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За допомогою програмного забезпечення (ПЗ) MCSS виконуються розрахунки переносу нейтронів 

до місць розташування зразків-свідків у реакторі ВВЕР-1000. Параметри елементарних джерел нейт-
ронів для MCSS визначаються на підставі картограм паливних завантажень та інформації, що міс-
титься у вихідних файлах програм для проведення експлуатаційних нейтронно-фізичних розрахунків. 
Наразі цими програмами є КАСКАД, який використовується для активних зон (АКЗ) з тепловиділяю-
чими збірками компанії «ТВЕЛ», і ANC-H – для «змішаних» АКЗ і АКЗ з тепловиділяючими збірка-
ми компанії «Вестінгауз» (ТВЗ-WR). У розрахунках цих програм АКЗ розбивається по висоті на декі-
лька десятків шарів. 

Штатні місця розташування зразків-свідків у реакторі ВВЕР-1000 знаходяться над АКЗ у просторі 
між вигородкою та блоком захисних труб. Основний вплив на умови опромінення зразків-свідків має 
верхня периферійна частина АКЗ, де спостерігається значний градієнт поля енерговиділення в аксіаль-
ному напрямку. Тому опис параметрів джерел нейтронів по висоті АКЗ має бути більш детальним ніж в 
ПЗ КАСКАД або ANC-H. Для цього в розрахунках MCSS виконується інтерполяція енерговиділення. 

Раніше методика інтерполяції використовувалася лише для російського палива, і тому ґрунтувалася 
на тому, що твел не має границь матеріалів з різними властивостями по всій висоті його паливної час-
тини. Однак, ТВЗ-WR включає бланкети, які представляють собою ділянки зі збідненим ураном на тор-
цях паливної частини твелів. Тому розроблена раніше методика інтерполяції вимагає доопрацювання. 

Як вже малося на увазі, в основі методики інтерполяції лежить припущення, що питоме енергови-
ділення в твелі є гладкою функцією по всій його висоті. Однак, очевидно, що в бланкетах має місце 
різкий провал енерговиділення. Тому методику інтерполяції для ТВЗ-WR треба застосовувати окремо 
для центральної частини твела та його бланкетів. Водночас, ця методика включає граничні умови, які 
тепер потрібно визначити не тільки на нижньому і верхньому торцях паливної частини твела, а й на 
границях між центральною частиною твела і бланкетами. Для цього, перш за все, необхідно знати 
аксіальний розподіл енерговиділення по висоті ТВЗ-WR. Цей профіль енерговиділення можна визна-
чити за допомогою прецизійного ПЗ Serpent [1], в якому реалізовано метод Монте-Карло для вирі-
шення задач переносу нейтронів і γ-квантів. 

Тому для програми Serpent було розроблено мо-
дель ТВЗ-WR 382RR (рис. 1). При розробці моделі 
усі її основні елементи описувалися більш детально, 
ніж у моделі MCSS. Паливна частина моделювалася 
потвельно практично без спрощення. Єдиним при-
пущенням є те, що дистанціонуючі решітки гомоге-
нізовано з теплоносієм. Це не є критичним для даної 
задачі, оскільки врахування решіток хоч і призвело б 
до невеликих провалів енерговиділення в місцях  
їхнього розташування, але практично не вплинуло б 
на загальний профіль його розподілу по висоті, тим 
паче на торцях паливної частини ТВЗ-WR. 

Оскільки основний вплив на умови опромінення 
зразків-свідків має верхня частина АКЗ, для більш 
точного її розрахунку над паливною частиною 
ТВЗ-WR було зроблено декілька гомогенізованих 
шарів аналогічних шарам в моделі MCSS. Граничні 
умови на торцях моделі – вакуум, а по радіусу – 
дзеркальні. 

Далі було отримано профіль розподілу енерго-
виділення в ТВЗ-WR 382RR (рис. 2) для 300 шарів однакової висоти. На основі цих даних було адап-
товано методику інтерполяції для ТВЗ-WR і реалізовано в новій версії програми підготовки джерел 
ПЗ MCSS. 

 
Рис. 1. Центральна частина моделі ТВЗ-WR 

382RR у горизонтальній площині. 
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Одним з етапів цієї роботи є верифікація та валі-
дація ПЗ Serpent на даних про енерговиділення в ма-
кеті АКЗ ВВЕР-1000, яку створено в реакторі LR-0. 
Потвельний розподіл енерговиділення в макеті цієї 
АКЗ є складовою частиною даних експерименту. Ці 
дані включають розрахункові значення відносного 
енерговиділення твелів, які отримано за допомогою 
двомірного дифузійного коду MOBY DICK [2], а та-
кож ряд експериментальних вимірювань. Крім того, 
порівняння проводилося з більш точними розрахун-
ковими  даними, які отримано за допомогою програ-
ми SCALE 4.4a [3] та представлено в звіті [4]. У ре-
зультаті порівнянь наявних розрахункових та експе-
риментальних даних можна зробити висновок, що 
значення відносного енерговиділення ПЗ Serpent від-
повідають розрахункам програм MOBY DICK і 
SCALE 4.4a, а також підтверджуються вимірювання-
ми в АКЗ ВВЕР-1000 реактора LR-0. 
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Рис. 2. Аксіальний розподіл енерговиділення 
в ТВЗ-WR 382RR. 
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