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با کد  بر اساس معیارهای ایمنی طراحی قلب یک راکتور ماژوالر کوچک نوترونیک طراحی
MCNPX 

 

 3امین مظفری، مسعود-2*فخرایی، علی - 2فقیهی، فرشاد  -1دوست، امیرصادق نوع

 
 راکتوردانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی هسته ای، گروه 1

 ای، گروه راکتور هسته مهندسی بخش  مکانیک، مهندسی دانشکده شیراز، دانشگاه2
 یاهسته یمنیپژوهشکده راکتور و ا ،یاپژوهشگاه علوم وفنون هسته ران،یا یاتم یسازمان انرژ3

 

 چکیده

 .ه استانجام شد MCNPXبه وسیله کد مونت کارلوی  یکپارچه راکتور ماژوالر کوچک یک نوترونیک قلب طراحی پژوهشدر این 
ضریب و  یب پیک توان در راستای شعاعی و محوریامحاسبات طول سیکل، ضراز جمله مهمترین پارامترهای ارزیابی شده، 

 9سال و  5قلب شبیه سازی شده دهند که طول سیکل محاسبات انجام شده نشان می .دنباشمی ابتدای سیکل در راکتیویته کندکننده
همچنین مقدار ضریب راکتیویته کندکننده د و نباشمی 469/1و  224/1است. مقادیر ضرایب پیک توان شعاعی و محوری به ترتیب  ماه

pcm /℃  2/28- .در محدوده مجاز  ،ضرایب به دست آمده در ابتدای سیکل دهند کههای انجام شده نشان میو ارزیابی نتایج است
 اند.  معیارهای ایمنی طراحی نوترونیک راکتورهای آبی تحت فشار قرار گرفته

 MCNPX  ،RELAP5ضرایب پیک توان، ضریب راکتیویته کندکننده، ، مونت کارلوواژگان کلیدی: 

 

بر                                                                                                                                    مقدمه

 300ز شود که توان الکتریکی آنها کمتر االر کوچک به راکتورهایی اطالق میراکتورهای ماژو IAEAاساس طبقه بندی 

 SMRsیکی از مهمترین  (IPWRs)به طور خاص راکتورهای ماژوالر کوچک یکپارچه  .[1]شدمگاوات الکتریکی با

ای طراحی هسته اند.بوده که بر اساس تجربیات گسترده از طراحی صدها راکتور بزرگ آبی تحت فشار طراحی شده

IPWR کنترل راکتیویته و های عملکرد سوخت و قلب، سیستم یمنی،در درجه اول به خصوصیات فیزیک قلب، ا

 .[2]شودهای وابسته به آن معطوف میمکانیزم فیدبک

انجام  MCNPX به وسیله کد IRIS ماژوالر امین و همکاران آنالیز نوترونیک سوخت نو را برای راکتور 2016در سال  

این آنالیز شامل محاسبات بحرانیت، توزیع توان محوری و شعاعی، ضریب پیک توان و آفست محوری در ابتدای  .دادند

 ضریب پیک توانعرفان نیا و همکاران پارامترهای نوترونیک از جمله توزیع شار نوترون،  2016در سال  .[3]سیکل بود

های حرارتی و راکتیویته قلب در حالت خاموشی سرد های کنترل بر شار نوتروندر راستای شعاعی و محوری، تاثیر میله
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مورد بررسی قرار  CAREM25برای راکتور ماژوالر کوچک  MCNPو گرم را با استفاده از کد 

                      .[4]دادند

باشد که این معیارها برای قلب بهبود هزینه ساخت و تامین ایمنی راکتور میهدف از تعیین معیارهای اصلی طراحی    

، عبارتند از: اطمینان از خاموش شدن راکتور رهای آبی جوشان یکسان می باشند وراکتورهای آبی تحت فشار و راکتو

و پایداری.  ، محدودیت توزیع توان1محدودیت اعمال راکتیویته، خود کنترل پذیری، جلوگیری از شکست سوخت

ای و پایداری از میان پارامترهای ذکر شده نقش مهمی در افزایش ایمنی و کارآیی نیروگاههای هسته محدودیت توزیع توان

 . [5]باشنددر طول سیکل کاری دارا می

موضوع های صورت گرفته در زمینه طراحی نوترونیک راکتورهای ماژوالر کوچک در کشور، به کمبود پژوهشبا توجه 

با توجه به معیارهای ایمنی  سازی قلب راکتورشبیه اول این پژوهشگام  انجام شده بر این مبنا قرار گرفته است. پژوهش

محاسبات فرسایش سوخت به منظور مشخص کردن طول سیکل راکتور  . پس از انجام شبیه سازی، گام دومباشدمی

. در مرحله بعد دنشومحاسبه می RELAP5محوری با استفاده از کد توزیع دما و دانسیته در راستای  بوده و پس از آن

ضرایب پیک  . در نهایتشودماند تعیین میباقی می 2تحت کندکنندگی میزان حداکثر غلظت بور که راکتور در حالت

 .خواهند شدب راکتیویته کندکننده محاسبه ضریو همچنین  توان در راستای شعاعی و محوری

                                                                                                                      روش انجام کار

صات این ابعاد و مشخ 1 جدول بوده که درNuscale تمام ابعاد طراحی انجام شده بر اساس راکتور ماژوالر کوچک 

 کند:چندین هدف را دنبال می این پژوهش ارائه شدهدر چیدمانی که  راکتور آورده شده است.

 95/4سوخت کمتر از   یدرصد غنا % 

  سال 5داشتن راکتیویته اضافی الزم جهت رسیدن به طول سیکل حداقل 

 2کمتر از  کل داشتن ضریب پیک توان 

 دهکندکنن راکتیویته اضافی و منفی بودن ضریب راکتیویته از اسید بوریک جهت برداشتن استفاده حداکثری 

                                                 
1 Fuel failure prevention 
2 Under - moderate 
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های سوختی که حاوی مواد جاذب سوختنی نیستند یکسان در نظر گرفته شده است و تنها درصد درصد غنای تمام میله

محل قرار  سوخت و هاییلهم یک یشما 1شکل  باشد.میهای حاوی این مواد متفاوت مواد جاذب سوختنی در میله

اضافه کردن مواد جاذب سوختنی به جای سوخت دهد. یبه وضوح نشان م را مجتمع سوخت یکها در یلهگرفتن آن م

شود. به این منظور که داغ ترین میله سوخت حاوی مواد جاذب سوختنی باعث کاهش ضریب رسانایی حرارتی می

 .[7]های سوخت آن مجتمع سوخت در نظر گرفته شده استکمتر از سایر میله %10ها ن میلهغنای اینباشد، درصد 

 اند.سازی شده به وضوح نشان داده شدهبه ترتیب چیدمان قلب پیشنهاد شده و قلب شبیه 3و  2های شکلدر

 Nuscale [6] راکتور: ابعاد و پارامترهای 2جدول 

 

 

 

 

 

 

 پارامتر مقدار

160(Mw) توان حرارتی راکتور 

5/150  (cm) شعاع قلب 

(17*17مربعی ) های سوختهندسه مجتمع   

503/21  (cm) های سوختگام مجتمع  

406/0  (cm) شعاع قرص سوخت 

200 (cm) ارتفاع موثر میله سوخت 

 ماده جاذب سوختنی اکسید گادولینیوم

10/53 ( gr/cm3) چگالی سوخت 

0609/0  (cm) ضخامت غالف 

259/1  (cm) گام میله های سوخت 

35/6  ضخامت بازتابنده (cm)  988/30 تا 
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و محل میله سوخت بدون مواد جاذب سوختنی و حاوی مواد جاذب سوختنی  :1شکل 

 قرارگیری آنها در مجتمع سوخت

 

 :3 شکل       قلب ارائه شده یدمان: چ2شکل          

       MCNPکد Nuscale سازی راکتورنمای شعاعی از شبیه
 

 به                                                                                                                          بحث و نتایج

 1 3یتروزه و فاکتور ظرف 45ی هاسوخت با بازه یشمحاسبات فرسا ،کارکرد راکتور یکلمنظور به دست آوردن طول س

همان طور که از شکل مشخص است  دهد.تغییرات ضریب تکثیر در طول سیکل را نشان می 4شکل است.  انجام پذیرفته

باشد. کاهش اولیه در مقدار ضریب تکثیر ناشی از به اشباع رسیدن غلظت ماه می 9سال و  5طول سیکل چیدمان انتخابی 

                                                 
3 Capacity Factor 
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پس از آن کاهش ضریب  یرد.پذساعت کارکرد راکتور این عمل صورت می 40تا  30بوده که پس از حدود  135زینان

افزایش ضریب تکثیر پس از این بازه ناشی از تهی شدن  کند.ادامه پیدا می 149تکثیر تا به اشباع رسیدن غلظت ساماریوم 

ماده جاذب سوختنی )اکسید گادولینیوم( است، که پس از آن میزان ضریب تکثیر با تهی شدن سوخت از ماده شکافا ) 

 کند.دا می( کاهش پی235اورانیوم

 

 نحوه تغییرات ضریب تکثیر در طول سیکل :4شکل 

استفاده شده که  RELAP5/ MOD 3.4قلب از کد  یمحور یدر راستا یتهدما و دانس یعتوز به منظور به دست آوردن

قسمت  10به  یمحور یکننده و سوخت کل ارتفاع قلب در راستامتوسط خنک یکار ابتدا با استفاده از دماها ینا یبرا

محاسبه شده و  MCNPXتوسط کد  یمحور یقلب راکتور در راستا یطبق گره بند ،توان یع. سپس توزشوندیم یمتقس

از کد استخراج شده و به کد  یدجد یتهدما و دانس یعشود. با اجرا کردن برنامه توزیوارد م RELAP5/ MOD 3.4 به کد

MCNPX ی متوسطدانسیته و دماتغییرات  6و  5 شکل .یابدیتا همگرا شدن پارامترها ادامه م یندفرآ ینا .شودیاعمال م 

  دهند.در راستای محوری قلب را نشان می
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                     توزیع دانسیته در راستای محوری قلب :5شکل      

                     توزیع دما در راستای محوری قلب :6 شکل

شود )فرض اولیه غلظت بور در سیکل تعادلی انتخاب می آنابتدا یک تخمین اولیه برای  حداکثر غلظت بور،برای محاسبه 

(ppm 1230خالی شدن فضای بین میله .)در حالت تحت کندکنندگی های سوخت از ماده کندکننده( انتخاب شده است 

بایست باعث کاهش ضریب تکثیر گردد. در صورتی که این شرط برقرار نباشد راکتور در حالت تحت کندکنندگی می

تغییرات ضریب تکثیر نسبت به تغییرات گام به قطر را نشان  9 بایست مجدداً کاهش یابد. شکلنبوده و غلظت بور می

 .است ppm 800گی باقی می ماند حداکثر غلظت بور که راکتور در حالت تحت کندکنند .دهدمی

 

 P/Dنسبت به  effKتغییرات : 9شکل 
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در  استفاده شده است. SD و FS های و کارت  F7یاز تال یو شعاع یمحور یتوان در راستا یکپ یبامحاسبه ضر برای

ری تغییرات ضریب پیک توان در راستای محو 8شکل ضرایب پیک توان در راستای شعاعی نشان داده شده است.  7شکل 

 می توان جهت محاسبه ضریب پیک توان کل استفاده کرد. 1دهد. از رابطه در کانال داغ را نشان می

کل ضریب پیک توان  (1)                                         ضریب پیک توان محوری  × ضریب پیک توان شعاعی = 

 
              ضریب پیک توان در راستای شعاعی :7 شکل      

  : ضریب پیک توان در راستای محوری8شکل 

 بوده که در نتیجه 469/1ترین ناحیه مجتمع سوخت دارای ضریب پیک توان مشخص است داغ  8 همان طور که از شکل

  باشد.می 2کمتر از  ضریب پیک توان کل 

469/1 = ضریب پیک توان کل  × 224/1  = 798/1  

دمای متوسط  Tcضریب تکثیر و  Kکه در این رابطه شود. استفاده می 2کننده از رابطه برای محاسبه ضریب راکتیویته کند

  باشد.کندکننده می

∆𝜌𝑓𝑏

∆𝑇𝐶
=

1

𝐾

𝜕𝐾 

𝜕𝑇𝐶

=
𝐾𝑖+1 − 𝐾𝑖

𝐾𝑖+1 × 𝐾𝑖
 

1

𝑇𝑖+1 − 𝑇𝑖
                                                                                                         (2) 

 

درجه سانتیگراد برای تغییرات دمایی کندکننده در نظرگرفته شده  313الی  253برای محاسبه این ضریب بازه دمایی بین 

 makxsfهای دمایی ذکرشده توسط کد های پراکندگی در بازهکرنلهای بور، آب و همچنین است. تمام سطح مقطع

 جدولشوند. یابی شده است. همچنین دانسیته متناظر با دماهای ذکر شده از نمودارهای ترموهیدرولیکی استخراج میدرون

مقدار منفی این ضریب در شرایط  دهد.های دمایی ذکر شده را نشان میتغییرات ضریب راکتیویته کندکننده در بازه 2

 باشد.کارکرد نامی راکتور قابل قبول می
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 ذکر شدههای دمایی راکتیویته کندکننده در بازهتغییرات ضریب : 2جدول
 

(αT × 10−4) T(°𝐾) 

42/2- 537 - 527 

77/1- 547 - 537 

57/2- 557 - 547 

83/2- 567 - 557 

26/3- 577 - 567 

06/4- 587 - 577 

 

 گیرینتیجه

 انجام شد. MCNPXراکتور ماژوالر کوچک به وسیله کد مونت کارلوی یک نوترونیک قلب  طراحی پژوهشدر این 

انجام شده و همچنین تمام سطح  RELAP5توسط کد  در راستای محوری در قلب کنندهتوزیع دما و چگالی خنک

 اند.یابی شدهدرون makxsfبوده که توسط کد  ENDF/B7و  ENDF/B6 هایبه کار برده شده از کتابخانههای مقطع

دهند که تمام ضرایب به دست آمده در ابتدای سیکل در محدوده مجاز های انجام شده نشان میمحاسبات و ارزیابی

 اند. راکتورهای آبی تحت فشار قرار گرفته معیارهای ایمنی طراحی نوترونیک
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