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2. BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS SAUGĄ
RADIOAKTYVIOSIOS ATLIEKOS

PANAUDOTO BRANDUOLINIO KURO BEI RADIOAKTY-
VIŲJŲ ATLBEKŲ ĮRENGINIŲ ŠILUMINIŲ, NEUTRONINIŲ
IR RADIACINIŲ CHARAKTERISTIKŲ MODELIAVIMAS

P. Poškas, G. Bartkus
Branduolinių įrenginių šilumos mainų laboratorija,
Termohidromechanikos sektorius

Straipsnyje apžvelgiami darbai, kurie vykdomi Termohidrome-
chanikos (THM) sektoriuje ir yra susiję su panaudoto branduolinio
kuro (PBK) bei radioaktyviųjų atlieką (RA) įrenginių šiluminių,
neutroninių ir radiacinių charakteristikų įvertinimu. Taip pat patei-
kiami ir nauji PBK radiacinių charakteristikų įvertinimo duomenys.

1.Įvadas

Statant Ignalinos AE buvo planuota, kad Ignalinos AE pa-
naudotas branduolinis kuras bus išvežamas į Rusiją, tačiau tokios
galimybės nėra. Šiuo metu visas panaudotas branduolinis kuras
(jis Lietuvoje yra laikomas radioaktyviosiomis atliekomis) dabar
yra saugomas vandens baseinuose, kurie jau yra beveik pilni.
Todėl, siekiant užtikrinti tolesnę Ignalinos AE eksploataciją, buvo
nutarta naudoti naują "sauso" saugojimo technologiją kontei-
neriuose, užpildytuose helio dujomis. Artimiausiu metu tokia sau-
gykla turėtų būti pradėta eksploatuoti. Šios saugyklos statyba ir
naujos panaudoto branduolinio kuro saugojimo technologijos įsi-
savinimas buvo labai atsakingas uždavinys ne tik eksploatuojančiai
organizacijai Ignalinos AE, bet ir kontroliuojančioms organiza-
cijoms ir visų pirma Lietuvos Valstybinei atominės energetikos
saugos inspekcijai (VATESI), kadangi tai buvo pirmas licencijuo-
jamas objektas Ignalinos AE. Termohidromechanikos sektoriaus
specialistai taip pat aktyviai dalyvavo licencijavimo procese atlik-

82



Branduolinės energetikos sauga, radioaktyviosios atliekos

dami saugos analizės ataskaitų (SAA) technines ekspertizes, ruoš-
dami normatyvinius dokumentus.

Kitas labai svarbus veiklos baras - tai esamų radioaktyviųjų
atliekų saugyklų ilgalaikės saugos įvertinimas. Vienas pagrindinių
uždavinių atliekant tokį įvertinimą yra pakankamai tikslus nuklidų
migracijos per inžinerinius ir gamtinius barjerus modeliavimas.

Šiame darbe kaip tik ir apžvelgiamos THM sektoriaus gali-
mybės ir pasiekimai atliekant šiluminių, neutroninių ir radiacinių
procesų modeliavimą PBK bei RA įrenginiuose.

2. Modeliavimo metodai ir rezultatai

2.1. Šilumos atidavimo modeliavimas PBK konteineriuose

Ignalinos AE ilgalaikiam (50 metų) PBK saugojimui pasirinko
vokiečių gamybos metalinius CASTOR RBMK-1500 bei meta!^-
betono konteinerius CONSTOR RBMK-1500. Metalinis kontei-
neris CASTOR - tai specialaus metalo liejinio cilindrinis indas
(korpusas), kurio aukštis yra daugiau kaip 4 m, skersmuo - apie
2 m, o sienelės storis - apie 0,3 m. Į tokį konteinerį dedamas spe-
cialus nerūdijančio plieno cilindrinis krepšys su panaudoto bran-
duolinio kuro pluoštais, kurie prieš tai ne mažiau 5 m buvo laiko-
mi vandens baseinuose. Į krepšį telpa 51 pusiau perpjauta pa-
naudoto branduolinio kuro kasetė, t.y. 102 PBK pluoštai. Tokių
102 PBK pluoštų liekamasis šilumos išsiskyrimas yra ne daugiau
kaip 6,1 kW. Konteineris sandariai uždengiamas dangčiu bei ap-
saugine plokšte ir, išsiurbus vandenį bei išdžiovinus, pripildomas
helio. Saugykloje konteineris pastatomas išbetonuotoje aikštelėje
ir dar uždengiamas gelžbetoniniu apsauginiu gaubtu. Pakrauto
konteinerio masė yra apie 75 t.

Gelžbetoninio konteinerio CONSTOR korpusas sudarytas iš
vidinio ir išorinio plieninių cilindrų, kurių sienelės storis yra 0,04 m, o
žiedinė erdvė yra užpildyta sunkiuoju betonu. Korpuso dugnas
sudarytas analogiškai - tarpas tarp dviejų plokščių yra užpildytas
sunkiuoju betonu. Visas konteinerio sienelės storis yra 0,43 m.
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Konteinerio viršų formuoja masyvus metalinis žiedas, privirintas
prie cilindrų galų. Prie jo tvirtinami konteinerio dangtis ir dvi ap-
sauginės plokštės. Vidiniai gelžbetoninio ir metalinio konteinerių
matmenys yra tokie pat, o išoriniai gelžbetoninio konteinerio mat-
menys yra šiek tiek didesni. Saugojimo aikštelėje gelžbetoninis
konteineris taip pat uždengiamas apsauginiu gelžbetoniniu dangčiu.

Konteinerių šiluminei analizei yra naudojamas programų pa-
ketas ALGOR, sukurtas JAV [1]. Tai gana universali programa,
leidžianti atlikti dvimačius šiluminius skaičiavimus. PBK kontei-
neriai saugomi vertikalioje padėtyje, todėl analizuojant šilumos
mainus yra nagrinėjamas dvimatis simetrinis konteinerio modelis
cilindrinėje r-z koordinačių sistemoje. Skaičiavimo modelyje be-
veik visi pagrindiniai konteinerio elementai modeliuojami atski-
romis homogeninėmis zonomis. Kadangi modelis neleidžia įver-
tinti netolygaus šilumos išsiskyrimo ašine kryptimi (maksimalus
nuokrypis sudaro 17%), todėl skaičiavimuose priimtas 17% padi-
dintas liekamasis Įkrovos šilumos išsiskyrimas. Per Įkrovą ir heliu
užpildytus plyšius šiluma perduodama laidumu, konvekcija ir spin-
duliavimu, per konteinerio korpusą - tik laidumu, o nuo kontei-
nerio paviršiaus - spinduliavimu bei natūralia konvekcija. Šilumos
perdavimas per įkrovą yra modeliuojamas pasinaudojant žinomu
kiekvienos zonos efektyviuoju šilumos laidumo koeficientu.

Nors atliekant šilumos perdavimo modeliavimą buvo daromos
konservatyvios prielaidos, tačiau skaičiavimo rezultatai parodė,
kad maksimali SIEL'o paviršiaus temperatūra neprašoka leistinos
(300 °C), o pavienio konteinerio atveju jo išorinio paviršiaus tem-
peratūra yra ne aukštesnė kaip 85 °C, t.y. atitinka transporto kon-
teineriams keliamus reikalavimus (nors šiuo metu transporto kon-
teineriai nėra licencijuojami).

2.2. Kritiškumo modeliavimas PBK konteineriuose

Kritiškumui modeliuoti PBK konteineriuose buvo panaudotas
programų paketas SCALE (JAV) [2]. Atliekant šį įvertinimą,
prielaidos dėl konteinerių komponentų mechaninių deformacijų
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įvairių avarinių situacijų metu buvo priimtos daug konservatyves-
nės negu jos gautos saugos analizės ataskaitoje. Pagrindinis saugos
kriterijus tokiai sistemai (PBK konteineriui) - efektinis neutronų
daugėjimo koeficientas neturi būti didesnis už 0,95.

Siekiant padidinti atsargos laipsnį vykdant kritiškumo analizę
priimtas ne realaus kuro išdegimo laipsnis, o analizuojamas ne-
naudotas, t. y., niekada reaktoriuje nebuvęs kuras, kurio reakty-
vumas yra didžiausias. Be to, nors šiuose konteineriuose numatyta
saugoti 2% a 5 U pradinio įsodrinimo PBK, atliekant skaičiavimus
konservatyviai buvo priimta, jog kuro įsodrinimas yra 2,4% ^ U .
Buvo priimta, kad avarijos metu gali sumažėti atstumas tarp krep-
šio vamzdžių ir jie gali susiliesti. Tuomet žingsnis lygus 101,6 mm,
priimamas ir minimalus vamzdžių sienelių storis 1,8 mm. Be to,
panaudoto kuro pluoštai savo vamzdžiuose užima ekscentrinę
padėtį.

Atliekant konteinerių CONSTOR ir CASTOR RBMK-1500
kritiškumo įvertinimą, efektinis neutronų daugėjimo koeficientas
keff buvo skaičiuojamas programų paketo SCALE 4.3 valdymo
modulio CSAS25 pagalba. Minėtas modulis nukreiptas į funkci-
nius modulius (kodus): BONAMI, NITAWL-II, KENO V.a. Kad
būtų sumažinta žmogaus daromų įvedimo klaidų tikimybė,
SCALE sistemos duomenų valdymas yra kiek įmanoma automati-
zuotas. CSAS25 ir daugeliui kitų valdymo modulių yra pritaikyta
standartinė procedūra, kuri pateikia skaičiavimams tinkamus duo-
menis. Šią procedūrą atlieka Medžiagos informacijos apdorotojas
(Material Information Processor), kuriam pateikus pradinius duo-
menis: medžiagos standartinį simbolinį žymėjimą, mišinio numerį,
procentinę teorinės tankio reikšmės dalį, temperatūrą, izotopų
sudėtį, celę sudarančias medžiagas bei jos geometrinius para-
metrus - yra sukuriama uždaviniui reikalinga skerspjūvių biblio-
teka, kurią kaip dvejetainį įvedimo failą, naudoja atitinkamos
programos.

Skaičiavimai parodė, kad patekus vandeniui į konteinerį, tiek
esant normaliam PBK kasečių išsidėstymui, tiek ir hipotetinių
avarijų atvejais, efektinis neutronų daugėjimo koeficientas keff nei

85



CASTOR RBMK-1500, nei tuo labiau CONSTOR RBMK-1500
neviršija leistinos 0,95 reikšmės.

23. PBK neutroninių ir radiacinių charakteristikų modeliavimas

Branduolinio kuro panaudojimo procese susidaro dideli kie-
kiai radioaktyviųjų dalijimosi produktų. Jų aktyvumas, tenkantis
kiekvienam 1000 kW branduolinio reaktoriaus galios, sudaro apie
90 petabekerelių. Tai prilygsta 750 kg radžio g-spinduliuotei. Tokį
didelį santykinj aktyvumą sukelia didelis kiekis izotopų, turinčių
trumpą skilimo pusperiodį. Dėl to dalijimosi produktų mišinio
aktyvumas laikui bėgant staigiai kinta.

Siekiant sėkmingai išspręsti panaudoto branduolinio kuro
tvarkymo ir saugojimo problemas, būtina tiksliai žinoti susidaran-
čių dalijimosi produktų kiekius ir jų radiacines charakteristikas.
Šis darbas yra vienas iš žingsnių įvaldant šiuolaikinius skaičiavimo
metodus ir perimant užsienio šalių patyrimą minėtoje srityje.

Bendradarbiaujant su Prancūzijos mokslininkais, Lietuvos
energetikos institute buvo įdiegta kompiuterinių kodų sistema,
įgalinanti skaičiuoti branduolinio kuro charakteristikas, pradedant
deginimu ir baigiant ilgalaikiu saugojimu. Pagrindinė šios sistemos
dalis - programų paketas APOLLO1 [3]. Tai vienintelis kompiu-
terinis kodas jau nuo 1973 m. naudojamas Prancūzijos įmonėse ir
organizacijose, susijusiose su branduolinės energijos panaudojimu
lėtųjų neutronų reaktorių kuro rinklių skaičiavimams. Tokiu bū-
du, APOLLO1 programų pakete naudojami skaičiavimo metodai
ir bibliotekos [4] yra teoriškai ir praktiškai išsamiai patikrinti.

APOLLO1 yra bendros paskirties kodas reaktorių neutro-
ninių parametrų skaičiavimams. Panaudojant APOLLO1 galima
apskaičiuoti įvairiuose erdvės taškuose įvairių energijų srautą
vienmatėje ir dvimatėje aplinkoje. Kodo veikimas grindžiamas
daugiagrupinės integralinės pernešimo lygties skaitmeniniu spren-
dimu. Šios lygties sprendiniai priklauso nuo sklaidos anizotropijos
ir nuo sistemos geometrijos. Lygtis yra sprendžiama naudojant pir-
mojo susidūrimo tikimybių techniką.
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Neutronų srauto skaičiavimo moduliai gali būti sugrupuoti į dvi
grupes. Pirmajai priklauso moduliai, kuriuose integralinės perne-
šimo lygties diskretizavimas yra tiesioginis (ALCOLL, ANISETTE,
COLINE, ANILINE, MARSYAS). Šių modulių sprendiniai prie
tikslaus sprendimo gali priartėti su pasirinktu neapibrėžtumu. Ant-
rosios grupės moduliuose naudojama fizikinė aproksimacija, supa-
prastinanti skaičiavimus (NAUSICAA, CALLIOPE, EURYDICE,
HEXTASE). Sprendiniai, gauti šiais moduliais, turi pasiekti tikslius
rezultatus.

Pirmasis APOLLO1 darbo etapas yra kuro celių skaičiavimas.
Tai atliekama naudojant daugiagrupinę teoriją. Modulio ALCOLL
lygčių sistema susideda iš NG tiesinių algebrinių lygčių, kur N yra
zonų skaičius, o G - energijų grupių skaičius. Šios sistemos algeb-
rinių lygčių sprendimas pateikia kiekvienos grupės ir zonos viduti-
nį, srautą, t.y. erdvinį ir spektrinį neutronų srauto pasiskirstymą.
Panaudojant šį pasiskirstymą, galima apskaičiuoti kiekvienos gru-
pės vidutinius efektyviuosius skerspjūvius.

Antrame skaičiavimo etape panaudojamas kodas DIFFON,
kuris yra APOLLO 1 paprogramė, sprendžianti pernešimo lygtį
homogenizuotoje aplinkoje. Kiekvienai energijos grupei yra nu-
statomas difuzijos koeficientas. Kuro degimo metu kinta kuro che-
minė sudėtis, reaktyvumas ir spinduliavimo spektras, atsiranda
papildoma absorbcija, todėl sąveikų skerspjūviai yra naujai per-
skaičiuojami ir panaudojami antrai homogeninei DIFFON skai-
čiuotei ir t.t. Praktiškai po vienos ar dviejų iteracijų yra nustatomi
naujos homogenizuotos aplinkos neutroniniai parametrai. Tokia
aproksimacija yra gera ne per daug heterogeninėms gardelėms.

Skaičiavimuose naudojamos 99 neutronų energijų grupės. Iš
jų 47 yra šiluminės. Didžiausia nagrinėjama neutronų energija yra
10 MeV.

Šiame darbe buvo sumodeliuotas vienas kuro elementas iš 18-
kos esančių RBMK-1500 kuro rinklėje. Mūsų naudotas modelis
susideda iš penkių koncentrinių zonų: 1 - branduolinis kuras UO2

su priemaišomis (centre), 2 - kuro elemento apvalkalas, 3 - van-
dens ir garo mišinys su priemaišomis, 4 - technologinis kanalas,
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5 - grafito blokas. 3 - 5 zonos yra atitinkamo dydžio, tenkančio
vienam kuro elementui. Priimta, kad reaktoriaus galia buvo nomi-
nali ir nekito visą eksploatacijos laiką.

Gauti rezultatai pateikti grafikuose. 1 pav. pavaizduotas sun-
kiųjų branduolių procentinės sudėties kitimas priklausomai nuo
kuro išdegimo lygio, 2 pav. - dalijimosi produktų procentinės su-
dėties kitimas, kintant kuro išdegimui, 3 pav. -r reaktoriaus darbui
svarbus neutronų pagavimo pasiskirstymas dalijimosi produktuose
kaip kuro išdegimo funkcija.

Analogiškus skaičiavimus atlieka ir paketo SCALE (JAV) [2]
modulis ORIGEN. Tačiau čia naudojami skaičiavimo metodai ir
bibliotekų sistema yra visiškai kitokie nei APOLLO1. Ateityje nu-
matoma atlikti šių dviejų programų skaičiavimo rezultatų paly-
ginimą naudojant eksperimentinius RBMK-1500 reaktoriaus re-
zultatus ir kitą turimą informaciją.

2.5 1

5000 10000 15000
Kuro išdegimas, MW-d/t

20000

1 pav. Sunkiųjų branduolių procentinės sudėties kitimas deginant
branduolinį kurą (be mU)
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skilimo produktuose deginant branduolinį kurą
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2.4. Nuklidų migracijos iš radioaktyviųjų atliekų saugyklų
modeliavimas

Vienas svarbiausių uždavinių atliekant radioaktyviųjų atliekų
kapinynų ilgalaikę saugos analizę yra teisingas nuklidų migracijos
per inžinerinius ir geologinius barjerus įvertinimas. Šiam tikslui
THM sektoriuje yra naudojami trys kompiuterinės programos:
DUST, GWSCREEN ir GENII (JAV). DUST programa skirta
radionuklidų išnešimo iš radioaktyviųjų atliekų saugyklos įvertini-
mui, modeliuojant keturis pagrindinius procesus: vandens pateki-
mą bei tekėjimą saugykloje, konteinerių degradaciją, nuklidų iš-
plovimą iš atliekų ir jų pernešimą aeracine zona. GWSCREEN
programoje sujungti trys modeliai - saugyklos, aeracinės zonos ir
vandeningo horizonto, didžiausią dėmesį skiriant radionuklidų
pernešimui gruntiniu vandeniu. Taip pat galima įvertinti radiacijos
poveikį žmogui, naudojančiam užterštą vandenį. GENU programa
skirta radionuklidais užterštos gamtos poveikio žmogui analizei,
skaičiuojant efektinę dozę.

Naudojant šias kompiuterines programas [5] buvo atliktas
nuklidų migracijos iš Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos
įvertinimas. Buvo išnagrinėti keli nuklidų migracijos scenarijai.
Pirmajame scenarijuje priimta, kad pagrindinis barjeras vandens
tekėjimui yra betonas, kuris projektines hidroizoliacines savybes
išlaiko 100 metų. Po to betone atsiranda įtrūkimai, mikroplyšiai ir
vandens tekėjimo greitis pasiekia natūralios grunto infiltracijos
dydį. Antrajame scenarijuje priimtas patikslintas pagal aptinkamą
tričio nuotėkį per saugyklą pratekančio vandens kiekis. Trečia-
jame scenarijuje modeliavimas vykdomas esant papildomam inži-
neriniam barjerui - molio sluoksniui. Įvertinimai parodė, kad pa-
vojingiausi nuklidai yra 3H, 36C1 ir 239Pu. Ir tik trečiojo scenarijaus
atveju galima išvengti 3H pavojingos įtakos.
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3. Išvados ir perspektyvos

Pastaraisiais metais THM sektorius įsisavino daug šiuolaikinių
kompiuterinių programų šiluminių, neutroninių ir radiacinių
charakteristikų įvertinimui panaudoto branduolinio kuro ir radio-
aktyviųjų atliekų įrenginiuose. Tai leidžia tiksliau įvertinti Lietu-
voje esančių įrenginių būklę ir, esant reikalui, imtis priemonių, pa-
didinančių šių įrenginių saugumą. Ateityje numatoma darbus šioje
srityje vystyti toliau, labiau gilinantis į analizuojamų reiškinių fizi-
kinį mechanizmą.
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Simulation of Thermal, Neutronic and Radiation Characteristics
in Spent Nuclear Fuel and Radwaste Facilities

Summary

The overview of the activities in the Division of Thcrmo-
hydro-mechanics (THM) related with the assessment of thermal,
neutronic and radiation characteristics in spent nuclear fuel and
radwaste facilities are performed. Also some new data about
radiation characteristics of the RBMK-1500 spent nuclear fuel are
presented.
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