
 173

ЕНЕРГИЕН ФОРУМ 2017 

МОДЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ОТРАВЯНЕТО НА ЯДРЕН РЕАКТОР 
ОТ САМАРИЙ-149 

Цветелина Петрова 

MODEL ANALYSESOF THE POISONING OF A NUCLEAR REACTOR 
BY SAMARIUM-149 

Tsvetelina Petrova 

Abstract 

The studypresents the investigation results about the reactor poisoning by 
samarium-149. The researches were performed by the help of a developed 
model in the Matlab environment for two cases and at varying of the different 
initial parameters. 

Въведение 
В процеса на работа на ядрения реактор се получават много на брой 

различни изотопи. Някои от тях имат големи сечения на поглъщане на 
топлинни неутрони. Поглъщането на неутрони от нестабилни изотопи, 
явяващи се продукти на деленето на ядреното гориво, се нарича отравя-
не. Самарий-149 е стабилен изотоп и има голямо микроскопично сечение 
на поглъщане за топлинни неутрони – 41 500b [1]. По големина на сече-
нието и по вида на въздействието си върху реактивността самарият се 
доближава до отровителите. Ако беше първичен продукт, щеше да бъде 
шлака, но той се получава вследствие разпадане на първични продукти, 
поради което концентрацията му се променя и при спрян реактор. Доби-
вът на самарий-149 е Psm = 0,014, т.е. 1,4%. Самарий-149 се получава 
вследствие реакциите: 

 
Периодът на полуразпадане на неодим -149 е 1.72 часа [2, 3].  За-

това 149Nd може да се пренебрегне и се счита, че 149Pm е пряко получе-
ният елемент.  
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Отравянето от самарий-149 във времето се получава от израза: 

 (1) 
където: 

Σа,Sm, σa, Sm- макроскопично и микроскопично сечение на поглъщане 
на 149Sm; 

Σа, г- макроскопично сечение на поглъщане на ядреното гориво; 
NSm – ядрена концентрация на 149Sm; 
Ф – неутронен поток [неутрони/cm2.s]. 
Загубата на реактивност на реактора вследствие отравянето му от 

самарий-149 се определя от зависимостта: 

, (2) 
където: 

 f е коефициентът на използване на топлинни неутрони. 
Съгласно [4] уравненията, описващи изменението на ядрените кон-

центрации във времето на прометий-149 и на самарий-149, са: 

 (3) 

 (4) 
където: 

PPm – добив (вероятност за получаване) на прометий-149; 
Σf, г- макроскопично сечение на делене на ядреното гориво; 
λ Pm- константа на радиоактивно разпадане на прометий-149 [s-1]; 
σа, Pm, NPm – микроскопично сечение на поглъщане и ядрена концен-

трация на 149Pm. 
Тъй като σа, Pm клони към нула, последният член от първото уравне-

ние се пренебрегва. Самарий-149 не се разпада, той е стабилен изо-
топ. За да се реши горната система уравнения се приема, че само яд-
рената концентрация на самарий – 149 се променя във времето, а не-
утронният поток Ф е постоянен. 

Програмен модел 
Въз основа на горните зависимости е създаден модел в Matlab/Si-

mulink среда, описващ процесите на отравяне за следните два случая: 
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Случай I. Първоначално пускане на реактор, зареден със свежо 
ядрено гориво 

Начални условия: t = 0, Ф = Фо = const, NPm = 0, NSm = 0  
Решението на уравнения (3) и (4) спрямо времето съгласно начал-

ните условия е: 

 (5) 

  (6) 
След определено време на работа на реактора с постоянна мощ-

ност се достигат стационарни стойности в ядрените концентрации на 
двата изотопа. Стационарните стойности за 149Pmи за 149Smсе описват 
със следните зависимости: 

  (7) 

 (8) 
Полученият израз (8) може да се замести в уравнение (1) и да се 

получи зависимостта за стационарното отравяне на реактора със 
149Sm: 

 (9) 
Случай II. Отравяне от 149Sm при спиране на ядрения реактор 

Приема се, че преди спирането реакторът е работил продължително 
време при постоянна мощност с неутронен поток Фо, при което са достиг-
нати стационарните концентрации на прометий-149 и самарий-149. 

Начални условия:  
За разглеждания случай диференциалните уравнения, описващи 

промяната във времето на ядрените концентрации на 149Рm и 149Sm, 
имат следния вид: 

 (10) 

  (11) 
Решенията на диференциалните уравнения спрямо времето, съг-
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ласно началните условия, са: 

 (12) 

  (13) 

Резултати от моделните изследвания 
Резултатите за първия разглеждан случай са представени на Фигу-

ри 1, 2 и 3. Фигура 1 представя получената зависимост за промяната 
във времето на ядрената концентрация на самарий-149 при вариране с 
обогатяването на ядреното гориво: с5 = 3%, 3.7% и 4%. Графиките са 
получени при работа с неутронен поток Фо = 1.1014 [неутр./cm2.s]. При 
различнo обогатяване ядрените концентрации на самарий-149 нараст-
ват с различни скорости, а достигнатите стационарни концентрации 
имат различни стойности. Получената зависимост притежава добра 
сходимост с резултатите, получени чрез използване на методaна Рун-
ге-Кута от четвърти ред с екстраполация по Ромберг, публикувани в [5].  

На Фигура 2 са показани резултатите от промяната във времето на 
ядрената концентрация на 149Sm при работа на реактора с обогатяване 
с5 = 4% и три стойности на неутронния поток: Ф = 1е14, 1.8е13 и 1.5е13. 
Стационарната концентрация на 149Sm е една и съща за трите случая, 
но се достига по-бавно във времето при по-ниски стойности на неут-
ронния поток. Върху стационарното отравяне на реактора със самарий-
149 влияе степента на обогатяване на ядреното гориво, а неутронният 
поток – не. 

 
Фигура 1. Ядрена концентрация на 149Smпри различно обогатяванe 

 на горивото 
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Фигура 2. Ядрена концентрация на 149Sm в зависимост 

от неутронния поток 

На Фигура 3 са показани зависимостите във времето на отравянето 
от самарий-149 и на реактивността за две стойности на обогатяването на 
ядреното гориво. С нарастване на отравянето намалява реактивността 
на ядрения реактор. При по-високо обогатяване на горивото е по-голямо 
отравянето и оттам реактивността достига по-ниски стойности. 

Фигура 4 показва получени резултати за втория разглеждан случай- 
спиране на реактора. В графичен вид е даден процесът на разпадане 
на ядрата на 149Pm и, съответно, натрупването на ядра на 149Sm над 
достигнатата стационарна стойност. 

 
Фигура 3. Отравяне и реактивност при пускане на реакторa 
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Фигура 4. Ядрени концентрации на 149Pm и на 149Sm след спиране 

на реактора 

 
Фигура 5. Отравяне от 149Sm и реактивност при спиране на реактора 
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Фигура 5 представя в графичен вид резултатите от изследванията 
относно промяната на отравянето от 149Sm и свързаното с него 
изменение на реактивността за втория разглеждан случай. 
Пресмятания са извършени при три начални стойности на 
реактивността: 1.04, 1.03 и 1.02. Отравянето със самарий-149 qSm се 
увеличава във времето, започвайки от достигната преди това 
стационарна стойност на отравянето.  

Заключение  
Създаденият модел дава възможност за пресмятане и визуализи-

ране промяната на параметрите, характеризиращи процеса на отравя-
не на реактора със самарий-149. Моделът позволявадопълнителна об-
работка и съпоставка на резултати от едно или няколко пресмятания, 
както и приблизителни пресмятания на отравянето със 149Sm при раз-
лични случаи и при вариране на входните параметри – неутронен по-
ток, макроскопични сечения на ядреното гориво, коефициент на изпол-
зване на топлинните неутрони. 
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