
LT0500032 \tikos sauga, radioaktyviosios atliekos

2. BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS SAUGA,
RADIOAKTYVIOSIOS ATLIEKOS

PANAUDOTO BRANDUOLINIO KURO
IR RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ ĮRENGINIŲ SAUGOS
TYRIMAI

P. Poškas, V. Ragaišis
Branduolinių įrenginių šilumos mainų laboratorija

Straipsnyje apžvelgiami darbai, kurie vykdomi Branduolinių įren-
ginių šilumos mainii laboratorijoje ir yra susiję su panaudoto bran-
duolinio kuro (PBK) bei radioaktyvių atlieh{ (RA) įrenginių šilumi-
nių, neutroninių ir radiacinių charakteristikų įvertinimu. Taip pat ap-
žvelgiami darbai, vykdomi ryšium su planuojamu Ignalinos AE eks-
ploatavimo nutraukimu.

1. Įvadas

Ignalinos AE panaudotas branduolinis kuras (jis Lietuvoje yra
laikomas radioaktyviosiomis atliekomis) yra saugomas vandens basei-
nuose, kurie beveik pilni. Todėl, siekiant užtikrinti tolesnę Ignalinos
AE eksploataciją, buvo nuspręsta įsisavinti sauso saugojimo techno-
logiją konteineriuose, užpildytuose helio dujomis. Tokia saugykla pra-
dėta eksploatuoti 1999 m. gegužės mėn. Šios saugyklos statyba ir nau-
jos panaudoto branduolinio kuro saugojimo technologijos įsisavinimas
buvo labai atsakingas uždavinys ne tik eksploatuojančiai organizacijai
Ignalinos AE, bet ir kontroliuojančioms organizacijoms. Laboratorijos
specialistai taip pat aktyviai dalyvavo licencijavimo procese atlikdami
saugos analizės ataskaitų (SAA) technines ekspertizes, rengiant nor-
matyvinius dokumentus. Šios analizės rezultatai buvo apžvelgti [1].
Pastaraisiais metais toliau buvo plėtojami saugojimo konteinerių su
panaudotu branduoliniu kuru šiluminių, neutroninių ir radiacinių cha-
rakteristikų tyrimai. Šių tyrimų rezultatai žemiau ir yra apžvelgiami.
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Kitas labai svarbus veiklos baras - radioaktyviųjų atliekų sau-
gyklų ilgalaikės saugos įvertinimo metodologijos tobulinimas. Vienas
iš pagrindinių uždavinių atliekant tokį įvertinimą yra pakankamai
tikslus nuklidų migracijos per inžinerinius ir gamtinius barjerus mode-
liavimas. Šiame darbe taip pat apžvelgiami laboratorijos pasiekimai
šioje srityje.

Laboratorija aktyviai įsijungė į Ignalinos AE eksploatavimo nu-
traukimo problemų analizę. Todėl šiame straipsnyje trumpai apžvel-
giami svarbiausi rezultatai.

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 metalo-
betono konteinerius CONSTOR RBMK-1500. Metalinis konteineris
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 specialus nerūdijančio
plieno cilindrinis krepšys su panaudoto branduolinio kuro pluoštais,
kurie prieš tai ne mažiau 5 m buvo laikomi vandens baseinuose. į
krepšį telpa 51 pusiau perpjauta panaudoto branduolinio kuro kasetė,
t.y. 102 PBK pluoštai. Tokių 102 PBK pluoštų liekamasis šilumos
išsiskyrimas yra ne daugiau kaip 6,1 kW. Konteineris sandariai už-
dengiamas dangčiu bei apsaugine 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 tonos.

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

Kaip ir ankstesniame darbe [1], konteinerių šiluminei analizei
buvo naudojamas programų paketas ALGOR (JAV). Tai gana univer-
sali programa, leidžianti atlikti dvimačius šiluminius skaičiavimus.
PBK konteineriai saugomi vertikalioje padėtyje, todėl analizuojant
šilumos nuvedimą yra nagrinėjamas dvimatis simetrinis konteinerio
modelis cilindrinėje r-z koordinačių sistemoje. Skaičiavimo modelyje
beveik visi pagrindiniai konteinerio elementai modeliuojami atski-
romis homogeninėmis zonomis. Kadangi modelis neleidžia įvertinti
netolygaus šilumos išsiskyrimo ašine kryptimi (maksimalus nuokrypis
sudaro 17%), todėl skaičiavimuose priimtas 17% padidintas liekama-
sis įkrovos šilumos išsiskyrimas. Per įkrovą ir helio plyšius šiluma
perduodama laidumu, konvekcija ir spinduliavimu, per konteinerio
korpusą - tik laidumu, o nuo konteinerio paviršiaus - spinduliavimu
bei natūralia konvekcija. Šilumos perdavimas per įkrovą yra mode-
liuojamas pasinaudojant žinomu kiekvienos zonos efektyviuoju šilu-
mos laidumo koeficientu.

Atlikus panaudoto branduolinio kuro saugojimo konteinerių
CASTOR ir CONSTOR šiluminį įvertinimą įvairiomis aplinkos sąly-
gomis nustatyta [2], kad:
- vasaros sąlygomis konteinerių su ką tik pakrautu panaudotu bran-

duoliniu kuru maksimalios įkrovos (ŠIEL'ų paviršiaus) tempe-
ratūros yra nedidesnės už 280 °C (po 50 metų - už 130 °C) ir jos
neviršija maksimalios leistinos 300 °C temperatūros, o konteine-
rių išorinio šoninio paviršiaus temperatūros yra nedidesnės už
100 (80) °C. Pavienių konteinerių šoninio paviršiaus temperatūros
neviršija maksimalios transporto konteineriams leistinos 85 °C
temperatūros;

- žiemos sąlygomis konteinerių su ką tik pakrautu panaudotu
branduoliniu kuru maksimalios ŠIEL'ų paviršiaus temperatūros
neviršija 200 °C (po 50 metų - 30 °C), o konteinerių išorinio šoni-
nio paviršiaus temperatūros visada yra neigiamos ir nežemesnės
už-15 (-35) °C.
Todėl šiluminiu požiūriu konteineriai CASTOR ir CONSTOR

visiškai tinka panaudoto branduolinio kuro, išlaikyto vandens basei-
nuose ne mažiau 5 metų, ilgalaikiam saugojimui.

83



2.2. Kritiškumo modeliavimas PBK konteineriuose

Kaip ir ankstesniame darbe [1], kritiškumui modeliuoti PBK kon-
teineriuose buvo panaudotas programų paketas SCALE (JAV). Atlie-
kant šį įvertinimą, prielaidos dėl konteinerių komponentų mechaninių
deformacijų įvairių avarinių situacijų metu buvo priimtos žymiai
konservatyvesnės negu jos gautos saugos analizės ataskaitoje. Pagrin-
dinis 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 nenaudo-
tas, t.y., niekada reaktoriuje nebuvęs kuras, kurio reaktyvumas yra
didžiausias. Be to, nors šiuose konteineriuose numatyta saugoti 2%
2 3 5U pradinio įsodrinimo PBK, atliekant skaičiavimus konservatyviai
buvo priimta, jog kuro įsodrinimas yra 2,4% 2 j 5 U. Buvo priimta, kad
avarijos metu gali sumažėti atstumas tarp krepšio vamzdžių ir jie gali
susiliesti. Tuomet žingsnis lygus 101,6 mm, priimamas minimalus
vamzdžių sienelių storis 1,8 mm. Be to, panaudoto kuro pluoštai savo
vamzdžiuose užima ekscentrinę padėtį.

Atliekant konteinerių CONSTOR ir CASTOR RBMK-1500 kri-
tiškumo įvertinimą, efektinis neutronų daugėjimo koeficientas kefr bu-
vo skaičiuojamas programų paketo SCALE 4.3 valdymo modulio
CSAS25 pagalba. Minėtas modulis orientuotas į funkcinius modulius
(kodus): BONAMI, NITAWL-II, KENO V.a.~Kad būtų sumažinta
žmogaus daromų įvedimo klaidų tikimybė, SCALE sistemos duomenų
valdymas yra kiek įmanoma automatizuotas. CSAS25 ir daugeliui kitų
valdymo modulių yra pritaikyta standartinė procedūra, kuri pateikia
skaičiavimams tinkamus duomenis. Šią procedūrą atlieka Medžiagos
Informacijos Apdorotojas (Material Information Processor), kuriam
pateikus įvedimo duomenis: medžiagos standartinį simbolinį žymėji-
mą, mišinio numerį, procentinę dalį teorinės tankio reikšmės, tempera-
tūrą, izotopinę sudėtį celę sudarančias medžiagas bei jos geometrinius
parametrus ~ yra sukuriama uždaviniui reikalinga skerspjūvių biblioteka,
kurią kaip dvejetainį įvedimo failą, naudoja atitinkamos programos.

Skaičiavimai parodė, kad patekus vandeniui į konteinerį, tiek
esant normaliam naudoto branduolinio kuro kasečių išsidėstymui, tiek
ir hipotetinių avarijų atvejais, efektinis neutronų daugėjimo koeficien-
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tas keff neviršija leistinos 0,95 reikšmės, todėl kritiškumo požiūriu
konteineriai CASTOR ir CONSTOR yra tinkami RBMK-1500 reakto-
rių naudotam branduoliniam kurui, kurio pradinis įsodrinimo laipsnis
2%, saugoti.

Analizuojant branduolinį kritiškumą išdegusio kuro atveju [3], keff

reikšmės gaunamos daug mažesnės nei šviežio kuro atveju. Bran-
duolinės saugos požiūriu, į šiuos konteinerius gali būti patalpinamas
didesnis naudoto branduolinio kuro rinklių kiekis, tačiau tokiu atveju
reikėtų modifikuoti konteinerių krepšių geometrinę konfigūraciją. Iš
kitos pusės, pakrovus didesnį kiekį kuro rinklių, kyla klausimas ar
tokie konteineriai saugūs radiacinės saugos požiūriu. Tik detalūs kom-
piuteriniai skaičiavimai gali parodyti ar konteineriai atitinka branduo-
linės ir radiacinės saugos reikalavimus.

Efektinio neutronų daugėjimo koeficiento skaičiavimo rezultatai
CONSTOR konteineriui, kai priimamos šviežio ir išdegusio kuro
sąlygos ir esant įvairiom konteinerio krepšio geometrinėm konfigūra-
cijom, pavaizduoti 1 pav.

2.3. PBK neutroninių ir radiacinių charakteristikų modeliavimas

Branduolinio kuro panaudojimo procese susidaro dideli kiekiai
radioaktyviųjų dalijimosi produktų. Jų aktyvumas, tenkantis kiekvie-
nam 1000 kW branduolinio reaktoriaus galios, sudaro apie 90 peta-
bekerelių. Tai prilygsta 750 kg radžio y-spinduliuotei. Tokį didelį san-
tykinį aktyvumą sukelia didelis kiekis izotopų, turinčių trumpą ski-
limo pusamžį. Dėl to, dalijimosi produktų mišinio aktyvumas laikui
bėgant staigiai kinta.

Siekiant sėkmingai spręsti su panaudoto branduolinio kuro tvar-
kymu ir sugojimu susijusias problemas, būtina tiksliai žinoti susi-
darančių dalijimosi produktų kiekius ir jų radiacines charakteristikas.

Bendradarbiaujant su Prancūzijos mokslininkais, Lietuvos ener-
getikos institute buvo įdiegta kompiuterinių kodų sistema, įgalinanti
skaičiuoti branduolinio kuro charakteristikas, pradedant deginimu ir
baigiant ilgalaikiu saugojimu. Pagrindinė šios sistemos dalis - progra-
mų paketas APOLLO 1.

Naudojant APOLLO 1, o taip pat SAS2H (SCALE 4.3) kompiu-
terinius kodus ir pritaikant RBMK-1500 kuro rinklei penkių koncent-
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rinių zonų modelį, buvo apskaičiuoti:

- branduolinio kuro sunkiųjų branduolių ir skilimo produktų kon-
centracijų kitimas priklausomai nuo kuro išdegimo reaktoriuje lygio;

- neutronų nuostolių reaktoriuje dėl radioaktyvaus pagavimo kuro
skilimo produktuose šaltiniai;

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

Vandens tankis, g/cmJ

0,9

1 pav. Efektinio neutronų daugėjimo koeficiento kcff priklausomybė nuo
vandens tankio [3] (I - krepšio vamzdžių ir kuro pluoštų išsidės-
tymas yra normalus; II - krepšio vamzdžiai su kuro pluoštais susi-
glaudę konteinerio centre; III - krepšio vamzdžiai su kuro pluoštais
sukritę ant konteinerio šoninės sienos). Viršutinės kreivės - kai
konservatyviai priimamos nenaudoto kuro charakteristikos, apatinės
kreivės - kai kuras yra išdegęs
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- pilnai išdegusio kuro sudėtyje esantys radioaktyviausi nuklidai, jų
koncentracijos ir aktyvumo kitimas ilgalaikio (iki 100 metų) kuro
saugojimo metu (2 pav.);

- liekamosios galios kitimo dinamika.
Be to, palyginus abiem minėtais kodais gautus rezultatus nu-

statyta, kad skaičiuojant su SAS2H kodu gaunamas kiek spartesnis
2 3 5U branduolių išdegimas ir lėtesnis 239Pu ir 241Pu susidarymas nei
skaičiuojant APOLLO1 kodu. Tą nežymų nesutapimą galėjo nulemti
pradinių duomenų: sąveikos skerspjūvių ir skilimo produktų išeigų
bibliotekų skirtumai.

Nepaisant kai kurių rezultatų nesutapimo, abu minėti kompiuteri-
niai kodai gali būti naudojami panaudoto branduolinio kuro charak-
teristikų skaičiavimui.

Laikas nuo aušinimo prad* ios, metai

2 pav. Procentinio nuklidų aktyvumo dinamika [3]

Atlikus konteinerių CONSTOR RBMK-1500 ir CASTOR RBMK-
1500 radiacinės saugos analizę SCALE 4.3 kompiuterinių kodų siste-
mos sekomis SAS2H ir SAS4, parodyta, kad ekvivalentinės dozės galia
bet kokiame konteinerio išorinio paviršiaus taške neprašoka 1000 ĮiSv/h.

Jei skaičiavimuose vertinti kuro rinklės išdegimo profilį, nors ir
bus gautos didesnės ekvivalentinės dozės galios vertės, tačiau jos taip
pat neviršys leistino kriterijaus.
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Skaičiavimai parodė, kad ekvivalentinės dozės galia po 50 metų
saugojimo sumažėja apie 10 kartų.

2.4. Nuklidų migracijos iš radioaktyviųjų atliekų saugyklų
modeliavimas

Vienas iš svarbiausių uždavinių atliekant radioaktyviųjų atliekų
kapinynų ilgalaikę saugos analizę yra teisingas nuklidų migracijos per
inžinerinius ir geologinius barjerus įvertinimas.. Šiam tikslui laborato-
rijoje yra naudojami trys kompiuterinės programos: DUST, GWSCREEN
ir GENH (JAV).

Plėtojant veiklą šioje srityje buvo atlikti žemiau pateikti tyrimai:
- pasiūlytas globalus reiškinių, įvykių ir procesų (FEP) sąrašas, api-

bendrintas Lietuvos sąlygomis bei konkretiems kapinynams;
- atliktas patikslintas Maišiagalos kapinyno įvertinimas pritaikant

pasiūlytą metodologiją;
- atliktas naujo modelinio kapinyno preliminarus charakteristikų ir

priimtinumo kriterijų įvertinimas.
- atlikta ISAM "Radon" tipo kapinyno ilgalaikės saugos įvertinimo

analizė.
3 pav. parodytas efektinės dozės pasiskirstymas dėl įvairių nukli-

dų poveikio ISAM kapinyno atveju.

2.5. Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimas

Pastaruoju metu priimtas Seimo sprendimas iki 2005 m. galutinai
sustabdyti 1-ąjį Ignalinos AE bloką, pradėti diskutuoti galimi 2-ojo
bloko galutinio sustabdymo terminai.. Priimant vienokius ar kitokius
sprendimus labai svarbu žinoti ir Ignalinos AE eksploatavimo nu-
traukimo ir visos branduolinio kuro baigiamosios dalies išlaidas. 1999 m.
pabaigoje užbaigtas PHARE projektas, kurį rengiant dalyvavo ir mūsų
laboratorijos specialistai. Jo tikslas - paruošti preliminarų IAE eksp-
loatavimo nutraukimo planą. Buvo atliktas labai detalus išlaidų įver-
tinimas kelioms eksploatavimo nutraukimo strategijoms ir parodyta,
kad išlaidų skirtumas nėra didelis (svyruoja 15% ribose). Tačiau tame
darbe visiškai nenagrinėjamos panaudoto branduolinio kuro ir ilga-
amžių radioaktyviųjų atliekų palaidojimo išlaidos. Šių išlaidų dydis ir
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SCE! - Išplovimo sc.
SCEI - Erozijos st.
SCEI - Radom) sc.
SCE2 - Sulinio sc.
SCE3 - Okio sc.
SCE4 - Kasyta si;.

1.0E+02 I.OE+03 l,0E+()4 1.0E+U5

Melai po kapinyno konservavimo

l,0E+06 1 ,()E+()7

3-pav. Efektinė dozė hipotetinio RADON kapinyno A ir B rūsiams [4]

struktūra buvo išnagrinėti [5], kur parodyta, jog išlaidų dydis ženkliai
priklauso nuo Ignalinos AE eksploatavimo trukmės. Taip pat parody-
ta, jog priklausomai nuo pasirinkto IAE sustabdymo scenarijaus, eksp-
loatavimo nutraukimo išlaidos sudaro 20-22%, panaudoto branduo-
linio kuro ir ilgaamžių atliekų saugojimo išlaidos sudaro 6-9%, o pa-
naudoto branduolinio kuro ir ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų palai-
dojimo išlaidos - 64-69% nuo visų Ignalinos AE baigiamosios bran-
duolinio kuro ciklo fazės išlaidų.

Išvados ir perspektyvos

Pastaraisiais metais laboratorija įsisavino keletą šiuolaikinių
kompiuterinių programų šiluminių, neutroninių ir radiacinių charak-
teristikų įvertinimui panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų
atliekų įrenginiuose. Tai leidžia tiksliau įvertinti Lietuvoje esančių
įrenginių būklę ir, esant reikalui, imtis priemonių, padidinančių šių
įrenginių saugumą. Ateityje numatoma veiklą šioje srityje vystyti to-
liau, labiau gilinantis į analizuojamų reiškinių fizikinį mechanizmą.
Bendradarbiaujant su kitomis institucijomis numatoma atlikti realius
matavimus PBK saugykloje.
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Safety Analysis of Spent Nuclear Fuel
and Radwaste Facilities

Summary

The overview of the activities in the Laboratory of Heat Transfer
in Nuclear Reactors related with the assessment of thermal, neutronic
and radiation characteristics in spent nuclear fuel and radwaste
facilities are performed. Activities related with decommissioning of
Ignalina NPP are also reviewed.
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