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   جدیددر گام  صفر قدرت آب سنگینراکتور  فیزیک پارامترهای  بررسی

 * جواد مختاری، افروز عسگری

 اصفهان  سازمان انرژی اتمی ایران،   ای،  هسته فنون و علوم پژوهشگاه ، پژوهشکده راکتور و ایمنی هسته ای 

 

 چکیده  

گام های    درکه می تواند    ، است  وات  100راکتور تحقیقاتی با توان    یک(HWZPR) راکتور صفر قدرت آب سنگین اصفهان

برای حفظ    .یافتسانتیمتر تغییر    14/14به  متر  سانتی  20از این راکتور    گام شبکه  اخیرا  .قرار گیرد  بهره برداریمورد  مختلف  

پارامترهای ،  الزم است قبل از بهره برداری  ،این راکتور  SAR)1(ایمنی راکتور در ساختار جدید، مطابق با گزارش آنالیز ایمنی  

ارزش میله های   ،آب سنگین  راکتیویته  ارزش  ،ارتفاع بحرانیمنظور  همین  به    .شود  و محاسبه  جدید شبیه سازیدر گام  قلب  

ارتفاع    نهایتدر    مترها با معیارهای گزارش آنالیز ایمنی تطابق دارد.ا، که هر یک از پارمحاسبه شدایمنی  میله های  و  کنترل  

 همچنین   . گردیدمقایسه    MCNPکد    محاسباتحاصل از  گیری شد و با نتایج  اندازه  به صورت تجربی  بحرانی راکتور در گام جدید 

 . گردیدمقایسه  نیز  قبلی محاسباتی و تجربی در گام  مقادیر  با در گام جدید   مقادیر محاسباتی

، میله  راکتیویتهارزش  ارتفاع بحرانی،  ،  گزارش آنالیز ایمنی  گام شبکه،   ، HWZPRصفر قدرت آب سنگین    راکتور  واژه:  کلید 

 . MCNPهای کنترل، میله های ایمنی،
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Abstract 

The heavy water zero power reactor (HWZPR), which is a critical assembly with a  maximum power of 

100 W, can be used in different lattice pitches. The last change of core  configuration was from a lattice 

pitch of 20 to 14.14 cm. Based on regulations, prior to the first  operation of the reactor, a new core 

parameters such as the critical water level, the reactivity  worth of D2O, the reactivity worth of safety 

and control rods were calculated. The results show that the  relevant criteria in the safety analysis report 

were satisfied in the new core. Finally, the critical water level of new lattice was measured 

experimentally and compared with MCNP results. In addition, the results  were compared with the 

corresponding values in the last core  configuration. 

 

Keywords: HWZPR, lattice pitch, SAR, Critical water level, reactivity  worth, Safety rods, Control 

Rods, MCNP. 
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 مقدمه  .1

راکتور صفر قدرت آب سنگین اصفهان از نوع راکتورهای تانکی با کندکننده آب سنگین و سوخت اورانیم طبیعی فلزی است. 
وات در    100حداکثر توان راکتور برابر با  است.  سانتیمتر    302ارتفاع    و  سانتیمتر  120تانک راکتور از جنس آلومینیوم به شعاع  

برداری در  های سوخت این راکتور قابلیت بهرهطراحی دو صفحه مشبک نگهدارنده میله با است.  sec2cm/n 910.شار نوترونی 
و  124سانتیمتر با دو آرایش    18سانتیمتر را داراست. تاکنون این راکتور در گام    20و    18،  14/14،  73/12چهار گام مختلف  

میله سوخت و همچنین با آرایش سوخت ترکیبی اکسید اورانیم   112متر با سانتی 20سوخت اورانیم فلزی، گام عدد میله   96
تیمتر است. به صورتیکه در نسا  14/14به    20هدف تغییر گام شبکه از  در حال حاضر  است.    شدهو اورانیم فلزی بهره برداری  

یمنی راکتور در ساختار جدید،  برای حفظ ابارگذاری شده است.  در قلب راکتور    اسالگ  14میلة سوخت هریک با    185این گام  
از راکتور   [، الزم است قبل از بهره برداری1راکتور صفر قدرت آب سنگین اصفهان ]  (SAR)مطابق با گزارش آنالیز ایمنی  

مثبت در    یه ی و حداکثر میزان تزریق راکتیویتایمن  و   های کنترلارتفاع بحرانی راکتور، ارزش آب سنگین، میله  پارامترهای
 . ان محاسبه شوندواحد زم

 روش کار .2

عدد میله سوخت نشان داده شده    185سانتیمتر با    14/14نمای راکتور در گام    1مشخصات فنی و در  شکل    1در جدول  

 .[1]است

 

 سانتیمتر 14/ 14 گام   در ایمنی و کنترل هایمیله سوخت،  های میله  آرایش از باال   نمای .1 شکل

 . مشخصات فنی راکتور صفر قدرت آب سنگین 1جدول 
 توضیحات  مشخصه

 ایتانک استوانه نوع راکتور

 آب سنگین کندکننده 

 اورانیم طبیعی فلزی  نوع سوخت 
 مربعی  نوع شبکه 

 سانتیمتر  14/ 14 گام شبکه

 عدد 185 تعداد میله های سوخت

 سانتیمتر  240 قطر بیرونی تانک
 سانتیمتر  302 ارتفاع تانک راکتور 

 گرافیت و آب سنگین  جنس بازتابنده 
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 به روش مونت کارلو  قلب راکتور  بحرانیتمحاسبات   -1-2

شبیه   MCNPتوسط کد    cm14/14میله سوخت اورانیوم طبیعی با گام    185در ابتدا قلب راکتور صفر قدرت آب سنگین با   

کتابخانه ای   از داده های  این محاسبات  پراکندگی حرارتی    ENDF/B-Vسازی شد. در    S(α,β)برای سطوح مقطع و مدل 

 آورده شده است. 2شبیه سازی شده، در شکل  MCNP. نمایی از قلب راکتور در این گام که توسط کد ]2[استفاده شده است

 

        

                      

  

 )ب(                                                 )الف( 

 . MCNPاز قلب راکتور شبیه سازی شده با کد  محوری )ب(. نمایی   شعاعی. )الف(. نمای  2شکل 

 ارزش راکتیویته آب سنگینارتفاع بحرانی و  -2-2

به منظور محاسبه ارزش آب سنگین، ضریب تکثیر موثر حول ارتفاع بحرانی محاسبه شده است. با در نظر گرفتن مقدار ضریب  

 .های مختلف محاسبه شدارتفاع راکتیویته درتغییرات تکثیر در ارتفاع بحرانی به عنوان مقدار مرجع با استفاده از رابطه زیر 

Δρ =  
1

Keff(ref)
− 

1

Keff
 

 ان تزریق راکتیویتة مثبت در واحد زمانحداکثر میز  -3-2

راکتور صفر قدرت آب سنگین اصفهان، میزان تزریق راکتیویتة مثبت آب سنگین در واحد زمان نباید بیشتر از   SARمطابق  

(k/k/sec)  0002/0    باشد. با توجه به این که ارزش آب با کدMCNP    برابر با(k/k/cm)  0014/0    به دست آمده است، با

م )ضرب  که  اصلی  تانک  در  سنگین  آب  تزریق  نرخ  در  آب  ارزش  سنگین   cm/sec  )045 /0قدار  آب  تزریق  میزان  است، 

(k/k/sec) 000063/0  کمتر از حد معیار   ،به دست می آید و همان طور که مالحظه می گردد(k/k/sec) 0002/0  .است 

 های کنترل ارزش راکتیویته میله -4-2

کنترل، در    . مشخصات سه نوع میلهدوجود داردر راکتور صفر قدرت آب سنگین دو عدد میله کنترل از جنس آهن ضد زنگ  

ها  حداقل ارزش میله، همچنین  کمتر باشد  mk  4آمده است. طبق مالحظات ایمنی ارزش کل میله های کنترل باید از    2  جدول

راکتور بیش    دوره تناوبیر بحرانی به فوق بحرانی، پس از خارج کردن یک میله،  به گونه ای باشد که در هنگام گذار از حالت ز

 شود.  موقعیت و ساختار داخلی میله کنترل در مجاورت چهار میله سوخت فلزی دیده میوب  الف-3از دو دقیقه باشد. شکل 

 

 

 نیتروژن قرص سوخت آب سنگین گرافیت اهو

Y 

X 

Z 
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 . مشخصات میله های کنترل  راکتور2جدول 

1Cr 18Ni 9Ti  ماده 

 ( 3و2و1های )قطر داخلی به ترتیب برای میله mm و32و3226

38 30و35و  mm (3و2و1های )قطر خارجی به ترتیب برای میله 

2100 mm طول 

2/0> ∆K/K% های کنترلیک از میلهارزش راکتیویته هر 

6 Kg وزن 

 

 

               

 ب                 الف

 MCNPدر شبیه سازی با  سوخت  میله چهار  مجاورت در کنترل میله  آرایش  از افقی  نمایی، ب(  های کنترل در قلب گیری میلهمحل قرار الف( . 3شکل 

 های ایمنی  ارزش راکتیویته میله -5-2

دو عدد میله ایمنی وجود    HWZPRشوند. در راکتورمیله های ایمنی از موادی که سطح مقطع جذب باالیی دارند ساخته می

های  مشخصات میله  .باشد  بیشتر  mk  10باید از    ایمنیمیله    هرطبق مالحظات ایمنی ارزش  ،  از جنس کادمیم استدارد که  

 آمده است. 3 ایمنی در راکتور، در جدول

 HWZPR. مشخصات میله های ایمنی در راکتور 3جدول 

44  mm  قطر خارجی جاذب کادمیم 

42  mm  قطر داخلی جاذب کادمیم 

288  mm طول قسمت کادمیمی 

46  mm  قطر خارجی قسمت جاذب 

40  mm قطر داخلی قسمت جاذب 

290  mm های جاذب طول هر یک از قسمت 

2030  mm  ایمنیطول کل جاذب در میلة 

52  mm قطر خارجی میلة ایمنی 

2336  mm طول کل میلی ایمنی 

235  mm فاصلة لبة پایینی کادمیم تا انتهای میلة ایمنی 

به ترتیب نمای افقی از موقعیت میله های ایمنی در قلب راکتور و آرایش میله ایمنی در مجاورت چهار    الف و ب  4شکل های  

 . می دهدسازی شده است، نشان شبیه MCNPمیله سوخت فلزی را که با کد 
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 ب        الف                

  میله چهار مجاورت  در ایمنی میله آرایش از  افقی نمای  ب(شبیه سازی راکتور با دو میله ایمنی و محل قرار گیری آنها در قلب راکتور    الف( .4 شکل

 MCNP کد با شده سازی   شبیه فلزی  سوخت 

 نتایج  .3

میله سوخت در گام جدید   185شده است. ارتفاع بحرانی راکتور با داده نشان  4نتایج ضریب تکثیر موثر و راکتیویته در جدول 

cm   14/14   برابرcm   5/149  ارتفاع سوخت فعال( است. منحنی تغییرات    114/ 5)سنگین    ارتفاع آب بر حسب   ρسانتیمتر 

ارتفاع مطابق شکل  و    3ارتفاع مؤثر سوخت مطابق شکل    ارزش  . شدمی با  4تغییرات ارزش راکتیویته آب سنگین بر حسب 

بدست آمده است. ارتفاع بحرانی حاصل از    mk/cm4/1برابر    حاصل از نتایج شبیه سازی  در ارتفاع بحرانی  سنگین  آب  راکتیویته

 محاسبه شد. cm  149نتایج تجربی برابر
 MCNP کد  با   راکتور  در سوخت موثر ارتفاع  حسب بر آب  ارزش و راکتیویته تکثیر، ضریب  تغییرات. 4جدول 

∆ρ

∆H
 (1

cm⁄ ) Reactivity (
∆k

k
) eff , avek ارتفاع سوخت فعال(cm) 

001661 /0 01453 /0  - 98556 /0 105 

001521/0 00641 /0  - 99352 /0 110 

001409/0 00084 /0  - 99904 /0 114 

001395/0 00000 /0 99988 /0 5 /114 

001381/0 00060 /0 00048 /1 115 

001241/0 00701 /0 00694 /1 120 

00101 /0 012947/0 01300 /1 125 

 

 

 MCNPمحاسبه شده با کد  . نمودار تغییرات راکتیویته بر حسب ارتفاع مؤثر سوخت5شکل 

y = -0.000014x2 + 0.004601x - 0.342597
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change of Reactivity versus level of heavy water  in ZPR  reactor
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 MCNP کد  با  شده محاسبه سوخت  مؤثر ارتفاع  حسب  بر سنگین   آب ارزش تغییرات  نمودار .6 شکل

دهد، ارزش  نشبببان می  سبببانتی متر را  14/14های کنترل در گام  محاسببببات ارزش راکتیویته کل هر سبببه نوع میله 5جدول  

  محاسبه شد و به عنوان میله کنترل انتخابی در گام جدید به کار رفت. mk49/3 سوممیله کنترل نوع دو راکتیویته 

 MCNPبا کد  شده   محاسبهسانتی متر 14/14میله های کنترل در گام  راکتیویته. 5جدول 

k eff,   averag keff3  keff,2 k (K/K∆)راکتیویته   eff,1  میله کنترل 

 نوع اول  0/ 99826 0/ 99756 0/ 99724 0/ 99769 002201/0

 نوع دوم  0/ 99779 0/ 99783 0/ 99768 0/ 99777 002112/0

 نوع سوم  0/ 99684 0/ 99602 0/ 99636 0/ 99641 003488/0

 آمده است.   6های ایمنی با استفاده  از شبیه سازی  محاسبه شده و نتایج در جدول  ارزش راکتیویته میله

 MCNPبا کد   شده محاسبهسانتی متر 14/14های ایمنی در گام . راکتیویته کل میله6جدول 

k (K/K∆)راکتیویته   eff,   averag keff3  keff,2 k eff,1 
022613 /0 97777 /0 97774 /0 97746 /0 97811 /0  

 بحث و نتیجه گیری  .4

یابد، پارامترهای فیزیکی راکتور کننده افزایش میکه نسبت سوخت به کندبا توجه به این  14/14به    20با کاهش گام شبکه از  

آمده   ]3[سانتیمتر  20گام قبلی  و  14/14پارامترهای نوترونیک حائز اهمیت در گام    7یابند. در جدول  در گام جدید تغییر می

 . مقایسه شده است SARبا معیارهای  با نتایج تجربی و نیز  است. نتایج حاصل

 سانتیمتر  20سانتیمتر  و مقایسه با گام  14/ 14در گام  محاسبه شده پارامترهای نوترونیک. 7جدول 

 پارامترهای نوترونیک محاسباتی 
 سانتیمتر  20قبلیگام   سانتیمتر  14/14 جدید گام 

 SARمعیار 
MCNP خطا تجربی )%( MCNP یتجرب 

 نتایج تجربی و شبیه سازیهمخوانی  5 /149 149 36 /0 168 7 /171 ( cmارتفاع بحرانی)

ارزش آب سنگین در ارتفاع بحرانی 

mk/cm)) 
40 /1 - - 38 /1 36 /1 (mk/cm)44 /4 

 نرخ تزریق راکتیویتة مثبت آب سنگین 
(mk/sec)   

0630 /0 - - 0621 /0 0612 /0 2/0(mk/sec)> 

 < mk 480 /3 - - 76 /3 76 /3 mk4)ارزش میله های کنترل)

 < mk 613 /22 - - 59 /32 57 /30 mk20)ارزش میله های ایمنی )

 

y = -0.000028x + 0.004601
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ارتفاع   میله سوخت(  112نسبت به گام قبلی ) میله سوخت(    185در گام جدید )  با توجه به افزایش تعداد میله های سوخت

افزایش میزان ارزش راکتیویته آب سنگین  نسبت به گام قبل  با کاهش ارتفاع بحرانی  همچنین  است.    بحرانی راکتور کاهش یافته

 و کنترل  های ایمنیدهد، ارزش راکتیویته میلهنشان می  و تجربی  بر اساس آنچه که در نتایج محاسباتی حاصل از کد.  می یابد

، همچنین  نسبت به گام قبل )با توجه به اینکه ارتفاع بحرانی کم شده  سازدرا برآورده می  SARدر  در گام جدید شرط الزم  

دهد  نشان می  تجربی و    MCNPنتایج حاصل از ارزش آب سنگین محاسبه شده توسط کد    .ستاست( ارزش آنها کمتر شده ا

 شود.برای نرخ تزریق راکتیویتة مثبت ناشی از آب سنگین به تانک اصلی راکتور برآورده می SARکه شرط 
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