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 ای اریانکنفرانس هسته ششمینبیست و 
گاه  -۱۳۹۸اسفندماه  ۸و۷  تهران- ه نصیرالدین طوسیصنعتی خواجدانش

 در قلب راکتور تهران کانال خشکحجم منی يانوترونی و مطالعات 
 

 1روح اهلل عادلی ،2مير محمد رضا سيد حبشی، 1عارف رحيميان ،1*رخانی دهکردیين اممحمد امي

 ایمنی هستهيای، پژوهشکده راکتور و اپژوهشگاه علوم وفنون هسته1
 گداختای، پژوهشکده پالسما و پژوهشگاه علوم و فنون هسته2

 

 :چکیده
به محاسبات نوترونی  نحقیقدر این شود. دهی با شار نوترون سریع استفاده میتابش ر راکتورهای تحقیقاتی برایاز کانال خشک د

 MCMPXبا استفاده از کد   D6و  A3در دو موقعیت  کانال خشک در راکتور تحقیقاتی تهران های مختلفحجم و ایمنی برای

و برای  3cm 14/1071حجم با 6D در کانال خشک برای کانال شار نوترون سریع کهدهند می. محاسبات نشان پرداخته شده است

  .باشدمی مناسبتر 3cm 19/1428حجم با  3A کانال
 

 ، شار نوترونMCNPX کد تور تحقیقاتی تهران، کانال خشک،اک: رواژهکلید
 

  

 مقدمه:

در راکتورها به منظور استفاده از شار نوترونی سریع برای پرتودهی نمونه ها مورد استفاده قرار می کانال خشک 

. راکتور شروع به ساخت شده است AMFه.ش توسط شرکت آمریکایی  1340در سال  راکتور تحقیقاتی تهران، .[1]گیرد

مگاواتی از نوع استخری بوده و سوخت جدید آن به صورت ترکیب شیمیایی  5تحقیقاتی تهران با قدرت حداکثری 

Al-8O3U  % 9صفحه نگهدارنده قلب مشتمل بر یک شبکه باشد. می 20و با درجه غنای پایین  6  از جنس آلومینیم به

های هباشد. در قلب عالوه بر میلهای سوخت میهی قرارگیری میلمحل بالقوه برا 54است که دارای  cm 75 46ابعاد 

در  در قلب ایجاد شده است. هایی خالی جهت پرتودهی نمونههمچنین محل. های گرافیتی وجود داردسوخت، بازتابنده

TRR های در این طراحی وجود دارد با این وجود نقص بینی شده استامکانات متنوعی جهت پرتودهی نوترونی پیش

[2].  

. محاسبات قبل استبیشتر نوترون سریع های این راکتور عدم وجود کانال خشک برای پرتودهی با شار یکی از نقص

و  D6های محفظهبر روی مکان یابی کانال خشک برای راکتور تهران نشان داد که بهترین مکان برای ایجاد کانال خشک 

A3 راکتور تحقیقاتی تهران پرداخته  های مختلف کانال خشک درتاثیرات حجم در این مقاله به بررسی باشد. راکتور می
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ای از جنس های پرتودهی موجود در راکتور استفاده شده است و با قرار دادن محفظه. در این طرح از محفظهشده است

های مختلف ل خشک و مطالعه حجمو حذف آب موجود در محفظه سعی در ایجاد کانا های مختلفدر حجم آلومینیم

 و ایمنی با توجه به تغییرات ایجاد شده در قلب توجه به محاسبات نوترونی کانال خشک برای راکتور تهران شده است.

بررسی در این مقاله خشک کانال های مختلف حجمدر  اولیه ایمنیو  محاسبات نوترونی به این دلیل حائز اهمیت است

   .است شده

 روش کار:

 28این قلب شامل . دهدرا نمایش می A3قلب راکتور تهران به همراه کانال خشک ایجاد شده در محفظه  1 شکل

که هر یک  CFEمجتمع سوخت  5و  %20صفحه سوخت با غنای  19می باشد که هر یک شامل  SFEمجتمع سوخت 

بوده و میله های کنترل در این مجتمع ها وارد می شوند. همچنین این قلب دارای  %20صفحه سوخت با غنای  14شامل 

ابعاد کانال خشک در  قرار گرفته است F3,A3, D6,E9,A9مکان برای پرتودهی مواد می باشد که در موقعیت های  5

میلیمتر بوده است در بخش اول ارتفاع آن برابر با ارتفاع یک  4برابر با  آن و ضخامت سانتیمتر 6/6 × 8/6نظر گرفته شده 

های در نظر گرفته حجم بوده است و در بخش بعد برای کاهش حجم آن از ارتفاع کاسته شده است. (cm 2/69) سوخت

در تمامی . مکعبسانتیمتر  05/357و  08/714، 14/1071، 19/1428، 24/1785، 288/2142عبارتند از  حجم( 6) شده

 ENDF/B-VIمقاطعع کتابخانه سازی از سطح درصد بوده است و در این شبیه 1محاسبات خطای آماری کد کمتر از 

های کنترل، راکتیویته اضافی، حاشیه های ضریب تکثیر، راکتیویته، ارزش میلهدر این پژوهش مولفه استفاده شده است.

های مختلف کانال خشک بررسی باالترین توان شعاعی و محوری و کل، شار در حجمخاموشی یا راکتیویته ایمنی، ضریب 

 .[3]شده است. نحوه محاسبه هر یک از پارامترها در مراجع بیان شده است
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 A3 در محفظه کانال خشک 1 شکل

 نتایج:

نشان داده 1جدول  در D6 در موقعیت کانال خشک های مختلفحجمراکتور تهران در  نوترونی مهم قلبپارامترهای 

ابتدا شروع به افزایش کرده مقدار ضریب تکثیر راکتور ، D6در کانال خشک در موقعیت  که شودمشاهده می است. شده

و  over moderatedاثرات  ضریب تکثیر ناشی ازمشاهده این رفتار در  دلیلگیرد. و سپس روند کاهشی به خود می

under moderated با کاهش حجم ابتدا تقریبا ثابت راکتیویته اضافی  .که با مشاهدات تجربی راکتور تطابق دارد باشدمی

حاشیه خاموشی . با کاهش حجم کاهش یافته است های کنترلارزش میله .بوده است و سپس شروع به کاهش کرده است

با کاهش حجم توانی  باالترینضریب مقدار راکتور ابتدا تقریبا ثابت و سپس با کاهش حجم شروع به افزایش یافته است. 

  .[4]این ضریب در تمامی موارد در محدوده ایمنی راکتور بوده است افزایش و سپس ثابت مانده است ابتدا کانال خشک

 

است. مقدار  نشان داده شده 2جدول  در A3در موقعیت  کانال خشک های مختلفحجمنوترونی در پارامترهای 

( تنها افزایش یافته است. راکتیویته اضافی نیز برخالف حالت قبل با 1جدول ضریب تکثیر راکتور برخالف حالت قبل )

های کنترل با کاهش حجم تقریبا ثابت بوده است. حاشیه خاموشی راکتور کاهش حجم افزایش یافته است. ارزش میله

توانی با کاهش حجم  باالتریناهش حجم شروع به کاهش یافتن کرده است. مقدار ضریب ابتدا تقریبا ثابت و سپس با ک

شود که در تمامی موارد پارامتر ضریب بیشترین توان در مشاهده می کانال خشک ابتدا افزایش و سپس ثابت مانده است.

 .[4]محدوده ایمنی راکتور قرار دارد
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 D6حجم های مختلف در موقعیت نوترونی راکتور در حضور کانال خشک در  پارامترهای 1جدول 

 مولفه
 (3cmحجم )

288/2142 24/1758 19/1428 14/1071 09/714 05/357 

effK 02394/1 02426/1 02416/1 02307/1 02125/1 01921/1 

(pcm) 𝛒 03/2338 54/2368 01/2359 98/2254 78/2080 79/1884 

 (pcm) 𝛒𝐰 94/13953- 33/13896- 58/13855- 1/13765- 33/13629- 88/13546- 

(pcm) 𝛒𝐞𝐱 1/6402- 23/6408- 35/6336- 61/6130- 55/5965- 12/5884- 

 (pcm) 𝛒𝐬 84/7551 1/7488 23/7519- 49/7634 79/7663 76/7662 

PPF (radial) 182/1 178/1 179/1 176/1 18/1 197/1 

PPF (Axial) 5/1 91/1 82/1 91/1 88/1 88/1 

PPF 1/2 25/2 5/2 25/2 21/2 25/2 

 A3حجم های مختلف در موقعیت نوترونی راکتور در حضور کانال خشک در پارامترهای  2جدول 

 مولفه
 (3cmحجم )

288/2142 24/1758 19/1428 14/1071 09/714 05/357 

effK 01567/1 01586/1 0164/1 01646/1 01688/1 01707/1 

(pcm) 𝛒 82/1542 24/1561 54/1613 98/1599 98/1659 35/1678 

 (pcm) 𝛒𝐰 61/13451- 77/13515- 85/13469- 56/13460- 02/13479- 21/13478- 

(pcm) 𝛒𝐞𝐱 83/5533- 51/5569- 427/5578- 71/5600- 67/5633- 17/5678- 

 (pcm) 𝛒𝐬 78/7917 26/7946 43/7891 85/7859 35/7845 03/7800 

PPF (radial) 219/1 217/1 217/1 221/1 218/1 215/1 

PPF (Axial) 73/1 88/1 88/1 88/1 88/1 87/1 

PPF 11/2 28/2 28/2 3/2 29/2 27/2 
 

های در موقعیتراکتور تهران  MW 5در توان  های مختلفدر حجم های پرتودهیموجود در هر یک از محفظهکل شار 

D6  وA3  یابد که با توجه با شود که با کاهش حجم ابتدا شار افزایش میدیده می .نشان داده شده است 3جدول در

تواند به دلیل کاهش حجم کند که میافزایش مقدار آب در اطراف محفظه قابل توجیه است و در آخر شروع به کاهش می

 ازه گیری باشد. اند
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 A3و  D6های ل خشک در حجم های مختلف در موقعیتکل کاناشار  3جدول 

)3Volume (Cm 
 

 2
n

Cm
 Flux 

D6 A3 

288/2142 14+E19/1 13+E49/5 

24/1785 32/1E14+ 02/6E13+ 

19/1428 42/1E14+ 36/6E13+ 

14/1071 46/1E14+ 39/6E13+ 

09/714 36/1E14+ 88/5E13+ 

05/357 13/1E14+ 88/4E13+ 

راکتور تهران با توجه به انرژی به سه گروه نوترون  های کانال خشکموقعیتشار موجود در هر یک از  4جدول در 

)تقسیم بندی  تقسیم شده است (eV 0-4)و گرمایی( eV 2/9188 -4فوق حرارتی )، (MeV 20- 10-3×1882/9) سریع

بیان موقعیت آن  دردر هنگام حضور کانال خشک  MW 5برای توان  و مقدار حاصل در هر گروه انرژی (Wims [5]کد 

ابتدا شار در هر سه گروه انرژی با کاهش حجم ابتدا افزایش و سپس  A3و  D6در کانال شود که مشاهده می .شده است

و   3cm 14/1071حجم  6Dآید برای کانال کاهش یافته است. با توجه به اهمیت شار سریع در کانال خشک به نظر می

 مناسبتر باشد. 3cm 19/1428حجم  3Aبرای کانال 
 در حجم های مختلف  در انرژی های مختلفکانال خشک شار  4جدول 

Fast 

 2
n

Cm
 

Epithermal 

 2
n

Cm
 

Thermal 

 2
n

Cm
 Volume 

)3Cm( 

A3 D6 A3 D6 A3 D6 

24/2E13+ 17/5E13+ 49/9E12+ 35/2E13+ 52/2E13+ 38/4E13+ 288/2142 

23/2E13+ 71/5E13+ 04/1E13+ 6/2E13+ 75/2E13+ 85/4E13+ 24/1785 

34/2E13+ 09/6E13+ 1/1E13+ 77/2E13+ 92/2E13+ 3/5E13+ 19/1428 

31/2E13+ 17/6E13+ 09/1E13+ 8/2E13+ 98/2E13+ 61/5E13+ 14/1071 

08/2E13+ 61/5E13+ 7/9E12+ 55/2E13+ 83/2E13+ 48/5E13+ 09/714 

61/1E13+ 31/4E13+ 67/7E12+ 99/1E13+ 51/2E13+ 04/5E13+ 05/357 

 

در  دهیت مختلف هر یک از محفظه های پرتوارتفاعا در MW 5قدرت  در کل شار نوترونی 3شکل و  2شکل در    

ها دارای بیشترین شار سانتی متری از ابتدای کانال 20مشاهده می شود که در  .های مختلف نمایش داده شده استحجم

 .شودو قرار دادن کانال خشک سبب جابجایی مکان بیشترین شار نمی باشدمی
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 D6در حجم های مختلف در موقعیت  در ارتفاعات مختلف کانال خشکشار  2شکل 
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 A3در حجم های مختلف در موقعیت  در ارتفاعات مختلف کانال خشکشار  3شکل 

    

های مختلف در حجم راکتور MW 5در توان  طیف انرژی شار موجود در هر یک از محفظه های پرتودهی 4 شکلدر 

است با کاهش حجم ابتدا مقدار انرژی به دلیل افزایش  MeV 1مقدار انرژی بیشینه در محدوده  هحدودم .دهدنشان می

 مقدار آب در قسمت فوقانی محفظه افزایش و سپس کاهش به دلیل کاهش حجم مورد اندازه گیری کاهش یافته است. 
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 )ب( )الف(

 A3و )ب(  D6حجم های مختلف در موقعیت )الف( طیف انرژی شار در هر یک از  4 شکل

 گیری:نتیجه

پرداخته شده  در دو موقعیت مختلف کانال خشک در راکتور تحقیقاتی تهرانهای مختلف حجمدر این مقاله به بررسی 

موجود  D6و  A3 های پرتودهیاست و محاسبات نوترونی و ایمنی اولیه برای آن انجام گرفته است. در این طرح از کانال

در قلب راکتور تهران برای ایجاد کانال خشک استفاده شده است. محاسبات نوترونی و ایمنی اولیه شامل محاسبه ضریب 

های کنترل، حاشیه خاموشی، راکتیویته اضافی و ضریب باالترین توان انجام گرفته است. همچنین تکثیر، ارزش میله

 D6با توجه به اهمیت شار سریع در کانال خشک برای کانال دهد یمحاسبات شار انجام شده است. محاسبات نشان م

 .مناسبتر باشد 3cm 19/1428حجم  3Aو برای کانال  3cm 14/1071حجم 
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