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تحقیقاتی  از سوخت راکتور   یبه عنوان بخش یومی استفاده از سوخت تور یامکان سنج 

 تهران 

 

  سید محمد، میروکیلی-*  غالمزاده، زهره
 یاهسته  یمنیپژوهشکده راکتور و ا  ، یاپژوهشگاه علوم و فنون هسته ،یاتم  یسازمان انرژ

 :دهیچک
ت به ویژه برخی از کشورها نظیر هند باعث گردیده است توجههه زیههادی بههه  فراوانی بیشتر منابع توریوم نسبت به اورانیوم در طبیع

لذا در مطالعه انجام شههده در ایههو پههژوه ،   .ورود سوخت توریوم به چرخه سوخت هسته ای در بسیاری از کشورها صورت پذیرد

تی تهران انجام شده اسههت. در  امکان سنجی اولیه استفاده از سوخت توریوم به صورت یک یا چند دسته سوخت در راکتور تحقیقا

، می تواند مدیریت سوخت  راکتور مطلوب باشد روشو بودندر دسته سوخت توریومی ضمو    233-صورتیکه میزان تجمع اورانیوم

میههزان تجمههع   MCNPXتوریوم در راکتور تحقیقاتی تهران برنامه ریزی گردد. لذا در ایو کار، با استفاده از کارت بههرن  ک کههد 

در دسته های سوخت توریومی در موقعیت های مختلف قلب راکتور تهران و نیز  رای  مختلف قلب راکتور محاسبه   233-اورانیوم

محاسبات ایو کد نشان می دهد استفاده از سوخت توریوم در کنار سوخت راکتور تهران می تواند مفید و بههه   و بررسی شده است.

در   233-ی در قلب راکتور تحقیقاتی تهران به دلیل تجمع میزان مناسب اورانیومالی سال پرتوده 2و می تواند پس از  صرفه باشد

 .است، جایگزیو گردد  %20با غنی    235-دسته سوخت بجای یک دسته سوخت تازه قلب راکتور تهران که دارای سوخت اورانیوم

  

 MCNPX، کد 233-تجمع اورانیوم، سوخت توریومی راکتور تحقیقاتی تهران،   :کلمات کلیدي

 

Feasibility study of using thorium fuel as part of fuel for Tehran 

research reactor 
 

Z. Gholamzadeh* , S.M. Mirvakili  

Abstract 
The greater abundance of thorium sources than uranium in nature, especially in some countries 

such as India, has led to much attention being paid to the entry of thorium fuel into the nuclear 

fuel cycle in many countries. Therefore, in the study conducted in this research, the initial 

feasibility study of using thorium fuel as one or more fuel assemblies in Tehran research reactor 

has been done. If the accumulation of uranium-233 in the thorium fuel assembly while the 

reactor is operating is desirable, thorium fuel management can be planned in the Tehran 

research reactor. Therefore, in this work, by using the burn-up card of MCNPX code, the 

amount of uranium-233 accumulation in thorium fuel assemblies in different positions of 

Tehran reactor core and different arrangement of reactor core has been calculated and 

investigated. Calculations of this code show that using thorium fuel along with Tehran reactor 

fuel can be useful and economical. So after 2 to 3 years of irradiation in the core of the 

Tehran research reactor, due to the accumulation of the appropriate amount of uranium-

233 in the fuel assembly, it could be replaced instead of a fresh fuel assembly of the 

Tehran reactor core, which has uranium-235 fuel with 20% enrichment.  
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 مقدمه .1

  یندگیزا  ت یبه قابل  توانیکه از  ن جمله م  گذارند، یم     یرا به نما  ی جذاب  ی هایژگی و  ومیاوران  -میچرخه سوخت تور

راکتورها در  پسمان هسته   یکیولوژیوبیراد  یو  لودگ  یحرارت  یبهتر  تور  یاکمتر  کرد.  اشاره  بارور    کی  م ی ن  سوخت 

 -میتوردیاکسیاستفاده از سوخت د  لیاست. پتانس  شتریب  ومیاوران  زرابر اب  4تا    3  وی ن در پوسته زم  ی است، که فراوان

چرخه سوخت و اقتصاد در پروژه   ک،ینوترون یاستفاده سوخت بر پارامترها ریتاث اتیجزئ  یبا بررس 1LWRsدر   ومیاوران
2NERI  بررس  االتیا مورد  ]  یمتحده  است  گرفته  شکاف  .[1قرار  نسبت  دهد  می  نشان  مطالعات  جذب  ایو  به    2ت 

اورانیوم اورانیوم  233-برابری  به  های مثال    235-نسبت  ماده شکافا در سیکل  بارگذاری  گردد    U238-U233باعث می 

کاه  قابل توجهی داشته باشد. و نیز قابل ذکر است که ایو سوخت در تمامی طیف حرارتی و فوق حرارتی قابلیت  

ط توریوم  اکسید  سوخت  از  استفاده  دارد.   تولید  زایندگی  باعث  راکتور  در    با   داری پا  کارکرد  یبرا  U  233ا  شکافبیعی 

گردد  U  233  –Th 232  سیکل  از  استفاده د  . می  کمتری  ،ومیاوران  -میتوردیاکسیمخلوط  به   پسمان  لفازای   نسبت 

اکس به    حال،   ویا  با   کند.تولید می  ومیاوران  دیسوخت  نیاز  به ذکر است که  در مخلوط   ومیاوران  بیشتر  یسازیغنالزم 

توریمی در ابتدای سیکل کاری استفاده از ایو مخلوط سوخت دارد   سوخت  چرخه  اقتصاد  بر  یمنف  ریثأ ت  اورانیوم  -توریم

باعث می گردد جهت حفظ راکتیویته اضافه در قلب همانند قبل از   233-در واقع جذب نوترون توسط توریوم[.  3-2]

اورانیومحضور یک دسته سوخت توریومی در قلب راکتور، غ  قلب    235-نی دسته های سوخت یا به عبارتی موجودی 

 راکتور افزای  داده شود. 

Th232     به  نوترون  جذببا  Th233   بالفاصله به    و  تبدیل شدهPa233   مه ین  با  ی رام  به  هسته دخترکند. ایو  ی میواپاش 

به   و  ل یتبد هنگ  ، نوترون جذب کند تولید شده  Pa233کند. الزم به ذکر است که اگر واپاشی می U233به  روز 27 عمر

است  233-اورانیوم نوترون  کننده  تولید  و  شکافا  ماده  ]یم  کاه   که  زایندگی  4یابد  و  وری  بهره  میزان  بنابرایو   .]

 ع ینوترون سر  طیفدر    239-ومیپلوتونسوخت های توریمی به شدت به  رای  قلب راکتور مورد استفاده وابسته است.  

  ی هااست که سوخت  یمعن  ویموضوع به ا  و ی( اη>2دارد )  2از شکافت نسبت به جذب بزرگتر از  تعداد نوترون حاصل  

سوخت به واسطه جذب نوترون   و یا رایداشته باشند ز ی ندگیزا ت یقابل عیسر یدر راکتورها توانند یفقط م 238-ومیاوران

تول  موض راکتور  راکتور   میسوخت تور  یمبنابر  یها. حال  نکه سوخت دی نما  ی م  239-ومیپلوتون  دیکارکرد  در هر دو 

سر  یحرارت داشت]  یندگیزا  تیقابل  عیو  تور5خواهند  سوخت  و   تریطوالن  یهاکلیس  تواندیم  یمی [.  باشد  داشته 

 [. 6خواهد داشت ] یشتریسوخت ب رفمص  ،یقبل از سپردن سوخت به پسمان دائم  کلیس انیدر پا ویهمچن

 
1 Light Water Reactor 
2 Nuclear Energy Research Initiative 
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مقایسه و  توریومی  اکسید  دهد    بررسی سوخت های  نشان می  اورانیوم  اکسید  با    از  باالتر  2ThO  یحرارت  تیهدا ن 

2UO  2  یحرارت  انبساط   بیضر  و  استThO  2  از  کمترUO  ،نقص(     لکه  و  تر  وییپا  سوخت  ی دما  جهینت  در   است(

ایو موضوع   1در شکل    .شود  یم  باالتر  دستیابی به برن  ک  باعث  خود  نوبه  به  که  شود،  یم  جادیا  روک   یرو  یکمتر

لذا مشخصات فیزیکی دسته های سوخت توریومی و نیز نقطه ذوب  نها باالتر است و    ه خوبی نشان داده شده است.ب

 [. 7ایو مسئله بسیار مطلوب تر از سوخت های اکسید اورانیوم است ]

 

 

مقایسه تغییر هدایت حرارتی سوخت های اکسید توریوم و   .1 شکل

 [.7اکسید اورانیوم در دماهای مختلف ]

 
استفاده از سوخت توریوم در راکتورهای مختلف توسط مراکز تحقیقاتی دنیا در حال بررسی است، در ایو  از  نجائیکه  

 . کار امکان سنجی استفاده از سوخت توریوم به عنوان بخشی از سوخت راکتور تهران هدف قرار گرفته است

   روش کار .2

جمله ذرات نوترون و فوتون است. ایو کد محاسباتی قادر    نوع ذره از  34قادر به ترابرد    1MCNPXکد محاسباتی  

گیری های تجربی رفتار   سازی کرده و با همخوانی خوبی نسبت به اندازهها را مدلاست انواع مسائل راکتور و شتابدهنده

 [. 8]نوترونیک و یا پرتوزایی  نها را مشخص نماید  

کد   از  کار  ایو  در  قلب  MCNPX2.7.0لذا  مدلسازی  راکتور    برای  است.  استفاده شده  تهران  تحقیقاتی  راکتور 

 توسط ایو کد محاسباتی شبیه سازی شده است.  1است که مطابق شکل  MW 5تحقیقاتی تهران یک راکتور 

 
1General Monte Carlo N-Particle, version X 
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 G. Graphite box ،SFE. Standard تایی  33دسته های سوخت توریومی پشت بازتاباننده های گرافیتی قلب شبیه سازی  .2شکل 

Fuel Element ،CFE. Control Fuel Element ،I.B. Irradiation Box  

 

با در دست داشتو کتابخانه سطح مقطع برهمکن  های مختلف نوترون با مواد    MCNPXدر واقع کد محاسباتی  

ثوابت   مختلف،  رادیوایزوتوپهای  عمر  نیمه  ایزوتوپها،  واپاشی  کتابخانه  نیز  و  نوترون  مختلف  های  انرژی  در  مختلف 

نوترون واپاش یا جذب یک  و  برخورد، نشت  احتمال  به محاسبه  کارلو  با روش مونت  غیره  و  رزنانس  های  ماتریس  ی، 

از محاسبات فوق با توجه به   ضمو ترابرد  ن در محیط هندسه شبیه سازی شده می پردازد و به صورت  ماری پس 

ای مانده را در هر بخ  از ماده و هندسه قلب  روابط و فرمول هایی که در برنامه خود دارد شار نوترون و یا گرمای بج

کند. می  محاسبه  شده  محاسبات،    مدلسازی  های  در  کتابخانه  محاسباتی    ENDFاز  کد  فرض  پی   اولیو  که 

MCNPX  .است برای محاسبات نوترونیک قلب استفاده می شود 

یی با حضور لوک مدل سازی شده  تا  28تایی مربوط به قبل حضور لوک و قلب    33الزم به ذکر است در ایو کار، قلب  

است که هر دو چیدمان در راکتور  تهران وجود داشته و یا در حال حاضر وجود دارد و هر دو با توجه به اهداف تعییو  

روش   توریوم  برای  نیز  قلب  هستند.  رای   اجرا  قابل  پژوهشکده  برای   seed-blanketشده  توان  می  یعنی  است 

  233-سته توریومی را پشت باکس بازتاباننده تاب  دهی کرد تا به میزان تجمع اورانیومجلوگیری از کاه  راکتیویته د

دسته   ابتدا  از  اینکه  یا  و  کند  پیدا  ورود  قلب  در  توریومی  دسته  ایو  مناسب  سوخت  مدیریت  با  سپس  و  یابد  دست 

 سوخت توریومی وارد قلب گردد که هر دو مورد در ایو کار بررسی خواهد شد. 

ق اکستایی،    33لب  در  رای   ها(  2ThO)  ومیتور  د یسوخت  دسته  م  ی به شکل  ا  یا  لهیسوخت  به    یو صفحه 

بررس  بیترت منظور  اوران  زانیم  یبه  شکل    233-ومی تجمع  مطابق  راکتور  بودن  روشو  برای  .  شد  یبررس  2ضمو 

 کد محاسباتی استفاده شد.    burnاز کارت  233-محاسبات میزان تجمع اورانیوم

 ی ومیدسته سوخت تور،  99تایی به دلیل حضور لوک تست سوخت در سال    28یر  رای  قلب به  با توجه به تغی

ا ترک  یصفحه  ترت  Al-2ThOو    2ThO  بیبا دو  بررس  بیبه  و  راکتور قرار گرفت.    یمورد بحث  دسته های سوخت 

ی سوخت صفحه است و به همیو دلیل در ادامه دسته ها  %20صفحه ای با غنای    Al-8O3Uتهران در حالت معمولی  

 ( مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. 3ای با دو ترکیب فوق در قلب جدید )شکل 
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 تایی با حضور لوک تست سوخت  28شبیه سازی قلب  .3شکل 

اکسید توریوم صفحه ای که در سه موقعیت متفاوت قلب   تایی    28گرمای بجای مانده درون دسته های سوخت 

   محاسبه گردید.   MCNPXو نیز قابلیت م  تالی کد  F6ا استفاده از تالی قرار گرفته اند ب   4مطابق شکل 

 
به منظور تعییو مکان بهینه به  تایی   28بررسی جابجایی دسته سوخت اکسید توریومی صفحه ای در موقعیت های مختلف قلب  .4شکل 

 233-لحاظ تجمع بیشینه اورانیوم

 

مانده ناشی از بجای  انرژی  استفاده می کند که تمام  F6تالی  از    MCNPXبرای محاسبات گرمای بجای مانده، کد  

  یعنی)  شوند ردیابی   نباشد  قرار  اگر ثانویه، ذرات انرژی شود و  می  محاسبه  ای واکن  هسته زمان ذرات اولیه مختلف در

زنی  انرژی.  شود  می  ذخیره  کن    برهم  نقطه  در(  نباشند  موجود  MODE  کارت  روی ای  پس    نقطه   در  نیز  هسته 

  انرژی   میزان  تریو  دقیق   وردن  بدست  برای.  شود  مشخص   سنگیو  یون  ترابرد  اینکه  مگر  می شود،  رهمکن  ذخیرهب

 کارت   ) نهایی که احتمال تولید  نها در برهمکن  وجود دارد( را در   ممکو   ثانویه  ذرات  تمام   باید   کاربر   بجای مانده، 

MODE در کد  . بگیرد نظر درMCNPX به گرمای بجای مانده استفاده می شود. از روابط زیر برای محاس 

(1) 

  گرما   پاسخ E) )Hو(  گرم/مکعبمترسانتی)  است  جرمی  چگالی  gρ  ،(اتم/مکعبمترسانتی)  است  اتمی  چگالی  aρ  که

محاسبه می    2طریق رابطه    از  نوترونها   برای  F6  پاسخ گرما در تالی(.  شود  می   اضافه   ماده   یک  در  نوکلیدها   به   که)  است

 :شود

(2  )   

 که    
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(3  ) 
 و

σT = سطح مقطع کل نوترون 

E = تابشی نوترون انرژی  

Pi (E) = ام i احتمال واکن  

E(out)i = ام i میانگیو انرژی نوترون خروجی برای واکن  

Qi = ام i  واکن Q مقدار 

Eγi  = ام  i انرژی متوسط گاماهای خروجی برای واکن  

 می شود: محاسبه 6 رابطه طریق از فوتونها برای F6 تالی   در گرما پاسخ

(6 )  

(7)  

 که 

i  =1 شکل  فاکتورهای  با( کامپتون) ناهمسان پراکندگی 

i  =2  تولید زوج الکترون/پوزیترون  

i  =3  [10-9]فوتوالکتریک. 

است استفاده می شود.    MCNPXکه یک قابلیت جانبی کد    cinder-90جهت انجام مصرف سوخت از معادالت کد  

ایو محاسبات،   فعال کردن  در  پایان سیکل محاسبات    MCNPXدر کد    BURNکارت  با  از  شار    KCODEپس 

کد   به  ورودی  عنوان  به  محاسباتی  میانگیو  شود  cinder-90نوترون  می  تحت   داده  زیر  شرح  به  بتمو  معادالت  و 

 ماتریس های ضرایب حل شده و موجودی هر ایزوتوک محاسبه می گردد. 

 (4) 

 که 

از شکافتو  ناشی  ام i زوتوکی در واحد حجم ا دی= نرخ تول  ، ام  i زوتوکیغلظت ا  هنگ تغییر  =

 ، ریشکافت پذ  ی تمام هسته ها

م   ا  د یتول  زانی=  حجم  واحد  تبد  ام  i  زوتوکی در  ادر  نوترون    ل یاز  جمله    زوتوپهایهمه  ,γ),(n از 

,(n,2n)   زوتوکیدر واحد حجم ا  دیتول زانی= م   و غیره i  از جمله  زوتوپها یتمام ا واپاشیاز  ام -β  ،β +   ،

α   ،γ   زوتوکی= سرعت حذف در واحد حجم ا ،    رهی، و غ  i    سرعت حذف در واحد    با شکافت ،  ام =

توسط ام    i  زوتوکیا  حجم  = سرعت حذف در واحد  و  ، شکافت(  یثنابا جذب نوترون )به استام    i  زوتوکیحجم ا

 . [ 11]واپاشی است 

 

 نتایج  .3

 33ی دسته های سوخت توریومی صفحه ای در پشت باکس های بازتاباننده در قلهب  بارگذار  باداد    یها نشان م  یبررس

شهوند.  %20 یانهبها غ  Al-8O3Uسوخت تازه  دسته کی ویگزیتوانند جا یم کیدسته ها هر  ویسال ا 5پس از   ،تایی

شهود  یم نهیشیسال ب 5/2 ازبعد  233-ومیتجمع اوران زانیم ،یا لهیگام شبکه نوع م  لی، به دل1مطابق شکل    ویهمچن

زیرا گام شبکه سوخت میله ای بیشتر از نهوع صهفحه ای اسهت و باعهث مهی است.    یو عملکرد  ن بهتر از نوع صفحه ا
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به سرعت حرارتی گردد و در میلهه ههای سهوخت توریهومی  233-از شکافت تا انرژی جذب توریومگردد نوترون حاصل 

موضهوع  ویها 5شده است که در شکل   دیتول  نهیشیدر حالت ب  233-ومیگرم اوران  100در هر دسته حدود  جذب گردد.  

 5ته های صهفحه ای پهس از  تولید شده در هر یک از دس  233-، توزیع اورانیوم6در شکل  .  قابل مشاهده است  یبه خوب

سال از تاب  دهی در پشت باکس های گرافیتی نشان داده شده است. همچنانکه شکل نشان می دههد، در ههر یهک از 

تولید شده است کهه بیشهینه  ن درون دسهته سهوخت میهانی  233-گرم اورانیوم 80  –  120دسته های سوخت حدود  

 است.

 

 ی ا لهیو م ی صفحه ا ومیدتوریدر دسته سوخت اکس 233-ومیتجمع اوران  سهیامق .5شکل 
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 صفحه ای سوخت   ی هادر مجتمع 233-ومیتجمع اوران  سه یمقا  .6شکل 

  تایی برای 28تایی و  33در دو حالت قلب  MW 5سال کار راکتور در توان  2پس از  233-تجمع اورانیوم 1در جدول 

اورانیوم درون دسته   233-دسته های سوخت توریومی صفحه ای مقایسه شده است. محاسبات نشان می دهد تجمع 

قلب   با  مقایسه  است در  قرار گرفته  بازتاباننده  باکس های  پشت  میانی که  )مدل    28سوخت  تایی در همان موقعیت 

  28  شار نوترون حرارتی در اطراف قلب  برابر است و ایو موضوع به دلیل کاه  75/4( حدود  3طبق شکل    3شماره  

تایی رخ می دهد. همچنیو پر واضح است که استفاده از صفحات اکسید توریوم در مقایسه    33تایی در مقایسه با قلب  
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اورانیوم بیشتر، تجمع  به دلیل چگالی  نوع  لیاژی  لومینیومی  ن  میان    2حدود    233-با  بهتریو مکان  است.    3برابر 

  33باز هم در ایو مکان نسبت به قلب  )داخل قلب( می باشد که    2تایی مکان شماره    28ه در قلب  مورد بررسی شد

 گرم می باشد.  36برابر کمتر است و میزان  ن  2سال حدود  2پس از   233-تایی، تجمع اورانیوم

 
 تایی  28های سوخت مکانهای مختلف قلب تایی و دسته  33درون دسته سوخت میانی  در قلب   233-.  مقایسه میزان تجمع اورانیوم1جدول 

 2ThO Al-2ThO نوع سوخت 

 3g/cm 5/9 65/5چگالی 

 09/4 779 /1 ( Kg)    جرم کل توریوم موجود در دسته

  1/76 ( g)تایی دسته مرکزی   33در قلب  سال  2  از پس 233-اورانیوم تجمع

 5/25 5/13 (g) 1تایی مطابق شماره   28سال در قلب  2  از پس 233-اورانیوم تجمع

  5/36 ( g)2تایی مطابق شماره   28در قلب   سال  2  از پس 233-اورانیوم تجمع

  8/16 ( g) 3تایی مطابق شماره  28سالدر قلب   2  از پس 233-اورانیوم تجمع

 

مدل بررسی شده و نیز افزای    3گرمای بجای مانده در داغ تریو صفحه دسته سوخت اکسید توریوم برای   2در جدول 

سیکل  را انتهای  و  ابتدا  در  فوق  موارد  از  یک  هر  بارگذاری  واسطه  به  قلب  توان    5کتیویته  در  راکتور    MW  5ساله 

راکتیویته   pcm 1500نشان می دهد، بارگذاری دسته سوخت درون قلب می تواند حدود  2جدول  مقایسه شده است. 

( سریع تر است 2در ایو مکان )مدل    233-نیومقلب را در شروع سیکل کاری راکتور کاه  دهد ولی روند تجمع اورا

همچنیو گرمای بجای مانده ایو دسته های سوخت توریومی به دلیل    زیرا شار نوترون حرارتی ایو مکان بیشتر است.

 وات است. 17حدود  2 هنگ شکافت کم در ابتدای سیکل ناچیز است و به عنوان مثال در مدل 

 
تایی و نیز تاثیر   28مانده ناشی از نوترون درون دسته سوخت اکسید توریومی در مکانهای مختلف قلب   .  مقایسه میزان گرمای بجای2جدول 

 )میله های کنترل داخل قلب فرض شده و در همه مدل ها مکان  ن ثابت است(   هر دسته بر راکتیویته قلب راکتور
شماره مدل استفاده شده در  

 تایی  28قلب 

رون در داغ تریو صفحه  گرمای بجای مانده ناشی از نوت

 ( W)در ابتدای سیکل  

ضریب تاکثیر ابتدای  

 سیکل

ضریب تکثیر انتهای  

 سیکل

1 5/6 99846/0 99984/0 

2 9/16 98657/0 99080/0 

3 7/2 99805/0 99943/0 

 

 در قلب در ابتدای سیکل  ، توزیع گرمای ناشی از برهمکن  های نوترون در دسته سوخت اکسید توریومی  7در شکل  

  233-نشان داده شده است. همچنانکه شکل نشان می دهد به جهت تجمع یکنواخت اورانیوم  2تایی مطابق مدل    28

تا تجمع   راکتور چرخانده شود  انتخابی ضمو سیکل های کاری مختلف  توریومی در مکان  است دسته سوخت  الزم  

 درون   ن تقریبا یکنواخت گردد.  233-اورانیوم
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 2ی ناشی از ذرات نوترون درون دسته سوخت اکسید توریوم مدل شماره توزیع گرما. 7شکل 

های  دسته  از  استفاده  با  تهران  راکتور  شده  غنی  سوخت  بارگذاری  کاه   امکان  بررسی  پژوه   ایو  هدف  کل،  در 

سوخت توریومی در قلب راکتور تهران است، همچناکه در قبل در بخ  مقدمه ذکر گردید ویژگی فیزیکی سوخت های  

توریومی بسیار مطلوب تر از سوخت اورانیومی راکتور تحقیقاتی تهران است و نیز در مقدمه اشاره شد که سطح مقطع 

در قلب راکتور   233-باعث می گردد حدود یک سوم اورانیوم  235-نسبت به اورانیوم  233-برابری اورانیوم  5/2شکافت  

 233-گرم تجمع اورانیوم  100رانیومی برابری کند ) حدود  یک دسته سوخت اکسید او  235-تهران با موجودی اورانیوم

موجودی   با  نوترونیک  لحاظ  به  تواند  می  توریومی  سوخت  دسته  اورانیوم  290درون  سوخت    235-گرم  های  دسته 

راکتور تهران برابری کند(. لذا ایو پژوه  به خوبی نشان داد با انتخاب محل مناسب در قلب راکتور تهران ایو هدف  

 ه خوبی براورده خواهد شد. مهم ب

 

  بحث ونتیجه گیري .4

با توجه به اینکه برنامه های زیادی در دنیا برای افزودن سوخت توریوم به چرخه سوخت هسته ای در حال اجهرا شهدن 

در ایو کار به بررسی امکان استفاده از سوخت توریوم به عنوان بخشی از سوخت راکتور تحقیقاتی تهران پرداخته   است،

تایی و استفاده از دسته ههای  33نشان می دهد در  رای  قلب  MCNPXاست. محاسبات انجام شده توسط کد شده  

-گهرم اورانیهوم  100منجر به تولید حهدود    MW  5سال کار پیوسته قلب در توان    2سوخت میله ای می تواند پس از  

موجود در دسهته ههای سهوخت تهازه   235-در دسته سوخت اکسید توریوم میله ای گردد. هرچند میزان اورانیوم  233

ایهو دسهته سهوخت بهه   233-گرم است ولی به دلیل سطح مقطع شکافت باالتر اورانیهوم  290راکتور تحقیقاتی تهران  

تایی بهه دلیهل کهاه  شهار نهوترون در  28خوبی جایگزیو دسته سوخت تازه راکتور تهران خواهد بود. در  رای  قلب 

در دسته های سوخت توریومی بسیار کمتر است و بهتهریو حالهت مربهوط بهه دسهته   233-اطراف قلب، تجمع اورانیوم

 233-تایی از تجمع اورانیوم  33سوخت اکسید توریوم استفاده شده در داخل قلب است که ایو مورد هم نسبت به قلب  

ت توریومی می توان با تایی برخوردار است. در کل، به دلیل عدم نیاز به غنی سازی دسته سوخ  28تقریبا نصف در قلب  

طراحی نوع سوخت )اکسیدی یا  لیاژ  لومینیوم(، طراحی شکل هندسی دسته سوخت )صفحه ای، میله ای و یا غیره( و 

مدیریت دسته سوخت در مکانهای مختلف قلب راکتور تهران به خوبی در سالهای مختلف کهار راکتهور  ن را جهایگزیو 

 نمود و بارگذاری دسته سوخت اورانیوم غنی شده را کاه  داد. اکتوردسته سوخت تازه قلب ریک یا دو  
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