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Marcin Szuta: Wstęp do analizy fizyko-technicznej układu akcelerator, źródło spalacyjne i
pokrytyczny reaktor jądrowy. W niniejszej pracy przedstawiono analizę trzech podstawowych
elementów systemu sterowanego akceleratorem. Opisując źródło spalacyjne podkreślono, że
obok powszechnie przyjętej teorii spalacji zjawisko spalacji nie zostało jeszcze dostatecznie
zbadane. Analizując reaktor podkrytyczny jako wzmacniacz energii pierwotnego źródła
spalacyjnego zasugerowane specyficzne widmo neutronów aby uzyskać optymalne warunki dla
wytwarzania energii, wypalenia i transmutacji. W rozdziale poświęconym akceleratorowi, który
przyśpiesza naładowane cząstki, przedstawione są dwie zasady przyśpieszania na przykładzie
pracujących akceleratorów: liniowa akceleracja - LINAC i cyklotron. Na końcu przedstawiono
projekt systemu sterowanego akceleratorem MYRHA dla celów badawczych opracowany przez
Belgijski Ośrodek Badań Jądrowych SCK«SEN oraz koncepcję reaktora jądrowego typu
RBMK-1000 ze źródłem spalacyjnym łącznie z omówieniem podstaw bilansu energetycznego
opracowaną przez Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych, Dubna, Rosja.

Marcin Szuta: Introduction to Physical and Technical Analysis of Accelerator Driven System. In
the present paper the main elements of the accelerator driven system (ADS) are discussed. Describing the
spallation source it is underlined that beside the well accepted theory of spallation, the spallation
phenomena is not yet sufficiently investigated. Dealing with the sub-critical reactor as an energy amplifier
of the primary spallation source a suggestion for the specific neutron spectrum is proposed to obtain
optimal conditions for energy production, burn-up and transmutation. In the chapter devoted for the
accelerators which accelerates the charged particles, the two accelerator principles are presented on the
examples of working accelerators: the linear accelerator - LINAC and cyclotron. Finally, there is
presented the project of accelerator driven system - MYRHA for research and development worked out
by the Belgian Nuclear Research Centre - SCK«CEN and the conception of nuclear power station of
RBMK-1000 type with spallation source together with analysis of the balance of energy worked out by
the Joint Institute of Nuclear Research, Dubna, Russia.

Wydaje Instytut Energii Atomowej - OINTEA
Nakład 45 egz. Objętość: ark. wyd. 4,6; ark. druk. 4,5.

Datazłożenia maszynopisu 30.07.2003. Pr 3144z dnia04.01.1993 r.

II



1. WSTĘP

W 1993 roku Dyrektor Generalny Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN) i Laureat
Nagrody Nobla z 1984 roku C. Rubia zaprezentowali swoim kolegom z CERN'u prostą
koncepcję produkcji energii oraz eliminację odpadów jądrowych. Poniższy rysunek (rys.l)
przedstawia tę koncepcję, którą przyjęto nazywać wzmacniaczem energii (EA - Energy
Amplifier) względnie układem sterowanym akceleratorem (ADS - Accelerator Driven System).
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Rys. 1. Koncepcja produkcji energii oraz eliminacji odpadów jądrowych.



Podstawowymi elementami tej koncepcji jest akcelerator, reaktor podkrytyczny i źródło
spalacyjne.

Ta idea była podnoszona już od 1950 roku przez laureata nagrody Nobla E.O. Lawrence'a, w
1960 roku przez Bennett'a Davis'a z Chalk River, Steinberg'a z Brookhaven w latach 70'tych,
jak również wl981 przez K. Kurukawa'e oraz przez CD. Bowman, z Los Alamos w 1992 roku

Biorąc pod uwagę wzgląd ekologiczny, energetyka jądrowa nie tylko nie wytwarza popiołów
ani pyłów, nie powoduje również gazów spalinowych, ale nade wszystko nie zużywa tlenu, który
stanowi wyjątkowo ważny składnik ekosystemu naszej Planety - Ziemi. Problem ten staje się już
obecnie bardzo istotny zwłaszcza, że aktualne cywilizacyjne zużycie tlenu, tj. nie związane z
naturalnymi procesami w przyrodzie, sięga 2% całkowitego zużycia i przejawia tendencje
wzrostu ze względu na rozwój energetyki konwencjonalnej (a więc opartej na spalaniu, czyli
utlenianiu) i środków transportu (również bazujących głównie na spalaniu), a także w wyniku
kurczenia się regeneracyjnych możliwości przyrody. Jednak obecny stan energetyki jądrowej nie
jest wolny od wad, które są zapewne nadmiernie (a nawet tendencyjnie) uwypuklane dla opinii
publicznej, a mogą być w bardzo istotnym stopniu zminimalizowane. Chodzi tu o dwa aspekty
funkcjonowania energetyki jądrowej: bezpieczeństwo i odpady promieniotwórcze. Oba te
problemy można rozwiązać w przyszłości wykorzystując koncepcję wzmacniacza energii
przedstawioną powyżej. Jak widać jest to układ hybrydowy sterowanego podkrytycznego
reaktora jądrowego przy pomocy akceleratora protonów wykorzystując źródło spalacyjne [2].

Zwiększenie bezpieczeństwa jądrowego uzyskuje się przez wykorzystanie podkrytycznego
reaktora jądrowego przy użyciu silnego źródła neutronowego — źródła spalacyjnego, a problem
odpadów promieniotwórczych rozwiązuje się poprzez wykorzystanie wysokich strumieni
neutronowych zarówno termicznych jak i prędkich w celu wypalania- materiałów
rozszczepialnych i transmutacji długo-życiowych produktów rozszczepienia na izotopy krótko-
życiowe lub stabilne.

2. ZRODŁO SPALACYJNE

Proton o wysokiej energii od kilkuset MeV do kilku GeV padając na jądro o dużej liczbie
masowej powoduje jego fragmentację - spalację. W procesie spalacji jądra wytwarzana jest duża
ilość neutronów. Proces spalacji, który występuje kiedy wysokoenergetyczny nukleon zderza się,
może składać się z następujących etapów [3] patrz rys. 2.

Pierwszy etap: wewnątrz jądrowa kaskada.
Przy energiach większych od kilkuset MeV długość fali de Broglie'a wchodzącego protonu jest
mniejsza niż średnia odległość między nukleonami w jądrze i proton może być rozważany jako
oddziaływujący z indywidualnymi nukleonami, powodując kaskadę zderzeń nukleon - nukleon
np. wewnątrz jądrową kaskadę. Także piony mogą być wytworzone, jak tylko energia
wchodzącego protonu przekracza próg pionowy. Podczas tej wewnątrz jądrowej kaskady, kilka
cząstek jest emitowanych przez jądro. Te uciekające wysokoenergetyczne nukleony, piony i
lekkie jony mogą być przyczyną drugiej wewnątrzjądrowej kaskady (patrz rys. 2a.).

Etap pośredni.
Po emisji pierwszych kilku cząstek, duża ilość energii zostaje przetransferowana do pozostałych
nukleonów. Ta energia jest rozprowadzana pomiędzy nukleony drogą formowania wzbudzeń



dopóki nie zostanie osiągnięta termiczna równowaga. Podczas tego etapu, tak zwane neutrony
„wstępnie będące w równowadze" i inne lekkie cząstki mogą być wyemitowane.
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Rys. 2. Model procesu spalacji [3].

Drugi etap: wyparowanie/rwysoko-energetyczne) rozszczepienie
Kiedy równowaga termiczna zostaje osiągnięta, pozostające jądro jest w stanie dużego
wzbudzenia i „wyparowuje" dużo neutronów i lekkich jonów. Pozostające jądro może również
ulec wysokoenergetycznemu rozszczepieniu wyparowując dalsze cząstki z produktów
rozszczepienia, (to wysoko-energetyczne rozszczepienie może również wystąpić podczas wyżej
wspomnianego etapu pośredniego, zanim równowaga zostanie osiągnięta).
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Rys. 2a. Wewnątrzjądrowa kaskada [3].

Etap końcowy
Ostatecznie to wzbudzone jądro albo fragmenty rozszczepienia rozpadają się emitując fotony.

W oparciu o bogaty materiał eksperymentalny zderzeń hadronów o wysokiej energii 3.5GeV
z atomami ksenonu Z. Strugalski [4] udowadnia, że w pierwszym etapie procesu spalacji nie
występuje przyjęty w powyżej przedstawionym modelu etap kaskady zderzeń, natomiast
występuje uszkodzenie lokalne jądra. W zależności od tego czy wysokoenergetyczny hadron
zderzy się z jądrem centralnie lub na jego obrzeżach, zależy liczba wyemitowanych w
pierwszym etapie nukleonów.

Powyższe świadczy o tym, że proces spalacji z udziałem różnych cząstek pierwotnych
(protonów i lekkich jonów) o różnych energiach i różnych kompozycji tarczy ciężkich jąder
atomowych, nie został jeszcze dostatecznie zbadany. Należy podkreślić, że chodzi tu nie tylko o
aspekt poznawczy, czyli o poznanie mechanizmu spalacji, ale o bardzo ważne problemy natury
praktycznej, związane z długotrwałym funkcjonowaniem układu. W naświetlanej tarczy
akumuluje się promieniotwórcze produkty spalacji, zwiększające radiotoksyczność tarczy i
naruszające reżim działania całego układu. Wzrasta jednocześnie stężenie izotopów, które są
przyczyną powstawania wewnątrz tarczy substancji gazowych oraz takich, które wywołują
korozję materiału tarczy. Natomiast emitowane spalacyjne fragment jądrowe wywołują
uszkodzenia radiacyjne, które w warunkach ekstremalnych, jakim poddawane są materiały w
omawianych układach, powodują kruchość materiałów. W konsekwencji zarówno tarcza, jak i
pojemnik, a także materiał okienka wlotu cząstek z akceleratora, ulegają uszkodzeniu. W celu
oszacowania ilościowego tych zjawisk, a także właściwego doboru materiałów, niezbędna jest
wiedza zarówno o składzie izotopowym produktów reakcji spalacji, jak i o rozkładzie energii
powstających w tej reakcji fragmentów [5].



Analiza pierwszego etapu procesu spalacji, wewnątrzjądrowej kaskady, przez klasyczne
modele kaskadowe daje rezultaty dopóty dopóki energia wchodzącego nukleonu jest większa niż
kilkaset MeV ponieważ wtedy długość fali wchodzącego nukleonu jest mniejsza niż średnie
odległości między nukleonami wewnątrz jądra. Dla energii mniejszych niż 150 - 200 MeV ich
długości fal de Broglie przekroczy średnią odległość między nukleonami w wyniku czego
struktura nuklearna i efekty rozpraszania mechaniki kwantowej muszą być wzięte pod uwagę w
opisie procesu kaskadowego. To wskazuje, że semi klasyczna analiza kodu LAHET (Los
Alamos High-Energy Transport) wewnątrz nuklearnej kaskady poniżej energii 150 -200 MeV
nie jest właściwa. Rys. 3 porównuje całkowity przekrój czynny oddziaływania nieelastycznego
protonu dla ołowiu określonego przez wewnątrzjądrowy model kaskadowy Bertini'ego z
eksperymentalnymi i oszacowanymi danymi.
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Rys. 3. Całkowity przekrój czynny oddziaływania nieelastycznego protonu na fragmentację dla
ołowiu [3].

Porównanie wyników eksperymentalnych (rys. 3) pokazuje, że obliczenia wykonane w
oparciu o model Bartini'ego zaniżają wyniki dla protonów o energii poniżej 200MeV. Dlatego
biblioteki przekrojów czynnych poniżej energii 200MeV przy symulacji transportu cząstek
winne być użyte zamiast kalkulacji semi-klasycznego modelu.

Najbardziej oczekiwanym wynikiem reakcji spalacji jest wytwarzanie neutronów przez
wysokoenergetyczne protony w różnych tarczach składających się z pierwiastków ciężkich. Na
rys. 4 przedstawiono typową zależność średniej liczby neutronów przypadającą na jeden proton
o energii w zakresie 0.5-5 GeV [6].
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Rys. 4. Liczba neutronów przypadająca na jeden proton w różnych tarczach masywnych [6].

Porównanie rys.3 i rys. 4 pokazuje, że rysunki te wzajemnie uzupełniają się.

W pracy [7] jest podane, ze proton o energii 1.6GeV zderzając się z tarczą jądra ołowiu
emituje w przybliżeniu 55 neutronów na proton. Energia wydzielona w tym procesie wynosi
około 30MeV na jedną spalację podczas gdy energia wydzielona na jedno rozszczepienie U 2 3 5

wynosi około 200MeV. Natomiast liczba neutronów wyemitowana podczas takiego
rozszczepienia wynosi około 2 - 3 neutronów. Z rys. 4 wynika [6], że średnia liczba neutronów
wyemitowana w procesie spalacji jądra atomu ołowiu nie przekracza 45. To świadczy, że dane
dotyczące procesu spalacji różnią się nieco między sobą. Ponadto z rys. 4 widać, że dla energii
protonów powyżej 4GeV następuje zmniejszenie emisji średniej liczby neutronów w procesie
spalacji jąder atomów ołowiu wolframu i uranu 238. Nie ulega wątpliwości, że obserwowane
zachowanie wydzielania neutronów w funkcji energii padającego protonu nie jest przypadkowe,
gdyż dotyczy to trzech różnych atomów i zachowanie się tych krzywych jest identyczne chociaż
dotyczy to różnych poziomów emitowanych neutronów. Nie znalazłem interpretacji fizycznej
tego zjawiska.

Interesujące jest widmo neutronów prędkich na ścianie pojemnika ołowiu. Na rys. 5 [7]
przedstawiony jest integralny strumień neutronów w funkcji energii neutronów, to znaczy
strumień neutronów powyżej danej energii, obliczony przy pomocy kodu LAHET-MCNP dla
50-cm targetu ołowianego i dla prądu 50mA i energii protonów 1600MeV w pozycji największej
fluencji. Interesujące jest również pokazane na tym rysunku porównanie strumieni neutronów w
reaktorach badawczych EBR II i EDDFR zlokalizowanych w INEL i ORNL odpowiednio.
Interesujące jest również porównanie z rozważanymi fusion reaktorami (oznaczonymi na
rysunku CTR).
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Rys. 5. Widmo neutronów prędkich na ścianie pojemnika ołowiu [7].

Rozkład fluencji neutronów spalacyjnych w funkcji energii neutronów w określonym miejscu
bloku ołowiu (10.45cm od osi wiązki protonów) został pomierzony dla wiązki protonów o
wielkości 109 protonów dla energii 2.5 i 3.57 GeV/c w CERN'nie (patrz rys.6.) [8].

Rozkład fluencji neutronów na rys. 6 pokazuje, że maksimum występuje dla energii około
1 MeV, podczas gdy w widmie neutronów pokazanych na rys. 5 największą wartość uzyskano
dla energii 0.1 MeV. Wynika to z faktu, że w pierwszym przypadku (rys. 6.) mamy podany
rozkład fluencji neutronów bezpośrednio w źródle spalacyjnym, a w drugim przypadku (rys. 5.)
widmo pokazane jest na ścianie pojemnika ołowiu. Neutrony mogły ulec moderowaniu.

Na rys. 7. przedstawiono rozkład masowy produktów spalacji ołowiu oszacowany kodem
LAHET zarówno w skali liniowej jak i logarytmicznej. Linie ciągłe narysowane są w okolicy
masy 85 i masy 125 aby pokazać obecność małej składowej podwójnie wybrzuszonego rozkładu
mas rozszczepienia [7].
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Porównanie rozkładu masowego produktów spalacji ołowiu (rys. 7.) z energią wiązania na
jeden nukleon w jądrach trwałych wyjaśnia wcześniej podaną informację, że średnia energia
wydzielona w procesie spalacji ołowiu wynosi około 30 MeV na jedną spalację podczas gdy
energia wydzielona na jedno rozszczepienie U wynosi około 200 MeV. Z rys. 7 można



przyjąć, że około 90 % produktów spalacji leży w przedziale liczby masowej pierwiastka od 190
do 208. Świadczy to o tym, że średnia liczba np. protonów i neutronów wynosi około 18.
Ponieważ zmiana średniej energii wiązania z atomu o liczbie masowej 208 do 199 wynosi około
0.1 MeV, więc wyzwolona energia wyniesie średnio około 190 x 0.1 = 19 MeV. Pozostałe 10 %
produktów może dać znacznie większą energię. Jednak średnia energia może być stosunkowo
mała. Z drugiej strony ten rozkład masowych produktów spalacji nie wyjaśnia średniej liczby 50
neutronów na jedną spalacjię. Można sądzić, że przedstawiony rozkład produktów spalacji ma
inny kształt niż ten który jest przedstawiony na rys. 7.

W opublikowanej w 2000 roku pracy [14] dotyczącej pomierzonego rozkładu mas
fragmentów spalacyjnych elementów w wyniku bombardowania ołowiu protonami o energii
1 GeV, dokonano porównania (rys.8) dwóch modeli LAHET(:Bertrini) i Bertini/GEM,, co może
posłużyć do analizy podanych wyników z rys. 7. Na wykresie z rys. 8 nie obserwuje się
podwójnie wybrzuszonego rozkładu mas rozszczepienia w okolicy masy 85 i masy 125,
natomiast dla masy 125 -130 obserwuje się wręcz odwrotnie minimum. Do pewnego stopnia
wyniki eksperymentalne naniesione na wykres w postaci kwadratów potwierdzaj aten wniosek.
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Rys. 8. Rozkład mas fragmentów spalacyjnych wytworzonych przez bombardowanie 208Pb
protonami o energii 1 GeV [14].

3. REAKTOR PODKRYTYCZNY ZE ŹRÓDŁEM SPALACYJNYM

Reaktor podkrytyczny nie różni się koncepcyjnie od reaktorów krytycznych. Istotna jest jedynie
znacznie większa odległość tego rektora od stanu nadkrytyczności na neutronach
natychmiastowych. Zaleta ta jest zobrazowana na rys.9. [9].
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Rys. 9. Margines bezpieczeństwa układów krytycznych i podkrytycznych [9].

Zwykłe reaktory jądrowe różnią się zasadniczo tym od reaktorów podkrytycznych, że pracują
w stanie krytycznym. Zalety bezpieczeństwa reaktorów podkrytycznych w porównaniu z
krytycznymi najlepiej ilustruje symulacja komputerowa ich zachowania w warunkach nagłego
wzrostu reaktywności (patrz rys. 10). Ze względów oczywistych rzadko przeprowadza się takie
eksperymenty na obiektach fizycznych.
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Rys. 10. Przebieg mocy układów krytycznych i podkrytycznych skutkiem szybkiego wzrostu
reaktywności [9]; (czas wzrastania = 15 ms; układy - podkrytyczny (k = 0.975, stan zaniku wiązki =
1 ms); i - krytyczny prędki: p = 0.33%, dp/dt = 200$/s, wsp. Dopplera reaktywności = -3xlO"6/K,
czas życia neutr. = 5 10 7s; układ termiczny: p = 0.5%, dp/dt = 120$/s, wsp. Dopplera = -2xlO"5/K,
czas życia neutr. = 10"4s.

W obliczeniach przyjmuje się zazwyczaj liniowy wzrost reaktywności (wyrażony w „dolarach"
na sekundę czyli p/s) w ciągu kilkunastu milisekund. Odpowiadać to może np. „wystrzeleniu"
prętów sterowniczych z reaktora, pociągającym za sobą wzrost mocy, co owocuje z kolei
szybkim, adiabatycznym ogrzaniem paliwa wywołującym dopplerowskie poszerzenie linii
rezonansowych wychwytu neutronów równie gwałtownie dławiące ich strumień w układzie.
Wydzielona energia jest znaczna - w układzie na neutronach prędkich nastąpi uszkodzenie
paliwa skutkiem wzrostu temperatury, ponad 2000 kelwinów. Należy jednak podkreślić, że
założone tu warunki są ekstremalne i niezwykle mało prawdopodobne. Z kolei wyraźnie
łagodniejszy wzrost mocy wykazują układy krytyczne na neutronach termicznych, gdzie
wzrastanie mocy trwa za to znacznie dłużej niż wzrost reaktywności. Ten nieunikniony efekt
wynika z bezwładności cieplnej układu, która w przypadku niższej gęstości mocy w istotnym
stopniu opóźnia zadziałanie ujemnego sprzężenia zwrotnego. Ponieważ jednak doplerowskie
współczynniki temperaturowe reaktywności są wyższe dla układów termicznych - dzięki
większemu znaczeniu obszaru rezonansowego przy miękkim widmie, do zahamowania wzrostu
mocy wystarcza znacznie mniejszy wzrost temperatury (tu o =400 K). Następnie podnosi się
także temperatura chłodziwa/moderatora i konstrukcji układu drogą przewodnictwa cieplnego.
Oznacza to pojawienie się teraz - niezależnie od działania urządzeń bezpieczeństwa - drugiej
składowej ujemnego sprzężenia zwrotnego w wyniku „rozrzedzenia" chłodziwa/moderatora
skutkiem rozszerzalności cieplnej, osłabiającego proces spowalniania neutronów w układach
termicznych a powiększającego ucieczkę neutronów - z prędkich. Mechanizm ten sprowadza w
końcu oba układy do stanu podkrytyczności i samoczynnego ostatecznego wyłączenia. (Reaktor
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RBMK (grafitowy, chłodzony wodą) w Czarnobylu niestety wykazywał to dodatnie sprzężenie
zwrotne, ponieważ ubytek wody skutkiem wrzenia nie mógł osłabić spowalniania neutronów w
graficie, a zmniejszył ich straty w wodzie. Reakcję łańcuchową zakończył więc dopiero wzrost
ucieczki neutronów z rdzenia odsłoniętego w następstwie wybuchu [9].

Natomiast zachowanie układu podkrytycznego sterowanego akceleratorem nie stwarza w tych
samych okolicznościach żadnych zagrożeń. Trwający kilkanaście milisekund wzrost mocy
wynosi zaledwie kilkadziesiąt procent (temperatury o kilka stopni), a szybkie wyłączenie prądu
wiązki zapewnia redukcję mocy w ciągu następnych milisekund do ułamka wartości pierwotnej
(rys. 9). W razie potrzeby, zupełne wyłączenie układu można uzyskać przez wprowadzenie
niezbędnych ze względów bezpieczeństwa prętów absorpcyjnych używanych do planowanych
wyłączeń, a których obecność zakładać muszą wszystkie projekty.

Z powyższych rozważań wynika wniosek, że choć układy krytyczne wykazują zadowalający
poziom bezpieczeństwa, układy podkrytyczne cechują jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa.
Na takim tle pojawia się koncepcja stosowania - zarówno do produkcji energii elektrycznej jak i
neutralizacji odpadów promieniotwórczych - takich układów sterowanych akceleratorem, jako
wysokowydajnym źródłem neutronów.

Cechą charakterystyczną takich układów sterowanych akceleratorem jest możliwość
uzyskania wysokich poziomów strumieni neutronów termicznych rzędu 1016 n/cm2-s co z kolei
daje możliwość wypalania aktynowców poprzez rozszczepienie. W wystarczająco wysokim
strumieniu neutronów termicznych, dwa neutrony są wyłapane sukcesywnie (jeden po drugim)
przez target jądra aktrynowców, i rozszczepienie zachodzi, wytwarzając około 2.7 neutronów,
tak więc aktynowce zachowują się jak producenci neutronów lub paliwo. W mniejszym
strumieniu neutronów, jądra aktynowców wychwytują jeden neutron i przechodzą proces
rozpadu przed ostatecznym rozszczepieniem, wymagając średnio 4 neutronów aby uwolnić
około 2,9 neutronów w wyniku rozszczepienia. Tak więc w tym wypadku aktynowce zachowują
się jako pochłaniacze neutronów, albo trucizny. Ta cecha aktynowców dla niskiego strumienia
neutronów termicznych spowodowała skoncentrowanie się na układach na strumieniach
neutronów prędkich, gdzie prawdopodobieństwo rozszczepienia jest bardziej prawdopodobne,
chociaż mały przekrój czynny wymagał dużego zapasu materiałów rozszczepialnych w reaktorze
[10].

Zatem U 2 3 8 jak i Th2 3 2 występujące jako nuklidy naturalne mogą być wykorzystywane w
układach sterowanych akceleratorem jako paliwo na neutronach termicznych.

Na przykład neptun w warunkach wysokiego strumienia neutronów termicznych
charakteryzuje się wzrostem przekroju czynnego na rozszczepienie wraz ze wzrostem poziomu
strumienia. Rys. 11 pokazuje efektywny przekrój czynny neptunu (Np2 3 7 i Np2 3 8) na
rozszczepienie. Należy zauważyć, że nie występuje tam ostry próg, ale wpływ strumienia
neutronów o wielkości 10 h/cm2-s jest znaczący. Dla porównania przekrój czynny na
rozszczepienie Np 2 3 7 w warunkach strumienia neutronów prędkich wynosi około 1.5-2 b [10].

12



o

o

i

10™ 10** 10
Neutron flux (n/cm2/sec)

Rys. 11. Rozszczepienie neptunu w intensywnym strumieniu neutronów termicznych [10].

Niezależnie od możliwości wykorzystywania U 2 3 8 jak i Th2 3 2 nukleonów naturalnych jako
paliwo w warunkach strumienia neutronów termicznych w układzie sterownym akceleratorem,
można również wykorzystać wypalone paliwo w celu dopalenia tego paliwa.

Cywilna energetyka jądrowa świata zużywa rocznie ponad 10 000 t paliw gromadząc łącznie
około 200 0001 odpadów zawierających blisko 4000 t nuklidów rozszczepialnych, wobec ponad
1000 t pozostających w broniach jądrowych. Ilość odpadów z przemysłu obronnego (głównie
zubożony lub płytko „wypalony" uran) jest oceniana na 400 000 - 1000000 t. Jako główna
metoda rozwiązania problemu proponowane jest nieodwracalne składowanie w formacjach
geologicznych. Zawartość energii pozostawionej w globalnie rocznie zużywanym paliwie
wynosi około 810 2 0 J, czyli około dwa razy więcej niż obecne zużycie przez całą ludność ziemi.
W świetle tych liczb, zasoby energii w zgromadzonych już dotąd odpadach wystarczyłoby na
pokrycie całkowitego zapotrzebowania ludzkości przez kilkaset lat. Roczne zużycie energii
całkowitej w Polsce pokryłoby zawartość energii pozostawionej w paliwie zużywanym w
elektrownii jądrowej o mocy 2000 MWei [9].

Przybliżone udziały głównych składników promieniotwórczych w wypalonym paliwie
jądrowym uranowym i MOX (Mixed Oxide - UO2 + PuO2) o typowym wypaleniu
33 - 40 GWd/t dla energii elektrycznej 1 GWei-rok przedstawia tabelea 1. Tablela ta
charakteryzuje ilościowo dwa rodzaje zużytych paliw: a) uranowe oraz b) M0X z jednokrotnie
recyklizowanym plutonem (co - trzeba podkreślić - już oznacza zahamowanie akumulacji 2 3 9Pu
w systemie). Spośród szeregu istotnych informacji warto zauważyć, że rozszczepienie 1 tony
aktynowców (wynikające z - w przybliżeniu - rocznej eksploatacji elektrowni o mocy lGWel)
prowadzi do przemiany ok. 7% ich masy w produkty długożyciowe, a niespełna 5% w Cs i

Sr o czasach połowicznego zaniku ok. 30 lat. Ponadto obserwując skład zużytego paliwa,
należy zauważyć, że pełna (czyli wielokrotna ) recyklizacja Pu w reaktorach lekkowodnych
(czyli o widmie termicznym) prowadzi do jego szybkiej degradacji (malenia koncentracji).
Równocześnie dochodzi do dalszej redukcji 2 3 5 U i przede wszystkim - skutkiem kolejnych
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wychwytów neutronów przez ten sam nuklid - do przemiany istotnej części Pu (rys. 12., tab. 1) w
szczególnie radiotoksyczne transplutonowce Am i Cm. Wówczas ilość tychże znacznie
przewyższa wolumen produktów rozszczepienia, które skutkiem częściowego rozpadu stają się
już mniej toksyczne niż aktynowce - długożyciowe emitery a [9], Wnioski powyższe wyraźnie
widać na rys. 13.

18 a 9300 a 4000 a

. --••,-,.-„•„• - — " v , GS2££i4d — r : ; n : ś r

30 a \150a,16h/ 7900 a \ ^ ioh

nuklid naturalny

Mi

(n,xn) // rozpada

(n,Y) \rozpad p

nuklid rozszczepialny

_ .i _ _ u _ krótkożyciowy

Rys. 12. Trajektorie głównych przemian w cyklu U - Pu [9] (dla czytelności z 16 przemian a
zaznaczono tylko 3 o najkrótszych czasach rozpadu).

Tabela 1. Wypalone paliwo jądrowe (główne składniki promieniotwórcze/l GWel-rok) [9].

Aktynowce

Nuklid

235JJ

2361J
238u

238 P u

239 P u

240 P u

2 4 i P u

242 P u

241 Am
2 4 2 m A m

2 4 3 A m

24-»Cm

245Cm

Tl/2

[a]

7.0-108

2.3-107

4.5-109

2.1-106

88
2.4-104

6600

14
3.8-105

430
141

7370

18
8500

m
[kgl

U(235U)O2

280
120

2.8 104

15
6 (2%)

170 (57%)

70 (23%)

40 (13%)

15 (5%)

7
0.1
3

0.7
0.1

M0X
20
10

2.7 104

10
18 (3.5%)

240 (47.5%)

140 (28%)

55 (11%)

50 (10%)

28
0.2
25
15
3

Produkty rozszczepienia f23^/

Nuklid

85Kr

90Sr

137CS
iSlSm

"79Se

99 T c

107P d

•26Sn
I29j

I35 C S

Tl/2

[a]

10.8

29
30
93

6.5-104

1.5-106

2.1-105

6.5-106

1.0105

1.6-107

2-106

m

[kg]
0.4
14
32
0.3
0.2
23
25
7
1
6
10

udział
izotopu

[%]
-
-
-
-

10
20
100
16
31
75
14
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Rys. 13. Radio-toksyczność aktynowców i produktów rozszczepienia w funkcji czasu [11].

Potencjalna radio-toksyczność produktów rozszczepienia jest do zaniedbania po 250 latach.
Natomiast potencjalna radio-toksyczność aktynowców pozostaje jeszcze wysoka po czasie
większym niż 106 lat [11].

Wyszczególnione w tabeli 1. radioizotopy technetu 99Tc i jodu 1 2 9 I reprezentują 95 %
całkowitego zapasu radio-toksyczności długo-życiowych fragmentów rozszczepienia (long lived
fission fragments - LLFF)[8]. Neutrony wytworzone w wyniku spalacji o stosunkowo dużej
energii(kilka MeV), po z moderowaniu do energii około kilka set keV uzyskują energię
rezonansowego wychwytu tego izotopu, który ma ulec transmutacji o wysokim
prawdopodobieństwie wychwytu. Szerokość rezonansu jest zwykle większa niż średni krok
letargu (logarytmiczny dekrement energii). Takim przykładem jest technet 99Tc, który ma silny
rezonansowy wychwyt neutronów dla energii 5,6 eV (4000 barnów) pokrywający cztery średnie
kroki letargu. Natomiast przekrój czynny dla energii neutronów termicznych/epitermicznych
(E„ < = 1 eV) wynosi tylko około 20 barnów) - patrz rys. 14.
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Rys. 14. Przekrój czynny na wychwyt neutronów 9 9Tc w funkcji energii; typowy rozkład energii
fluencji neutronów dla 3,57 GeV/c protonów; rozkład energii neutronów spalacyjnych wytworzone
w ołowiu w arbitralnych jednostkach [8].

Wychwyt neutronu przez Te o czasie połowicznego zaniku tm = 2.111 x 10 lat wytwarza
1 0 0Tc o ti/2 = 15,8 s, który rozpada się na 100Ru - nuklid stabilny. W ten sposób radio-
toksyczność może być wyeliminowana w pojedynczym wychwycie neutronu i, ponieważ Ru

lOlima mały przekrój czynny na wychwyt neutronów a zarówno l u lRu i 1 U Ru są stabilne więc nowe
radioaktywne elementy nie są wytworzone [8]. Adiabatyczne rezonansowe krosowanie
(adiabatic resonance crossing -ARC) powinno być najbardziej efektywne dla elementów z
silnym rezonansowym pochłanianiem, takich jak 9 9Tc i 1 2 9 I . Dla 9 9Tc 85% wszystkich
wychwytów występuje w typowym widmie neutronów TARĆ (Transmutation by Adiabatic
Resonance Crossing) - patrz rys. 14.

Jak to zilustrowano na rys. 15., nawet jeśli kolejne wystąpią wychwyty neutronów, to
końcowym efektem jest wytworzenie stabilnego produktu końcowego. Taka łańcuchowa reakcja
występuje dla innych interesujących nas produktów rozszczepienia. Na dole rysunku
przedstawiono porównanie niektórych przekrojów czynnych'dła transmutacji w zakresie energii
neutronów termicznych i prędkich. Dla energii termicznej przekroje czynne transmutacji
produktów rozszczepienia są około jednego rzędu wielkości większe niż dla energii neutronów
prędkich [10]. Natomiast przy takich stwierdzeniach należy pamiętać o rezonansowym
wychwycie neutronów przez radio-toksyczne izotopy omówione nieco wcześniej.
Zainteresowanie się izotopami Te i I wynika z tego, że sole tych dwóch izotopów są
rozpuszczalne w wodzie i mogą zanieczyszczać biosferę oprócz tego, że stanowią największy
udział w wszystkich długożyciowych fragmentów rozszczepienia (LLFF - Long Lived Fission
Fragments).
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Rys. 15. Transmutacja technetu 99Tc oraz przekroje czynne na wychwyt neutronów termicznych i
prędkich dla kilku produktów rozszczepienia [10].

W publikacji [10] z roku 1992 nie podnosi się możliwości transmutacji technetu poprzez
wychwyt rezonansowy neutronów prędkich, podczas gdy już w publikacji [8] z 1999 roku
wyraźnie podnosi się możliwość takiego procesu podkreślając, że aż 85 % wszystkich
wychwytów występuje w tym widmie neutronów. Podkreśla się tam ponadto, że średnia wartość
przekroju czynnego w wyniku całkowania w przedziale energetycznym neutronu gdzie
występuje rezonansowe pochłanianie wynosi 310 barnów. Widać więc jak intensywnie pracuje
się nad zagadnieniem wykorzystania transmutacji.

Długożyjący jod x I po wychwycie neutronu przechodzi w jod 1 3 0I, który rozpada się na
stabilny ksenon 130Xe zgodnie z reakcją [12]:

1 2 9 I (Tin = 1.57-107 y) + n => 1 3 0I (Tm= 12.4 h) => 130Xe (stabilny)

Dokładniejszy schemat transmutacji 1 2 9 I przedstawiono na rys. 16.

Xe

nuklidy

naturalne

nuklidy
promienio-
twórcze

(n,xn)

(n.Y)

rozpad

Rys. 16. Transmutacja jodu 129 [9].
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Rys. 17. Mikroskopowy przekrój czynny na rozszczepienie a(n,f) i wychwyt a(n,y) neutronów w
uranie naturalnym w funkcji energii neutronów [13].
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Rys. 18. Względny udział neutronów termicznych Nt„ rezonansowych N r i prędkich N f w procesie
rozszczepień w płaszczu z uranu naturalnego [13].
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Widmo neutronów w reaktorze podkrytycznym można umownie podzielić na trzy przedziały
energii: termiczne, rezonansowe i prędkie neutrony. Mikroskopowy przekrój czynny na
rozszczepienie i wychwyt neutronów w uranie naturalnym jest przedstawiony na rys. 17 [13].
Widać, że stosunek przekrojów czynnych na wychwyt neutronów i przekroju czynnego na
rozszczepienie uranu naturalnego w przedziale umownym neutronów termicznych i neutronów
rezonansowych jest bardzo bliskie jedności. Dopiero dla energii neutronów powyżej 1 MeV
mikroskopowy przekrój czynny na rozszczepienie uranu naturalnego zaczyna być zdecydowanie
większy od mikroskopowego przekroju czynnego na wychwyt neutronów przez uran naturalny.

Z rysunku 18 widać, że dla neutronów o energii większej niż 1 MeV, przekrój czynny na
rozszczepienie uranu jest znaczący i jest znacznie większy od przekroju czynnego na wychwyt
neutronów. Wychwyt neutronów przez uran 238 w reakcji 238U(n,y) prowadzi do produkcji
plutonu 239. Po wychwycie neutronu przez jądro 2 3 8U, w wyniku dwóch rozpadów P,
uzyskujemy pluton 239 zgodnie z reakcją:

2381 \239i 239

23.5min
Np 239

2.36day
Pu

Pluton 239 jest izotopem rozszczepialnym na neutronach termicznych co prowadzi do
wytwarzania energii w reaktorze podkrytycznym. Powstaje pytanie czy lepiej wytwarzać pluton i
uzyskiwać energię z rozszczepienia plutonu, czy też uzyskiwać energię z rozszczepienia uranu
238 przez neutrony prędkie. Nie ulega wątpliwości, że uran naturalny będzie przede wszystkim
ulegał rozszczepieniu wokół źródła spalacyjnego neutronów, tam gdzie strumień neutronów
prędkich jest stosunkowo największy. Natomiast w większej odległości od źródła spalacyjnego
będzie zachodził proces wytwarzania energii zarówno z rozszczepienia uranu naturalnego w
wyniku reakcji z neutronami termicznymi, rezonansowymi jak i prędkimi oraz będzie zachodził
proces wytwarzania plutonu. Rysunek 18 pokazuje względny udział neutronów termicznych,
rezonansowych i szybkich w procesie rozszczepień w płaszczu z uranu naturalnego gdzie nie ma
moderatora[13].

Project "ENERGY
p lusTRANSMUTAHON

Rys. 19. Schemat instalacji projektu „Energia plus Transmutacja" [13].
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To, że nie ma moderatora wyraźnie widać na rys. 19 gdzie pokazano instalację projektu „Energia
plus Transmutacja" do badania płaszcza z uranu naturalnego napromieniowanego neutronami ze
źródła spalacyjnego, które jest bombardowane protonami z akceleratora „Nuklotron"
zlokalizowany w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych, Dubna, Rosja.

Przedstawiając wykresy dotyczące uranu naturalnego, warto przedstawić, dla pełnego
obrazu, przekroje czynne neutronów termicznych dla uranu [15].

Tabela 2. Przekroje czynne neutronów termicznych dla uranu [15].

2 3 8 u
Uran naturalny

Rozszczepienie
549 barnów
0
3.92

Wychwyt radiacyjny
101 barnów
2.8
3.5

Rozproszenie
8.2 barnów
8.2
8.2

Można zatem w oparciu o rysunki 17 i 18 oraz tabelę 2 oszacować wstępnie wielkość tych
procesów zakładając, że dostępny jest rozkład widma strumienia neutronów w reaktorze
podkrytycznym ze źródłem spalacynjm neutronów. Oddzielnym zagadnieniem w takim
przypadku jest prowadzenie gospodarki paliwem (nowym paliwem) w rdzeniu tak, żeby uzyskać
największe wypalenie oraz najmniejszą ilości radiotoksycznych odpadów tzn. produktów
rozszczepienia i aktynowców.

D- wzgl.]
ł I I f t J 1 1 1 ! l t » l I ! 1 U l l t l 1 t I I I t f I I

O

1E-2 1E-1 1E-0 1E+1 1E+2 1E+3 1E+4 1E+5 1E+6 1E+7
energia [eV]

Rys. 20. Liczba neutronów t|(E) emitowanych na 1 neutron o energii E pochłonięty w danych
nuklidach (^(E) - widmo neutronów w układzie chłodzonym ciekłym ołowiem) [9].

Podniesiony problem gospodarki paliwem w reaktorze podkrytycznym ze źródłem
spalacyjnym komplikuje się jeszcze bardziej przez uwzględnienie liczby neutronów
emitowanych na jeden neutron o energii E pochłonięty w danych nuklidach (Pu 241, Pu 240, Pu
239, U 235 i U 233), przekroi czynnych transmutacji aktynowców oraz prawdopodobieństwa
rozszczepienia aktynowców po absorpcji neutronu termicznego albo prędkiego. Z rys. 20
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wynika, że zdecydowanie korzystniejszy bilans neutronów w procesach transmutacji zapewnić
może twarde widmo neutronów. Im większa energia pochłanianego neutronu tym większa
występuje liczba emitowanych neutronów. Rysunek 21 i 22 wyjaśniają wyjątkowość
rozszczepień rzadkich aktynowców i dominację generowania coraz cięższych nuklidów głównie
w strumieniu neutronów termicznych.

500

a
[b]
400-

300-

200-

100-

M.

rozszczepieni

wychwyt

n H

[b]
3 -

2 -

1-

Pa U U Np Pu Pu Pu Am Am Cm Cm
231 232 236 237 238 240 242 241 243 244 246

a) widmo termiczne

I. L
rozszczepienie

wychwyt

Pa U U Np Pu Pu Pu Am Am Cm Cm
231 232 236 237 238 240 242 241 243 244 246

b) widmo twarde

Rys. 21. Przekroje czynne na wychwyt i rozszczepienie wybranych aktynowców [9].
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Rys. 22. Prawdopodobieństwo rozszczepienia
termicznego albo prędkiego [9).

U Np Pu Pu Pu Am Am Cm Cm
236 237 238 240 242 241 243 244 246

b) rozszczepialne progowo

wybranych aktynowców po absorpcji neutronu

Z przedstawionych powyżej analizy i wykresów wynika, że aktynowce pochodzenia
naturalnego jak i sztucznego powinny w reaktorze ulec rozszczepieniu tworząc produkty
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rozszczepienia, które z kolei powinny ulec transmutacji do izotopów stabilnych albo
krótkożyciowych.

Rys 22 b pokazuje, że Neptun 237 może ulec rozszczepieniu wyłącznie na neutronach
prędkich. Natomiast wcześniejszy rysunek 11 pokazuje, że w intensywnym strumieniu
neutronów termicznych rozszczepienie neptunu ma miejsce i przekrój czynny na rozszczepienie
uzyskuje wartość około 30 barnów co jest około 15 razy więcej niż dla neutronów prędkich
(około 1.5 - 2 b). Należy zaznaczyć, że rysunki 21 i 22 dotyczą wielkości strumieni neutronów
około 1014n/cm2-s.

Zatem rozszczepienie aktynowców następuje zarówno na neutronach termicznych jak i
prędkich Nie wszystkie aktynowce ulegają rozszczepieniu na neutronach termicznych (np.
2 3 7Np 2 3 8U) dla strumieni nie większych niż 1014 chociaż dla- wyższych strumieni
rozszczepienie tych aktynowców występuje. Z drugiej strony produkty rozszczepienia, w
szczególności 9 9Tc i 1 2 9 I, które reprezentują 95% całkowitego zapasu radiotoksycznosci
długożyciowych produktów rozszczepienia ulegają przede wszystkim transmutacji na
neutronach rezonansowych (5,6 eV - 300 keV) w 85 % i neutronach termicznych odpowiednio.
Ten sam przedział energetyczny neutronów rezonansowych dotyczy również przekrojów
czynnych na rozszczepienie dla uranu naturalnego chociaż w tym przedziale występuje większy
przekrój czynny na wychwyt neutronów przez uran naturalny co prowadzi do wytworzenia
nowych aktynowców zgodnie z trajektoriami głównych przemian w cyklu U - Pu (patrz rys. 12).
Powyższe wskazuje, że rdzeń reaktora jądrowego ze źródłem spalacyjnym winien mieć strefę
rdzenia na neutronach prędkich, strefę na neutronach rezonansowych (5 eV - 300 keV) i strefę
na neutronach termicznych o wysokim strumieniu aby uzyskać optymalne warunki dla
wytwarzania energii, wypalenia i transmutacji (gospodarka paliwem w rdzeniu reaktora), btrerę
na neutronach rezonansowych można uzyskać poprzez zastosowanie mniejszej ilości moderatora
niż dla strefy na neutronach termicznych. W tym miejscu należy podkreślić, że ze względów
ekonomicznych przeznaczenie reaktora jądrowego wyłącznie do transmutacji jest
nieuzasadnione. Wykorzystanie reaktora jądrowego z źródłem spalacyjnym dla wytwarzania
energii elektrycznej z jednoczesnym zapewnieniem optymalnej transmutacji daje możliwość
bardzo głębokiego wypalenia paliwa z bardzo zredukowaną radiotoksycznością (z minimalizacją
odpadów).

100

10.14 10A 10'

Neutron Flux (n/cm2-s)

Rys. 23. Zależność efektywnego czasu połowicznego życia od strumienia neutronów dla kilku
radioaktywnych nuklidów [7].
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Przeprowadzone analizy wskazują, że efektywny czas połowicznego życia albo szybkość
transmutacji dla strumienia neutronów termicznych blisko 1016 n/cm2-s są satysfakcjonujące z
wyjątkiem dla izotopu 90Sr. Pomiary sytuują jego termiczny przekrój czynny znacznie poniżej
tego jaki został użyty przy kalkulacji krzywej na rys.23, który przedstawia zależność
efektywnego czasu połowicznego życia od strumienia neutronów dla kilku radioaktywnych
nuklidów będących w obszarze naszego zainteresowania. Może to być konieczne aby
całkowicie polegać na strumieniu epitermicznych neutronów [7].

4. AKCELERATOR

We wczesnej koncepcji układu sterowanego akceleratorem (ADS) zaproponowano akcelerator
opracowany na bazie akceleratora LAMPF (Los Alamos Meson Physics Facility) wykonanego
w Los Alamos 30 lat wcześniej, który przyśpieszał protony do energii 800 MeV o średnim
prądzie 1 mA. i 17 mA w piku. Parametry wyjściowe zaproponowanego wysokoprądowego
akceleratora to energia protonów 1600 MeV, średni prąd 250 mA [7]. Schematy akceleratora
LAMPF i zaproponowanego akceleratora przedstawia rys.24.
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Transition
and

201.25 MHz Matching
LAMPF

805 MHz 800 MeV

. 750 keV 100 MeV 732 m
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17 mA peak
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ł
RFQ Radio-Frequency Ouadrupole
DTL Drift-Tube Llnac
CCL Coupled-Cavity Unac
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-* 30m-
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Filter and
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Rys. 24. Schematy akceleratora LAMPF i zaproponowanego akceleratora [7].

Jak pokazuje rys. 24 zaproponowany ostatecznie akcelerator, w porównaniu z akceleratorem
LAMPF, wykorzystuje nowe technologie. Wprowadza się nowy iniektor i dodatkowo kwadrupol
częstotliwości radiowej (RFQ - radio frquency quadrupole) aby przyśpieszyć i zebrać wiązkę w
paczki odpowiednie dla dalszego przyśpieszania w akceleratorze liniowym DTL (drift tube
linac) do 20 MeV. Dwa takie akceleratory niskiej energii o prądzie 125 mA są następnie
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połączone i wiązka 250 mA wchodzi do CCL (coupled caviti linac) gdzie następuje zasadnicze
przyśpieszanie do enrgii 1,6 GeV.

Prąd z akceleratora właściwie nie jest wiązką ciągłą, ale jest szeregiem pakietów wiązki
rozmieszczonych w odstępach 1.4 ns na wyjściu z akceleratora.

Prąd 250 mA zmniejszony o 1/3 takiego akceleratora jest wystarczający na to aby sterować
zestawem o mocy termicznej 3000 MW co jest typowe dla istniejących komercjalnych
elektrowni jądrowych.

Innym przykładem akceleratora jest zbudowany w Dubnej (Rosja) w 1957 roku
sychrofazotron dający możliwość przyśpieszenia protonu do energii 10 GeV. Po wstępnym
przyśpieszeniu protonu ze źródła protonowego na liniowym akceleratorze LU-20 (liniak) do 20
MeV, protony zostają przyśpieszane na głównym akceleratorze pracującym na zasadzie
segmentów przyśpieszającego pola elektrycznego i segmentów pola magnetycznego
zakrzywiającego przyśpieszaną wiązkę protonów, które zataczają okręgi o średnicy 50 ni. Pole
magnetyczne na poszczególnych segmentach magnetycznych musi być w fazie z
przyśpieszanymi protonami tak aby zachować przyjęte założenia geometryczne (okrąg o
średnicy około 50 m). Na tej samej zasadzie zbudowano w tym samym miejscu nuklotron
wykorzystując materiały nadprzewodzące do budowy segmentów magnetycznych w celu
uzyskania energooszczędnego urządzenia badawczego. Nuklotron daje możliwość
przyśpieszenia wiązki protonów do energii 6 GeV. Próżnia w rurze wiązki nuklotrona wynosi
10-'- io~10 Torr. Schemat kompleksu Synchrotron- Nuclotron pokazano na rys. 25.

ACCELERATOR CENTRE
of the LABORATORY of HIGH ENERGIES

niemal Urgel * Mlup
lor riral «xp«rini<nls

•t NUCMTRON

Rys. 25. Schemat kompleksu akceleratorów Synchrofazotron - Nuklotron [16].
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strefie neutronów termicznych będzie wykorzystane paliwo UO2 typu PWR o wzbogaceniu 4%
2 3 5U, chłodzenie wodą (rys. 26). Średnica rdzenia wyniesie około 1 metra, a wysokość około 50
cm [17,18]. Na rys. 27 przedstawiono przekrój poprzeczny rdzenia.

proton beam
aDolication

liauid lead/
; bismuth

spalkron circuit

Rys. 26. Schemat systemu sterowanego akceleratorem (ADS) MYRRHA [18].
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Rys. 27. Przekrój poprzeczny rdzenia [18].

Na rys. 28 pokazany jesi podłużny przekrój zestawu podkryiycznego
przechodzący przez pętlę spalacyjną i jeden z wymienników ciepła.

MiKRrlA

27



SBCVON E~<?

r

o J

y/

"•4 \ L—J
^ N | ]f^-n i

.4'

A.

Rys. 28. Podłużny przekrój zestawu podkrytycznego MYRRHA [17].

W projekcie MYRRHA przewiduje się następujące tematy badawcze:
studia transmutacji odpadów mniejszych aktynowców i długożyjących produktów
rozszczepienia,
technologiczna demonstracja ADS,
studia materiałów konstrukcyjnych ,dla PWR, syntezy i ADS,
studia zachowania się paliwa jądrowego dla PWR, BWR i ADS,
produkcja radioizotopów dla zastosowań medycznych i przemysłowych,
zastosowanie wiązki neutronów i protonów,
terapia neutronami i protonami.
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6. KONCEPCJA RJ TYPU RMBK-1000 ZE ŹRÓDŁEM SPALACYJNYM

Koncepcja wykorzystania reaktora RMBK-1000 do utworzenia systemu sterowanego
akceleratorem (ADS) polega na zastąpieniu 19 sekcji paliwowych w części centralnej rdzenia
reaktora 19 źródłami spalacyjnymi. Na rysunku 29 pokazana jest propozycja takiego rdzenia. Na
tym rysunku obok rdzenia pokazane jest schematycznie źródło spalacyjne [19].
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Rys. 29. Rdzeń reaktora RMBK-1000 z propozycją 19 źródeł spalacyjnych [19].

Rdzeń reaktora typu RMBK-1000 składa się z 1693 sekcji, z których każda umieszczona jest
w bloku grafitowym o rozmiarach 250x250 mm. Sekcja ta to rura o średnicy 88x4 mm. W rurze
umieszczona jest kaseta która zawiera 13 elementów paliwowych o średnicy 13,6x0,4 mm i
długości 3,5m. Dwie kasety elementów paliwowych umieszczone są jedna nad drugą. Elementy
paliwowe chłodzone są wodą pod ciśnieniem 74 atm i temperaturze 284 °C. Początkowy
załadunek dwutlenkiem uranu wynosi 204 ton o wzbogaceniu 1,8 %. Rdzeń o wymiarach 1 l,6m
średnicy i 7m wysokości otoczony jest osłoną biologiczną. Początkowe wzbogacenie w czasie
pracy zmniejsza się i przy uzyskaniu wielkości blisko wielkości uranu naturalnego (0,7%)
paliwo powinno być wymienione ze względu na warunki krytyczności [19].

Zakłada się, że 19 źródeł spalacyjnych jest umieszczonych w centralnej części rdzenia o
wymiarach 5 m średnicy i 2m wysokości, ami ej see po graficie wypełnione jest przez konstrukcję
metalową. Zamiast chłodzącej wody będzie wykorzystany ciekły ołów lub eutektyka ołowiowo-
bizmutowa, a gęstość sekcji paliwowych będzie zwiększona 3 - 4 razy, co znaczy, że zamiast 16
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kaset paliwowych załadowanych będzie 64 kasety paliwowe. Wtedy pierwotne neutrony nie
ulegają moderowaniu i ich średnia droga swobodna wynosi około 30cm. Część prędkich
neutronów opuszcza centralną strefę rdzenia i spowalnia się w części otaczającej część centralną
tworząc neutrony termiczne [19].

Liczba cząstek w wiązce ograniczona jest efektem objętościowego ładunku.. W praktyce
stabilne i niezawodne przyśpieszenie w cyklotronach uzyskuje się dla prądu równym 3-5mA.
Dlatego rozwiązanie problemu polega na rozbiciu wiązki protonów potrzebnych dla określonej
mocy zestawu ADS na kilka wiązek mniejszej intensywności.

Ponadto moc wiązki powinna być mniejsza od wielkości , która prowadzi do zniszczenia
źródła spalacyjnego.

Powyższe wymagania spełnione zostają poprzez akcelerator przedstawiony na rys. 30.

0 10 20M

I stopień
10mA, 30MeV

II stopień n i stopień
100mA, 300 MeV 1 0 0 m A , lGeV

Reaktor o mocy cieplnej
3GW

Rys. 30. Propozycja akceleratora protonów dla reaktora typu RMBK-1000 ze źródłem spalacyjnym
[19].

Akcelerator ten jest trzystopniowy. Na pierwszym stopniu proponuje się wykorzystać 10
cyklotronów z których każdy daje prąd 10mA i przyśpiesza protony do 30MeV. Dalej tych 10
wiązek wprowadza się do następnego stopnia akceleratora gdzie na 12 rezonatorach wysokiej
częstotliwości protony zostają przyśpieszone do energii 300MeV. Trajektorię pęczka prowadzi
się magnesami dipolowymi i ogniskuje się kwadrupolowymi soczewkami.. Razem one tworzą
nie zamkniętą płaską spiralną synchroniczną drogę magnetyczną. Pęczek napotyka napięcie
przyśpieszające. Miniaturowe magnesy pozwalają utworzyć (zmieścić) kilka dróg jedna nad
drugą, i w ten sposób, struktura magnetyczna tego drugiego stopnia akceleratora ma 10
poziomów. Ta 10-poziomowa struktura magnetyczna jest również stosowana w trzecim stopniu
akceleratora w którym 44 rezonatorów daje wzrost promienia o 5 cm. W trzecim stopnie
akceleratora proton zostaje przyśpieszony do lGeV. Wszystkie trzy stopnie akceleratora pracują
na jednakowej częstotliwości 3,766MHz.

Po wyjściu z ostatniego stopnia akceleratora 10 pęczków rozszczepia się na 20 oddzielnych
pęczków i kieruje się do rdzenia reaktora do poszczególnych źródeł spalacyjnych tak żeby nie
przekroczyć limitującego prądu 5mA. Ponadto pozwala to otrzymać jednorodne pole neutronów
w rdzeniu reaktora i poprawić jego funkcjonowanie [19].

W pracy [19] omówiono podstawy bilansu energetycznego w oparciu o uproszczony schemat
elektrowni jądrowej sterowanej akceleratorem przedstawionym na rys. 31. Załóżmy, że pęczki
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protonów, mające moc Pb, dają moc cieplną Ph dzięki energii rozszczepienia paliwa jądrowego w
rdzeniu reaktora po fragmentacji jąder ołowiu w neutronowym źródle spalacyjnym:

0)
gdzie k - współczynnik wzmocnienia energii.

J 2 3 * h 4

Pa

5

Rys. 31. Uproszczony schemat elektrowni jądrowej sterowanej akceleratorem; 1 - generator
wysokiej częstotliwości, 2 - akcelerator, 3 - reaktor, 4 - elektrownia, 5 - użytkownik [19].

Moc termiczna jest przetworzona na moc elektryczną P e z efektywnością r\e. Zatem moc
elektryczna opisana jest równaniem:

Pe = (2)

Część energii elektrycznej jest wykorzystywana przez akcelerator Pa, druga część kierowana
jest do użytkownika Pu:

Pe = P a + Pu = P s + Pg + Pu (3)

Energia wykorzystywana przez akcelerator jest podzielona na dwie części: moc P s do
zasilanie układu próżniowego, chłodzenia magnesów i rezonatorów, układu sterownia i innych
układów oraz moc P g wykorzystywana do zasilania generatora wysokiej częstotliwości. Tutaj
moc z przemysłowej sieci powinna być przekształcona na moc wysokiej częstotliwości Pf:

Pf=TlgPg (4)

gdzie T(g współczynnik przetworzenia.

Moc wysokoczęstotliwościowa kierowana na rezonatory w celu wytworzenia
przyśpieszającego pola elektrycznego i przyśpieszenia pęczka protonów zostaje przetworzona na
moc wiązki protonów:

(5)

gdzie r\b współczynnik przetworzenia.

Ostatecznie korzystając z równań (2) - (5) otrzymujemy:

Ps + Pu = Pe " Pg = - 1/TlgTlb) Pb (6)

Oczywiście ostatnie wyrażenie ma sens, jeśli wyrażenie w nawiasach w równaniu (6) po
prawej stronie jest dodatnie, to znaczy kiedy:

kr|er|gr|b > 1 (7)
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W nierówności (7) dwa współczynniki określone eksperymentalnie wynoszą: T|e = 0.3 i
T|g = 0.65 - 0.7 jeśli generator wysokiej częstotliwości pracujący na częstotliwości 30 - 40 MHz,
jest zbudowany na współczesnych tetrodach mocy. Zatem w równaniu (7) można tylko zmieniać
parametry k i T\b-

Współczynnik k zależy od podkrytyczności reaktora, a typ akceleratora określa tylko r\h.
Współczynnik r\b może być określony jako:

gdzie P c - moc rozpraszana w rezonatorach podczas nieobecności wiązki i przy wzbudzeniu na
nim napięcia przyśpieszania.
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Rys. 32. Wykres współczynnika r)b dla dwóch typów akceleratora [19].

Na rys. 32 przedstawiono efektywność rib dla dwóch typów akceleratora: krzywa 1 dla
cyklotronu, mającego 5 MW mocy w celu wzbudzenia 56 rezonatorów wysokiej częstotliwości
do 0,5 MV każdy, i krzywa 2 liniowego akceleratora o mocy 100 MW.

Jak widać, w cyklotronie r^, uzyskuje wartości większe niż 0,95 dla mocy akceleratora
100 MW, podczas gdy w akceleratorze liniowym r\b uzyskuje wartości 0,75 przy mocy 400MW.

Znając współczynniki r\e = 0,3, % = 0,65 i T]b = 0,95 można z równania (7) oszacować
wartość minimalną współczynnika k, który dla tych wartości nie powinien być mniejszy niż 5.4.
Pamiętając, że współczynnik r|b = 0,95 uzyskuje się dla określonej mocy cyklotronu więc
potrzeby własne będą nie niniejsze niż 100 MW. Zatem minimalna moc termiczna winna
wynosić 540 MW. Ponadto z wykresu 6.4 krzywej 1 wynika, że współczynnik nb « 0.8 dla mocy
50 MW. Wówczas minimalny współczynnik k = 6.41 ( z równania (7)) i zatem na potrzeby
własne wykorzystywać się będzie 320 MW. Można zatem przyjąć, że termiczna moc minimalna
wymagana na potrzeby własne wyniesie od 320 - 540 MW. Inaczej mówiąc tylko reaktory o
dużych mocach mogą być praktycznie wykorzystane.
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Dla przybliżenia tego problemu podaję uzyskaną w obliczeniach wartość współczynnika k
przyjętego oznaczać G - (wzmocnienie energetyczne jako stosunek wytworzonej energii w
reaktorze podkrytycznym do energii w wiązce protonów) w pracy [20] w funkcji energii
protonów dla zestawu krytycznego o kef = 0,945 załadowanego paliwem typu M0X (rys.33).
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Rys. 33. Wzmocnienie energetyczne G w funkcji energii protonów T dla ke f= 0.945+0.003 [20].

Widać, że dla energii protonów lGeV wzmocnienie energetyczne wynosi około 31.
Natomiast w pracy [19] w sposób niejawny zakłada się, że ten współczynnik wynosi około 30
gdyż wiązka protonów o energii 1GEV i prądzie 100mA stanowi moc około 100MW a moc
termiczną reaktora przyjmuje się 3000MW.
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