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DOLOČITEV ZGOREIOSTI REAKTORSKEGA GORIVA Z METODO PASIVNE 
NEVTRONSKE PREISKAVE ' 

DETERMINATION OF REACTOR FUEL BURNTJP USING PASSIVE NEUTRON ASSAY 

Povzetek - Pasivna nevtronska preiskava jedxskega goriva зе uporablja za verifikacijo vsebnosti 
fisijskega materiala v obsevanem reaktorskem gorivu. Predstavili borno rezultate analize karakteristik 
metode, ki so bile opravljene na Institutu Jožef Stefan. Obravnavali smo odvisnost nevtronskega 
izvora v gorivu od zgorelosti, časa ohlajanja, zaćetne obogatitve goriva in specifične moći obratovanja 
reaktorja ter ocenili natanćnost metode ob uporabi obstoječih programov. 

Abstract - Passive neutron assay (PNA) method was developed to verify the fissile inventory 
of the irradiated reactor fuels. The characteristics of the method were studied at "Jožef Stefan" 
Institute. The dependence of neutron source in the fuel on buraup, cooling time, initial enrichment 
and specific power was investigated and the accuracy of the method, using available computer codes 
was estimated. 

1 Uvod 

Naraščajoče število jedrskih reaktorjev in omejene kapacitete za reprocesiranje goriva povzročajo 

čedalje vecje potrebe po kratko in dolgoročnem shranjevanju iz trošenih gorivnih elementov. S stališča 

varnosti shranjevanja каког tudi zaradi preprečevanja uporabe goriva v vojaške namene mora imeti 

IAEA možnost preveritve vsebnosti fisijskega materiala v obsevanem gorivu. V ta namen je bila 

za potrebe IAEA poleg ostalih metod (gama spektroskopije, metode Čerenkovega sevanja, aktivne 

nevtronske preiskave) razvita tudi metoda pasivne nedestruktivne nevtronske preiskave obsevanega 

goriva (PNA). Metoda temelji na ugotovitvi, daje nevtronski izvor v obsevanem gorivu po izvlečenju 

iz reaktorja sorazmeren г zgorelostjo goriva za določeno območje zgorelosti in Ćasov ohlajanja goriva 

(l],(2j. PNA metodo lahko uporabljamo za meritev zgorelosti goriva vsaj v področju med 15-30 

GWd/MTU. Ko poznamo zgorelost goriva lahko po običajnih postopkih izračunamo vsebnost fisijskih 

'Delo je podprla Mednatodna agencija sa atomsko energijo (IAEA) z Raaiekovainim projektom 4413/RB 
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Tabela 1: Podatki o spontani fisiji in (a, n) reakcijali, uporabljeni v programu OR1GEN2. 

Izvor Razpadni čas Neutronski pridelek na gram na sekundo Izvor 

[leta] spent .fisija (a,n) v oksidu 

»» Pu 8.95-101 2.66 IO3 1.63104 

гз»pu 2.45-104 4.53101 

6.67 IO3 9.10-102 1.73-102 

™Pu 3.95-105 1.69103 . 

"Mm 4.41-102 3.29-103 

M C m 4.56-ltT1 2.15-107 4.40106 

14iCm 1.85- IO1 1.1M07 9.24-104 

materialov v gorivu. 

Naš namen je bil preučiti odvisnost nevtronskega fHvksa v obsevanem gorivnem elementu od 

zgorelosti in časa ohlajanja goriva. S programom ORIGEN 2 [3] smo izračunali nevtronski izvor zaradi 

spontane fisije in (o, n) reakcij za različno zgorelost in čase ohlajanja goriva. Кег se preiskeva goriva 

običajno izvaja pod vodo, je bilo 2a doloćitev dejaaskega nevtronskega jluksa potrebno upoštevati 

nevtronsko pomnoževanje. Pomnoževalni faktor smo izračunali s programom DOT [4J. 

2 Nevtronski izvor 

V zgorelem gorivu sta glavna izvora nevtronov spontana fisjja izotopov plutonija in curija in interak-

cije alfa đelcev s kisikom, prisotnim v oksidnem gorivu. Alfa delci se izsevajo iz curijevih, americijevih 

in phitonijevih izotopov. Nevtronski izvor iz najpomembnejših izotopov za zgorelost goriva do 33 

GWd/MTU in čase ohlajanja goriva do 7 let smo izračunali s programom ORIGEN-2. ORIGEN 

je široko uporaben 1-grupni računalniški program za izračun nastajanja, razpada in procesiranja 

radioaktivnih materialov. Razpadiie konstante in nevtronski pridelki, ki jih program uporabna za 

izračun nevtronskega izvora zaradi spontane fisije in (a, n) reakcij, so podani v Tabeli 1. 

Slika 2 prikazuje rezultate preračima goriva tipičnega lahkovodnega reaktorja za primer 3-letnega 

neprekinjenega delovanja reaktorja na specifični moči 37.75 MW/MTTJ, kax je povzročilo končno 

zgorelost 33 GWd/MTU. Na Slikah 3 a in c pa je prikazana odvisnost nevtronskega izvora od časa 

ohlajanja za dve zgorelosti goriva. S slik je razvidno, da je nevtronski-izvor strma funkcija zgorelosti 

goriva-izvor je sorazmeren s približno četrto potenco zgorelosti. Za meritve zgorelosti je to ugodno, 

kajti toleriramo ialiko znatne nenatančnosti pri meritvah nevtronskega izvora. 

Opazimo tudi, da sta 242Cm in г44Ст glavna izvora nevtronov v tem področju zgorelosti in časih 

ohlajanja goriva. Približno dve leti po izvlečenju goriva večina 7t2Cm razpade in prispeva v glavnem 
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Slike 1: Produkcijska shema transuranskih izotopov. 



Zgorelost [GWd/MTll] 
Slika 1\ Nevtronski izvor iz Pu-238, Pu-240, Cm-242 and Cm-244 isotopov pri zgorelosti med 0 in 
33 GWD/MTU, izračunali s programom 0RIGEN2 za gorivo tipičnega tlačnovodnega reaktorja z 
obogatitvijo 3.1 ut.% U-235. 

le še M C m . Do zgorelosti ~ 15 GWd/MTU so poleg curijevih pomembni tudi plutonijevi izotopi. 

Analize odvisnosti nevtronskega izvora od začetne obogatitve goriva so pokazale na znatne razlike 

v nevtronskem izvoru iz 244Стп in plutonijevii izotopov. Kot je razvidno s Slike 4 je u.pr. v gorivu 

г obogatitvijo 2.1 ut.% 235U nevtronski izvor iz 244Cm ~ 3-krat večji kot v gorivu z obogatitvijo 3.1 

ut.% ntU. 

Ugotovili smo tudi, da koncentracija 242Cm močno zavisi od zgodovine obratovanja reaktorja 

in od specifične moči. Razlike v koncentraciji 242Cm med obratovanjem reaktorja na specifični 

moči 20 oz. 37.75MW/MTU dosegajo do 50% (Slika 5). Vzrok je v kontinuiranem nastajanju 
241 Am i јЗ razpadom 241Pu, iz katerega nato nastaja 14,2Crn (Slika 1). Pri meritvah pri majhnih 

časih ohlajanja (pod 1-2 leti), ko je koncentracija 242Cm le znatna, je zato potrebno upoštevati še 

zgodovino obratovanja reaktorja. Po drugi stremi pa koncentracija 244Cm le rabio zavisi od zgodovine 

obratovanja. 

Pri prirnerjavi zgornjih rezultatov z rezultati analize goriva reaktorja TVino Vercelese (prikazani na 

Sliki 3, vzeti iz ref.[2]) smo opazili znatne razlike: nevtronska izvora iz и г С т se razlikujeta za faktor 

4-8, izvora iz г44Стп pa za 50 do 100%. Iz relacije med nevtronskim izvorom in zgorelostjo sklepamo, 

da "bi opažene razlike v koncentraciji 244Cm povzročile ~ 10-20% razlike v ocenjeni zgorelosti goriva. 

Vzroki za razlike med rezultati preračunov z ORIGEN-om in preiskave Trino goriva so verjetno 
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Slika 3: Odvisnost nevtronskega izvora iz curijevih in plutonijevih izotopov od časa ohlajanja goriva za 
zgorelosti goriva 12859 MWd/MTU in 26884 MWd/MTU. Podani so rezultati izračunov s programom 
ORIGEN (a,c) in preiskave goriva reaktorja Trrno (b,d). 
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Zeorelox [GWd/MTU] 
Slika 4: Odvianost nertronskega isvora ii 344Cm od začet ne obogatitve. 

Zgorelost [SWđ/KTU] 
Slika 5: Odvisnost nevtronskega izvora iz 2i2Cm od zgorelosti pri dveh specifičnih močeh reaktorja 
(20 and 37.75 MW/TTJ) 
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deloma v različni zgodovini obratovanja reaktorja (pri 2 4 г Ст koncentraciji), deloma pa v tem, da 

1-grupni preseki in fisijski pridelki v programu ORIGEN-2 ustrezajo neki referenčni tlačnovodni 

elektrarni in so bili dobijeni na podlagi različnih aproksimacij. 

3 Izračun pomnoževalnega faktorja 

Za primer, da se meritve nevtronskega fluksa izvaja v vodi, smo obravnavali pomnoževanje nevtronov 

v izoliranem gorivnem elementu NE Krško, potopljenem v borirani vodi. Za pieračun se je izkazal 

kot najprimernejši transportini program DOT 4.2, ki rešuje transportno enečbo po metodi diskretnih 

ordinat. Program omogoča preračune kritičnosti, anizotropija sipanja (ki je pomembna v vodi) pa se 

upošteva z razvojem sip&lnih presekov po Lageadrovih polinomi}; Nevtronske preseke smo dobili iz 

WIMS [5] 69-grupne knjižnjice presekov. Knjižnjica vsebuje zadostno število termičnih energijskih 

grup (42 z energijo pod 4eV) in upoštevano je sipanje iz grup z nižjo v grupe z višjo energijo, zaradi 

česar je primerna za preračune kritičnosti. Glavna pomanjkljivost je, da knjižnjica vsebuje večinoma 

le -ро člene razvoja sipalnih presekov po Lagendrovih polinomih, ražen za vodik, devterij, kisik in 

ogljik, кјег so upoštevani še P\ členi. Preseke smo procesirali z WIMS in ANISN [6] računalniškimi 

programi in dobili 18-grupne preseke za homogenizirano gorivno celico in vodo, primerne za preračune 

z DOT-om. 

TJstreznost računskih modelov smo preverili z obstoječimi difuzijskimi programi, ki jih uporabl-

jamo v projektnih preračunih sredice. Primerjali smo rezultate obeh metod za primer neskončnega 

seta gorivnih elementov, каг lahko ustrezno obravnavamo z obstoječimi metodami. Ujemanje ponmože-

valiuh faktorjev je bilo zadovo)jivo (pod 400pcm), kar je potrdilo ustreznost metode. 

Bnako metodo smo nato uporabili za izračun pomnoževalnega faktorja in porazdelitve nevtronskega 

fluksa v okolici izoliranega gorivnega elementa. Računali smo za zgorelost goriva 20 GWd/MTTJ in 

borovo koncentracijo v vodi 2000 ppm. Izračunani ktjj pri temperaturi vode 20°C je znašal 0.47, pri 

temperaturi 60°C pa 0.43. Po enačbi (ref.[7],str.223): 

J^^JZJ • k < 1 W 

kjer je M faktor pomnoževanja izvora, bi se pri teh pomnože valnih faktorjih nevtronski izvor povečal 

za faktorja ~1.9 oz. 1.8. 

4 ZAKLJUČKI 

Nevtronski izvor v obsevanem reaktorskem gorivu je sorazmeren s približno cetrto potenco zgorelosti. 

Metoda je zato ugodna za meritev zgorelosti goriva, kajti napaka v ocenjeni zgorelosti je zato znatno 
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manjša od napake pri meritvi os. izračunu nevtronskega izvora. Pri n.pr. 10% zahtevanj nataaćnosti 

zgorelosti si lahko privoščmo 50% napako v nevtronskem izvoru. 

V področju zgorelosti nad 15 GWd/MTU in pri časih ohlajanja goriva, nad 2 leti je korelacija 

med zgorelostjo in nevtronskim izvorom razmeroma enostavna, kajti k nevtronskemu izvoru prispeva J 

praktično saoio 244Cm. Razpadni čas 244Cm je razmeroma dolg 1.9 let) in njegova koncentracija I 

zavisi le od obogatitve goriva. Pri časih ohlajanja pod 2 leti je pomemben še г4гСт, katerega # 
5 

koncentracija pa je odvisna od zgodovine obratovanja in specifične moči reaktorja, kar dodatno % 

zaplete meritve. Pri zgorelostih pod -v 15 GWd/MTU je potrebno upoštevati še nevtronski izvor iz J 
J M Fu in 540Pu. J 

Znatne razlike smo opazili med izračuni s programom ORIGEN in meritvami na Trino Vercelese Т 

reaJttorskem gorivu. Razlike v koncentraciji мгСт so verjetno delno posledica drugačne zgodovine 

obratovanja reaktorja Trino kot je bila predpostavljena v našem računu, glavni vzrok razlik v kon-

centraciji 214Cm pa je verjetno v aproksimacija^, uporabljenih pri izračunu 1-grupnih presekov v 

ORIGEN knjižnjici. Kaže, da je natanćnost z ORiGEN-om izračun ane koncentracije 244Cm znotraj 

50-100%, kar bi omogočilo določitev zgorelosti goriva znotraj 10-20%. 

Ker se meritve običajno i sva ja pod vodo, je potrebno upoštevati nevtronsko pomnoževanje. Pri 

zgorelosti goriva 20 GWd/MTU, začetni obogatitvi 3.1 at.% 23SU in borovi koncentraciji v vodi 

2000ppm se nevtronski izvor pomnoži približno za 2-kiat. Ker pomnoževalni faktor moćno zavisi od 

razlićnih paxametrov (kot n.pr. zgorelosti, začetne obogatitve, borove koncentracije, profila zgorelosti 

in obogatitve) pričakujemo, da je pri meritvah potrebno upoštevati detaljne karakteristike goriva in 

razmere pri meritvi. 
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