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 در تابش نوترون Zr+1%Nbدر آلیاژ  تغییرات تنش عملکردی محاسبه
 

  (1)بیگدلی،محسن – (2) *امیرخانی،محمدامین – (2)مصطفی،زادهحسن -(1)الهه،ترابی

 فیزیک ، گروهفیزیک دانشکده، دانشگاه زنجان

 راکتور، پژوهشکده ایعلوم و فنون هسته، پژوهشگاه انرژی اتمیسازمان 

 

 :دهيچک
جایی اتم در شبکه کریستالی ماده است. در این مطالعه، این آسیب بر ترین دلیل جابهراکتورهای شکافت، تابش نوترون اصلیدر 

  MCNPXاست، مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا با استفاده از کد Zr+1%Nbکتور بوشهر که از جنس راروی غالف سوخت 
 کنشبرهم برای SPECTERرون در قلب راکتور محاسبه شده است. در این مطالعه از کد تور شبیه سازی و بیشترین شار نوتراکقلب 

 dpa نرخ استفاده ازا ب .محاسبه شده است SPECTER،  1.0193E-06(dpa/s)آسیب در کد  نرخنوترون با مواد استفاده شده است. 

کتور محاسبه شده است. با راکرد برای سه سال کار است،های ایجاد شده محاسبه شده، تنش عملکرد ماده که مقاومت در برابر تنش

  دهد.افزایش پیدا کرده و غالف راکتور کارکرد اولیه خود را از دست می تنش عملکرد گذشت زمان
 

  SPECTER  ، MCNPXشار نوترون، راکتور بوشهر، غالف سوخت،، آسیب تابشی :کلمات کليدي 

 
 

 

 : مقدمه

مانند  های ماده و در نتیجه تغییر در ساختار فلزات خالص و آلیاژها آنهامتابش ذرات پرانرژی منجر به تغییر جایگاه ات

. [1]شودمی شکنندگی، رشد و افزایش حجم در اثر تابش، خزش تابشی، انتقال فاز، تفکیک و جداسازی عناصر آلیاژی

ها، ی بلوری، نتیجه انتقال انرژی در برخوردهای کشسان و ناکشسان نوترونی تابش در شبکهجا شده در نتیجههای جابهاتم

  .[2]باشدهای شکافت میآلفا و پارهها، پروتون

زمان  های اتمی شود.جاییممکن است سبب یک آبشار از جابه 1شدهزدهی پسچون یک هستهشده همجابجا این اتم 

تدریج وسیله برخوردهای کشسان، آبشار بهجایی بهبعد از چندین جابهاست و ( < s 12-10شدت کوتاه است )آبشار به

های ها و اتم. جابجایی اتم از جایگاه شبکه سبب ایجاد حفره[3]کنددما کاهش پیدا میو  دهدانرژی را از دست می

                                                 
1  knock – on 
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 dpaشود. اثرات تابش استفاده میای محاسبه کمی رب 2dpaشوند. از کمیتشود که جفت فرانکل نامیده مینشین میبین

 اشد.بهای یک اتم از جایگاه شبکه در مدت تابش میمتوسط تعداد جابجایی

، نقطه ذوب از قبیل سطح مقطع جذب پایینای، زیرکونیم و آلیاژهای آن به دلیل خصوصیات مناسب های هستهدر نیروگاه

راکتور غالف سوخت  یک مادۀ عالی برایعنوان بهگی در آب باال، خواص مکانیکی خوب و مقاومت باالیی در برابر خورد

  .[4]گیرندمورد استفاده قرار می

جاشدگی ز جابهاناشی  تابش ارزیابی برای [5]تابش تحت زیرکونیوم آلیاژهای در ریزساختارها عنوان بررسی با یمطالعات

منتشر  [6]آن یآلیاژها و زیرکونیم خواص و ریزساختار بر یون تابش اثرات و [4]آن آلیاژهای و زیرکونیم رشد رفتار و

یب ناشی از نشان داده است که مقدار آس [7]در تعدادی از مقاالت مورد بحث قرار گرفته شده  dpaمحاسبه  .شده است

 .[8]جایی به مقدار شار و طیف نوترون بستگی داردجابه

هدف از این پژوهش مطالعه آسیب تابشی بر روی غالف سوخت راکتور بر اثر تابش نوترون است. داشتن دانش کافی از 

 باشد.روری میبرای انجام این هدف ض 4جایی به ازای هر اتم شبکهو سپس محاسبه آسیب جابه 3زده شده اولیهاتم پس

ر نهایت آسیب اتمی بر حسب د نوترون با مواد استفاده شده است. کنشبرهم برای SPECTER[9] کد در این مطالعه از

dpa محاسبه شده است. 

 : روش کار

تن  126 که با د،باشتتمی VVER-1000ای های نیروگاه هستتتهیکی از جدیدترین طرح BNPP 5ای بوشتتهر نیروگاه هستتته

 6مجتمع سوخت 163کتور بوشهر شامل اقلب رشود. غنی شده با چرخه عمر سه سال بارگیری می %4سوخت در حدود 

 نشان داده شده است. 1شکل در  کتورارهای سوخت در داخل قلب گذاری مجتمعنحوه شماره د.باشمیشش ضلعی 

نیروگاه  VVER-1000ر کتواوخت مصرفی رساست.  و تعدادی کانال تشکیل شده 7میله سوخت 311مجتمع سوخت از 

سیداورانیوم  شهر، اک ست4/4تا  2/2با غنای  235بو صد ا شهر از ادر ر. در سوخت به +Nb1%Zrکتور بو عنوان غالف 

                                                 
2   Displacement per atom 

3  Primary Knock-on Atoms 

4  Displacement Per Atom 
5  Bushehr Nuclear Power Plant    

6  Fuel Assembly 

7  Fuel Rod 
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ستفاده می شیمیایی مادهشود. ا ستفاده قرار میای که برای غالف سوخت میلهترکیب  جدول گیرد در های سوخت مورد ا

  .نشان داده شده است 1

 

 [10]های سوختترکیب شیمیایی غالف میله 1جدول 

درصدکسر 

  %جرمی عنصر

درصدکسر  عنصر

  %جرمی عنصر

درصدکسر  عنصر

  %جرمی عنصر

درصدکسر  عنصر

  %جرمی عنصر

 عنصر

0.008 Al 0.02 Ni 0.05 Fe 0.9..1.1 Nb 
0.006 N 0.02 C 0.02 Si 0.005 Ti 
0.03 Ca 0.00005 B 0.0015 H 0.099 O 

0.002 Mn 0.005 Cu 0.02 Cr 0.00003 Cd 
0.003 Be 0.05 Sn 0.05 Hf 0.005 Pb 
0.003 Cl 0.005 Mo 0.0002 Li 0.004 K 

    Rest Zr 0.003 F 

 از ناشی هایآسیب محاسبه برای  SPECTERکد استفاده شده است. SPECTERاز کد  dpaدر این مطالعه، برای محاسبه 

ی تعداد محاسبه این کد برای. است کوچک کد یک SPECTERکد . است نگارش شده هر طیف نوترونی برای تابش

 خالص اتمی هایشبکه برای تنها هاجابجایی که های جابجا شده نیاز به طیف نوترون دارد. یکی از عیوب کد این استاتم

ها تولید شده استفاده شده است و سطح مقطع جابجایی اتم SPECOMPاز کد سئله محاسبه است. برای رفع این م قابل

 .[11]است

استفاده  SPECTERر موجود در عنص 38تواند برای هر ترکیبی از پنج عنصر از فهرست می SPECOMPدر حال حاضر 

مورد استفاده قرار گرفته  SPECOMP کد در تفاده در این پژوهش کهمورد اس نیوبیوم-زیرکونیوم مواد ترکیب .[11]شود

 است.  شده ارائه 2جدول  در

 SPECOMP کد در استفاده مورد عناصر بیترک 2جدول 

Si Ca Fe Nb Zr ELEMENT 
0.0002 0.0003 0.0005 0.009 0.98 Zr+1%Nb 

 انرژی جابجایی، حداقل انرژی.است شده داده نشان 3جدول در SPECOMP کد در استفاده مورد فیزیکی پارامترهای

مورد نیاز پرتو گاما برای  است. انرژی موثر آسیب تابش گاما، انرژی آن شبکه در محل اتم جایی یکمورد نیاز برای جابه

 از شبکه است. یک اتم کردنجدا 

 SPECOMP کد در استفاده مورد یپارامترها 3جدول 

Si Ca Fe Nb Zr Parameter 
13 10 17 32 22 Displacement energy (eV)[12]  

565 388 395 111 142 Effective gamma damage energy (eV)[11] 
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ماده که یکی از خصوصیات مهم مقاومت در برابر  تنش عملکرد SPECTERحساب شده توسط کد  dpaبا استفاده از 

 با استفاده از معادله زیر حساب شده است. های ایجاد شده است، تنش

𝜟𝝈𝒚 = 𝑪 𝐥𝐧(𝑫. 𝒅𝒑𝒂)                                                         (1)  

 .[13]است Mpa در مرتبه تنش عملکرد ماده 𝜟𝝈𝒚و  D = 2711.49  ،C = 29.612 MPaکه در این معادله 

 : جينتا

براساس انجام شده است.  MCNPXدر کد  F4های سوختی قلب راکتور بوشهر توسط تالی محاسبات شار نوترون مجتمع

واقع شده است، بیشترین شار  4/2% قلب با درصد غنای سوختکه در مرکز ( 1شکل ) 82 مجتمع سوخت ،ن محاسباتیا

های سوختی داخل نوترون میله مقدار شار  4Fبا استفاده از تالی در ادامه  را دارد. )2n/cm 14E+8.17 (نوترون در حدود 

 8.57E+14)بیشترین شار نوترون  (2شکل ) 145میله سوختی شماره محاسبه شده است.  82مجتمع سوخت شماره 

s2n/cm )بیند.را دارد  و در نتیجه بیشترین آسیب را می 
ا ی سوختی که بیشترین شار نوترون رباشد . بعد از پیدا کردن میلهمتر می 53/3های سوخت در راکتور بوشهر ارتفاع میله

قسمتی از میله که بیشترین شار  F4تا با کمک تالی  (3 شکل) قسمت تقسیم بندی کرده 38ی سوخت را به دارد، میله

(cm110-100) در این قسمت مقدار شار بیشینه نوترون که حدود . را دارد، پیدا شودs2n/cm 15E+1.16  است، برحسب

 ارتفاع محاسبه شده است.
 شکلمحاسبه کرده و مقادیر آن در  MCNPX، شار نوترون را با استفاده از برنامه [14]گروهی 69 با انتخاب طیف انرژی

 باشد.می( -MeV) 2 2.5رسم شده است. بیشینه مقدار در بازه انرژی  4

 
 های سوختتوزیع شار نوترون در مجتمع 1شکل 

 
 های سوختیبه همراه میله 82توزیع شار مجتمع سوخت  2شکل 
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 لهیم در شده محاسبه شار عیتوز 3شکل 

 ارتفاع برحسب 145 شماره یسوخت

 

 یانرژ برحسب نوترون شار راتیینمودارتغ 4شکل 

 

 Zr+1%Nb یبرا( سال)زمان برحسب عملکرد تنش نمودار 5شکل 

 محاسبه 4جدول در  راکتور بوشهر Zr+1%Nbبرای غالف و تنش عملکرد   SPECTERمحاسباتی توسط کد   dpaنرخ

 برای مدت سه سال نمایش داده شده است. تنش عملکرد ماده روند تغییرات  5شکل در  شده است.
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 Zr+1%Nb یابر سال برحسب عملکرد تنش محاسبه 4جدول 
σy(MPa) 𝛥𝜎𝑦 𝜎0(𝑀𝑃𝑎) DPA/year DPA/day D(MPa) C  

1.21E+03 9.79E+02 
230 

8.55E+10  

2.34E+08 29.612 2711.49 
1 year 

1.23E+03 1.00E+03 1.71E+11 2 year 

1.24E+03 1.01E+03 2.57E+11 3 year 

 

 : بحث ونتيجه گيري

سازی شبیه MCNPXتوسط کد  در این پژوهش هدف یافتن تغییرات در غالف سوخت راکتور بوشهر است. هسته راکتور

ها و تغییرات ساختاری در جایی اتمشده و محل باالترین شار نوترون تعیین شده است. در ادامه، برای بررسی روند جابه

 محاسبه شده SPECTER  ،1.0193E-06(dpa/s)خسارت در کد نرخ  استفاده شده است. SPECTERغالف سوخت، 

و وابستگی شده است   1.21E+03(MPa/𝑦)نیوبیوم -زیرکونیومحساب شده تنش عملکرد  dpa نرخ با استفاده ازاست. 

ها و ساختار نامنظم ماده بعد از گذشت مدت جایی اتمبینی شده است. تنش عملکرد به دلیل جابهآن را نسبت به زمان پیش
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