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Predgovor 

 
Na Odseku za reaktorsko fiziko Instituta »Jožef Stefan« smo štiri leta zapovrstjo 

organizirali konferenco mladih, saj se je v zadnjih letih povprečna starost raziskovalcev 

prepolovila, predvsem na račun mladih v okviru magistrskega ali doktorskega študija. 

Konferenca je služila predvsem temu, da svoje prve korake v raziskovalnih vodah 

predstavimo izkušenejšim kolegom in s tem dobimo povratne informacije ter nove ideje 

kako napredovati na naših raziskovalnih poteh.  

 

Ker je konferenca v zadnjih štirih letih dozorela v tradicionalno druženje jedrskih 

strokovnjakov smo se odločili, da jo razširimo tudi na druga področja jedrske stroke in jo 

organiziramo pod okriljem Mreže mlade generacije Društva jedrskih strokovnjakov 

Slovenije. Tako se bo na njej predstavilo največje število mladih raziskovalcev do sedaj. 

 

5. Konferenca mladih jedrskih strokovnjakov Slovenije (KMJS) se je izkazala kot nadvse 

uspešna z udeležbo avtorjev z različno tematiko, ter poslušalcev iz drugih raziskovalnih 

odsekov in inštitucij. V tem duhu upamo, da bomo v prihodnjih letih vključili še večje 

število avtorjev iz različnih področij, kar bi še bolj spodbudilo medsebojno sodelovanje 

in interdisciplinarnost.  

 

Organizacijski odbor 
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5. Konferenca mladih jedrskih strokovnjakov, Podgorica, 26. februar 2018 

 

Posodobitev metode vstavitve 
 

Vid Merljak1,2,3 
 

1Institut Jožef Stefan, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana 
2Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, Slovenija 

3Nuklearna elektrarna Krško, Vrbina 12, 8270 Krško 
 

E-mail naslov avtorja: vid.merljak@isj.si 

 
Metoda vstavitve je hiter in učinkovit način za določanje vrednosti reaktivnosti kontrolnih palic 

v jedrskem reaktorju. Med enakomernim vstavljanjem kontrolnih palic v sredico reaktorja 

merimo odziv detektorjev nevtronov, od koder nato izluščimo časovno odvisnost reaktivnosti. Od 

zasnove metode okoli leta 1990 je bila le-ta uspešno uporabljena v jedrskih elektrarnah in 

raziskovalnih reaktorjih širom sveta, pri čemer je prišlo do različnih prilagoditev metodologije, 

večinoma glede na potrebe za implementacijo na konkretnem reaktorju. 

V prispevku predstavljam našo nedavno posodobitev metode vstavitve. Originalno metodologijo 

sem popravil z upoštevanjem razvoja s strani drugih avtorjev, hkrati pa jo nadgradil tudi z novim 

popravkom prenihaja reaktivnosti1. Le-ta se pojavi ob tem, ko kontrolna palica doseže 

maksimalno vstavljenost in obmiruje. Prenihaj na izmerjeno vrednost reaktivnosti vpliva 

posredno prek algoritma za določitev ozadja v nevtronskem signalu. Pomembna sprememba je 

tudi uveljavitev pretvorbe iz dinamične v statično reaktivnost, s čimer je omogočena neposredna 

primerjava rezultatov metode vstavitve in referenčne metode dilucije (katere izvedba pa je veliko 

počasnejša). Slika 1 dokazuje ekvivalentnost rezultatov in utrjuje status metode vstavitve kot 

primarnega načina za določanje vrednosti reaktivnosti kontrolnih palic. 

 

                                                           
1 V. Merljak, M. Kromar in A. Trkov, “ Rod insertion method analysis – A methodology update and 

comparison to boron dilution method”, Annals of Nuclear Energy 113 (2018) 96–104.  

Slika 1: Primerjava diferencialne vrednosti reaktivnosti po metodi dilucije in vstavitve. 
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Eksperimentalna določitev 

reaktivnostnega koeficienta temperature 

hladila in izotermalnega koeficienta za 

reaktor TRIGA 
 

Anže Jazbec1, Romain Henry1 
 

1Institut Jožef Stefan, Jamova cesta 39, Ljubljana 
 

E-mail naslov prvega avtorja: anze.jazbec@ijs.si 

 
Namen prispevka je predstaviti eksperiment in rezultate, ki smo jih pridobili med meritvijo 

izotermalnega koeficienta reaktivnosti in reaktivnostnega koeficienta temperature hladila. 

Dejstvo, da sta koeficienta pozitivna je poznano že dolgo, ampak do sedaj tako obširnih meritev 

ni opravil še nihče. V preteklosti so že merili izotermalni koeficient, ampak le v temperaturnem 

območju med 15 in 25 °C. Tokrat smo meritve opravili med 15 in 45 °C. Rezultati kažejo, da je 

izotermalni koeficient pozitiven do temperature okoli 30 °C. Nato z višanjem temperature 

koeficient pada in je vedno bolj negativen. Reaktivnostni koeficient hladila je v temperaturnem 

območju med 15 in 45 °C pozitiven.  

Med eksperimentom smo meritve vode opravljali z desetimi termočleni, ki so bili nameščeni drug 

nad drugim na razdalji 70 cm in vstavljeni v aluminijasto vodilo. Vodilo se je vstavilo med 

gorivne elemente. Meritve se je zajemalo daljinsko vsaki dve sekundi. Da ksenon nebi vplival na 

rezultat, smo meritve opravljali pri nezastrupljeni sredici. Reaktor je obratoval na nizkih močeh 

tako, da segrevanje goriva ni vplivalo na rezultate. 

Čeprav sta oba koeficienta pozitivna, pa se to med rutinskim obratovanjem reaktorja skoraj ne 

opazi. Prav tako to ne ogrozi varnosti reaktorja TRIGA, saj ima reaktivnostni koeficient 

temperature goriva tako negativen vpliv na reaktivnost, da ta prevladuje. 
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Obsevalna naprava s težko vodo za 

obsevanja FT-TIMS vzorcev na 

reaktorju TRIGA 
 

Vladimir Radulović1, Aljaž Kolšek1,2, Luka Snoj1 
 

1Institut Jožef Stefan, Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija 
2National Distance Education University, Juan del Rosal, 12, 28040, Madrid, Spain 

 

E-mail naslov prvega avtorja: vladimir.radulovic@ijs.si 

 

Metoda FT-TIMS (angl. Fission Track Thermal Ionization Mass Spectrometry) je referenčna 

metoda za določanje izotopske sestave in obogatitve cepljivih izotopov v mikrometričnih delcih 

v mednarodnem nadzoru na jedrskem področju. Ključna faza v tej metodi je obsevanje vzorcev v 

zelo dobro termaliziranem spektru nevtronov do relativno viskokih fluenc (okrog 1015 n cm-2). 

Obsevanja se običajno izvajajo v raziskovalnih reaktorjih moderiranih s težko vodo, npr. v 

reaktorju Orphée v Franciji. V prispevku so predstavljeni rezultati bilateralnega raziskovalnega 

projekta v sodelovanju s francoskim Komisariatom za atomsko in alternativne energije (CEA) in 

Institutom Jožef Stefan, katerega cilj je bil določanje izvedljivosti uporabe reaktorja TRIGA na 

IJS za obsevanja vzorcev FT-TIMS. Na osnovi eksperimentalnih in računskih rezultatov je bila 

zasnovana, izdelana in nameščena obsevalna naprava s težko vodo v termalno kolono reaktorja 

TRIGA. Naprava omogoča izboljšanje termalizacije spektra do zadostne mere za obsevanja FT-

TIMS in obenem dovolj visok fluks nevtronov za doseganje potrebne fluence v 20-urnem 

obsevanju. Dobro delovanje naprave je bilo potrjeno s primerjavo rezultatov dveh eksperimentov, 

enega na reaktorju TRIGA in drugega na reaktorju Orphée. 



Številka prispevka: 4 
 

6 
 

5. Konferenca mladih jedrskih strokovnjakov, Podgorica, 26 februar 2018 

 

Analiza pulznih eksperimentov na 

reaktorju TRIGA 
 

Ingrid Vavtar1, Luka Snoj1 
 

1Institut »Jožef Stefan«, Odsek reaktorska fizika, Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija 

 
E-mail naslov prvega avtorja: ingrid.vavtar.93@gmail.com 

 

Na reaktorju TRIGA Mark II se lahko izvaja pulzni eksperiment, v katerem pulzno oz. tranzientno 

palico hitro izvlečemo (pnevmatsko izstrelimo) iz reaktorja. Po hitrem izvleku palice iz reaktorja, 

le-ta v kratkem času (nekaj deset 𝑚𝑠) postane promptno nadkritičen, zaradi česar začne moč 

eksponentno naraščati. Zaradi takojšnjega in močnega negativnega temperaturnega koeficienta 

reaktivnosti reaktorja TRIGA, moč kmalu po izstrelitvi palice začne padati in se ustali na nizki 

vrednosti. Dobimo kratek a visok pulz moči. Vršne moči pulza dosežejo nekaj MW, celotna 

sproščena energija pulza pa je zaradi kratkega časa pulza relativno majhna in sicer tipično nekaj 

MWs. 

Teoretični model za popis pulzev je Fuchs-Hansenov adiabatni model2, ki 

napove maksimalno moč 𝑃𝑚𝑎𝑥 in celotno sproščeno energijo pulza 𝐸. V 

enačbah 𝜌′ predstavlja promptno reaktivnost, 𝛾 efektivni koeficient 

reaktivnosti temperature goriva, 𝛬 povprečen generacijski čas, 𝜌 je dejanska 

vstavljena reaktivnost, 𝛽 efektivni delež zakasnelih nevtronov, 𝑙 generacijski 

čas promptnih nevtronov in 𝑘 pomnoževalni faktor. 

Namen mojega dela je analizirati vse do sedaj izvedene pulze in preveriti 

ujemanje med meritvami ter teoretičnimi napovedmi. Večji del časa bom 

namenila evalvaciji eksperimentalnih in računskih negotovosti, ki jih bom ocenjevala z 

občutljivostnimi študijami. Pri občutljivostni analizi analiziramo kako negotovosti osnovnih 

parametrov (𝜎𝜌, 𝜎𝛽 , 𝜎𝑙, 𝜎𝛾) vplivajo na negotovost maksimalne moči 𝜎𝑃𝑚𝑎𝑥  in na negotovost 

celotne sproščene energije 𝜎𝐸.  

                                                           
2 Bell in Glasstone, “Nuclear Reactor Theory”, New York, 1970, poglavje 9.6. 

𝑃𝑚𝑎𝑥 ≅
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Porazdelitev izotopov v zgorelih gorivnih 

elementov reaktorja TRIGA 
 

Anže Pungerčič1, Dušan Ćalić1, Luka Snoj1
 

1Institut »Jožef Stefan«, Odsek reaktorska fizika, Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija 
 

E-mail naslov prvega avtorja: anze.pungercic@ijs.si 

 

Slovenski raziskovalni reaktor TRIGA Mark II je začel obratovati leta 1966 in obratuje še 

dandanes. V tem času je bilo v sredici reaktorja uporabljenih več kot 300 gorivnih elementov 

(GE), katerih večina ( 200) je bila poslana nazaj v ZDA leta 1991. Kar pomeni, da so reaktorski 

preračuni edina možnost za določitev zgorelosti večine GE. V ta namen je bil uporabljen 

stohastični 3D program SERPENT3. Za izračune je bila izbrana in modelirana homogena 

hipotetična sredica, kjer so bili posamezni gorivni elementi razdeljeni na več razdelkov z enakim 

volumnom ter novo definiranim materialom. S tem je bila omogočena določitev izotopske sestave 

posameznega razdelka GE pri različnih korakih zgorelosti in posledično porazdelitve izotopov po 

GE. Glavni namen predstavljenih izračunov je  določitev aksialne, radialne in kotne porazdelitve 

razcepnih produktov in drugih pomembnejših izotopov (235U, 238U, 239Pu, 135Xe, …). 

Izračuni zgorelosti so bili opravljeni za štiri različne tipe GE, kjer najbolj izstopata aluminijasti, 

ki ne vsebuje sredinske cirkonijeve palčke, ter visoko obogateni FLIP GE, katerega obogatitev  

70 % ter tudi vsebuje gorljivi strup erbij. Razlike med GE iz nerjavečega jekla z utežnim 

procentom (wt%) urana 12 % ter enakim z wt% 8.5 % so bile zanemarljive. Zgorelost sredice 

reaktorja TRIGA je bila določena iz analize celotne obratovalne zgodovine4 in je po 50 letih 

dosegla 60.9  6.1 MWd/kg(U). Pri tej zgorelosti so bile aksialne in radialne razlike koncentracij 

razcepnih produktov med sredino in robom GE čez 50 %, kar je bilo pričakovano zaradi oblike 

nevtronskega fluksa znotraj GE. Nepričakovane so bile pa razlike kotne odvisnosti koncentracije 

razcepnih produktov, saj je bila razlika med delom GE, ki je obrnjen proti centru sredice in 

nasprotnim delom, tudi do 20 %. S tem lahko zaključimo, da je orientacija GE pomembna in poda 

motivacijo za nadaljnjo  analizo sprememb v keff pri rotaciji takšnih GE. Izračunana porazdelitev 

koncentracij izotopov v GE nam omogoča bolj optimalno upravljanje z gorivom ter tudi 

natančnejše izračune sevalnih polj okoli GE.

                                                           
3 J. Leppänen, et al., “The Serpent Monte Carlo code: Status, development and applications in 2013,” 

Annals of Nuclear Energy, 82, pp. 142-150 (2015). 
4 A. Pungerčič, L. Snoj, “Analysis of Operational History of the JSI TRIGA reactor for the Purpose of 

Benchmarking Burnup Calculations,” Proceedings of International Conference NENE 2016, 2016. 
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V interaktivnem multimedijskem centru Svet energije, ki obiskovalcem omogoča potovanje v 

svet energije in energetike, se je v preteklosti pokazala potreba po močno poenostavljenem 

prikazu delovanja jedrske elektrarne Krško (NEK). 

Predstavljena bodo izhodišča za razvoj simulacije NEK, ki je bila razvita v navezi podjetja GEN 

energija, ZEL-EN, DOTLINE in zunanjega oblikovalca. Cilj simulacije zagona jedrske elektrarne 

Krško (NEK) je bil vizualno učinkovit, nazoren in zelo poenostavljen prikaz delovanja elektrarne. 

Skozi simulacijo je predstavljen postopek zagona NEK iz hladnega stanja po zaključku remonta 

na 100% moč. Simulacija se odziva na komande iz komandnega pulta, s katerimi se ob pravilnem 

zaporedju manipulacije stikal izvede zagon, ki odraža realne parametre elektrarne v posameznih 

obratovalnih stanjih. Simulator dopušča manjša odstopanja od predvidenih parametrov med 

zagonom, pri čemur na odstopanja opozori z alarmi in izpisom ukrepov za odpravo odstopanj. Če 

odstopanje v določenem času ni odpravljeno s korekcijsko akcijo, se izvede simulacija varne 

zaustavitve (Trip) jedrskega reaktorja. Na ta način so poučno in zelo nazorno prikazani zaporedni 

postopki izvedene akcije in parametri sistemov med zagonom jedrske elektrarne NEK. 

Simulator NEK je bil v letu 2017 predstavljen približno 5.000 obiskovalcem interaktivnega centra 

Svet energije ter na nekaterih dogodkih po Sloveniji ter na Hrvaškem. Odzivi na interaktivni 

prikaz je  zelo pozitiven, saj ljudje brez predznanja o jedrskih elektrarnah izgubijo strah pred 

kompleksnostjo sistemov in dobijo pravo sliko o delovanju in medsebojnem vplivu sistemov 

jedrske elektrarne. 
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V zadnjem času za simulacijo transporta nevtronov v jedrskem reaktorju se vedno pogosteje 

uporabljajo Monte Carlo metode. Te so primerne za simulacijo zapletenih geometrij in omogočajo 

izračun brez uporabe diskretizacije v energiji ali prostoru. Pot nevtrona se simulira z generacijo 

naključnih števil, pri čemer makroskopski presek predstavlja verjetnost za interakcijo nevtrona 

na enoto prepotovane poti. Za simulacijo velikih in kompleksnih geometrij, kot je sredica 

tipičnega tlačnovodnega jedrskega reaktorja, moramo za razumno natančnost simulirati veliko 

število nevtronov, zaradi česar se računski čas lahko močno poveča. Zaradi tega so se do sedaj za 

preračune močnostnih reaktorjev uporabljale deterministične kode, ki so hitrejše od Monte Carlo, 

vendar potrebujejo določene diskretizacije (npr. v energiji in prostoru) in poenostavitve (npr. 

geometrije). S hitrim razvojem računalniške tehnologije pa postaja uporaba Monte Carlo metod 

vedno bolj dosegljiva. Na odseku za reaktorsko fiziko smo tako izdelali natančen model 

reaktorske sredice v Monte Carlo programu MCNP.  Model sredice vsebuje modelirano vsako 

gorivno palčko, kontrolno palico, IFBA plast, distančne rešetke, zgornjo in spodnjo šobo in 

obodno ploščo. Model je v aksialni smeri razdeljen na 10 delov. V vsakem aksialnem sloju je 

definirana gostota in temperatura vode, temperatura in izotopska sestava goriva (upoštevano 

izgorevanje) ter prisotnost IFBA prevleke. Ti podatki se vnesejo iz izračunov z determinističnim 

programom CORD-2, ki je bil razvit na Odseku za reaktorsko fiziko na IJS. Razvit je bil program 

imenovan McCord, ki samodejno izpiše MCNP input iz vhodnih podatkov in WICORD subrutine 

programskega paketa CORD-2. Tako je pisanje MCNP inputov povsem avtomatizirano in se z 

lahkoto izvede za poljubne gorivne cikle in dele posameznega cikla (npr. BOL, MOL, EOL). 

Natančen MCNP geometrijski model sredice je bil uporabljen za izračun natančne 3D 

porazdelitve moči znotraj reaktorske sredice. V prihodnosti pa načrtujemo tudi analizirati 

redistribucije nevtronskega fluksa v sredici zaradi premikanja kontrolnih palic. MCNP model 

sredice bo uporabljen za izračun nevtronskega izvora, ki se bo nato uporabil v preračunih z MCNP 

modelom zadrževalnega hrama NEK, ki bo vključeval reaktorsko posodo, okoliške betonske 

strukture ter zunaj središčne nevtronske detektorje. 
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V svetu poteka precejšnje zanimanje za soproizvodnjo električne energije in procesne toplote iz 

jedrskih elektrarn. Kogeneracija predstavlja zelo dobro možnost za izboljšanje izkoristka jedrske 

elektrarne. Velika količina odpadne toplote bi se lahko koristno uporabljala in bi zato izgubili 

majhen delež proizvodnje električne energije. Globalno bi lahko kogeneracija v jedrskih 

elektrarnah občutno vplivala na zmanjšanje toplogrednih plinov in na doseganje ciljev 

zastavljenih s Pariškem sporazumom. Glavni namen evropske energetske politike je doseči 

izjemne učinke na področju dekarbonizacije do leta 2050. Evropa bi lahko s svojimi izkušnjami 

in trenutnega deleža uporabe jedrske energije za t.i. ne-električne namene postali največji 

proizvajalec soproizvodnje s pomočjo JE v velikem obsegu. Evropski industrijski trg ima 

potencial za uporabo soproizvodnje v rafinerijah, kemičnih tovarnah, in drugih t.i. ''vtičnih'' 

industrijah, kjer bi lahko jedrski reaktorji nadomeščali fosilno kogeneracijo in istočasno ponujali 

velike količine elektrike in procesne pare. 

Možnost kogeneracije je bila analizirana tudi v jedrski elektrarni Krško. Kot najbolj perspektivni 

sta se pokazali opciji z ekstrakcijo pare za potrebe daljinskega ogrevanja Krškega in Brežic ter 

industrijska para za bližnjo industrijo. Kot zanimive, vendar ekonomsko manj upravičene so se 

izkazale tudi možnosti daljinskega hlajena z absorpcijskimi sistemi, daljinsko ogrevanje za 

potrebe kmetijstva ter pridobivanje toplote za daljinsko ogrevanje s pomočjo toplotnih črpalk iz 

terciarnega kroga. 
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Voda je hladilo v številnih jedrskih objektih, kot so raziskovalni reaktorji, jedrske elektrarne in 

fuzijski reaktorji. Med hlajenjem je voda izpostavljena nevtronskemu fluksu kar povzroči 

aktivacijo molekul vode, raztopljenih plinov in primesi v hladilni vodi. Ker hladilna voda kroži 

po hladilnem sistemu, predstavlja večji izvor sevanja v predelih, ki so zaščiteni pred sevanjem 

radioaktivnega izvora v objektu (jedrska sredica v primeru fisijskih reaktorjev in plazma v 

primeru fuzijskih reaktorjev). Razpad aktivirane hladilne vode povzroča povečano sevanje 

delavcev, ki opravljajo dela v bližini hladilnega sistema, sevalne poškodbe električnih komponent 

ter v primeru fuzijskih reaktorjev gretje kritičnih komponent, kot so navitja superprevodnih tuljav. 

Hladilni krogi so sestavljeni iz številnih komponent, kot so povezovalne cevi, izmenjevalniki 

toplote, črpalke za pretok hladila, itd. 

Najpomembnejši aktivacijski produkti aktivirane hladilne vode so 16N, 17N in 19O, ki so produkti 

aktivacije izotopov kisika v molekulah vode. Ob razpadu 16N se sprostijo žarki gama z energijami 

6 in 7 MeV, ob razpadu 17N se sprostijo nevtroni z energijami okoli 1 MeV, ki lahko aktivirajo 

komponente hladilnega kroga in povzročijo inducirane žarke gama ter ob razpadu 19O se sprostijo 

žarki gama z energijami okoli 1 MeV5. 

Cevi v hladilnih sistemih povezujejo večje komponente in so vodilo do merilnih sistemov, ki 

merijo parametre hladilne vode. Tako se v hladilnih krogih spreminjajo dimenzije cevi in za 

analizo sevanja zaradi razpadov aktivirane hladilne vode je potrebna parametrična analiza. 

Analiza zajema območje cevi z debelino stene od 1 mm to 8 cm in radij vode od 0.5 cm do 60 

cm. Rezultati pridobljeni z analizo predstavljajo biološke hitrosti doze in hitrosti doze na 

električnih komponentah v zraku 50 cm od zunanje stene cevi ter omogočajo določitev absolutnih 

vrednosti v objektih ob poznavanju specifičnih aktivnostih izotopov.  

Toplotni izmenjevalniki so številnih oblik in velikosti. Tako splošne analize sevanja zaradi 

razpada izotopov aktivirane hladilne vode ni mogoče izvesti in je potrebno vsak tip analizirati 

ločeno. 

                                                           
5 OECD/NEA Data Bank, JEFF-3.2 Evaluated Data Library (2014) 
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Pojav faznega prehoda med kapljevino in paro na površini diabatne stene izkoriščamo v različnih 

sistemih, kjer je potrebna visoka površinska gostota toplotnega toka. Pri povečevanju 

temperaturne razlike med steno in prosto kapljevino se toplotna prestopnost zaradi prehoda med 

različnimi načini vrenja pomembno spreminja. Z vidika varnosti jedrskih sistemov je 

najpomembnejši prehod iz mehurčastega v plastno vrenje, pri katerem pride do izsušitve mejne 

plasti kapljevine tik ob steni in posledično do velikega padca toplotne prestopnosti. Toplotni tok, 

pri katerem do tega prehoda pride, je znan kot kritični toplotni tok. V močnostno reguliranem 

sistemu, kjer je toplotni tok šibko odvisen od temperature (električno gretje, jedrski reaktor), je 

po izsušitvi mejne plasti tekočine opazen hiter skok temperature grelne površine, saj toplotni tok 

kljub manjši prestopnosti ohranja. Večina eksperimentalnih naprav za raziskavo tega pojava 

uporablja uporovno gretje obravnavane površine, kar zaradi možnosti pobega temperature pri 

prehodu čez kritični toplotni tok onemogoča natančne meritve in proučevanje samega pojava. 

Za izvedbo natančnih meritev v neposredni bližini kritičnega toplotnega toka je na odseku za 

reaktorsko tehniko R4 v izdelavi testna sekcija, temperaturno regulirana s sekundarno tekočino. 

Pri taki zasnovi je namesto toplotnega toka predpisana temperatura sekundarnega medija, ki greje 

opazovano površino, zato pobeg temperature pri prehodu čez kritični toplotni tok ni mogoč. 

Konstrukcijsko smo omejeni s temperaturo in tlakom, zato bodo eksperimenti namesto z vodo 

izvedeni z različnimi hladilnimi plini (npr. R32 in R134a). Meritve temperatur površine bodo 

skupaj s sočasnimi meritvami hitrostnega polja z metodo PIV uporabne predvsem za razvoj in 

kalibracijo novih modelov kritičnega toplotnega toka. Ker geometrija testne sekcije (cev premera 

12 mm, hlajena na zunanji strani) ponazarja eno palico v gorivnem elementu, bodo rezultati lahko 

uporabni tudi za boljše kvalitativno razumevanje procesov vrenja v jedrskih reaktorjih.6

                                                           
6 Building a unique test section for local critical heat flux studies in light water reactor - like accident 

conditions, Matkovic, M. et al., HEFAT conference, Portorož 2017 
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Med hipotetičnimi težkimi nesrečami v jedrskih elektrarnah, bi lahko prišlo do taljenja goriva v 

jedrskih gorivnih svežnjih. Pri tem obstaja možnost, da bi prišlo do izpusta nekaj radioaktivnega 

materiala v obliki delcev tudi v okoliški prostor. Največja nevarnost za kontaminacijo 

predstavljajo aerosoli (delci s premerom manjšim od 1 µm), vendar so lahko izpuščeni delci tudi 

večji. Omenjene izpuste lahko blažimo z uporabo bazenske filtracije (angl. pool scrubbing), kjer 

kontaminirani plini prehajajo skozi bazen kapljevite vode. Prenos delcev preko medfazne 

površine med vodo in plini iz plinov odstrani večino radioaktivnih delcev in s tem močno zmanjša 

izpuste radioaktivnih snovi v okolico. 

Namen raziskovanja bazenske filtracije je razumeti ključne procese in popisati gibanje delcev tudi 

v kompleksnih geometrijah (npr. v notranjosti zadrževalnega hrama). Zaradi kompleksnosti 

interakcij med delci in tekočinami (plini in kapljevinami)7 ter njihovim obnašanjem v različnih 

tokovnih režimih8, je poznavanje področja še vedno pomanjkljivo. Žal so skoraj vse dosedanje 

simulacije bile opravljene z nič-razsežnimi programi (angl. lumped-parameter codes), ki pa 

samega pojava ne popišejo dovolj natančno. Zato smo za natančnejši popis na nižji krajevni skali 

uporabili odprtokodni program za računsko dinamiko tekočin (ang. computational fluid dynamics 

- CFD) OpenFOAM9, natančneje reactingMultiphaseEulerFoam.  

Preliminarni rezultati simulacije bazenske filtracije prikazujejo gibanje delcev in plina v navpični 

cevi premera 0,5 m in višine 2 m. V prihodnje bomo posodo povečali tako, da bo ustrezala meram 

eksperimenta POSEIDON, ki je bil izveden na Paul Scherrer Institute v Švici.

                                                           
7 Smith, B.L., On the modelling of bubble plumes in a liquid pool. Applied Mathematical Modelling, 1998. 

22(10) 
8 Rusche, H., Computational fluid dynamics of dispersed two-phase flows at high phase fractions. 2003, 

Imperial College London (University of London). 
9 Maric, T., J. Hopken, and K. Mooney, The OpenFOAM technology primer. 2014. 
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Med hipotetično težko nesrečo v jedrski elektrarni lahko pride do poškodb reaktorja, vključno s 

taljenjem reaktorske sredice. Da bi preprečili poškodbe reaktorske sredice ali pa v primeru izgube 

geometrije le-te, ko nastane plast razbitkov (angl.: debris bed), omejili poškodbe reaktorske 

sredice, postopki za ukrepanje ob težkih nesrečah (angl.: SAMG) predvidevajo poplavljanje 

reaktorske sredice in s tem zagotavljanje odvajanja toplote. Poroznost plasti razbitkov omogoča 

boljši dostop vode do njih, zato le-ti predstavljajo boljše možnosti za hlajenje poškodovane 

reaktorske sredice kot bazen staljenega goriva, ki nastane v nadaljevanju težke nesreče v primeru 

nezadostnega hlajenja. 

Namen naših raziskav je razumeti ključne procese in potrebne pogoje, povezane s hlajenjem in 

poplavljanjem plasti razbitkov s spodnje strani. Nedavno so bili na napravi PEARL (IRSN, 

Francija) opravljeni eksperimenti, namenjeni osvetlitvi dogajanja pri poplavljanju plasti 

razbitkov10. Naš cilj je bil analizirati izbrane eksperimente PEARL, opravljene pri normalnem 

zračnem tlaku. Hoteli smo analizirati vpliv negotovosti v začetnih in robnih pogojih na rezultate 

simulacij in oceniti modeliranje prenosa toplote. Simulacije smo opravili s programom MC3D 

(IRSN, Francija). 

V splošnem se rezultati simulacij dobro ujemajo z eksperimenti. Manjša odstopanja rezultatov pa 

nakazujejo, da je bila morda domnevna temperatura kroglic v obvodu in podporah ali vstopna 

temperatura vode podcenjena. Računalniška analiza s spremembami v poroznosti območja plasti 

razbitkov nakazuje dva režima poplavljanja. Za primere z nizko temperaturo kroglic in majhnimi 

vstopnimi hitrostmi vode je poplavljanje homogeno po celotnem preseku medtem ko je v primerih 

z visoko temperaturo kroglic in velikimi vstopnimi hitrostmi vode izrazit efekt obvoda pri 

poplavljanju.

                                                           
10 N. Chikhi in F. Fichot, “Experimental and theoretical study of large scale debris bed reflood in the 

PEARL facility”, Nucl Eng Des 312, 48-58, 2017. 
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Med hipotetično težko nesrečo v jedrski elektrarni nastaja vodik pri oksidaciji kovin pri visokih 

temperaturah z vodno paro. Nehomogena porazdelitev vodika v atmosferi zadrževalnega hrama 

bi lahko privedla do nastanka območij z gorljivo plinsko mešanico. Eksplozija bi lahko ogrozila 

celovitost zadrževalnega hrama, kar bi vodilo v izpust radioaktivnih snovi v okolje. S ciljem 

natančnega napovedovanja porazdelitve vodika v zadrževalnem hramu se izvajajo tako 

eksperimentalne kot teoretične raziskave. Z različnimi eksperimenti se upodabljajo fizikalni 

pojavi znotraj zadrževalnega hrama med težko nesrečo ter različni scenariji nezgod, teoretične 

raziskave se pa izvajajo z namenom razvoja fizikalnih modelov relevantnih pojavov ter 

simuliranja opazovanih poskusov in hipotetičnih nesreč. 

Eksperimentalni napravi PANDA (»Paul Scherrer Institute«, Švica)11  in MISTRA 

(»Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives«, Francija)12 sta zasnovani za 

preučevanje fizikalnih pojavov in dogajanja med nezgodami v sistemu zadrževalnih posod za 

različne zasnove jedrskih reaktorjev. V eksperimentih je opazovan vpliv vpihovanja vodne pare 

na porazdelitev helija, ki se uporablja namesto vodika. 

Eksperiment v napravi PANDA je bil simuliran z odprtokodnim programom računske dinamike 

tekočin (»Computational Fluid Dynamics – CFD«) OpenFOAM. Razvita sta bila dva- in tri 

dimenzionalni numerični model posode. Simulacije s privzetimi konstantami turbulentnega 

modela niso dovolj dobro upodobile dogajanja med eksperimentom, zato so bile konstante modela 

spremenjene za boljše ujemanje rezultatov simulacij (predvsem lokalne koncentracije helija in 

temperature) z rezultati eksperimenta.

                                                           
11 D. Paladino, et al, “OECD/SETH-2, PANDA Test Facility Description and Geometrical 

Specifications”, Paul Scherrer Institute, Switzerland, 2008. 
12 D. Abdo, et al. “Presentation of INITIALS-LOWMS tests results”, 5th meeting of the Programme 

Review Group of the OECD/SETH-2 Project, OECD-AEN, Issy-les-Moulineaux, France, June, 2009. 
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Eni izmed ključnih prenašalcev informacij o stanju plazme v sodobnih in bodočih fuzijskih 

napravah so nevtroni. Prek merjenja nevtronske emisije tokamakov lahko diagnosticiramo 

nekatere izmed ključnih plazemskih parametrov, kot so temperatura plazme, energije hitrih ionov 

in porazdelitev plazemskega gretja. V prispevku bo predstavljena metodologija za generacijo 

detajlnega nevtronskega izvora plazme in razvita subrutina PLANET, ki je implementirana v 

moderni kodi za preračune transporta nevtronov MCNP. Opisani bodo izračuni s programom 

TRANSP13, ki je namenjen simulacijam plazme, s poudarkom na porazdelitvi hitrih ionov goriva, 

ki prek jedrskega zlivanja producirajo nevtrone. Na podlagi podatkov o temperaturi in smeri 

premikanja plazemskih ionov lahko ocenimo spektre emitiranih nevtronov. Predstavljen bo 

primer izračunov programa DRESS14, s pomočjo katerega lahko popišemo nevtronske spektre 

plazme tokamaka JET na poljubni mreži. Predstavljene bodo specifikacije in uporabnost razvite 

koda PLANET in podpornega programa PyPLANET skupaj s primerjavo zmogljivosti kode v 

primerjavi z vgrajenimi izvornimi funkcijami programa MCNP (SDEF).  

                                                           
13 R. J. Goldston idr., "New Techniques for Calculating Heat and Particle Source Rates due to Neutral 

Beam Injection in Axisymmetric Tokamaks", Journal of Computational Physics, 43, 1981, pp. 61-78. 
14 J. Eriksson idr., "Calculating fusion neutron energy spectra from arbitrary reactant distributions", 

Computer Physics Communications, 199, 2016, pp. 40-46. 

Slika 1: Porazdelitev nevtronskega izvora s subrutino PLANET v tokamaku. 
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V prvogeneracijskih bo steno fuzijskih reaktorjih tipa tokamak, kot sta ITER in DEMO, sestavljal 

volfram, saj ima poleg drugih ugodnih lastnosti nizko erozijo ob stiku s plazmo in visoko 

temperaturo taljenja. Vendarle pa ima zaradi svoje kovinske narave tudi pomembno 

pomanjkljivost, saj lahko v globino materiala prodre in se tam ujame tritij. Da zmanjšamo količino 

radioaktivnega tritija ujetega v steni je pomembno poznati mehanizme, ki privedejo do ujetja 

tritija v volframu in ki omogočajo difuzijo tritija s površine globje v material. Za študij interakcije 

med volframom in vodikovimi izotopi (HI) so pogosto uporabljeni eksperimenti, ki vključujejo 

preiskavo vzorcev z metodama analize z jedrskimi reakcijami (angl. Nuclear Reaction Analysis, 

NRA), ki nam poda globinsko porazdelitev ujetih HI ter termodesorbcijsko spektroskopijo (angl. 

Thermodesorption Spectroscopy, TDS), ki pove nekaj o gostoti napak v kristalni mreži vzorcev. 

Ravno poznavanje interakcije med tako imenovanimi defekti in HI je ključnega pomena, saj 

defekti kot so vrzeli, dislokacije ter meje med kristalnimi zrni pomembno vplivajo na zadrževanje 

in transport HI v material. Ker omenjeni post mortem analizi ne omogočata preiskave transporta 

je bila razvita in situ različica NRA, ki omogoča hkratno izpostavljanje vzorcev ter meritve 

globinskega profila HI. Tehnika in situ NRA je omogočila izvedbo eksperimentov, ki so 

preučevali vpliv velikosti kristalnih zrn na transport in zadrževanje HI v polikristalničnem 

volframu ter vpliv temperature na zadrževanje HI v volframu15. Prav tako nam je omenjena 

tehnika omogočila preiskavo vpliva prisotnosti HI na ustvarjanje in stabilizacijo defektov v 

volframu ob povišanih temperaturah16 ter mnogo drugih eksperimentov, ki so relevantni za 

poznavanje interakcije med volframom in HI. 

                                                           
15 A. Založnik, et al., Physica Scripta 014031 (2016) T167. 
16 S. Markelj, et al., Nuclear Materials and Energy 1–6 (2016) 0.   
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k0 nevtronska aktivacijska analiza temelji na poznavanju spektralnih parametrov nevtronskega 

spektra f in α. Določamo ju lahko z bare multi-monitor metodo17, kjer obsevamo več vzorcev z 

znano sestavo, in iz njihove izmerjene aktivnosti izračunamo f in α. Žal so obstoječe računske 

metode nezadostne, saj npr. ne upoštevajo korelacij med meritvami, ali pa niti ne podajo 

negotovosti rezultata. Zato smo razvili nov algoritem, ki optimizira f in α tako, da se 

eksperimentalni podatki čim bolje ujemajo teoretičnim napovedim. Pri določanju tega ujemanja 

je upoštevana celotna kovariančna matrika. Poleg tega smo metodo razširili še z možnostjo 

določanja spremembe spektra, saj se jo zaradi koreliranih meritev da določiti točneje in z manjšo 

negotovostjo, kot pa zgolj z razliko med končnimi vrednostmi f ali α različnih obsevanj. 

Algoritem smo tudi testirali na resničnih podatkih18. 

                                                           
17 F. De Corte, “The k0-standardization method: a move to the optimization of neutron activation 

analysis”, Habilitation thesis, 1987, Ghent University, Belgium 
18 L. Gačnik, K, Ambrožič, S. Rupnik, V. Radulović, R. Jaćimović, “Effect of control rod insertion on the 

TRIGA neutron spectrum and the determination of elemental concentrations with k0-INAA”, Journal of 

Radioanalytical and Nuclear Chemisty, 2018 
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Pri reaktorskih preračunih je določevanje negotovosti izrednega pomena zaradi varnostnega 

aspekta. Pogosto se pri določevanju negotovosti osredotočimo na negotovosti zaradi 

poenostavitev geometrijskih modelov, materialne sestave in samih računskih metod npr. 

statistične negotovosti Monte Carlo metod za transport delcev. Negotovosti zaradi negotovosti v 

samih jedrskih podatkih pa se pogosto zanemarijo oziroma zelo grobo ocenijo, kljub temu, da so 

te negotovosti lahko zelo velike in včasih za nekaj velikostnih redov presegajo ostale negotovosti. 

Uveljavljena sta dva načina za določevanje negotovosti zaradi jedrskih podatkov – z naključnim 

vzorčenjem in z determinističnimi metodami. Pri naključjem vzorčenju jedrske podatke 

perturbiramo znotraj negotovosti, ki so zapisane v kovariančnih matrikah in tako dobimo 

naključne vzorce jedrskih podatkov s katerimi potem izvedemo več zaporedni simulacij 

transporta delcev. S statistično analizo rezultatov, ki so bili izvedeni s perturbiranimi jedrskimi 

podatki lahko nato določimo negotovost odziva zaradi negotovosti posameznih jedrskih presekov. 

Računska koda, ki uporablja to metodo je npr. SANDY19. 

Določevanje negotovosti zaradi jedrskih podatkov s pomočjo determinističnih metod pa temelji 

na izračunu direktnega in adjungiranega fluksa delcev. Na podlagi perturbacijske teorije 

formulirane za računanje s pomočjo determinističnih metod diskretnih ordinat izračunamo 

občutljivostno funkcijo s katero nato s pomočjo »sendvič« formule in kovariančnih matrik 

izračunamo negotovosti odziva zaradi negotovosti posameznih jedrskih presekov. Računska 

koda, ki temelji na tej metodi je npr. SUSD3D20. Poleg osnov metod in primerov računskih kod, 

bo predstavljenih tudi nekaj primerov preračunov z njimi in možnosti za njihov razvoj.

                                                           
19 L. Fiorito, G. Žerovnik, A. Stankovskiy, G. Van den Eynde, P.E. Labeau, “Nuclear data uncertainty 

propagation to integral responses using SANDY,” In Annals of Nuclear Energy, 101, pp. 359-366 (2016) 
20 I. A. Kodeli, “Multidimensional deterministic nuclear data sensitivity and uncertainty code system: 

Method and application,” Nuclear Science and Engineering, 138, pp. 45–66 (2001) 
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Razsežni in kompleksni problemi (npr.: razsežna sevanja v zraku ali problem globokega ščitenja) 

so zelo zahtevni za izračun tudi z uporabo dobro poznane metode ''Monte Carlo'', ki stohastično 

rešuje problem transportne enačbe. Da bi dosegli statistično relevantne rezultate je v takih 

primerih potrebno simulirati veliko delcev, kar se odraža v nepraktično veliki potrebi po 

računalniški moči ter času.  

Pred kratkim je bil razvit hibridni računalniški program ADVANTG21, ki združuje tako 

deterministično kot stohastično metodo Monte Carlo za reševanje problema transporta delcev. 

Osnovni princip temelji na hitrem determinističnem izračunu adjungiranega fluksa, ki ustvari 

oceno pomembnostne funkcije. Na podlagi pomembnostne funkcije se ustvarijo utežna okna, ki 

se nato uporabijo kot parametri za redukcije variance s katerimi lahko pospešimo analogno 

simulacijo Monte Carlo.  ADVANTG je bil izdan jeseni 2015, zato še ni ustrezno validiran. 

Njegovo zanesljivost in učinkovitost smo validirali in evaluirali na referenčnem eksperimentu 

''Skyshine22'', kjer smo opazovali sipanje nevtronov in fotonov v zraku nad odprtim delujočim 

raziskovalnim reaktorjem. Matematično zanesljivost konvergence rezultatov smo preverili s 

testom FOM (''Figure-of-meirt''), ki ga lahko interpretiramo kot faktor učinkovitosti oz. 

pospešitve. 

ADVANTG se je izkazal kot zmogljivo orodje, ki je enostavno za uporabo, za generiranje 

učinkovitih parametrov redukcije variance. Pospešitve (FOMrel) so bile največje za najbolj 

oddaljen detektor (1000 m od reaktorja). Te so znašale 1400 za fotone in kar 30000 za nevtrone.  

ADVANTG je trenutno še v zgodnji fazi uporabe in ga je potrebno validirati še na drugih 

referenčnih eksperimentih.

                                                           
21 S.W. Mosher. (2015). ADVANTG-An Automated Variance Reduction Parameter Generator, 

ORNL/TM-2013/416    Rev. 1, Oak Ridge National laboratory. 
22 O. F. Dikareva, I. A. Kartashev, M. E. Netecha and V. P. Zharkov, Baikal-1 Skyshine Experiment, 

NEA/NSC/DOC/(95)03/VIII, ALARM-REACAIR-SKY-1, Sep. 30, 2009, revision 1, NEAICSBEP 

Database 
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Program za Monte Carlo Transport delcev MCNP omogoča beleženje fluksa oz. reakcijske 

hitrosti delcev v celici geometrije problema ali pa na kartezični oz. cilindrični mreži, razpeti čez 

geometrijo problema. Navadno ti dve vrsti cenilke zadostujeta za izračun želenih količin, vseeno 

pa obstajajo nekateri problemi, kjer bi bilo smiselno združiti prednosti obeh, torej izračun v 

količine v posamezni celici predelka mreže, ker želimo bodisi bolj natančno delitev kot na nivoju 

celice, ali pa v primeru ko imamo v predelku mreže več celic iz materialov z različnimi lastnostmi 

(v eni cepljiv material ali močan nevtronski absorber, v drugi pa ne). Takšno cenilko (ang. tally) 

potrebujemo predvsem za konsisteno določanje reakcijskih hitrosti, predvsem fisijske in 

aktivacijske hitrosti. 

Sicer so takšno cenilko v MCNP implementirali že v UNED23, prav tako pa bo implementirana 

tudi v bodoči izdaji programa za Monte Carlo transport delcev TRIPOLI24, vendar nobena od njih 

še ni na voljo zunaj matičnih institucij. Ker na odseku F8 razvijamo metode za simuliranje 

razpadnih delcev aktiviranih snovi in izboljšujemo metode za redukcijo variance, kjer so 

reakcijske hitrosti glavni del izračunov, smo razvili svojo implementacijo cenilke na celici pod 

mrežo. 

Cenilka temelji na modificirani rutini »tallyx«, ki je v programu MCNP na voljo uporabniku za 

poljubno implementacijo točkovanja v programskem jeziku Fortran90. Poleg tega sta uporabniku 

na voljo še polji celih števil IDUM, in polje števil s plavajočo vejico RDUM, vsako z 2000 mesti. 

V polju IDUM so po vrsti shranjena števila: število predelkov mreže v smeri X, Y, Z, število 

energijskih grup, število celic v katerih beležimo cenilko in seznam celic. V polju RDUM 

shranjene meje mreže v smeri X, Y, Z in energijske meje. 

                                                           
23 P. Suvan, et. al, “Development of the R2SUNED Code System for Shutdown Dose Rate Calculations ”, 

IEEE Transactions on Nuclear Science, vol. 63, no. 1, pp. 375-384, Feb. 2016 
2 Jean-Charles Jaboulay, et.al., Rigorous-two-Steps scheme of TRIPOLI-4® Monte Carlo code validation 

for shutdown dose rate calculation, EPJ Web of Conferences 153, 02008 (2017) 
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Poleg polj RDUM in IDUM nam je znotraj rutine »tallyx« na voljo še vektor položaja 𝑋𝑌𝑍, vektor 

smeri potovanja 𝑈𝑉𝑊, pot do naslednje interakcije ali roba celice geometrije 𝑑, energija delca 𝐸 

in številka celice, v kateri se delec trenutno nahaja 𝐼𝐶𝐿. Potek izračuna poteka na sledeč način: 

Najprej preverimo če se delec nahaja znotraj mreže. Če temu ni tako, preverimo, ali jo prečka na 

svoji poti. Če jo prečka, ga prestavimo na rob mreže, in zmanjšamo 𝑑 za razdaljo premika, tako 

da je delec v mreži, sicer prekličemo beleženje. Če oz. ko je delec znotraj mreže, z bisekcijo 

določimo indeks predelka v mreži v smereh X,Y,Z in energije ter celico v kateri se nahaja. Nato 

izračunamo dolžino poti v predelku in jo zabeležimo v polje cenilke, njen kvadrat pa v drugo 

polje enakih dimenzij. 

Na koncu polje cenilke in njenih kvadratov zapišemo na trdi disk računalnika, kjer ju lahko 

naknadno obdelujemo. Polje kvadratov cenilke uporabimo za izračun Monte Carlo negotovosti. 

Za rezultat primerljiv z standardnimi cenilkami programa MCNP je potrebno rezultate deliti še s 

pripadajočimi volumni celic v posameznih predelkih mreže in s številom simuliranih delcev. 
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