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 ای اریانکنفرانس هسته ششمینبیست و 
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با استفاده از مقایسه نتایج کد  CAREM-25تحلیل نوترونیک قلب راکتور ماژوالر کوچک 

MCNPX2.7.0  و برنامهSuperMC3.2.0 

 

   ، حسین(1)خامه -(2)ساز، یاسرکاسه  – (1)علی ،پذیرنده -(1) *سعید ،زارع گنجارودی

 ایمهندسی، گروه مهندسی هستهدانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده فنی و  1
 ایای، پژوهشکده راکتور و ایمنی هستهسازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هسته 2

 

 :دهيچک
سازی تحلیل نوترونیک قلب راکتور ماژوالر کوچک  شبیه  که از انواع راکتورهای ماژوالر  CAREM-25هدف از انجام این تحقیق، 

غا ی ای زیر  زانر از نرم مگاوات 50و توان زیر  %4کوچک از نوع آب تحت فشاااار  غا اسااات ته افزارالکتریک اسااات،   پیشااارف
SuperMC3.2.0  و کدMCNPX2.7.0 افزار پیشرفته می غاشد. غا توجه غه مزایای زیان نرمSuperMC  اعم از سانگی مدلسازی، نقت

مان د ضااریب تکریر، ارز   غرای اولین غار های م تلف، غرخی از پارامترهای نوترونیکغاال محاساابات و نسااترساای غه کتاغ انه
و  رشد و نتایج حاصل غا یکدیگغدست آورنر  MCNPXو کد  SuperMCغا استزانر از غرنامه  و توان توزیع شار نوترونی ک ترل،میله

 س جی غا نقت غاال مطاغقت نانر شد.ارشات جهت صحتگز

 CAREM-25، SuperMC3.2.0 ،MCNPX2.7.0: نوترونیک، کلمات کليدي 

 : مقدمه

شوند، جز راکتورهای پیشرفته و نسل جدید غونر که راکتورهای ماژوالر کوچک که نر انواع م تلف طراحی و ساخته می

ص عت  شرو نر  شورهای پی سیاری از ک ستهنر غ ساخت ه سیه و ژاپن نر حال طراحی و  ای نر جهان مان د آمریکا، رو

کشااور آرژانتین، یک راکتور ماژوالر کوچک آب ساابک تحت فشااار غونر که توساا   CAREM-25 راکتور. ]1[هساات د

توسااعه یافته اساات. این راکتور  CNEAو  INVAP( غا ه کاری شاارکت های CNEAسااازمان انرژی ات ی آرژانتین  

مگاوات الکتریک و ی ای ساااوخت ک تر از  30ت ها راکتور نر حل طراحی نر ننیا غا قدرت ک تر از  هماژوالر کوچک ک

. ]1،2[ک زرانسی نر کشور پرو مطرح گرنیدنر  1984می غاشد، غرای اولین غار پیش هان طراحی و ساخت آن نر سال  4%

غاشد غه چاپ رسیدر است. ها از کشور آرژانتین و تیم طراح راکتور میات متعدنی که ایلب آنتاک ون مقاالت و گزارش

سال  سال  2012غ ا غر مقاالت و گزارشات موجون، نر  ساخت راکتور و نر  ساختن  2014مراحل گرفتن گواهی امه غرای 

 ]3،4[سایت نیروگاهی آیاز شد

، معانله تراغرن نوترون را غه صااورت MCNPXکشااور چین غه مان د کد  FDSطراحی تیم  SuperMC افزار پیشاارفتهنرم

های کدغه نیگر  نسااابت غرنامه این یمزایا، SuperMC. اما تزاوت و انگیزر اساااتزانر از غرنامه احت االتی حل می ن اید
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های ی غه کتاغ انه، نسترسغعدینوغعدی و سه ن اهاینوترونیک نر این زمی ه اعم از گرافیک غاالی غرنامه جهت مشاهدر 

غا نیگر کدهای  راحت سااازیه بسااته، هایم تلف کامل نر نساا ه اصاالی غرنامه، صاارف زمان ک تر جهت مدلسااازی

سیسازشبیه شکی و مه د سه و مدل ، کارغرنهای م تلف غرنامه نر پز های آمانر جهت کار و ه چ ین نقت نر ارائه ه د

 ]2،12[غاشد غاال و قاغل قبول محاسبات می

گوناگون اعم از مدلسازی  هایزمی هنر  SuperMCغا غرنامه  غه تعدان محدونهای م تلف اما های اخیر، مدلسازینر سال

ستهراکتور و  سه سازیه ب صحته د ست های م تلف جهت  شدر ا س جی نتایج غرنامه غا نیگر اطالعات موجون انجام 

 غونر است. نر غرخی از نقاط ننیا و یا غا مشارکت تیم مذکور FDS Teamکه غیشتر این موارن از سوی تیم طراح غرنامه، 

 : روش کار

شار یکپارچه غا قدرت حرارتی  CAREM-25راکتور ماژوالر کوچک   100کشور آرژانتین، یک راکتور آب سبک تحت ف

ه هر کدام نارای مجت ع سوخت هگزاگونال غونر ک 61غاشد. این راکتور نارای مگاوات می 27مگاوات و قدرت الکتریک 

سوخت،  108 سید اورانیوم غا ی اهای میله ک ترل و یک کانال اندازر 18میله  سوخت این راکتور اک ست.  و  %1.8گیری ا

شد. نر این راکتور از هیچ ک ترلمی 3.1% ستزانر ن یغا سید غوریک محلول نر آب ا شی یایی نظیر ا شون و ک ترل ک  در 

سید  س  اک صدهای معلومقلب راکتور تو سازی ک ونی نر تحقیق %92  گانولونیوم غا نر  مطاغق غا اخرین گزار  و مدل

های ک ترل ت ظی ی و میله مجت ع سوخت 24غه صورت م لوط غا سوخت نر  گانولونیوم اکسید( %8اورانیوم اکسید غه 

 326و  284ز قلب غه ترتیب ک  در اگیرن. ه چ ین نمای ورون و خروج خ کانجام می مجت ع ساااوخت 25نر  و ای  ی

 .]2،7[غاشدمگاپاسکال می 12.25گران غه صورت تکزاز نر فشار نرجه سانتی

های مش ص مدلسازی گرنید و سپس موجون نر سلول هایمیلهاغتدا ه دسه قلب و سپس مجت عات سوخت و ت امی 

های غحرانیت، های مشاا ص و چشاا هتعیین تالی، غا تعیین گرنید. نر نهایتموجون  نظرهای مورنکتاغ انه نرموان، نما 

 غرنامه اجرا شد تا نتایج حاصل از کد و غرنامه مورن ارزیاغی و مقایسه قرار گیرن.
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 ]CAREM-25 ]8ن ایی از محزظه تحت فشار راکتور و مجت ع سوخت  :(1شکل  

 

 MCNPX 2.7.0سازی شدر توس  کد مجت عات سوخت نر قلب راکتور شبیه ن ایی از :(2شکل  

 

 قلب راکتور                                                             مجت ع سوخت
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   SuperMC3.2.0سازی شدر غا غرنامه ن ایی از اجزای شبیه :(3شکل  

 :نتايج

 ضريب تکثير

نر  C, 51.C, 52.C ,70.C.42های نانر  ENDF/B-V مقاطع سطوح کتاغ انهشبیه سازی انجام شدر و انت اب  غا توجه غه

نر  y.30 و C ،72.C.71نانر های  ENDF-B-VIIو  FENDL3.0و ه چ ین کتاغ انه سطوح مقاطع  MCNPX2.7.0کد 

 04576/1های ک ترل ت ظی ی ضریب تکریر میله %10غا وارن کرنن  ماژوالر کوچک ین راکتورقلب ا، SuperMC3.2.0غرنامه 

 mK 45، غ اغراین، راکتیویته مازان تقریبی آن نیز نارن SuperMC3.2.0غرنامه نر  04971/1و ، MCNPX 2.7.0نر کد 

و گزارشات  مقاالتغا نتایج موجون نر مقانیر حاکی از ه  وانی کد و غرنامه و ه چ ین مطاغقت شون که این می

 .]9،10[نارن

 های ک ترل ت ظی یمازان نر شرای  م تلف ورون میله (: مقانیر ضریب تکریر و راکتیویته1جدول  

 مقاالت و گزارشات MCNPX2.7.0 SuperMC3.2.0 پارامترهای مورد بررسی

 حالت بحرانیت
های کنترل تنطیمی و میله 50%

 های کنترل ایمنیمیله 10%

k=1.00176   0.00028 

های کنترل تنطیمی میله %50ورود 

 های کنترل ایمنیمیله %10و 

k=1.00127    0.00049 

های کنترل میله %50ورود 

های کنترل میله %10تنطیمی و 

 ]9[ایمنی 

 k=1.04576   0.00037 کنترل تنظیمی میله 10%

Ex-Reactivity =43.75 (mk) 

k=1.04971    0.00055 
Ex-Reactivity =47.35 (mk) 

 

k=1.05171   0.0007 

Ex-R =49 (mk) 

]10[ 

 

 شار نوترون

ر انرژی نر نر سااه غازساایکل  200ذرر رنگیری نر  700000غا تعدان  نوترون نر کد و غرنامه شااار اسااباتمحغا توجه غه 

ش ص می شار حرارتی مرغوط غه ارتز گرنن کهحالت غحرانیت م شی ه  شد.متری از کف قلب میسانتی 57حدون اع غی  غا
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شار را نر حدون های ک ترل توان نتیجه گرفت که ورون میلهغ اغراین می شی ه  س ت پایین  %40غه نرون قلب، ارتزاع غی غه 

 .]10،9[نهدانتقال می

  CAREM-25(: توزیع محوری شار حرارتی و کل نر قلب راکتور 4شکل  

شار نوتروتی نر این راکتور نارای تقارن یک شار نر غرخی از نقاط، ورون میله های ک ترل توزیع  سوم غونر و علت افت 

 غاشد.گانولونیوم اکسید غا سطح مقطع جذب غاال میو س وم 

 
 نر حالت غحرانیت غه ازای یک ذرر نوترون راکتور ماژوالر قلب نوترونی حرارتی و کل نرشار (: 5شکل  

 محاسبات توان
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یکدیگر سبات حاکی از مطاغقت کد و غرنامه غا امگاوات حرارتی می غاشد که مح 104توان کل تولیدی نر قلب نر حدون 

 .]9،10[و نتایح گزارشات نارن

غاشااد. غیشااترین می SuperMCنر غرنامه  0.515و  MCNPXنر کد  0.497 تمجت عا ضااریب قله قدرتک ترین مقدار 

 %3.1غونر که مرغوط غه مجت عی است که نارای ی ای  SuperMCنر غرنامه  1.671و   MCNPXنر کد  1.419مقدار نیز 

 غونر و گانولونیوم اکسید نر آن وجون ندارن.

 SuperMC3.2.0و غرنامه  MCNPX2.7.0(: مقایسه محاسبات توان قلب راکتور ماژوالر توس  کد 2جدول  

 مراجع توان حرارتی کل قلب فاکتور پيک توان

SuperMC MCNPX SuperMC MCNPX - 

Maximum=1.671 

Minimum=0.515 

Maximum=1.419 

Minimum=0.497 
103.25 100.7 104 [9,10] 

 
 CAREM-25راکتور قلب  محوری توان نر توزیع :(6شکل  

 :گيرينتيجه بحث و

لب راکتور  یک ق یاغی نوترون یهCAREM-25هدف از این تحقیق، ارز زانر از شاااب غا اسااات ته ،  مه پیشااارف ساااازی غرنا

SuperMC3.2.0 کد  وMCNPX 2.7.0  ستزانر می شد. ا سازی قلب  SuperMCاز غرنامه غا ماژوالر  راکتورهایغرای مدل

سااانگی مدلسااازی، نقت غاال محاساابات، گرافیک غاالی غرنامه جهت  غرای اولین غار غه نلیل مزایای فراوان غرنامه اعم از

مطاغقت حاکی از  محاسباتنر این تحقیق انجام شدر است که  م تلف،های و نسترسی غه کتاغ انهم تلف  ن اهایارائه 

ت ظی ی غه ناخل، قلب نارای مقدار  های ک ترلمیله %10غا ورون . غاشدمی نتایج کد و غرنامه غا یکدیگر و نتایج گزارشات
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ضا mK 45حدونی  سیکل طوالنی کاری این فی خواهد غون که نلیل این امر میراکتیویته ا  14راکتور که نر حدون تواند 

نر ارتزاع  نر زمان غحرانیت نهد که غیشی ه شار حرارتینشان می نر غرنامه و کد توزیع شار محوری نیز مار است، غاشد.

شد و ورون میلهمتری از کف قلب راکتور میسانتی 57حدون  شار را نر حدون های ک ترل میغا شی ه   %40تواند ارتزاع غی

س ت کف قلب انتق س  کد و غرنامه نر  mK 130.74ال نهد. ارز  کل میله ک ترل ت ظی ی غه  شدر تو سبه  و توان محا

 مگاوات حرارتی می غاشد که مقایسه نتایج حاکی مطاغقت کد و غرنامه نارن.  104حدون 
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