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CAPITOLUL I

INTRODUCERE
Scopul urmărit în cadrul lucrării a fost de a studia posibi-

lităţile de utilizare optimă în reactor a combustibilului nuclear,

deci realizarea unui grad de ardere cît mai mare, fapt care se re -

flectă în preful de cost al energiei electrice produse prin scăderea

componentei transportului combustibilului. Pentru exemplificare, s-a

ales un reactor cu uraniu natural - apă grea, ţinîndu-se cont de fi-

liera adoptată pentru centralele nucleare care vor fi construite la

noi în tară, cu toate că problemele teoretice analizate şi programe-

le de calcul realizate pot fi foarte uşor adaptate şi pentru un re-

actor de tip PWR. Datorită modului de construcţie reactorul cu ura-

niu - natural - apă grea, pune probleme speciale atît din punct de

vedere al controlului cît şi din punct de vedere al manipulării com-

bustibilului.

In tist) ce la toate celelalte tipuri de centrale nucleare e-

lectrice încărcarea şi descărcarea reactorului se face atunci cînd

acesta este oprit, la reactorul cu uraniu natural - apă grea, încăr-

carea - descărcarea combustibilului se face cu reactorul în funcţiu-

ne cu ajutorul unei duble maşini de preluare - încărcare montată Ia

cepetele reactorului. Un avantaj al acestui tip de reactor este fap-

tul că utilizează casete de combustibil cu uranlu-natural, ceea ce

nu implică investiţii suplimentare pentru instalaţiile de îmbogăţire,

iar ca moderator şl agent de răcire apa grea.

Construcţia specială a reactorului cu uraniu natural - apă

grea (poziţie orizontală şi canale tehnologice cu cîte 12 casete ;pe

fiecare canal), face posibilă utilizarea multor metode de manipulare

a combustibilului în tirtpul funcţionării, sarcina noastră fiind de a

determina care dintre acestea e9te cea mai rentabilă. O problemă

foarte serioasă care afectează funcţionarea reactorului şl în apecial

perioadele cînd acesta trebuie oprit din diferita motive (defecte de

teacă, defecţiuni pe canalele tehnologice, defecţiuni în circuitul

primar, sau simple verificări de rutină) este apariţia în timpul fi-

siunii nucleare a produselor de fisiune şi în special a Xe-3 35, ele™
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ment cu o secţiune de absorbţie foarte mare şi care poate perturba grav
bilanţul neutronic al reactorului. De aceste probleme se tine seama pe
parcursul lucrării, atunci cînd se analizează diferitele strategii de
manipulare a combustibilului şi se fac comparaţii pentru stabilirea
strategiei optime.

CAPITOLUL II. ANALIZA EVOLUŢIEI CONCENTRAŢIILOR PRODUSELOR DE FISIUNE
Legătura dintre, concentraţiile produselor de fisiune în-reacto-

rul nuclear este redată printr-un sistem de ecuaţii diferenţiale, cîte
una pentru fiecare nuclid. La stabilirea ecuaţiilor s-a ţinut cont de
faptul că variaţia concentraţiei diferitelor nuclee depinde de următoa-
rele procese : randamentul de apariţie la fisiune a nucllâului respec-
tiv; dezintegrarea 3 ; captura de neutroni; emisia de neutroni întîr-
ziati; dezintegrarea y.

Ecuaţia diferenţială care redă concentraţia unui nuclid în sta-
rea fundamentală este de forma :

4 b- V V i V V »W —V «-V

- N-O-4HK - X. + <(>(a. + o . ) N. +(1-B, )A, N, +dt "f-f*^i i"i
k k k k -k _k k_, k-i

+(1 - «!_!>*!_! Ni-i + ei-iAi-i Ni-i + * 0i Ni +

-k-1 -k-1 k+i k+1 k+1
+ <f> a ± N ± + a i_ 1 \t_x N ±_ 1 (2.12)

Pentru a rezolva în mod practic sistemul de ecuaţii (2.12),
trebuie să se schematizeze fenomenul fizic cu ajutorul unor lanţuri
reprezentate de ecuaţii de forma următoare, care sînt mai puţin gene-
rale :

dN.
g NJO^UJ + Yj^Nj.! -Uj + 0.*)N. (2.17)

j = 1/2,3 ...

unde ": Y-..i reprezintă pe ̂ ^_x sau o.^if) în funcţie de natura legă-
turii cu precursorul j-1.

Sistemul de ecuaţii diferenţiale este rezolvat cu ajutorul unui
program de calcul realizat de autor numit PRODFIS cu predictor-corector
în care s-a apelat la formulele de integrare de tip Runge-Kutta şi
Adams. Programul a fost testat pentru un set de 19 ecuaţii (fiecare
descriind evoluţia unui produs de fisiune) cu un interval de control
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O £ t £ 3,6.IO4 sec şi o precizie de 0.2 %t /2/,/3/,/6/,/9/.

CAPITOLUL III. OTRĂVIREA CU XENON SI SAMARIU SI EFECTELE SALE
ASUPRA FUNCŢIONARII REACTORULUI NUCLEAR

Xenonul-135 şi samariul-149 sînt principalele produse de fi-

siune care prezintă interes şi care au secţiuni de absorbţie do

3,5.10 barn respectiv 5.10 barn pentru neutronii termici. Acumula-

rea acestor produse de fisiune face necesară o cantitate suplimentară

de combustibil nuclear, d*ci conduce la o funcţion*kre neeconomică a

reactorului nuclear. In cadrul lucrării au fost analizate posibilită-

ţile de reducere a concentraţiei nucleelor de xenon şi samariu, ceea

ce înseamnă în fond obţinerea condiţiilor de funcţionare economică a

reactorului.

Unul din procedeele care se preconizează a fi utilizate pentru

eliminarea dificultăţilor introduse de xenon este acela al circularii

combustibilului; dar tipul de reactor care va utiliza acest procedeu

nu a fost încă pus •pertodt -4a punct. Un alt mod vie a elimina efectele

otrăvirii cu xenon este de a menţine în reactoarele termice fluxul de

neutroni la energii pentru care concentraţia de xenon este neglijabi-

lă (energii la care xenonul nu are secţiune de absorbţie mare). Ceea

ce se urmăreşte în fond, este minimizarea concentraţiei de xenon,pînă

în momentul în care efectul său dispare sau este atît de mic încît nu

afectează prea mult funcţionarea reactorului şi mai ales pornirile şi

opririle repetate ale acestuia. Cazul xenonului este analizat pentru

perioada imediat următoare opririi reactorului nuclear, studiindu-se

şi cinetica concentraţiei de xenon înainte de oprirea reactorului.

Dacă nu.se utilizează programe optimale de control la oprirea reac-

toarelor nucleare cu fluxuri de neutroni mari, cantitatea de combus-

tibil adiţională necesară, pentru o repornire imediată este cel puţin

de acelaşi ordin de măriire cu cea necesară pentru contracararea efec

tului concentraţiei de xenon în timpul funcţionării la puterea de

echilibru. In cadrul calculelor efectuate pentru determinarea modului

optim de oprire al reactorului nuclear, ecuaţiile cinetice ale reac-

torului otrăvit xenen-iod s-i promeţiu-samariu, au foet transcrise din

considerente matematice, In dimensiuni relative. Pentru xenon*todf- vom

avea :
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-(g + a o?) x + Uj^q+a^y + y1(q+aQ)ip (3.15)

y = 9 - y

iar pentru samariu - promeţiu :

s « b o(p - s 9) (3.17)

p = 9 - p (3.18)

Condiţiile iniţiale de echilibru x(o) = y(o) = s(o) =p(o)= 0

şi <p(o)=l, implică x(o) = y(o) = s(oj = p(o) = 1 , unde intervalul de

timp luat în consideraţie pentru normalizarea concentraţiei de xenon

şi iod este măsurat în unităţi X~ = 9,8h, iar intervalul de timp

pentru normalizarea concentraţiei de samariu şi promeţiu este măsu-

rat în unităţi A'1 (77,2h) /2/,/44/.

CAPITOLUL IV, ANALIZA EFECTULUI OSCILAŢIILOR CONCENTRAŢIEI DE XENON
LA REACTORUL CU URANIU NATURAL - APA GREA

Efectul spaţial al xenonului se referă la situaţiile în care

puterea creşte într-o regiune a reactorului descrescînd simultan în

altă parte. Presupunînd că într-un reactor termic de mare putere,

funcţionînd la echilibru, poate surveni o perturbaţie ca rezultat al

unei creşteri slabe de putere într-o zonă a reactorului, în acest

punct apare imediat o creştere a numărului de neutroni absorbiţi

datorită măririi valorii concentraţiei de xenon, o reducere a concen-

traţiei de xenon într-o parte a reactorului aduce la o creştere co-

respunzătoare a puterii, deoarece este absorbit un număr mai mic de

neutroni de către xenon. Referindu-ne la aspectul spaţial al oscila-

ţiei presupunem că puterea totală a reactorului este menţinută con-

stantă, o creştere de putere într-o regiune a reactorului determinînd

o descreştere de putere în altă regiune şi invers.

In cadrul lucrării de faţă pentru analiza oscilaţiilor intro-

duse de xenon a fost pus la punct de către autor un program intitulat

OSCXEN, care poate simula comportarea în timpul funcţionării' a unui

reactor nuclear la care puterea totală variază într-un mod arbitrar

şi la care se poate face o modificare a distribuţiei de flux în orice

moment. Pentru exemplificare, s-a ales cazul unui reactor cu uraniu

natural - apă grea, care constituie subiectul tezei. Programul de

calcul OSCXEN este capabil să redea valorile concentraţiei de xenon,
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iod şi ale distribuţiilor de flux termic şi rapid sub formă de diagra-
me cu două dimensiuni în funcţie de următoarele modele matematice :

a) - pentru concentraţie de iod :

T
I(T) = expt-Aj T) Ivij. E f / ^ ( t ) e x p U j t J d t + 1 ( 0 ) | ( 4 . 3 )

o
b) - pentru fluxul de neutroni :

<J>w(t) =^ w(0) (1 + at + Bt
2) (4.4)

c) pentru concentraţia de xenon :
T T t

x(t) = exp(- £ Adt)j / exp(/ Xdt') (Xjl+u Sf <J>w(t)at)+x(0) |
0 ° (4,6)

La scrierea programului s-a presupus fluxul constant pe inter-

valul de timp analizat, făctndu-se o extrapolare quadratics a fluxului
termic, extrapolarea fiind bazată pe valorile anterioare ale fluxului
termic în acel punct. Rezultatele obţinute cu ajutorul acestui program
de calcul au fost utilizate ca"date de intrare în programul pentru de-
terminarea strategiilor optimale de flux la oprirea reactorului nu-
clear şi în programele pentru stabilirea strategiilor optime de manipu-
lară a combustibilului în zona activă /2/,/3/,/8/,/44/.

CAPITOLUL V. METODE DE CALCUL UTILIZATE PE&TRU DIKMUAREA EFECTULUI
CONCENTRAŢIEI DE XENON

V. 1 ,Stablllie.a pn.oble.mzlo*. de. maxim ii minim pzntn.ii. xenon

Concentraţia de xenon creşte rapid după oprire, în cazul în
care panta fluxului este abruptă, prezentînd un maximum pronunţat în
special în cazul reactoarelor de putere foarte mare. Pentru realiza-
rea unui control flexibil al opririi reactorului, în cazul în care nu
avem la dispoziţie decît cantităţi limitate de combustibil adiţional
pentru contracararea reactivităţii negative a xenonului, se urmăreşte
obţinerea unor programe de calcul care să furnizeze valorile fluxului
optimal de oprire ţinînd cont de următoarele probleme :

* PA.oble.ma ia) : care este fluxul optimal de oprire a reactoru-

lui astfel îneît să se poate minimiza maximul concentraţiei de xenon

care survine după oprirea reactorului; într-un interval de timp admis

pentiru oprirea reactorului (cu anumite restricţii asupra mărimii flu-

xului şi a concentraţiei de xenon). Aceasta este problema minimaxului

concentraţiei de xenon. Timpul după care reactorul este repornit în

perioada care urmează opririi s-a luat în consideraţie cînd s-a for-

mulat a doua problemă.
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Piobtzma. (fa) : cu aceleaşi restricţii asupra mărimii fluxului

şi a concentraţiei de xenon şi acelaşi interval de oprire T, s-a de-

terminat fluxul optimal de oprire care să conducă la minimizarea con-

centraţiei de xenon într-un timp T > T în perioada de cupă oprire.

'£ este timpul la care dorim să repornim reactorul. Aceasta este pro-

belma minimizării concentraţiei de xenon. Se observă imediat că de

fapt problema (a) este un caz particular al problemei (b),unde T

coincide cu apariţia "vîrfului" concentraţiei de xenon.

•5.2. PtiogiG.ma.tza dinamica ii. cnJ.te.nJLu.L minimax
Scopul principal este realizarea programului de control al

opririi reactorului nuclear» avînd ca rezultat minimizarea maximului

concentraţiei de xenon care apare după oprire. Pentru studierea aces-

tei probleme s-a utilizat criteriul functional "minimax". Dacă s-ar

fi utilizat numai calculul variaţional clasic, acest tip de problemă

ar fi fost tratat destul de greoi. Apelînd la metodele programării

dinamice s-a obţinut xjn algoritm de calcul care a dat soluţiile pro-

blemei studiate. Fluxul optimal de control <p, s-a determinat impunînd

următoarea condiţie asupra concentraţiei de xenon :

Ixjjl = |min| (5.28)

unde ecuaţia de stare este :

CU X.

iar fluxul este supus restricţiei :

Considerăm

0 < <p < M

fN(c) = min

In starea finală, nu mai avem nici o secvenţă de control :

f o(O = |xo| = |c|

Pentru o singură fază de control rămasă se poate scrie :

(5.29)

(5.30)

(5.31)

(5.32)

min r f o < a c

min ff <a c), fo(ac + M)) {5.33)

M
este 0 sau M, deci f Q este lineară în funcţie de q> . Rezultăcînd

că fj(c) = |ac|. In general, pentru i faze rămase pentru control pu-

tem scrie că :
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f±(c) = min fi_1(ac + <p±) (5.34)

0<piSM i=l,2,..., N

Aplicăm criteriul minimax şi considerăm secvenţe {p.} supusă restric-

ţiei anterioare, ceea ce ne conduce la următoarea expresie :

min max [ s^ | ; i = l,2,...,N

9J i 1

(5.35)

Aceasta este politica optimală de control q> cu ajutorul căreia s-a

minimizat maximul lui |x| în orice interval i ales întîntplător, uti-

lizînd ecuaţia de stare (5.29). Considerăm :

min max x.

pentru i=l,2,... N

Dar :

fo(c) =

E. (c) = min max |x, j
1 ip1 i=O,l 1

Atunci f.

= min max (|c|, |ac+f.|)= min max | |c| ,f (a,c+<p.) |.

(5.36)

(5.37)

(5.38)

In cazul în care, pentru control mai rămîn i faze, putem scrie :

f. (c) = min max | |c | ,f._. (ac+Pj) |= max ||c|, min f._j (ac+ip.) j

~ i ~ i L (5.39)

i=l,2,...,N 1=1,2,...,N

Scopul nostru a fost să obţinem o secvenţă de control optimal {<p }

în aşa fel încît să avem :

min max |x.|
1 i = 1,2,..., N

unde starea sistemului este descrisă de ecuaţiile :

(5.40)

xo = cl

y o -
 C2

(5.41)

Am notat cu x şi y concentraţiile de xenon şi iod, cu <3(xn,yn) pro-

ducţia de xenon şi iod la fisiune, iar cu A intervalul de timp.

Xn continuare am utilizat relaţia :

max (N l fN 2,...,N k) = max |Ni,max(Nl,...,Nh,Nj,...,Nk)| (5.42)

Luăm :



- 9 -

= min max i

!.. .N

= min

•i
max maxllxj.

i = 1,2,...,N-1

(5.43)

acţionează după indicele i (peste setul <p.), pu-Operatorul minim

tînd fi plasat în interiorul parantezelor, ceea ce pe conduce la o

expresie de forma :

f„(c,, Ci) = max (1^1, min max \x^\) =V 1' C2>

i = 1,...,N-1 (5.44)

max d(c
1,

In acest fel se poate analiza setul ce. pentru o secvenţa mai puţiii.

Sistemul este asemănător cu ceea ce s-a analizat anterior, numai că

acum s-a avansat în vechea stare (c.jC,)» într-o nouă state

ICJ^+CJA, c2+ă(cltc2)&\ dată de ecuaţia (5.41).

5.3. Atgoiltmat pn.0QKa.ma.iUi dinamice.

Algoritmul programării dinamice a fost utilizat sub forma :

= min

0<<pk<M

cu următoarele condiţii iniţiale

k = 1,2,..., N

„ y o) = R(xo,yo) sau _ ^

R şi Z fiind funcţiile obiectiv pentru problemele (a) şl (b)

(5.67)

(5.68)

' ( X T ' V T )

cu restricţiile

0 < <p < M X S X. (5.69)

Calculul este început prin formarea unei matrlci bidimensio-

nale (x

o»yQ)» c«lculîndu-se R sau Z după caz, rezultînd F (x ,y )

sub formă de tabel de date.

Utilizînd (5.67) şi (5.69) pentru k=l, se calculează.şi se

stochează în memorie Fl şi <p , calculul repetîndu-se pentru

K = 2^ 3f•# t;n*

Restricţia pentru contracararea efectului concentraţiei de

xenon, facilitează lucrul pe calculator pentru min P. , ţinînd cont

de x < x . Codul de calcul realizat de autor ţi r?urnit XENPROG, nece-

sar obţinerii soluţiilor pentru problema minimaxului xenonului şi a
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minimizării concentraţiei de xenon este scris în limbaj FORTRAN IV
şi conţine aproximativ 450 instrucţiuni. Tabelele F. sînt stocate
succesiv pe o bandă magnetică. După ce au fost calculate şi stocate
toate tabelele F^.Fj,... ,FN, extremul (xj£,yk) pentru k=0,l,...,N şi
secvenţa optimală (?„) de flux sînt obţinute prin integrarea nume-
rică a ecuaţiilor de stare. Aceasta se realizează utilizînd condi-
ţiile la echilibru x=y=<p=i. Se obţine <?^, deci ne rămîn N decizii
de control la început, corespunzînd lui x=y=l introduse în tabe-
lul FJJ. înlocuind q>̂ , ecuaţiile de stare sînt integrate la timpul
t * T/N obţinîndu-se t^-i'yjj-i)* Dacă A e suficient de mic, putem
scrie :

£>A' yN-X = VN + *Vl4)ă (5'73)

Se înregistrează acum tabelul Pj,.,, pentru xN_,,
 VH«I'

dublă interpolare şi obţinînd un flux <t^_x corespunzător. Procedeul
se repetă pînă în momentul în care toate tabelele F. se epuizează
generîndu-se locui geometric de extremum, pentru secvenţa {x «y»)-

CAPITOLUL VI. REZUITATE DE CALCUL SI VERIFICĂRI ALE PROGRAMELOR
DE CALCUL CU CADRUL XENPROG PRIVIND EFECTUL
CONCENTRAŢIEI DE XENON LA REACTORUL VVR-S

6.1 .lnte.KpKzta.KZ.0. Ke.zultoutit.OK zx.pe.Ki.mwta.le.

, . Experimentele la reactorul WE-S pentru o oprire optimală
au fost realizate pentru o configuraţie de zonă activă care conţi-
nea elemente combustibile aproape consumate, deoarece se recomandă
ca măsurătorile să se facă cu puţin timp înainte de schimbarea con-
figuraţiei zonei prin adăugarea unor elemente combustibile noi şi
funcţionarea la putere mai mare (respectiv un flux mai mare de neu-
troni), la care să se repete măsurătorile. Fluxul mediu de neutroni
în timpul efectuării măsurătorilor a fost <J> = 2 x 10 n/cm sec la
o putere nominală de 2 MW. Rezultatele obţinute cu ajutorul progra-
mului de calcul şi valorile obţinute pe cale experimentală sînt re-
prezentate în figura 6.7. Diferenţa evidentă dintre curbele trasate
are ca explicaţie în primul rînd faptul că oprirea reală a reactoru-
lui este mai puţin abruptă decît oprirea rezultată din calcul.
Această diferenţă este mică în porţiunea de după pornire deoarece
reactorul poate fi repornit foarte rapid din motive de siguranţă.
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6.2. lntz\dtpe.ndznta dlntie. vatoa/ita. fluxului ti
pzntKu concznttiatia de xznon

Problemele (a) fi (b) analizate In capitolul 5, stnt proble-
me tip ale controlului optimal terminal, rezultatul fiind o funcţie
de parametrii fazei finale de control. Deci criteriul utilizat pen-
tru optimizare este neafectat de orice tip de control suboptimal.
Pe linia x .« x , x • 0 şi Împreună cu ecuaţiile de stare (3.15) şi
(3.16) se ajunge la o ecuaţie diferenţială din a cărei soluţie re-
zultă o expresie pentru fluxul de neutroni la oprire <t pe linia

° Vl (6.7)

Timpul t, este In funcţie de primul extrem spontan care impune con-
diţia ca x*xc să poată fi marcat cu semnul + ca' Xn figura 6.10 şi
6.11, t, şi t, fiind măsuraţi din aomentul initial. La valoarea t«t_
fluxul este adus de la 0 la valoarea dată de (6.7), adică t(tj)S M.
9 scade atunci exponenţial plnă la momentul t-t2 cXnd 9(t.) • M,
ceea ce coincide cu valoarea lui <? pentru extremul spontan. Aceste
rezultate sXnt redate Xn figura 6.12 Xn cazul unui exemplu specific»
clnd M«l. In figura.6.13 sXnt redate rezultatele obţinute cu ajuto-
rul unor programe optimale de control şi schimbările rezultate Xn
ceea ce priveşte reactivitatea de xenon pentru diferite perioade de
control T şi un interval de timp după oprirea reactorului necesar
minimizării maximului concentraţiei de xenon. Programul XENPBDG re-
alizat pentru un reactor cu uraniu natural - apă grea a fost adoptat
la reactorul WR-S pentru verificarea rezultatelor pe cale experi-
mentală. Concordanta dintre rezultatele experimentale (utilizXnd
indicaţiile programului XEKPROG) şi cele obţinute prin calcul ates-
tă valabilitatea programului XENPB06. Programul poate fi utilizat .
pentru reactoare cu uraniu natural - apă grea sau uraniu îmbogăţit -
apă uşoară cu condiţia unor modificări relativ simple impuse de
geometria reactorului respectiv şi de condiţiile de funcţionare.
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CAPITOLUL VII. STALILIREA STRATEGIILOR OPTIME DE DEPLASARE A
COMBUSTIBILULUI SI DE OPTIMIZARE A OTRĂVIRII CU
XENON LA REACTfPUL NUCLEAR CU URANIU NATUPAL "
APA GREA

I/IÎ. 7. PQilbiliZat-ild manaazmzntului corr.bu&tlblJiuZul

Managementul combustibilului încearcă să determine modelele

optimale de deplasare a combustibilului pentru mai multe faze de re-

încărcare pentru toată perioada de funcţionare a reactorului. Utili-

zXnd metoda programării dinamice pentru toate problemele de manage-

ment al combustibilului se determină schemele de reîncărcare necesa-

re pentru atingerea a trei obiective diferite :

a) minimizarea vSrfului de putere ;

b) maximizarea arderii combustibilului ;

c) minimizarea timpului de oprire.

Metoda clasică a programării dinamice aplicată la o problemă

mai generală de management al combustibilului pentru un irodel de re-

actor cu trei regiuni, poate fi fesabilă lutnd în considerare două

ipoteze :

1. deplasarea combustibilului survine numai atunci cînd com-

bustibilul atinge specificaţiile maxime de ardere sau cînd compozi-

ţia zonei active are o asemenea structură Snclt ieactorul nu poate

să devină critic mult timp. Astfel de stări ale sistemului, au fost

numite itan.1 ţlnalz.

2. zona (regiunea) cea mai consumată de combustibil va fi

înlocuită prima. Dacă trebuie să fie înlocuite două regiuni» atunci

este păstrată în zona activă regiunea cu arderea cea mai scăzută

dlntze cele două.

Aplicarea unor politici optime de iranipulare a combustibiIu- f

lui ne conduc la : f

1. evitarea depăşirii limitărilor fizice în procesele de

ardere ;

2. posibilitatea de a arde combustibilul într-un asemenea

mod încît să realizăm obiectivul propus în concordanţă cu o anumită

filozofie de management. *

Programarea dinamică este foarte uşor de aplicat la proble-

mele d» decizie secvenţială, cura este si cea a managementului corn- /
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bustibilului, deşi se poate rezolva cu această metodă numai o proble-
mă simplificată, deoarece numărul de calcule necesare pentru obţine-,
rea optimului creşte exponenţial cu numărul combinaţiilor de schimba-
re a combustibilului. Modelul reactorului, utili2at pentru aplicarea
metodei programării dinamice, simulează procesele de consum de combus-
tibil In zona activă a reactorului, prin rezolvarea ecuaţiei difuziei
monoenergetice în stare staţionară :

v lf i> - Ea4> - 0 . , (7.1)

Ecuaţia de difuzie este rezolvată cu secţiunile macroscopice
constante pentru fiecare din regiuni, cu următoarele condiţii limită:

a) - zona activă este simetrică şi deci două regiuni adiacente
lA centrul zonei sînt. imagini în oglindă ;

b) - fluxul şi Curentul de neutroni se anulează la suprafaţa
reactorului ;

c) - curenţi parţiali în două regiuni sînt egali la graniţa
lor comună.

Modelul reactorului constă din trei regiuni, fiecare dintre
ele fiind divizată în trei zone. Regiunile adiacente au un punct de
localizare x^ pt i. - 1,...,8. Dacă se cunoaşte fluxul în trei
puncte ale fiecărei regiuni, poate fi dezvoltat după următorul model
de interpolare Lai range :

} ' Ux-x a)/(x c-x a)} +

•{(x-xb)/(xc-xb)} + (7.2)

•{(x-xo)/(xb-xc)} •

Aceasta este echivalent cu a reprezenta fluxul cu o para-
bolă în fiecare zonă şi deci fluxul în fiecare, din cele 3 regiuni
este componenta a trei parabole conectate. Una din ipotezele impor-
tante este aceea că fluxul variază'uşor -£n raport cu x. Fluxul dez-
voltat este substituit în ecuaţia de difuzie pentru toate cele nouă
zone.
. i. '; Legătura celor nouă 'Zone eâte datorată unor condiţii la li-
mită esenţiale, curenţii parţiali fiind reglaţi pentru a fi egali
la interfeţele dintre zone. Se urmăreşte atingerea următoarelor
obiective :
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a) evaluarea lui v care este o variabilă d«* control f

b) evaluarea fluxului în 27 puncte pe zona radiaiă ,

c) ajustarea lui c = v E--I= , pîr.â ce reactorul devine
JL a

critic. Se presupune că v variază continuu păstrînd reactorul complet

critic pe întreaga perioadă de funcţionare a centralei. Deoarece

o = Vi:.--! , varierea lui v este echivalentă cu ajustarea lui l uni-

form în zonă păstrînd reactorul critic în cazul £p care se utilizează

o substanţă de otrăvire consumabilă sau o bară de control uniformă

fictivă.

l.l. Vn.occ.iul de. ati.de.KZ

In timpul procesului de ardere trebuie să se cunoască tot

timpul un tablou de comportare al concentraţiilor nucleelor de U ,
O 5jîO 23? 135

U , Pu "" şi Xe . In cazul reactorului cu uraniu natural - apă

grea se pot stabili 32 ecuaţii/ care să redea evoluţia concentraţi-

ilor nucleelor ce intră în compoziţia elementelor combustibile în

timpul procesului de ardere, ecuaţii care pot fi integrate normal

după o rutină de integrare de tip Runge - Kutta. Pentru scopul pro •

pus, acela de a realiza manipulări optime ale casetelor do combusti-

bil în zona activă, în aşa fel îneît gradul de ardere să fie maxim.,

este suficientă studierea comportării concentraţiilor de nuclee de

U 2 3 5 , U 2 , P u 2 3 9 'după următoarele ecuaţii pe fiecare din cele trei

regiuni ale modelului reactorului :
lie 2T5 2 ^ 5 ' ^ 235

Ni J a(t) = Ni'^CO) e / J : > - pentru i r " (7.35)

Ni 2 3 8(t) = Ni 2 3 8<0) e 2 3 8 - pentru U 2 3 8 (7.36)

H i ( t , = . a { 1 . e ) +

-X 2 3 9(t).t -A_3S(t).t , 3 g

e * 3 3 - e

 23b pentru P u 2 3 9 (7.37)

Un alt set de ecuaţii care trebuie să fie analizat este cel

care urmăreşte evolufia valorilor secţiunilor macroscopice de fisiune

pentru U 2 3 5 şi P u 2 3 9 şi de absorbţie pentru U 2 3 5 , U 2 3 8 şi X e 1 3 5 .
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Efi(t) - Ni
235(t) O 2 3 5 + Ni239(t)of

235

£ e
135
(t)

(7.49)

(7.50)

(7.51)

7.3. Mod&ZuZ pn.oQiamaKA.-L dinamice.

Algoritmul programării dinamice se aplică de la sfîrşitul

procesului (SA - variabila de 5tare la începutul procesului i, varia-

ză) şi pentru fiecare fază sînt analizate toate deciziile posibile di

şi se obţine venitul optim R.. Venitul maxim la pasul i este :

M i(S i,di) » max {R^JS^, d^) } (7.53)

Cînd se aplică programarea dinamică la managementul combusti-

bilului, variabilele sistemului pot fi clasificate în funcţie de rolul
4

lor în algoritmul programării dinamice. Decizia trebuie luată atunci

cînd a fost atins gradul de ardere al combustibilului într-o regiune

limită superioară.

Venitul este dependent de obiectivul optimizat*. Dacă obiecti-

vul este de a menţine vîrful mediu de flux la minimum, venitul va fi.

determinat prin medieiaa vîrfului minim de flux pe toată durata fazei

de tranziţie. Se ia 6 decizie care se poate aplica la "model şi se re-

zolvă ecuaţJa â e difuzie pentru cele trei regiuni ale reactorului cu

D7 2

- Oi

regiune» 1 regiunea 2 regiunea 3

O decizie este luată numai atunci cînd este atinsă o stare

finală, programarea dinamică fiind simplificată prin considerarea

unui număr de faze la fiecare pas de oprire. Starea finală a fost

definită ca fiind starea reactorului (determinată prin stabilirea

secţiunilor macroscopice ale celor-trei regiuni) atunci cînd acesta

nu poate multă vreme să fie critic, sau cînd s-a atins limita de

funcţionare a centralei. Urmărind procesul retrospectiv în timp, se

generează o succesiune de tabele, în fiecare moment fiind luată o "



decizie. Primul tabel corespunde la primul pas din algoritm, tabelele

următoare putina fi găsite utilizlnd primul tabel.

Pe basa algorltiaului programării dinamice a fost realizat un

program de calcul numit MMJCOMB, utilizat pentru obţinerea strategi-

ilor optime de deplasare a corabustibilului în reactor şi optimizarea

efectului otrăvirii cu xenon.

Au fost analizate toate procedeele de management al combusti-

bilului §J s-au făcut comparaţii între rezultatele obţinute aplicîn-

du-se stretegiile „optime de deplasare în cadrul fiecărei tehnici de

management /34/, /40/,/46/,/S4/,/69/.

CAPITOLUL VIII« REZULTATE OBŢINUTE IN URMA APLICĂRII STRATEGIILOR
OPTIME DE DEPLASARE A COMBUSTIBILULUI SI DE OPTIMIZARE A OTRĂVIRII

Ca referinţă pentru calcule s-au ales datele pentru un re-

actor cu uraniu natural - apă grea de 200 MWe, care au fost introduse

initial într-un cod de tip WIMS adoptat pentru determinarea caracte-

risticilor fizice ale combustibilului şi în cadrul OSCXEN. S-au ob-

ţinut proprietăţile celulei reactorului ca o funcţie de flux- timp

pentru combustibil U şi pentru combustibil cu diferite îmbogăţiri.

Datele de ieşire din acaste coduri au fost utilizate ca date de in-

trare în cadrul de calcul MANCOMB care are ca obiect studiul diferi-

telor tehnici ale managementului combustibil şi otrăvirii, compara-

ţia rezultatelor acestor tehnici şi alegerea variantei optime de mana-

gement. Tehnicile de management pentru care au fos; obţinute cele

mai bune rezultate sînt s deplasarea combustibilului bidirectional

continuu în stare staţionară, iradierea combustibilului prin deplasare

centru - exterior, iradierea pe grup a combustibilului.

PlII.f. Ve.pZa.iax.za. combustibilului bidiie.ction.al continuu,

in bta.Ki bta.tiona.Ka.

In cadrul analizei acestei tehnici de management s-a determi-

nat influenţa a diferiţi factori asupra modului de manipulare a com-

bustibilului cum ar fi de exemplu : îmbogăţirea combustibilului,

variaţia radială a gradului de ardere, zonele cu îmbogăţire diferită,

influenţa otrăvirii cu Xe şi Sm şi a otrăvu-rilor consumabile asupra

aplatizării fluxului axial, etc. Gradul de ardere poate fi uniform

în orice canal (A, t)r viteza de deplasare a combustibilului în
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direcţie axiala poate fi uniforră je toate carnalele (Vg c o n s t ) » sau

fluxul poate fi ajustat pentru a se produce creşteri rsfnir.e ale den

sităţii âe putere ($. . d ). latoogăţirile considerate au fost :
u mill "P ois

uraniu natural (0,72 %>j 1%; 1,3%> 1,5% ir".

In cazul manipulării bidirecţionale continui a combustibilu-

lui în reactorul funcfcianîiid la stare staţionară, aplatizarea puterii

Sflr direcţie radială este însoţită de o variaţie a gradului de ardere.

Acest procedeu nu reprezintă un control specific asupra aplatizării

«Hale.

Studiind efectul otrăvirii cu Xe şi Sm şi al oUe&vurilor

fixe pentru aplatizarea axiala, s-a constatat că în fiecare caz, dis-

tribuţia axială a otrăvirii care dă maximul de aplatizare pentru o

otrăvire maximă dată» a fost obţinută prin iteraţii.

Posibilitatea de aplicare a controlului otrăvirii Xn caşul

managementului bidirecţional continuu al combustibilului a fost stiv-

ttlată pentru cazul uraniului natural şi pentru o îmbogăţite de 1,3%

0^-^.Este evident că nu se pot stiliza otrăviri pentru aplatizare

tft Cazul uraniwlui natural. La o îmbogăţire de 1,3%, pierderile £n

gfadul de ardere sînt mult mai mici şi Sa. acest caz poate exista o

justificare pentru utilizarea în anuirite situaţii a otrăvurilor fixe.
VIU.2. Iradiază, combustibitutui p\in deplaiaiz ce.ntK\i-

CX.tZA.i01

Tehnicile de management aplicate combustibilului în cazul

deplasării casetelor uzate din centrul zonei active spre periferia

acesteia se deosebesc de tehnicile bidirecţionale continui. Extinde

rea studiului privind iradierea combustibilului prin deplasare

centru-exterior pentru diferite îmbogăţiri, a necesitat modificări

ale codului de calcul MANCOMB pentzu a se-putea obţine o convergenţă

corectă a fluxului pentru îmbogăţiri mai mari' de 1%. De fapt, apar

nişte valori de extremum în regiunile cu combustibil proaspăt in-

trodus în zona activă. Variaţia radială a gradului de ardere-pentru

o distribuţie de putere aplatizată a fost utilizată în studiul ira-

dierii combustibilului prin deplasare contru-exterior, ţinînd cont

de dependenţă radială de flux-timp la descărcare, identică cu cea

utilizată la deplasări bidirecţionale. Fste interesant de remarcat

faptul că rezultatele obţinute prin utilizarea unei variaţii radiale

a gradului de ardere In iradierea prin deplasare centru-exterior au o
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comportare similară cu cele obţinute prin aplicarea tehnicilor de

management continuu bidirectional.

fill. 3. Ifia.d-lz>iza. pe g-tap a. combuit-Lb-LZutui

Obiectivul de bază a fost determinarea combinaţiei optime

dintre îmbogăţirea combustibilului şi tehnica controlului otrăvirii

care va avea ca rezultat scăderea costului energiei electrice fur-

nizate. S-a analizat efectul îmbogăţirii combustibilului, controlul

otrăvirii, îndepărtarea otrăvirilor şi utilizarea unor substanţe de

otrăvire consumabile. In primul rînd s-a efectuat o analiză asupra

cazului cînd se utilizează o îmbogăţire iniţială uniformă şi se efec-

tuează un control uniform al concentraţiilor produselor de otrăvire,

aplicîndu-se trei metode de distrugere şi control pentru aceste

produse : dezotrăvire uniformă, controlul radial şi axial al substan-

ţelor de otrăvire. Datorită fluxului mare de neutroni şi a puncte-

lor de extremum care apar pentru densităţile de putere, a fost posi-

bilă utilizarea zonelor radiale şi a tehnicilor de control axial al

otrăvirii numai în cazul combustibilului natural. Rezultă din aceasta

faptul că trebuie să se ia în considerare controlul comportării pro-

duselor de otrăvire pentru toate tipurile de combustibil indiferent

de excesul de reactivitate al acestuia.

Variaţia curbei de îndepărtare uniformă a produselor de otră-

vire este tipică pentru o zonă activă uniformă ini' ial, în care re-

activitatea combustibilului în centru, unde fluxul este maxim, este
239

dată în primul rînd de Pu a cărui concentraţie creşte şi acoperă

pierderile produse prin consumarea U şi apariţia produselor de

fisiune. Creşterea reactivităţii în centrul zonei, urmează unei des-

creşteri a valorii fluxului în zona centrală, avînd ca rezultat

aplatizarea distribuţiei de putere. In cazul în care se utilizează

un control pe zone radiale şi axiale al concentraţiilor produselor

de otrăvire fluxul şi puterea au tendinţa de a prezenta nişte valori

maxime în locurile în care controlul produselor de otrăvire este

suprimat.

Vili. 4. Compaiatie. inttte tzknicile. de. mana.gzme.nt analizate

Problema comparării celor trei tehnici de management (care

au dat rezultafcetecele mai bune) este foarte dificilă datorită fap-

tului că reactorul poate fi optimizat în ceea ce priveşte combusti-

bilul şi sistemul de control.
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Reactorul analizat a fost optimizat pentru manipularea com-

bustibilului bidirecţional continuu cu cîte patru casete. Din cauza

densităţii de putere relativ scăzută care poate fi atinsă cu reac-

toarele cu D_O faţă de cele cu H,0 dimensiunile vasului calandria

ar putea constitui un factor limitativ, dar avînd în vedere concep-

ţia tubului de presiune care conduce la obţinerea unor valori optime

ale gradului de ardere utilisînd manipularea bidirecţională continuă,

nu se pun nici un fel de probleme în acest sens.

CAPITOLUL IX, CONCLUZII

Contribuţiile originale ale autorului privind studiul efec-

tului otrăvirii cu xenon asupra strategiilor de manipulare a com-

bustibilului într-un reactor cu uraniu natural - apă grea, pot fi

rezumate după cum urmează ;

1. Realizarea unui program pentru controlul permanent al

concentraţiilor produselor de fisiune, numit PRODFIS, care permite

obţinerea în orice moment a valorii concentraţiei pentru un anumit

produs de fisiune. Programul poate urmări simultan 19 produse de

fisiune şi poate ':urniza informaţii la diferite intervals de timp

în funcţie de capa ;itatea calculatorului utilizat.

2. Tratarea matematică a problemelor legata de comportarea

concentraţiilor de Xe şi Sm în reactoz- şi influenţa pe care o au

asupra funcţionării acestuia.

3. Analiza influenţei oscilaţiilor concentraţiei de xenon

asupra funcţionării unui reactor nuclear cu uraniu natural - apă

! grea, prin realizarea unui program de caictfi numit OSCXSN -u sjy-

| torul căruia pot fi obţinute valorile r.sdiale şi axiale pentru

I fluxul de neutroni rapid şl termic la anumite intervale de timp şi

, valorile concentraţiilor de iod şi xenon la diferite Intervale de

timp.

; 4. Aplicarea metodelor programării dinamice la studierea

I problemei controlului otrăvirii-cu xenon şi sarnariu, solutionîndu-se

I doua aspecte ale acestei probleme şi anume .minimizarea valorii con-

; centraţiei de xenon şi minimizarea maximului concentraţiei de xenon.

J Problema este rezolvată prin utilizarea unui sistam de control de

tip "bang-bang".
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5. Realizarea unui prograrr de calcul XiNFROG necesar deter

minării variantei optime jfentru fluxul de'neutroni la oprirea reac

torului în aşa fel îneît să fie îndeplirite cele două condiţii im-

puse de minimizare a concentraţiei de xenon sau de minimizare a ipa

ximului concentraţiei de xanon.

6. Efectuarea unor măsurători experimeYitale pe reactorul

TOS necesare verificării rezultatelor obţinute cu canalul XEHPROG.

Concordanta dintre rezultatele obţinute pe cale experimentală, apli-

cîndu-se indicaţiile codului XENrROf? şi rezultatele obţinute prin

calcul, indică faptul ca prograrul este bine realizat.

7. Analiza tehniciler de management care pot fi aplicate la

un reactor cu uraniu natural - apă grea utilizîndu-se metodele pro-

gramării oinamice. A fost realizat un program de calcul MANCOMB cu

ajutorul căruia au fost posibila comparaţii între tehnicile de"

management luate in considerare.

8. Efectuarea calculelor privind comportarea parametrilor

fizici ai reactorului cu uraniu* natural •- apă grea utilizînd codul

MANCOMB şi datele de ieşire din candurilt OSCXEN şi XENFROG. Au

fost făcute comparaţii între tehnicile de management analizate,pen •

tru combustibil uraniu natural şi combustibil cu diferite grade de

Îmbogăţire.

Trebuie subliniat faptul că toate calculele dare au,,fost

efectuate, folosesc modelele şi metodele elaborat', de către autor

şi care^ au fost publicate într-un număr de 32 lucrări ştiinţifice

apărute în literatura de specialitate.
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