvodovém smûru ve stﬁední ãásti válcové skoﬁepiny obálky pﬁi LOCA. Z pﬁedcházejících anal˘z mezního pﬁetlaku je totiÏ známo, Ïe právû v tomto místû a smûru jsou pomûrné deformace vyst˘lky
v mezním stavu nejvût‰í. DÛsledn˘ spolehlivostní v˘poãet, na rozdíl od deterministického ﬁe‰ení, se ov‰em nemÛÏe spokojit s tímto jednoduch˘m kritériem. Pﬁipustíme-li náhodné variace materiálov˘ch
vlastností, mÛÏe b˘t kritické pomûrné
deformace dosaÏeno s jistou pravdûpodobností kdekoli a tato pravdûpodobnost
by mûla b˘t zahrnuta do v˘sledné spolehlivosti. Samo kritérium pomûrné deformace vyst˘lky je pouze jedním z mnoha, které by bylo tﬁeba brát v úvahu pﬁi
dÛsledném v˘poãtu spolehlivosti a Ïivotnosti. Toto kritérium vychází z hlavní funkce obálky, totiÏ ze zaji‰tûní plynotûsnosti.
Pﬁedpokládá se pﬁi nûm, zase dosti zjednodu‰enû, Ïe k poru‰ení dojde pﬁi jisté
kritické pomûrné deformaci εll.
Ve skuteãnosti k nûmu mÛÏe dojít také
prorezavûním, odtrÏením od podkladu,
pﬁi nárazu letadla a pod. Pﬁi posuzování Ïivotnosti kontejnmentu se navíc nelze
spokojit s poru‰ením plynotûsnosti jakoÏto jedin˘m zpÛsobem poru‰ení jeho
funkce. Nadmûrné deformace obálky ãi
dokonce estetické vady typu viditeln˘ch
trhlin jsou dal‰í pﬁíklady. Uvádíme tyto pﬁíklady, abychom ilustrovali, jakého zjednodu‰ení se dopou‰tíme, pﬁijmeme-li v˘‰e
uvedené jednorozmûrné kritérium. DÛvodem pro tak obrovské zjednodu‰ení není
pouze znaãná teoretická a v˘poãtová nároãnost obecnûj‰ích kritérií, ale pﬁedev‰ím
skuteãnost, Ïe pro parametry takov˘ch kritérií nemáme dostateãné znalosti o jejich
statistick˘ch charakteristikách a jejich v˘voji bûhem pﬁedpokládané Ïivotnosti
konstrukce. Pominutí ostatních kritérií jsou
oprávnûná tehdy, jestliÏe pravdûpodobnosti jejich poru‰ení jsou zanedbatelná ve
Tab. 1 Pravdûpodobnost poru‰ení tûsnosti
pf v závislosti na ãase tL
Tab. 1 Probability of the leak-tightness
failure as a function of time
ãas [roky] 6 12 18 24 30 32
pf . 108
2.27 2.43 2.54 2.62 2.69 2.74
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srovnání s pravdûpodobností poru‰ení
zvoleného kritéria.
Následující odhad Ïivotnosti tak lze povaÏovat spí‰e za studii aplikace nûkter˘ch
metod, neÏ platn˘ odhad skuteãné Ïivotnosti. Po v˘bûru kritéria poru‰ení je druh˘m krokem spolehlivostního v˘poãtu v˘bûr náhodn˘ch parametrÛ a vyjádﬁení
zvoleného kritéria pomocí tûchto parametrÛ. Volba parametrÛ je opût znaãnû
subjektivní. Nabízí se materiálové parametry betonu, mûkké i pﬁedpínací v˘ztuÏe, vyst˘lky, parametry zatíÏení atd. Z toho
lze pﬁedem vylouãit ty, pro které nejsou
k dispozici ani pﬁibliÏné statistické charakteristiky. Majíce na pamûti zjednodu‰ení
pﬁijatá pﬁi volbû kritéria, omezíme se na tﬁi,
podle na‰eho názoru rozhodující, náhodnû promûnné parametry:
• prÛmûrná pﬁedpínací síla kabelu válce
N(t) v ãase LOCA
• kritická pomûrná deformace vyst˘lky εlim
• vnitﬁní pﬁetlak p(t).
Rezerva spolehlivosti z je rozdíl limitní
obvodové membránové síly ve válci nlim
a membránové síly zpÛsobené pﬁetlakem
p(t)R, kde R je polomûr válce.
z(N(t), εlim, p(t))= nlim(n(t), εlim ) –
– p(t) R, n(t)= α N(t)
(1)
Membránová síla n(t) v dobû vzniku
LOCA je úmûrná N(t) s konstantou úmûrnosti α, která závisí na vedení kabelÛ.
Limitní síla nlim je ve skuteãnosti sloÏitá
funkce, kterou by bylo moÏno vy‰etﬁit bod
po bodu numerick˘mi simulacemi LOCA
v podstatû shodn˘mi s v˘poãtem mezního pﬁetlaku, jak byl popsán v˘‰e. To není
adekvátní pﬁijat˘m zjednodu‰ením a místo
toho je pouÏita pﬁibliÏná linearizovaná
funkce, kterou lze odvodit z pracovního
diagramu válce pﬁi vzrÛstajícím pﬁetlaku
(obr. 5).
Ep, Ev a Ez jsou efektivní tuhosti pﬁedpínací a mûkké v˘ztuÏe a celková tuhost
neporu‰eného Ïelezobetonového prÛﬁezu válce. Dostaneme jednoduchou funkci
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Obr. 5 Pracovní diagram stûny válce ve
smûru obvodovém, plnou ãarou je
vyznaãen diagram v ãase 0 (ãas
pﬁedpûtí), ãárkovanû diagram po
ztrátách pﬁedpûtí v ãase t, εy je
deformace na mezi kluzu v˘ztuÏe
a ∆εd je deformace dotvarováním
v ãase t
Fig. 5 Hoop strain-stress diagram of the
cylinder, vertical ordinate is the
hoop membrane force, εy is the
strain at yield of the reinforcement
and ∆εd is the hoop strain due to
creep and shrinkage at time t

vou promûnu vystihnout slabû nestacionární náhodnou funkcí N(t), která má klesající stﬁední hodnotu, danou predikcí dotvarování a konstantní rozptyl, kter˘ je
moÏno odhadnout z existujících mûﬁení
na kabelech in situ. Pﬁetlak p(t) je dÛsledkem nûkolika moÏn˘ch iniciaãních událostí, z nichÏ kaÏdé pﬁíslu‰í jistá stﬁední frekvence v˘skytu, ﬁádovû 10-7 aÏ 10-2/rok,
a jistá velikost pﬁetlaku, 160 aÏ 800 kPa.
Lze pﬁedpokládat, Ïe tyto iniciaãní události jsou navzájem nezávislé a jejich frekvence se bûhem Ïivotnosti nemûní.
Vhodn˘m statistick˘m modelem pro kaÏdou událost je PoissonÛv proces, jehoÏ
Obr. 6 Pracovní diagram betonu v tlaku pﬁi
teplotû 100 °C
Fig. 6 Strain-stress diagram of concrete at
100oC

nlim(N(t), εlim )= N(t) a Ez /(Eb+Ev) +
+ εlim (Ev+Ep) ,
(2)
kde Eb je efektivní tuhost betonu válce.
Z hlediska odhadu Ïivotnosti je dÛleÏitá
promûna parametrÛ v ãase. Pﬁedpokládáme konstantní εlim, coÏ odpovídá faktu,
Ïe vlastnosti vyst˘lky se bûhem Ïivotnosti
nemûní. Úbytek pﬁedpínací síly je dán
dotvarováním. Pomûrnû dobﬁe lze tako-

• KONSTR

U KC E

• SANAC

E

2/2004

33

VùDA

A V¯ZKUM
SCIENCE AND RESEARCH

Literatura:
[1] Eibl J.: Nonlinear design and an
appropriate safety format, IABSE
Reports Vol. 74, IABSE Coll. Basis of
design and applications to structures,
Delft, 1996, s. 159–164
[2] ¤eﬁicha P.: Odolnost kontejnmentu JE
Temelín proti nárazu letadla, Stavební
obzor 5 (1996), ã. 1, s. 2–5
[3] Bittnar Z., ¤eﬁicha P.: Úãinek
zemûtﬁesení na kontejnment JETE,
Zpráva âVUT Stavební fakulta, Praha,
1996, 23 s.
[4] Ditlevsen O., Madsen H. O.: Structural
reliability methods, John Wiley&Sons,
Chichester, U.K., 1996, 367 s.
[5] Melchers R. E.: Search-based importa-

[6]

[7]

[8]

[9]

ce sampling, Struct. safety 9 (1990),
s. 117–128
Bucher C. G.: Adaptive sampling – an
iterative fast Monte-Carlo procedure,
Struct. Safety 5 (1988), s. 119–126
Bittnar Z., ¤eﬁicha P.: Mezní vnitﬁní
pﬁetlak kontejnmentu JETE, Zpráva
âVUT Stavební fakulta, Praha, 1995,
74 s.
Krejãí T., ·ejnoha J.: Prognóza ztrát
pﬁedpûtí v kabelech válcové ãásti
ochranné obálky JETE, Zpráva âVUT
Stavební fakulta, 2003, 17 s.
Nuclear safety: Diagnosis, safety and
ageing of concrete structures in nuclear power plants, final report, Zpráva
âVUT Stavební fakulta, 1996, 24 s.

E X P E R I M E N TÁ L N Í

V¯ZKUM

A V Y B AV E N Í

Na Stavební fakultû âVUT se kromû v˘poãetních modelÛ intenzivnû rozvíjí experimentální v˘zkum vlastností betonu, kter˘
byl pouÏit pﬁi v˘stavbû kontejnmentÛ JE
Temelín. Vzorky byly vybetonovány pﬁi
v˘stavbû druhého bloku a jsou uchovány
pro dal‰í mûﬁení (ãást na elektrárnû
v Temelínû, ãást na stavební fakultû). Pro
mûﬁení slouÏí unikátní lis DSN 2500, kter˘
díky své schopnosti rychle reagovat na
poru‰ení a odlehãit vzorek umoÏÀuje získat údaje o zmûkãení betonu po dosaÏení meze pevnosti. Pﬁíklad pracovního diagramu takové zkou‰ky je na obr. 6.
V ãlánku je vyuÏito v˘sledkÛ grantu
GAâR 103/03/350.

rozdûlení pravdûpodobnosti je známo. Integrací v ãase dostaneme pravdûpodobnost poru‰ení danou událostí pro danou
Ïivotnost tL. Jejich souãet pro v‰echny
události pak udává absolutní pravdûpodobnost poru‰ení pf v závislosti na pﬁedpokládané Ïivotnosti tL (tab. 1)
V˘sledek je dobrou ilustrací toho, co lze

BETON

od rozboru Ïivotnosti oãekávat a co mÛÏe
b˘t pro odbûratele zklamáním. Nedává
totiÏ jednoduchou odpovûì na otázku, jak
dlouho konstrukce bude slouÏit. Místo
toho poskytuje pravdûpodobnost poru‰ení jako funkci ãasu a je na uÏivateli, jaká
pravdûpodobnost je pro nûj pﬁijatelná.

Obr. 1 Pﬁívû‰ek – list,
beton, stﬁíbro, 60 mm

SE DOB¤E NOSÍ

Po 25 letech navrhování ‰perkÛ a umûleck˘ch pﬁedmûtÛ z tradiãních materiálÛ uvaÏoval Andrew Goss,
umûlec a ‰perkaﬁ, co je vlastnû ve ‰perkaﬁství cenûné,
zda jsou to drahé kovy a kameny, nebo nápad, invence. Rozhodl se pro materiál z opaãné strany spektra –
beton. Ponoﬁil se do studia a v˘zkumu, jak pﬁipravit
jemnozrnn˘, hust˘, odoln˘ a pﬁitom atraktivní materiál. PÛvodní motivací byla pouze chuÈ dokázat si, Ïe
dovede navrhnout hodnotné ‰perky, o které bude zájem, i z „bezcenného“ materiálu.
Pro ‰perky uÏívá nyní smûs Portlandského cementu,
kamenného prachu, metakaolín ke zlep‰ení zpracovatelnosti a zv˘‰ení pevnosti, polypropylénová vlákna
k zamezení vzniku smr‰Èovacích trhlin (a v tomto mûﬁítku i ke zv˘‰ení tahové pevnosti) a akrylát ke zv˘‰ení
houÏevnatosti a sníÏení nasákavosti. Jednotlivé kousky
lije Goss do jednoduchého kovového nebo plastového bednûní nebo pouÏívá techniky podobné intarzování, kdy pﬁedûlové stûny vytvoﬁí z kovÛ a plo‰ky vylévá betonem. „OdbedÀuje“
po 24 hodinách a povrch
dokonãuje brou‰ením za
vlhka brusn˘m papírem.
Andrew Goss ﬁíká o betonu: „Je to materiál, kter˘ má
jedineãné kvality pro umûlce a tvÛrãí osobnosti. Je
charakteristick˘ svou hmo34
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Obr. 2 Náramek,
beton, stﬁíbro
Obr. 3 Pírko ã. 2, Bronz, zlaté
plátky, betonov˘ rám,
180 x 120 x 40 mm

tou, chladností, odolností podobnû jako kámen, ale na rozdíl od kamene
pﬁebírá tvar bednûní, do kterého je
uloÏena betonová smûs. Beton je
materiál bez nárokÛ, je na umûlci jak ho rozezní.“
Goss A.: Concrete hanbook for artist: Technical notes
for smallscale object, Goss Design Studio, Ontario,
Canada 2002, e-mail: concrete@makersgallery.com,
www.makersgallery.com/concrete
Concrete, February 2003, str. 56, redakãnû zkráceno
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