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Primárnym zdrojom rádioaktívneho žiarenia v MSVP je vyhorené jadrové palivo. Palivové
články s vyhoreným palivom sú po určitej dobe chladenia v bazéne skladovania umiestnené v
zásobníkoch, ktoré sú uložené v bazéne s nominálnou tieniacou vrstvou vody. Do bazénu
MSVP sa ukladajú palivové články, u ktorých je zaručená hermetičnosť pokrytia palivových
prútov. Vrstva vody o hrúbke 3.2 m v bazéne nad zásobníkmi zaručuje dostatočné biologické
odtienenie gama žiarenia emitovaného VJP.

Na základe požiadaviek pre aktualizáciu „Predprevádzkovej bezpečnostnej správy (PpBS) [1]
pre medzisklad vyhoreného paliva (MSVP) po seizmickom zodolnení a zvýšení skladovacej
kapacity MSVP" boli vykonané výpočty PD pre uloženie kompaktných zásobníkov KZ-48
naplnených vyhoreným jadrovým palivom (VJP) po 3 rokoch chladenia v bazénoch MSVP.
Zavezenie limitovaného množstva týchto zásobníkov s VJP s kratšou dobou chladenia a teda
so zvýšenou aktivitou rádionuklidov emitujúcich gama žiarenie (napr. 144Ce, 134Cs) môže
znamenať lokálne zvýšenie intenzity gama žiarenia nad takýmito zásobníkmi. Úlohou bolo
výpočtami pomocou rôznych kódov (VISIPLAN -VUJE [2], MCNP4C -SZU Bratislava [3])
oceniť maximálny príkon dávky gama žiarenia (PD) nad rozličnými geometriami zásobníkov
s dobou chladenia 1.8 roka a zároveň porovnať výsledky jednotlivých kódov s dôrazom na
vplyv rozptýlených fotónov na PD nad vodnou hladinou na podlahe MSVP (porovnanie
metódy Monte Carlo (MCNPC4) a metódy Kernelov s korekciou pomocou build-up faktorov
(Visiplan).

HOMOGENIZÁCIA A VSTUPNÉ PARAMETRE HOMOGENIZOVANÉHO
MODELU PALIVOVÁ V KONTAJNERI

Vzhľadom k zložitosti konštrukcie zásobníka KZ-48 a kazety s VJP bol pre výpočty
vytvorený zjednodušený 3D model zásobníka KZ-48 s 30 kazetami VJP založený na
homogénnych blokoch príslušných zdrojov žiarenia a tieniacich štruktúr. Tieniacu časť kazety
nad aj vedľa palivového bloku tvorí v modeli iba voda, čím táto časť zásobníka bola
konzervatívne zanedbaná. Za základ homogenizácie palivového bloku zásobníka sa zvolila
geometria pravidelne sa opakujúcich buniek zásobníka.
Pre efektívne prvkové zloženie bloku boli do úvahy vzaté iba materiály, ktorých percentuálny
podiel bol väčší ako 0.01% (UO2, Zr, H2O, Fe). Výsledné prvkové zloženie palivového
obdĺžnikového tvaru bloku bolo použité pre príslušné MC simulácie pri výpočtoch s
MCNP4C. Toto zloženie zmesi prvkov bolo základom pre stanovenie váženého priemeru
zoslabovacích koeficientov gama žiarenia aplikovaných pre spomínaný palivový blok na
základe hodnôt VSP založených na hodnotách v tabuľkách [4] používaných v programe.
Vypočítané hodnoty koeficientov zoslabenia boli do programu VISIPLAN (VSP) zadané ako
hodnoty pre novovytvorený materiál pomocou programu MATISO, ktorý je súčasťou VSP.
Pri výpočtoch s modelmi na báze buildup faktora (BUF) bol aplikovaný BUF pre vodu,
pretože voda je prevládajúcim a dostatočne hrubým tieniacim médiom.
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VÝPOČTOVÉ BODY A VÝSLEDKY VÝPOČTU

Príkony dávky fotónov boli vypočítané vyššie spomínanými modelmi tesne (1 cm) nad
oceľovou podlahou: v osi jedného zásobníka a v geometrii 6 najbližších zásobníkov podľa
Obr.l. Cieľom geometrie so 6 symetricky rozloženými zásobníkmi bolo nasimulovať plne
zaplnený bazén MSVP a ukázať ako významné sú príspevky od susedných kontajnerov
s prihliadnutím na rozptýlené fotóny nad vodnou hladinou (MC - simulácia).

Obrázok 1 Čelný pohľad zhora na konfiguráciu 6 susedných zásobníkov vo vode bazéna
MSVP s výpočtovými bodmi 1, 2, 3 tesne nad oceľovou podlahou a tieniacou vrstvou vody
o hrúbke 3.2 m
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Tab. 1 Izotopické zloženie VJP, chladenie 1.8 rok, celková aktivita v zásobníku s
30 kazetami 6,12+E16 Bq

Izotop *Ce *Cs TT7Cs TSSKr 3Nb •53"Zr
[%1 celk. aktiivty 40.99 26.76 29.20 2.03 0.70 0.32

Výpočtové body sú tesne nad 8 mm hrubou oceľovou podlahou v 50 cm výške nad 3.2 m
hrubou tieniacou vrstvou vody. Táto geometria a postup výpočtov pomocou VSP je popísaný
podrobnejšie aj v [5]. Pre zvýšenie presnosti výpočtov bola použitá iba horná štvrtina
zásobníka (bolo ukázané, že príspevky zo spodnej časti zásobníkov sú zanedbateľné).
Reprodukovateľnosť výpočtov vo VSP bola nastavená na 5% pri maxinálnom počte Kernelov
30000. Výsledná reprodukovateľnosť výpočtov pomocou MCNP4C bola na úrovni 12%.

Výsledky výpočtov pre navrhnutú konfiguráciu 6 zásobníkov umožňujúcich odhad aj
celkového PD nad plne zaplneným bazénom MSVP je uvedený v Tab. 2. V tejto tabuľke je
vidieť, že:

- až na zásobníky č. 4 a 5 sú relatívne príspevky PD od zásobníkov prakticky rovnaké
pri obidvoch spôsoboch výpočtov,

- príspevky od vzdialenejších zásobníkov 4 a 5 do celkového PD v bode č.3 (Obr.l) sú
oproti bližším zásobníkom zanedbateľné,

- znamená to, že vplyv rozptýlených fotónov pri tomto geometrickom usporiadaní nie
je príliš významný a celkový PD nad plne zaplneným zásobníkom možno odhadnúť
aj pomocou programu založeného na BUF metóde Kernelov akým je aj Visplan,
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alebo Microshield (pri veľmi hrubom tienení problém môže vzniknúť s absolútnou
hodnotou PD, ktorá je ovplyvnená hodnotami absorpčných a BUF koeficientov),

- pomery PD od jednotlivých zásobníkov sú v prípade VSP nadhodnotené oproti MC -
údajom 2, ale väčšinou až 3 krát, pre celkový PD v bode 3 je to 2.9 krát.
z hodnôt príspevkov PD pre zásobník č. 4, 5 a 6 je vidieť, že pre odhad celkového
PD nad plne zaplneným bazénom MSVP postačuje vypočítať príspevky pre
uvedených 6 zásobníkov a využiť symetriu kvadrantov oproti výpočtovému bodu 3
(príspevky od ostatných vzdialenejších susedov budú zanedbateľné).

Vyššie uvedená odchýlka údajov je vzhľadom na hrúbku tienenia 3.2 m vody a 8mm ocele
prijateľná. V rámci interpretácie výsledkov boli urobené výpočty pre bodový žiarič 137Cs
a hrúbku tieniacej vody 3.2m vody aj pomocou kódu Microshield. Hodnoty získané pomocou
Microshield-u sa líšili oproti hodnotám podľa VSP boli asi 2 -krát vyššie v dôsledku
preukázateľných rozdielov v odlišných hodnotách absorbčných koeficientov v týchto
programoch.

V prezentácii budú diskutované aj vypočítané údaje pre vyššie spomínanú konfiguráciu 6
zásobníkov bez oceľovej podlahy, ktorá môže ovplyvňovať relatívnu významnosť príspevkov
rozptýlených fotónov.

Tab. 2 Údaje o príkonov dávky (PD) vo výpočtovom bode 3 podľa Obr.l tesne nad
podlahou MSVP vypočítané kódom VISIPLAN (VSP) a MCNP4C

Zásobník č.
1
2
3
4
5
6

Suma

VSP
PD

[mSv/h]
1.30E-05

1.60E-06

3.80E-06
5.30E-07

4.10E-08
4.20E-07
1.90E-05

VSP
PD

% sumy
67.0
8.3

20.0
2.7

0.21
2.20
100

MCNP
PD

[mSv/h]
4.4E-06
7.0E-07

1.2E-06
1 .OE-07

3.0E-08
1.9E-07

6.62E-06

MCNP
PD

% sumy
66.5
10.6
18.1
1.5
0.5
2.9
100

pomer %
rel. prísp.

1
0.99

1.27

0.91
0.56
2.16
1.30

-

V Tab. 3 sú uvedené vypočítané nezávislé údaje PD v osi nad jedným zásobníkom, ktoré sú
porovnané s PD nad plne zaplnený bazénom MSVP odvodeným ako 4- násobok vyššie
spomínanej sumárnej hodnoty PD podľa Tab. 2. Z Tab. 3 je vidieť, že pomer hodnôt VSP
a MCNP4C je aj pre PD nad 1 zásobníkom znovu podobný (2.6) ako to bolo v Tab.2.
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Tabuľka 3. Hodnoty príkonu dávky gama žiarenia nad jedným zásobníkom a jeho
porovnanie s plne zaplneným bazénom MSVP

V osi nad zásob, č. 1 (bod
2)
plne zaplnený, MSVP*
Pomer Zásob. 1 / plný
MSVP

VSP
mSv/h

2.0E-05

7.60E-05
0.26

MCNP4C
mSv/h

7.60E-06

2.60E-05
0.29

pomer
VSP/MCNP

2.6

2.9
0.9

ZAVER

Úlohou bolo oceniť maximálny príkon dávky gama žiarenia (PD) nad rôznymi
konfiguráciami zásobníkov s VJP s dobou chladenia 1.8 roka a porovnať na základe buildup
faktorovej metódy (Visiplan) a Monte Carlo simuláciami a posúdiť vplyv rozptýlených
fotónov v prípade výpočtu plne zaplneného MSVP. Na základe vykonaných výpočtov bolo
ukázané, že relatívne príspevky fotónov od susedných zásobníkov sú v prípade buildup
faktorovej metódy (Visiplan) podobné ako vprípade MC simulácií. To znamená, že Visiplan
je možné použiť aj pre odhady príspevkov príkonu dávky od susedných zásobníkov.
Boloukázané, že výpočty PD pomocou Visiplanu sú konzeravtívne nadhodnocované pre tento
zdroj žiarenia a hrúbku tienenia asi 2.6- až 3 -krát.
Aj na základe týchto výpočtov vyplynulo, že pri skladovaní zásobníkov s dobou chladenia 1.8
rokov v MSVP nie sú potrebné žiadne dodatočné ochranné opatrenia pre pracovníkov oproti
pôvodnej bezpečnostnej správe. Vypočítaný PD aj nad plne zaplneným MSVP v Jaslovských
Bohuniciach takýmito zásobníkmi je veľmi nízky na úrovni 0.03 mikroSv/h.
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