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 اي افزايش شار نوترون در قلب راكتور تحقيقاتي تهران براي مقاصد تست سوخت هسته
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 :چکيده
های تولید شده در شرایط عملیاتی  ای و به منظور حصول اطمینان از عملکرد ایمن سوختای کشور به دانش ساخت سوخت هسته به دنبال دستیابی صنعت هسته

عملیاتی نوترونی و ترموهیدرولیکی مشابه قلب راکتور مورد نظر مورد ارزیابی قرار  برداری، در شرایط  ها قبل از بهرهبرداری در قلب راکتور الزم است عملکرد آنبهره 

های ی تست سوختبرداری در زمینهگیرد. راکتور تحقیقاتی تهران به عنوان یك راکتور تست مواد تنها راکتور تحقیقاتی در حال کار کشور است که پتانسیل بهره

سازی چیدمان قلب راکتور تهران به عنوان روشی برای افزایش شار نوترون حرارتی در موقعیت پرتودهی پژوهش، فشرده   ای تولید داخل را داراست. در این هسته

های طراحی  های در حین پرتودهی، مورد توجه قرار گرفته است. معیارها و محدودیتمرکز قلب به منظور فراهم کردن شرایط نوترونی مطلوب برای انجام تست

فعالیته حفظ موقعیتمتعددی از جمل  برای تداوم  رادیوایزوتوپ در راکتور، در نظر گرفته شدههای پرتودهی مناسب و کافی درون قلب  تولید  تا یك  های  است 

ل های سوخت تحت تست در موقعیت پرتودهی مرکز قلب قاب چیدمان با حداقل تعداد ممکن مجتمع سوخت ارائه شود که در آن توان خطی مورد نظر در میله

 راکتور قرار داشته باشد.  FSARهای مجاز تعریف شده در دستیابی باشد و تمامی پارامترهای ایمنی نوترونی و ترموهیدرولیکی آن نیز در محدوده

 

 ، افزایش شار نوترون حرارتی، قلب فشرده، ایمنی در حین پرتودهیراکتور تحقیقاتی تهران، تست  :هاواژهكليد
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Abstract: 
Following achievements of nuclear industry of the country in fuel fabrication technology and to ensure safe 

performance of newly fabricated nuclear fuels under operating conditions in the reactor core, it is necessary to investigate 

their performance under neutronic and thermal-hydraulic operating conditions of the reactor core for which they are 

designed. Tehran research reactor (TRR) as an MTR-type reactor is the only operating research reactor in the country that 

can potentially be used for irradiation tests on domestic fuels. In this study, compacting TRR core configuration, as a 

method to increase thermal neutron flux in the central in-core irradiation position to provide desired neutronic environment 

for fuel irradiation tests, is of concern. Several design criteria and limitations, including preservation of enough and suitable 

irradiation positions in the core for routine radioisotopes production activities of the reactor, have been considered to 

develop a new compact core configuration for TRR in which, desired linear heat generation rate is achieved in the test fuels 

and all the neutronic and thermal-hydraulic safety parameters of the proposed configuration are in accordance with the 

acceptance criteria stated in the reactor FSAR. 
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 مقدمه .  1

و متشکل   6×9قلب این راکتور به صورت یك شبکه  است.  راکتور تست مواد  مگاواتی استخری از نوع    5راکتور تحقیقاتی تهران یك راکتور  

. به طور کلی  [i]های گرافیتی است  دهی و بازتابندههای پرتو، محفظه(CFE)و کنترلی    (SFE)ای استاندارد  های سوخت صفحهاز مجتمع

  دهی پرتوهای  کانال  1شکل  گیرد. در  های تحقیقاتی مورد استفاده قرار می تحقیقاتی تهران برای تولید رادیوایزوتوپ، آموزش و فعالیتراکتور  

است. این نشان داده شدهمجتمع سوخت    33یك چیدمان متداول قلب راکتور تحقیقاتی تهران با  و سایر تجهیزات آزمایشگاهی اطراف  

 عبارتند از:  دهیپرتوهای  کانال 

 1دو تیوب پنوماتیکی ربیت  –

 یك ستون حرارتی گرافیتی –

 (Bاینچ )کانال   12در  12با مقطع مربعی به ابعاد  دهیپرتویك کانال   –

 ( Gو  A ،D ،Eهای اینچ )کانال 6با قطر   دهی پرتوچهار کانال  –

 ( Fاینچ )کانال  8با قطر  دهیپرتویك کانال   –

 ( C-Hاینچ )کانال  6سرتاسری با قطر  دهیپرتویك کانال   –

 

 [i]مجتمع سوخت  33یك چیدمان متداول قلب راکتور تحقیقاتی تهران با   سایر تجهیزات آزمایشگاهی اطرافدهی و های پرتو.   کانال1شکل 

 

های های پزشکی و صنعتی در موقعیتهای مختلفی برای تولید رادیوایزوتوپراکتور تحقیقاتی تهران نمونهبرداری متداول از  در طی بهره

تولید شده در قلب راکتور تهران و شار نوترون حرارتی    هایمقدار تقریبی رادیوایزوتوپ  1  جدول شوند.  پرتودهی داخل قلب پرتودهی می 

 دهد. مورد نیاز برای تولید هریك را نشان می

 
 شار نوترون حرارتی مورد نیاز برای تولید هریك   و ور تهرانهای تولید شده در قلب راکت. رادیوایزوتوپ1 جدول

 

 s)2(n/cm.شار نوترون حرارتي مورد نياز  متوسط مقدار توليد شده در هر ماه   راديوايزوتوپ توليد شده 

32P 
mCi 500 1310×6-7 

 
1 Pneumatic rabbit tubes 
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60Co 
mCi 1 1310×7-8 

153Sm 
Ci 3 1310×6-7 

131I Ci 9 1310×7-8 

166Ho 
mCi 1310×2-7 

188Re 
mCi 1310×2-7 

177Lu 
mCi 1310×2-7 

 mgr 1310×1 های مختلف نمونه

 

از پتانسیل قلب بهره  عالوه بر کاربردهای متداول راکتور،های سوخت در داخل کشور،  به دنبال ساخت میلهو  های اخیر  در سال گیری 

انجام تست  تهران  راکتور تحقیقاتی برای  راکتور تست مواد  بر روی سوختبه عنوان یك  پرتودهی  بومی  های  مورد توجه قرار نیز  های 

i]  ایپژوهشکده راکتور و ایمنی هستههای قبلی انجام شده در  . در پژوهش استگرفته i-i i i]  و ترموهیدرولیکی    نوترونی های ایمنی  جنبه

در این پژوهش، ایجاد شرایط نوترونی مطلوب است.  های پرتودهی سوخت در قلب راکتور تحقیقاتی تهران مورد ارزیابی قرار گرفتهتست

است. بر اساس محاسبات  راکتور مدرن اراك در قلب راکتور تحقیقاتی تهران مورد توجه قرار گرفتهسوخت  های  نمونه میلهتست  برای  

ك در قلب راکتور تحقیقاتی  راکتور مدرن اراسوخت  های  نمونه میلهتست  ایجاد شرایط نوترونی مطلوب برای  برای  نوترونی انجام شده،  

(  1شکل  در یك چیدمان متداول قلب راکتور تهران )مشابه    که  در مرکز قلب ایجاد شود  8-10×1310شار نوترون حرارتی    تهران الزم است

ایجاد شرایط نوترونی  برای مناسب شار نوترون حرارتی  سازی چیدمان قلب،است با فشردهسعی شده ست. در این پژوهشدستیابی نیقابل 

   .گرددتأمین  راکتور مدرن اراك در قلب راکتور تحقیقاتی تهرانسوخت های میلهتست برای مطلوب 

 روش كار .  2

  2UO سوخت مطلوب برای تست پرتودهی سه نمونه میله سوخت بومی کوچك با نوترونیهدف اصلی از این پژوهش فراهم کردن شرایط 

شرکت سازنده سوخت، الزم است   درخواست است. بر اساس     cm30و ارتفاع فعال    mm  1/9، قطر خارجی  Zr-1%Nbغنا، غالف    3/3%

 MCNPX2.6سازی انجام شده با  د. نتایج شبیهها ایجاد شوهای پرتودهی در این میلهانجام تست  طی  در  W/cm451بیشینه توان خطی  

[i v شار نوترون حرارتی در موقعیت پرتودهی مرکز    بیشینه  (1شکل  مشابه  )دهد، در یك چیدمان متداول قلب راکتور تهران  [ نشان می

سازی قلب به عنوان روشی برای افزایش شار نوترون حرارتی  در نتیجه در این پژوهش فشرده قلب برای رسیدن به این مقدار کافی نیست.

مدنظر پیشنهادی    طراحی قلب فشرده  یی که درهای تحت تست ارائه شده است. معیارها توان تولیدی در میلهافزایش  قلب و به دنبال آن  

 ، عبارتند از: قرار گرفته است

 پیشنهادی باید راکتیویته اضافی کافی برای یك سیکل کاری راکتور با حداقل تعداد مجتمع سوخت را داشته باشد.   قلب فشرده –

 عدد است.  5های سوخت کنترلی ثابت و ت ایمنی تعداد مجتمعبر اساس مالحظا –

 عدد است.  12های گرافیتی موجود بیشینه تعداد بازتابنده –

 نشوند.   دهیپرتو هایکانال بسته شدن دهانه  موجبهای گرافیتی باید به نحوی در پیرامون قلب قرار گیرند که  بازتابنده –

محفظه    4های متداول تولید رادیوایزوتوپ حفظ شود. به نحوی که  ب برای فعالیتهای پرتودهی مناسب و کافی درون قلموقعیت –

    در دسترس باشد. 3×1310و حداقل یك محفظه با شار نوترون حرارتی کمتر از    3-7×1310پرتودهی با شار نوترون حرارتی 
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 داشته باشند. قرار 2FSARشده در  مجاز تعریفهای نوترونی و ترموهیدرولیکی قلب پیشنهادی باید در محدوده پارامترهای ایمنی  –

- 10×1310باید شار نوترون حرارتی  بر اساس محاسبات نوترونی  های تحت تست ایجاد شود. بدین منظور  توان خطی مطلوب در میله –

 در موقعیت پرتودهی مرکز قلب ایجاد شود.  8

های تحت تست  میلههای سوخت کنترلی نباید در مجاورت محل قرارگیری کپسول حاوی  مجتمعبرداری،  به دلیل مالحظات بهره –

 قرار گیرد.

های سوخت استاندارد و اضافه کردن مجتمع از طریق حذف برخی مجتمع  33هایی با کمتر از  برای رسیدن به چیدمان مطلوب، چیدمان

قرار گیرند،    دهی پرتوهای  کانالهای گرافیتی باید دور از دهانه  به اینکه بازتابنده های گرافیتی به پیرامون قلب پیشنهاد شد. با توجه  بازتابنده

و ترموهیدرولیکی )که در بخش    نوترونیهای  مجتمع سوخت برای مرحله بعدی غربالگری بر اساس تحلیل  22و    24،  28های با  چیدمان

 بعد به آن پرداخته خواهد شد( انتخاب شدند.  

 

 نوتروني تحليل    1.  2

های انجام شده توسط سازیمدنظر قرار گرفت و بر اساس شبیهراکتیویته اضافی کافی برای یك سیکل کاری راکتور وجود در مرحله اول، 

MCNPX2.6  های تحت تست در راکتیویته اضافی ناکافی حذف شدند. در مرحله بعد، توان خطی تولیدی در نمونه میلههای با  چیدمان

هایی که مقدار مطلوب توان خطی را ایجاد  سازی نوترونی محاسبه و چیدمانموقعیت پرتودهی مرکز قلب در هر چیدمان با استفاده از شبیه

ادامه بررسینمی از  از مراحل غربالگری ذکر شده،  کردند  ایمنی  ها حذف شدند. پس  باقی چیدماننوترونی  پارامترهای  مانده شامل  های 

حاشیه خاموشی و حاشیه خاموشی بدون حضور میله کنترل دارای بیشترین ارزش راکتیویته   ان، فاکتور ایمنی راکتیویته،فاکتور قله تو

 سازد مشخص گردد. را برآورده می FSARمحاسبه شدند تا چیدمانی که تمام معیارهای نوترونی مطرح شده در 

 

 ترموهيدروليك   تحليل  2.2

برآورده می ایمنی  ای که معیارهای  فشردههای  چیدمان را  از خنكنوترونی  تا  قرار گرفتند  شوندگی  سازند مورد تحلیل ترموهیدرولیکی 

، تمامی معیارهای های سوخت استاندارد و کنترلی درون قلب در طی آزمایشات پرتودهی اطمینان حاصل شود. بدین منظورمناسب مجتمع

، معیار  (MDNBR)ای  نسبت انحراف از جوشش هستهمینیمم  ، معیار  (ONB)ای  آغاز جوشش هستهترموهیدرولیکی ایمنی شامل معیار  

 اند. دمای سوخت و سطح غالف در این تحلیل محاسبه شده بیشینهو نیز  (OFI)آغاز ناپایداری جریان 
های مختلف قلب مشخص شده و  کننده در کانالبرای انجام تحلیل ترموهیدرولیکی قلب فشرده ابتدا الزم است نحوه توزیع جریان خنك

تهران محاسبه گردد.  سرعت خنك از میان صفحات سوخت راکتور  با    فشرده  کننده در قلب توزیع جریان خنكمحاسبه  کننده عبوری 

انجام   MTR-PC 3.0مجموعه  از     TERMIC 4.1    [vi]کد  به وسیلهآن  تحلیل ترموهیدرولیکی  و    CAUDVAP 3.6  [v]کد  از  استفاده  

 .  شده است

  ONB  ،MDNBRکننده و کانال عبور آن برای استفاده از روابط موجود جهت محاسبه  ی مجاز پارامترهای مرتبط با خنكبا توجه به گستره

 ای راکتور تهران روابط زیر مورد استفاده قرار گرفته است:های صفحه، برای سوختOFIو 

 ONBRبرای محاسبه  Bergles-Rohsenow  [vi]رابطه −

   MDNBR[ برای محاسبه vi]  Sudo-Mishimaرابطه  −

 OFI[ برای محاسبه vi]  Whittle and Forganرابطه  −

 کنند: را بیان می قلب فشردههای سوخت در مجتمع MDNBRبرای محاسبه  Sudo-Mishimaمعادالت زیر رابطه 
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𝑞𝐷𝑁𝐵 = 0.005|𝐺∗|0.611 (1 +
5000

|𝐺∗|
 ∆𝑇𝑆𝑈𝐵

∗ )                                                             (1 )  

Δ𝑇𝑆𝑈𝐵
∗ =

𝐶𝑝Δ𝑇𝑆𝑈𝐵

ℎ𝑓𝑔
                                            (2                                                             )  

𝜆 =
𝜎

((𝜌𝑙−𝜌𝑔)𝑔)
0.5                                                                                                           (3 )  

𝐺∗ =
𝐺

(𝜆(𝜌𝑙−𝜌𝑔)𝜌𝑔𝑔)
0.5                                                  (4     )                                                                                                           

 که در آن:

   gρو  kJ/kg  ، lρگرمای نهان تبخیر بر حسب  2kW/m ، fghشار حرارتی بحرانی بر حسب   DNBqبیانگر بی بعد بودن پارامتر،  ’*‘عالمت 

تنش سطحی بر حسب   s2kg/m    ،σ.شار جرمی بر حسب    2m/s    ،Gشتاب گرانش بر حسب     3kg/m    ،gچگالی سیال و گاز بر حسب  

N/m    وSUBTΔ   کننده عبوری از کانال مستطیلی با شار رابطه فوق برای خنك  باشند.داشتن دمای سیال زیر نقطه اشباع میمیزان قرار

 باشد. معتبر می  SUBTΔدرجه   213تا   1مگاپاسکال و  4تا  1/0، فشار  s2kg/m 6250.جرمی تا  

است که بر اساس آن، توانی که در آن باز توزیع جریان آغاز می  استفاده شده Whittle and Forganاز رابطه  OFIبرای محاسبه فاکتور 

 آید: از رابطه زیر بدست می )RDP(شود 

𝑃𝑅𝐷 =
(𝜌𝐶𝑝𝑣𝑆)(𝑇𝑠𝑎𝑡−𝑇𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡)

1+3.15
𝐷𝑒
𝐿ℎ

(1.08𝜌𝑣)0.29
                        (5 )  

 که در آن:

inletT    وsatT    دمای ورودی کانال و دمای اشباع برحسبK  ،v  سرعت سیال بر حسب  m/s  ،ρ    3چگالی سیال بر حسبkg/m  ،Cp   ظرفیت

ها به ترتیب بر حسب سطح عبور جریان و طول کانال در ناحیه بین سوخت  hLو    J/kg.K  ،Sگرمایی ویژه سیال در فشار ثابت بر حسب  
2m    وm    وeD    باشند. نسبت توان محاسبه شده از این رابطه به توان کانال مورد نظر، فاکتور  قطر هیدرولیکی کانال میOFI   برای آن کانال

 دهد. را می

  Rohsenow-Berglesاز رابطه    )satT(ای در دمای غالف باالتر از دمای اشباع  به منظور محاسبه شار حرارتی الزم برای بروز جوشش هسته

 بر مبنای روابط زیر استفاده شده است:

𝑞′′𝑂𝑁𝐵 = 0.1082 𝑃1.156[1.8(𝑇𝑤 − 𝑇𝑠𝑎𝑡)]
2.1605

𝑃0.0234                  (6 )  

 که در آن:         

P  کننده بر حسب  فشار خنكbar  ،wT    وsatT    دمای دیواره و دمای اشباع بر حسب°C    وONBq"    شار حرارتی الزم برای بروز جوشش

 شود:از رابطه زیر تخمین زده می ’n‘شار حرارتی در تکرار   است.  2W/cm ای بر حسبهسته

 

𝑞′′𝑂𝑁𝐵𝑛
= 𝑞′′𝑛−1 + 0.75 ℎ (𝑇𝑤𝑒 − 𝑇𝑤𝑛−1)         (7 )  

 

است. باشروع از یك حدس   C2W/cm°.کننده بر حسبضریب انتقال حرارت خنك  hمحاسبات و    relaxationفاکتور    75/0در این رابطه،  

تکرار بعدی   "ONBq   7آید. سپس با استفاده از رابطه  بدست می  6از رابطه    we(T(، دمای دیواره متناظر با این شار حرارتی  "ONBqاولیه برای  

 .  شودمحاسبه می
 

 ايج . نت3
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 33های با  اند. در چیدمانمجتمع سوخت مورد ارزیابی قرار گرفته  22و    24،  28،  33های با  چیدمانهمانطور که در بخش قبل مطرح شد،  
مجتمع سوخت نیز   22. در قلب حاوی  شودنمیهای تحت تست ایجاد  در میله   W/cm  451توان خطی مطلوب    ،مجتمع سوخت  28و  

کانال پذیر است که باعث بسته شدن ورودی  بازتابنده گرافیتی در اطراف قلب امکان  13کمبود راکتیویته اضافی تنها با بارگذاری  جبران  
مجتمع سوخت استاندارد،   19شود. به طور کلی، فرایند غربالگری مطرح شده در بخش قبل منجر به ارائه چیدمانی حاوی می F دهیپرتو

است. همانطور که در این شکل دیده  نمایش داده شده 2شکل شود که در موقعیت پرتودهی داخل قلب می 6کنترلی و مجتمع سوخت  5
باز است و   پرتودهی های  گیرد ورودی سایر کانال که در حال حاضر مورد استفاده قرار نمی  Gشود در این چیدمان به غیر از کانال  می
 گیرند. های تحقیقاتی مورد استفاده قرار و سایر فعالیتسنجی پراشسازی نوترونی، رادیوگرافی نوترون، توانند برای فعالمی

 

 مجتمع سوخت   24حاوی فشرده پیشنهادی .  چیدمان قلب 2شکل 

 مقایسه  مجتمع سوخت  33حاوی  قلب راکتور متداول  پارامترهای چیدمان  با  پیشنهادی    پارامترهای نوترونیك قلب فشرده  2  جدول در  
در محدوده مجاز قرار دارند و عالوه    نوترونیكایمنی  پارامترهای  تمامی    پیشنهادی  قلب فشردهشود، در  همانطور که مشاهده می   اند. شده

تایی افزایش یافته است که منجر به افزایش    33نسبت به چیدمان    %35  بر آن شار نوترون حرارتی در محفظه پرتودهی واقع در مرکز قلب
های پرتودهی را برآورده  ستشود و شرایط نوترونیك مدنظر سازنده سوخت برای انجام تمی  های تحت تستتوان خطی ایجاد شده در میله

ترین داغنیاز تحلیل ترموهیدرولیکی کننده در قلب پیشسازد. همانطور که در بخش قبل به آن اشاره شد، محاسبه توزیع جریان خنكمی
  هایمجتمعکننده مابین صفحات سوخت  دهد سرعت خنكاست. نتایج این محاسبات نشان می  مجتمع سوخت استاندارد و کنترلی در قلب 

بیشینه فاکتور ها و با فرض محافظه کارانه  است. با درنظر گرفتن این سرعتm/s 63/1و    m/s  66/1به ترتیب    سوخت استاندارد و کنترلی
ارائه شده در  3معادل    قله توان   قلب فشردهشود، در  همانطور که مشاهده می  است.  3  جدول، نتایج تحلیل ترموهیدرولیکی به صورت 

 . در محدوده مجاز قرار دارند ترموهیدرولیکیایمنی پارامترهای ترین شرایط تمامی کارانهعلیرغم درنظر گرفتن محافظه پیشنهادی

 مجتمع سوخت  33نوترونیك قلب فشرده با قلب حاوی   مقایسه پارامترهای -2 جدول

 پارامتر
مجتمع   33قلب حاوي 

  سوخت

قلب فشرده پيشنهادي  

 مجتمع سوخت 24حاوي 

 [ i]معيار ايمني 

 - 20±5868 35±5593 (pcm)راکتیویته اضافی 

 -    s)2(n/cm 1310×43 /2    1310×80 /2.شار نوترون حرارتی در قلب متوسط 

 -    s)2(n/cm 1310×41 /6   1310×70 /8.شار نوترون حرارتی در محفظه پرتودهی واقع در مرکز قلب 
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 3 > 2/ 48 1/ 72 فاکتور قله توان کل 

 1/ 5< 2/ 9 2/ 2 فاکتور ایمنی راکتیویته 

 25±7025 30±8635 >3000 (pcm)حاشیه خاموشی 

 25±2311 30±2211 >500  (pcm)حاشیه خاموشی بدون میله کنترل دارای ماکزیمم ارزش راکتیویته 

 - 45±12893 60±14228 (pcm)های کنترل ارزش کل میله

 - 451 338 های تحت تست ایجاد شده در میله توان خطی بیشینه

 

  پیشنهادیقلب فشرده کنترلی در و   مجتمع سوخت استانداردترین ترموهیدرولیکی داغایمنی  پارامترهای -3 جدول

 پارامتر
مجتمع سوخت 

 كنترلي 

مجتمع سوخت 

 استاندارد 
 [ i] معيار ايمني

 )دمای آستانه تاول زدن( 6 /127 8 /126 < 400 (C°)دمای سوخت  بیشینه

 )دمای آغاز خوردگی در غالف(  6 /100 8 /99 <  105 (C°)  سطح غالفدمای  بیشینه

 (bar 7 /1)دمای اشباع در فشار  5 /63    1 /63    < 116 (C°)  کننده خنكدمای  بیشینه

 1/ 3<    1/ 42   1/ 40 ای حاشیه تا آغاز جوشش هسته

 51 /8    52 /8 >2 (Sudo-Mishima correlation)ای مینیمم نسبت انحراف از جوشش هسته

 52 /2 56 /2 >2 (Whittle & Forgan correlation)حاشیه تا آغاز ناپایداری جریان 

 

  گيري . نتيجه4
های سوخت تولید شده در داخل کشور، الزم های پرتودهی بر روی نمونه میلهمنظور ایجاد شرایط نوترونیك مطلوب برای انجام تستبه  

سازی چیدمان قلب به عنوان روشی برای در این پژوهش فشردهاز این رو،  شار نوترون حرارتی در قلب راکتور تهران افزایش یابد.  است  
های تحت تست، مورد توجه شده در میله  تولیدتوان خطی افزایش  ارتی در موقعیت پرتودهی مرکز قلب و درنتیجه  افزایش شار نوترون حر

برای قلب راکتور تهران و پس  فشرده  طراحی یك چیدمان جدید  موجود در  های  معیارها و محدودیت درنظر گرفتن تمام  با    است.قرار گرفته
که   استهمجتمع سوخت پیشنهاد شد  24یك چیدمان فشرده متشکل از    ،های سوخت مختلفمجتمعهایی با تعداد  از بررسی چیدمان
پارامترهای تمامی  دهد  نشان می  قلب پیشنهادیو ترموهیدرولیکی    نوترونیكهای  نتایج تحلیل  .سازدمدنظر را برآورده میتمامی معیارهای  

 است. های پرتودهی کارکرد ایمن قلب در حین انجام تستکه بیانگر  آن در محدوده مجاز قرار دارند ترموهیدرولیکی و  نوترونیكایمنی 
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