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اول و دوم با استفاده از کد  کلي( درسTWR)  روندهموج راکتور قلب نوتروني سازيشبيه
MCNPX2.7 

 

 غالمرضا ايجهانفرن -*محسن سعديخردمند – ليدا درچهالهيامان

 رانای– تهران ، ايهسته ی، واحد علوم و تحقيقات ، گروه مهندس  یدانشگاه آزاد اسالم
 

 :دهيچک
سي  شکلاين تحقيق به برر که اخيرا در  TWR روندهموج راکتورهاي دوم و اولسيکل در شکافان موج بنام ايپديده گيريامکان 

سته ست، گرفته قرار توجه مورد ايطراحي راکتورهاي ه ستفاده با که موج اين. پردازدمي ا شني نوتروني و با برقراري  از ا يک چا
 راکتور اين نياز مورد سوخت. کند توليد انرژي مجدد گذاريسوخت بدون تا بود خواهد قادر¸استشرايط الزم و کافي ايجاد شده

بار  داراي و کنتر مراتب به امروزي راکتورهاي به نسددبت راکتور نوع اين پسددناند. باشددد شددده تهي يا و طبيعي اورانيوم تواندمي

 سدديکل گرفتن درنظر با و سددوخت مصددر  معادالت حل با موج اين بررسددي. باشدددمي 239کنتري از آکتينيدها مانند پلوتونيوم 
شش  N15U  سوخت ستصورت گرفته  وجهيو در قلب  ستم اين حل روش. ا ستفاده با سي ست 2.7MCNPX کد از ا  هد . ا

صلي شبيه ناي انجام از ا ست از   ستفاده از کد نوت سازيکار عبارت سه نتا MCNPX2.7روني قلب راکتور با ا اول با  سيکل جيو مقاي
صورت پذ يدر برخ نياز ا شيکه پ  MOBCنتايج کد ست. عالوه بر ا رفتهيمراجع  دوم و نحوه کارکرد  کليس يسوختگذار نيا

 شده است.  يبررس زين کليس نيراکتور در ا

   CANDLE - Traveling Wave Reactor - MCNPx2.7 -Monte Carlo -Depleted Uranium :کلمات کليدي 

 : معرفی

سته شکافان موج بنام ايامروزه پديده ستشدهشناخته ايه سيار اينن بازفرآوري بدون يآينده که ا  درپي ما براي را و ب

 به که]10[ باشد شده تهي يا طبيعي اورانيوم تواندمي نياز مورد سوخت که دهدمي نشان تحقيقات. ]1و5[ خواهدداشت

 در.]3[هاي کنترل نياز نيسدددت براي کنترل سدددقد قدرت به ميله. ]2و4و5و6[ندارد نياز سدددازيغني برهزينه فرآيند

 هنراه به جالب ويژگي اين.يابدکافان علي رغم مصر  سوخت اوليه و پسناند کنتر, بازده افزايش ميش موج راکتورهاي

 تامين را خود سوخت بتوانند که راکتورهايي پيشنهاد بار اولين براي تا شد موجب ديگر منحصربفرد خصوصيت چندين

 ققع توان توليد. شودبيان شد، که در آن راکتور از حالت بحراني خارج نني Saveli Feinberg توسط 1958 سال در کنند

 استفاده سوخت بعنوان شدهتهي اورانيوم يا طبيعي اورانيوم از. ]9[استداشته سوزنده و زاينده حالت راکتور و شودنني

و Teller 1996.در سددال ]9 [د( بوTraveling Wave Reactor) روندهموج راکتورهاي اوليه امرمفهومهنين. اسددتشددده
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يک روش ابداعي مصددر   Sekimoto 2001.در سددال ]9[کردند انيهنکارانش پيشددنهاد راکتورهاي خودسددوخت را ب

 .]9[ناميد CANDLEسوخت ارائه داد که اين روش را  

 
 

 ]TWR ] 11ي( استراتژ1شکل )

 

 توليد يولي ناحيه است ثابت هنواره و شارنوترون قدرت توليد شکل اگرچه دهدرا نشان مي TWR( استراتژي 1شکل )

 Terra،2006درسددال .]7و11[ شددودمي مصددر  سددوخت و کرده حرکت راکتور محور جهت در جلو سددنت به قدرت

Power ها ندهموج يطرح راکتور ئه را رو له در که داد ارا  يبرتر معرف رحط 10بعنوان  Technology Review مج

را بوسدديله  TWRوني سددوختن راکتورهاينوتر سددازي شددبيه 2012 سددال در سددعدي.دکتر محسددن خردمند]3و9[شددد

صد دارد تا نيروگاه Terra Power . ]9[اندانجام داده MOBCکد  – 2018 هايسال طيرا  TWR-Pمگاواتي به نام  600ق

دوم اول و  کليدر س TWRراکتور  قلب نوتروني سازيشبيه ازعبارتست مقاله اين در اصلي هد .] 8و9 [بسازد 2022

 و ميزان سوخت مورد نياز براي ادامه کار در سيکل دوم است. MCNPx2.7استفاده از کد  با

 : روش کار

. دهدي(  سنت راست يک مجتنع سوخت را نشان م2راکتور مرجع آورده شده است . شکل) ي( پارامترها1در جدول )

 cm جايگاه دو هر مرکزتامرکز فاصله که اندگرفته قرار ايسوخت در مجتنع با آرايش مثلثي در کنارهم بگونه گاهيهر جا

 و سوخت سنوم گرفتن قرار محل که است خالي جايگاه 18 و سوخت هايجايگاه ميله 253است. از اين تعداد  28/1

ست جاذب هايميله گرفتن قرار محل و گيرياندازه ابزارهاي  سوخت ميله يک ازباالي ننايي چپ سنت( 2) شکل. ا

 . دهدمي نشان بخوبي را نواحي اين که است
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  ميله سوخت ييو نناي باال سوخت مجتنع( 2شکل )
 ] TWR  ]9 ( پارامترهاي هندسي راکتور1جدول )

2400 Thermal Power MWt 

 Core characteristics(cm) 

480 Core Height(cm) 

335 Core diameter(cm) 

20 Redial reflector thickness(cm) 

169 Number of fuel assemblies 

 FA  

Hexagonal Geometry 

16/11 Apothem(cm) 

89/12 Side 

271 Number of rods 

 Fuel Rod 

4256/0 Fuel pellet outer radius(cm) 

4258/0 Cladding inner radius(cm) 

4785/0 Cladding outer radius(cm) 

64/0 Apothem(cm) 

74/0 Slide(cm) 

 Material 

N15U Fuel 

ODS Cladding 
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He Coolant 

 

1( سنت راست 3شکل )

  6
برنامه و بدليل وجود تقارن،تنام  يکه براي سهولت کار و کاهش زمان اجرا دهديقلب را نشان م 

 يک از مرزها در ندهد رخ خقايي برنامه خروجي در اينکه براي. استحجم از قلب انجام شده نيمحاسبات برنامه براي ا

شود. در سيکل رت محوري و از مرکز سوخت آغاز ميبصوTWRکتوررا در سوخت سوختن. است شده استفاده بازتابنده

 .باشدنياز به مواد شکافان خواهد بود که تنها از طريق استفاده از اورانيوم غني شده امکان توليد آنها ميآغاز به کار راکتور 

 
1( ننايي از 3شکل )            

  6
      ]9[راکتور قلب چيدمان و TWR قلب راکتور 

 

بعدي داراي  cm12و  %7داراي غناي cm12  و %13 غناي با اورانيوم را سددوخت هاياز کف ميله cm12به هنين خاطر 

 سلول يک بصورت ناحيه هر و بندي تقسيم قسنت 40 به سوخت ميله هر.باشدمي %25/0و مابقي داراي غناي  %3غناي 

سبات بعد.شد تعريف مجزا فعال سيکل براي  MCNPX2.7 برنامه در محا شد. در طول  سيکل اول و دوم انجام  براي 

( سنت چپ ننايي از تقسيم بندي قلب راکتور 3وختي استفاده شود.شکل )س هايکنترل راکتيويته اضافي بايد از جاذب

 سددازي شددبيه براي شددده انتخاب روش از اطنينان براي. دهدو طريقه قرار گرفتن سددوخت با غناي متفاوت را نشددان مي

ين راکتور ا که اينسددت هد  اما. شدددنوشددته TWRبراي قلب راکتور  MCNPX2.7  برنامه روندهموج با راکتور ردکارک

 بايد منظور اين براي. کند کار بتواند شده غني سوخت به نياز بدون و سوخت آنالين تعويض با تريبراي مدت طوالني

 نوترون شددار و توان توزيع شددکل بقوريکه. شددود مشددخ  مجدد بارگذاري براي تازه سددوخت و اوليه سددوخت مقدار

سوخت اوليه بايد چند قسنت از سوخت مصرفي از پايين ميله هاي  با کارکرد سال36 از بعد. بناند باقي تعادل درحالت

سوخت خارج شود و از باال سوخت تازه وارد شود تا ضريب تکثير حدود يک باقي بناند و کاهش پيدا نکرده و راکتور 

  خاموش نشود.

 نتايج :
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 مدلسازي سيکل اول :

انجام شد. در سيکل اول   MCNPx2.7ا استفاده ازکدب مرجع مولددر اين پژوهش آناليز نوتروني قلب راکتورخودسوخت

 و نوترون شار شکل تغييرات نوتروني، هاي¬کارکرد راکتور با انتخاب ميزان غناي سوخت تازه و نحوه چيدمان جاذب

بصورت محوري و از انتهاي ميله سوخت که شامل سوخت   TWRدرراکتور سوخت سوختن. آمد بدست توان چگالي

 کد توسط اولسيکل محاسبات از آمدهبدست نتايج شدهانجام کار اعتبارسنجي براي. شودآغاز مي باشد،مي %13غناي

MCNPx2.7  با کد  ]9[با نتايج پژوهش مرجعMOBC ( تغييرات چگالي قدرت در طول سيکل  4مقايسه شد. شکل  )

 شديد بسيار تغييرات اين ، شدهاستفاده از سوخت غني  لبدلي اول سيکل ابتداي در و دهداول کارکرد راکتور را نشان مي

 در توان توزيع تغييرات شودمي مشاهده که هنانگونه. رسدمي تعادل به راکتور شدهغني سوخت اتنام از بعد ولي است

تغييرات توزيع شارنوترون را در انتهاي سيکل اول در  هک دهدمي نشان( 5) شکل. است ناچيز بسيار محوري راستاي

 درحال حرکت است . 240به سنت  -240راستاي محوري از 

 

 
 اول سيکل در قدرت چگالي تغييرات( 4) شکل

 

 
 اول سيکل ابتداوانتهاي در نوترون شار توزيع(5)شکل
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 اولسيکل(تغييرات چگالي توان در ابتداوانتهاي6شکل)

 

 سيکل دوم :مدلسازي 

 بقوريکه. شد داده قرار تازه سوخت آنها بجاي و خارج قلب انتهاي از مصرفي هايدر اين مرحله تعدادي از سوخت

 قدرت چگالي تغييرات که دهدمي نشان( 7) شکل. نشود خارج تعادل حالت از راکتور و نکند پيدا کاهش تکثير ضريب

 محوري راستاي در تغييرات اين. نبود داشتيم شدهغني سوخت که اول سيکل شدت به راکتور کارکرد دوم سيکل درابتداي

شارنوترون است که نشان  راتتغيي( 8) شکل. ماندمي باقي تعادل درحالت تازه سوخت مصر  از بعد و است درحال

( تغييرات چگالي توان 9کند. شکل ) رييشکل آن تغ نکهيدرحال حرکت است بدون ا يمحور يدر راستا زيشار ن دهديم

 .است محوري درراستاي نيز دوم سيکل در توان چگالي تغييرات. دهدابتدا و انتهاي سيکل دوم را نشان مي دررا 

 

 
 دوم سيکل در محوري راستاي در قدرت چگالي تغييرات(  7)  شکل
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 دوم سيکلابتداوانتهاي در شارنوترون توزيع(8)شکل

 

 
 راکتور کارکرد دوم سيکل ابتداوانتهاي در توان چگالي تغييرات(9) شکل

 

 : بحث ونتيجه گيري 

و ميزان سوخت اوليه و هنچنين سوخت مورد نياز براي  TWRهد  از اين تحقيق شبيه سازي نوتروني قلب راکتور

 نتايج با اولسيکل نوترونيک سازياست. نتايج بدست آمده از شبيه MCNPX2.7کد از استفاده با مجددگذاريبار

 که دهدتقابق داشت. بدين ترتيب اعتبارسنجي سيکل اول انجام شد. هنين امر نشان مي ]9[درمرجع MOBCکد

شارنوترون ت خارج شود به کارخود ادامه دهد.سال بدون اينکه از حالت بحراني 36قادر است براي مدت TWRراکتور

 از بعد بتواند نيز دومسيکل در راکتور اينکه براي که داد نشان نتايج. کندوچگالي قدرت نيز در جهت محوري حرکت مي

 تا کنيم وارد تازه سوخت آن بجاي و خارج را مصرفيقسنت از سوخت12ار خود ادامه دهد بايد ک به گذاريسوخت

 و شارنوترون در تغييري اينکه بدون متوالي سيکل دو براي بود خواهد قادر راکتور ترتيببدين. شود راکتورحفظ تعادل

 .شودمي محسوب ايتکنولوژي هسته پيشرفت در مهم امري اين. دهد ادامه کارخود به شود ايجاد توان چگالي
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