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Като страна, подписала Договора за неразпространение на ядреното оръжие
и Договора за гаранциите INFCIRC/178, България е задължена да изгради и въведе
в експлоатация компютъризирана система за управление на ядрените материали на
територията на страната. Техническото задание за системата обхваща всички
дейности свързани с ядрените материали, т.е. конкретните изисквания, които
трябва да бъдат спазвани при отчитането, докладването и инспекцията на всяка
една зона на материален баланс - Material Balance Area (MBA) и при съставянето на
отчетите за материалния баланс - Material Balance Report (MBR) на зоната на
материален баланс. Всичко това трябва да бъде в съответствие, както с
международните изисквания и разпоредби (ООН, МААЕ), така и със законовата и
нормативна база на страната (КИАЕМЦ). Информацията набирана в системата
трябва да отговаря на съответните изисквания за точност, пълнота, съвместимост,
законност и навременност на данните за материалния баланс във всеки един от
следните етапи: 1. При получаването на горивото; 2. При постъпването му в
реактора; 3. След изваждането на горивото от активната зона.

Целта на настоящата работа е определяне на основните физични величини
на отработили горивни касети от реактора ИРТ 2000 София, подлежащи на
извозване. Според "Guidelines document on technical and administrative preparations
required for shipment of research reactor spent fuel to its country of origin", march 1999,
IAEA, е необходимо горивните касети, които ще се извозват да бъдат
класифицирани според своите физични величини; конструктивни материали,
история на експлоатацията; делимо съдържание; изотопен състав; остатъчно
енергоотделяне; мощност на дозата и физическо състояние на касетите.

Методиката за определяне изотопния инвентар и остатъчното
енергоотделяне на отработили горивни касети е базирана на изчислителната
методология и организацията, реализирани в комплекса програми NESSEL-
MTKRO-NUKO [1-3].

В процеса на облъчване на ядреното гориво в резултат на процесите на
делене, захват и разпад от началния ядрен материал се образуват голям брой
продукти на делене и актиниди. В случая на ураново гориво (U-235, U-236, U-238,
Ри-239, Ри-240, Ри-241, Ри-242.) ВСИЧКИ ИЗОТОПИ С изключение на Ри-241 могат да
се разглеждани като стабилни поради големия им период на полуразпад.
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Следователно, техните концентрации зависят само от флюенса и специфичното
изгаряне и не зависят от времето. За тези изотопи се пресмята зависимостта на
ядрената плътност от дълбочината на изгаряне, което се извършва със спектралната
програма NESSEL-4. Тя служи за пресмятане на локалните неутроннофизични
характеристики и изгарянето на ядреното гориво като пресмята необходимите
параметри на критичността, усреднените ефективни малогрупови дифузионни
сечения и др., както за всеки тип горивна касета в активната зона, така и за
различни типове неразмножаващи среди - управляващи и регулиращи касети,
кластери, отражатели и др., отчитайки силните нееднородности, присъщи на
активните зони както на енергийните, така и на изследователските и
експериментални реактори от леководен тип.

Енергийното разпределение на неугронните потоци се определя чрез
решаване на транспортното уравнение /1/ в 34-групов модел (12 бързи, 12
резонансни и 10 топлинни микрогрупи g, съответстващи на 4 макрогрупи G за
интервала от енергии на неутроните 10.5 — 0 MeV) за една цилиндризирана
реакторна суперклетка.

където:
T.'g - пълното макроскопично сечение в група g;

£'g--,g ' макроскопично сечение на преход от група g' в група g в резултат на

разсейване (g Sg'); '

L* = vs Y.f

g - макроскопично сечение на генериране на неутрони в група g

резултат на делене;
Xg*t - спектър на делене в група g;

П - направление на движение на неутроните.
Използва се многогруповата библиотека LIB4P, основана на файловете

оценени ядрени данни ENDF-B4/5 и съдържаща микроскопични неугронни сечения
за повече от 200 изотопа. За пресмятане на локалното изгаряне се използват уран-
плутониеви вериги съдържащи данни за (п,у) - процесите и 3-разпада на
съответните изотопи. Реализирано е явно отчитане на продуктите на насищане
("3Cd, Ц 5Хе, 149Sm, 155Eu и др.), и са въведени специални вериги за използваните
изгарящи поглътители '"В, Gd, Eu и др.

С помощта на програмата MIKRO се обработват бинарните файлове от
NESSEL като се формира набор данни, съдържащ концентрациите на основните
горивни изотопи от уран плутониевата верига, техните микроскопични сечения на
делене и захват и 34-груповия спектър на неутронния поток в зависимост от
изгарянето. MIKRO е един от двата входни файла на NUK0. Вторият входен файл
DATA съдържа периодите на полуразпад, добивите и микроскопичните сечения на
продуктите на делене и актинидите (трансплутониевите елементи и допълнително
също Pu238, U-237, Np-237), които трябва да бъдат пресметнати с програмата
NUKO.

Програмата NUKO служи за пресмятане на изотопния инвентар на
отработили горивни касети като е ориентирана главно към определяне
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концентрациите на актинидите и важните за практиката продукти на делене със
среден период на полуразпад от порядъка на месец до няколко години В
програмата се използва подразделяне на изотопите на следния принцип:

- изотопи, които оказват голямо влияние на неутроннофизичните свойства
на горивната клетка, особено на макроскопичните ефективни сечения и спектъра на
неутроните;

- изотопи, чиято концентрация е незначителна и поради това не оказват
голямо влияние на макроскопичните сечения и спектъра на неутроните.

Пресмятането на натрупването и разпадането на юототгге се извършва по
известната зависимост за разпределение на мощността от времето

^ - = - ( Я, +<х,°*Ф)

Източникът S, се определя:

- за актинидите - чрез захват на неутроните

- за продуктите на делене - чрез съответния добив Уу

J=l

С, - ядрена плътност на изотопа; С°- на основен изотоп от NESSEL (U-235,

Ри-239 т н )

А, - константа на разпад на изотопа [1/s]

g,j - вероятност за превръщане на изотопа i в изотопа j

Програмата NUKO е прилагана в международни изследвания на ядрени
материали за определяне характеристиките на отработило ядрено гориво чрез
пресмятане на пасивната неутронна емисия, получаваща се при спонтанното делене
и а-разпада на актинидите в горивото Възможно е също подходящо определяне на
америция поради сериозните проблеми, които биха възникнали при преработката
на отработилото горивото.

С комплекса програми NESSEL-MIKRO-NUKO е пресметнат изотопния
инвентар, активността и остатъчното енергоотделяне на всичките 73 отработили
горивни касети от типа ЕК-10 и С36 от зареждането на реактора ИРТ-2000 в
периода на експлоатация 1961-1989 г и периода на отлежаване на касетите след
спирането на реактора до края на 2000 г.

За всяка една от 73 - те горивни касети с отработено ядрено гориво на
реактора ИРТ - 2000 са подготвени следните данни:

• Режим на експлоатацията, който включва работни часове; часове
престой и произведена енергия. Той е извлечен от оперативните
дневници като са сумирани работните часове, часовете престой и
произведената енергия за всеки месец експлоатация, след което е
разделен по конфигурирани активни зони (49 на брой за периода 1961 -
1989 г.) и е определен режима на експлоатация за всяка отделна горивна
касета. *



• Маса [g] на сумата уранови изотопи и уран - 235 на свежото ядрено
гориво;

• Дълбочина на изгаряне на горивото [MWd/kg];
• Степен на изгаряне на горивото [%];
• Остатъчно енергоотделяне [W];
• Изотопен състав на отработеното ядрено гориво [lO'Vcm3],
• Маса [g] и гама - активност [Ci] на изотопите.

Като илюстрация е показан формуляр-картон с получените резултати за
касета с идентификационен номер 6А-6, тип ЕК-10, съдържаща 16 твела без скос,
достигнала дълбочина на изгаряне 21.6 MWd/kg (степен на изгаряне 25.8%), с
остатъчно енергоотделяне 1.03 W, обща гама активност 56.7 Ci (активност по Cs-
137-53.6 Ci).

За определяне физическото състояние на касетите с отработено ядрено
гориво е проведен визуален оглед в периода 03.1999 - 06.1999 г. Данните от огледа
са нанесени във формуляри за всяка една касета, отразяващи степента на
деформация и корозия на TOE и кожуха на касетите. Изработени са и графики,
отчитащи степента на корозия и деформация при отделните групи касети с
отработено ядрено гориво (според броя на скосовете и датата на поставяне в
активната зона).

В реактор ИРТ — 2000 се провежда периодичен контрол и анализ на водата в
басейна на реактора и хранилището за отработено ядрено гориво. Ежемесечно се
определят следните параметри на водата: рН; електропроводимост;концентрация
на Cs-137 и Co - 60. Резултатите от тези измервания са в допустимите граници.

Получените резултати за осношште физични величини на отработилите
горивни касети са оформени във файлове данни, необходими за попълване на
компютъризираната система за управление на ядрените материали в частта й за
изследователския реактор София, но методиката и подходът могат да послужат за
пресмятане на тези основни физични величини и за отработили горивни касети от
реактор тип ВВЕР.
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Реактор
тип

HPT - 2000

ГОРИВНА КАСЕТА
Горивна

касета тип
А

Ядрено
гориво тип

ЕК-10
ио 2 + мя

ИНВЕНТАРЕН № 6А-6
Фабричен

номер
6-А-6

Брой TOE

16

Тегло
[kg]
3.46

Данни за свежото гориво
Маса на
горивото

1.5616

Маса
изотопи US

[fil
1280

Маса на
ИЗОТОП U 2J5

[ g ]
128

Обогатяване
[%]

10

Начало на
експлоат.

[дата]
06.01.66г.

Край на
експлоат.

[ дата ]
13.06.86r.

Работни
часове

Г hi
16778 т

Данни за отработеното го
Престой
часове
Ш

146027 2 J

Произв.
енергия
[kWh]

663311.52

Дълбочина
на изгаряне
[MWd/kg]

21.60

риво
Дълбочина
на изгаряне

Г%1
25.79

Остатъчно
топлоотд.

r w i
1.03

Маса UX
[ S i

Изотопен състав на отработеното гориво
Маса U235

[ g ]
Маса

Ш
Маса U238 Обогатяване

1223.30 94.99 5.14 1123 17 7.77
Маса РиХ

Lai
Маса Ри 238

[ g j
Маса Ри 239

[ g j
Маса Ри 240

[ g ]
Маса Ри Маса Ри 24

[g]
2.99 0.78 Е-03 2.71 0.28 0.44 Е-02 0.50 Е-03

Маса Маса
CmS
JJLL

Маса
C m 242

[ g ]

Маса
C m 243

[ g ]

Маса
C m 244

[ g ]

Маса
AmS
JJLL

Маса
Am 24i

isl

Маса
A m 243

J L l
0 18E-01 0 74E-07 0.50 E-08 0.56 E-07 0.13 E-07 0.65 E-02).65 E-02 0.12 E-05

Изо-
топ

Хе
R u ЮЗ

Cs,
Kr 8 5

Sr*,
Cs,

Се и
Ru

Маса
[ g ]

0 58 E-06
0.16 E-05
0 48 E-04
0 70 E-02

19 E-05
0.62

0 28 E-04
0.30 E-05

АКТИВНОСТ

[Ci]

0 11
053 E-01
0 62 E-01

276
0.93 E-01

53 61
0.88 E-01
0.10 E-01

Маса
продукти
на делене

_LsJL
27 87

Обща
•у-активност

[Ci]

5669

Забележки:
1 1 Ьчисленията са актуални към дата 3112.2000 г.
2. Изотоп Sr 90 е с р-активносг,{кояю не е включена в общата у-активност
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