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

 در قلب راکتور تهران کانال خشکمنی يانوترونی و مطالعات 
 

 روح اهلل عادلی عارف رحيميان، ميرمحمدرضا سيدحبشی، ،*رخانی دهکردیين اممحمد امي
 ایمنی هستهيای، پژوهشکده راکتور و اپژوهشگاه علوم وفنون هسته1

 ای، پژوهشکده پالسما و گداختپژوهشگاه علوم و فنون هسته2
 

 :چکیده
به محاسبات نوترونی و ایمنی برای  حقیقتدر این شود. دهی با شار نوترون سریع استفاده میتابش برای ر راکتورهااز کانال خشک د

های محفظه پرداخته شده است. در طرح پیشنهادی از MCMPXایجاد کانال خشک در راکتور تحقیقاتی تهران با استفاده از کد 
 در ایمنی و نوترونی محاسبات تغییر پارامترهای .راکتور تهران برای ایجاد کانال خشک استفاده شده استپرتودهی موجود در قلب 

از شرایط بهتری برای ایجاد کانال خشک  A3و  D6دهد که کانال میمحاسبات نشان  این طرح دارد. قابل اجرا بودن نشان از راکتور
 باشند.برخوردار می

 

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

  

 مقدمه:

 .[1]گیرددر راکتورها به منظور استفاده از شار نوترونی سریع برای پرتودهی نمونه ها مورد استفاده قرار می کانال خشک

با  این راکتور. استشروع به ساخت شده  AMFه.ش توسط شرکت آمریکایی  1340در سال  ،راکتور تحقیقاتی تهران

و با درجه  Al-8O3Uمگاواتی از نوع استخری بوده و سوخت جدید آن به صورت ترکیب شیمیایی  5قدرت حداکثری 

 cm 75 46از جنس آلومینیم به ابعاد   6 9صفحه نگهدارنده قلب مشتمل بر یک شبکه باشد. می 20غنای پایین % 

های های سوخت، بازتابندههباشد. در قلب عالوه بر میلهای سوخت میهمحل بالقوه برای قرارگیری میل 54است که دارای 

امکانات متنوعی  TRR در در قلب ایجاد شده است. هایی خالی جهت پرتودهی نمونههمچنین محل. گرافیتی وجود دارد

  .[2] های در این طراحی وجود دارداین وجود نقصبا  بینی شده استجهت پرتودهی نوترونی پیش

بدین منظور در نوترون سریع است بیشتر های این راکتور عدم وجود کانال خشک برای پرتودهی با شار یکی از نقص

. در این طرح از در راکتور تحقیقاتی تهران پرداخته شده استاین مقاله به بررسی طرحی برای ایجاد کانال خشک 

ای از جنس آلومینیم و حذف آب موجود های پرتودهی موجود در راکتور استفاده شده است و با قرار دادن محفظهمحفظه

توجه به در محفظه سعی در ایجاد کانال خشک برای راکتور تهران شده است. با توجه به تغییرات ایجاد شده در قلب 
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های نبود کانال در حالت اولیه ایمنیو  محاسبات نوترونی به این دلیل حائز اهمیت است و ایمنی محاسبات نوترونی

  انجام گرفته است.در این مقاله  خشک و در حضور کانال خشک

 روش کار: 

 شکل) سازی شده استشبیهراکتور تحقیقاتی تهران در حالت طبیعی و بدون استفاده از کانال خشک  در ابتدا قلب

مجتمع سوخت  28این قلب شامل دهی بدست آمده است. های پرتونوترونی هر یک از محفظه پارامترهایو  الف(_1

SFE  مجتمع سوخت  5و  %20صفحه سوخت با غنای  19می باشد که هر یک شاملCFE  صفحه  14که هر یک شامل

مکان برای  5شوند. همچنین این قلب دارای بوده و میله های کنترل در این مجتمع ها وارد می %20با غنای  سوخت

در بخش بعد با قرار دادن کانال خشک قرار گرفته است.  F3,A3, D6,E9,A9های پرتودهی مواد می باشد که در موقعیت

کانال  ب_1 شکل نوترونی بدست آمده است. بار دیگر پارامترهای ب(_1 شکل) دهیهای پرتودر هر یک از محفظه

 6/6 × 8/6ابعاد کانال خشک در نظر گرفته شده  دهد.می شانن را A3خشک ایجاد شده در قلب راکتور تهران در جایگاه 

در تمامی  بوده است. (cm 2/69) وختمیلیمتر بوده است ارتفاع آن برابر با ارتفاع یک س 4آن برابر با  و ضخامت سانتیمتر

 ENDF/B-VIمقطع 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.

ایمنی، ضریب باالترین توان شعاعی و محوری و کل، شار در نبود کانال خشک و حضور آن بررسی خاموشی یا راکتیویته 

 .[3]شده است. نحوه محاسبه هر یک از پارامترها در مراجع بیان شده است

  
 )ب( )الف(

 A3 در محفظه کانال خشک)ب(  MCNPXسازی شده با شبیه قلب)الف(  1 شکل
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 نتایج:

 است. نشان داده شده 1 جدول کانال خشک در حالت طبیعی و حضورراکتور تهران در  نوترونی مهم قلبپارامترهای 

 D6کانال مورد در تمامی موارد بجز در  گرفتن کانال خشک راشود که مقدار ضریب تکثیر راکتور بعد از قرمشاهده می

دلیل افزایش ضریب باشد کاهش یافته است که با توجه به کاهش مقدار آب طبیعی است. که تقریبا در مرکز راکتور می

اثرات  ناشی از در راکتور نیز تطابق داردکه با مشاهدات تجربی  D6تکثیر در هنگام قرار گیری کانال خشک در محفظه 

over moderated در تمامی موارد بغیر از کانال راکتیویته اضافی  .[2]باشدمیD6 .و  حاشیه خاموشی کاهش یافته است

ضریب مقدار . در که نشان از افزایش ایمنی راکتور دارد ها افزایش یافته استدر تمامی حالت های کنترلارزش میله

و این ضریب در تمامی موارد در محدوده ایمنی  مشاهده نشده استها تغییرات خاصی توانی در تمامی حالت باالترین

قرار  D6موقعیت زمانی که کانال خشک در ز غیر اب هاتمامی حالتضریب باالترین توان در  .[2]راکتور تهران بوده است

واقع شده این مولفه در  D6و برای زمانی که کانال خشک در موقعیت بوده است  D5در مجتمع سوخت  گرفته است

 تعداد نوترون D6گیری کانال خشک در موقعیت با قرار این تغییر به این دلیل است که رخ داده است B7مجتمع سوخت 

و در این صورت مکان  یابدکاهش مینیز  D5و در نتیجه تولید گرما در مجتمع سوخت شود میکند  کمتری در این کانال

  .جابجا خواهد شد B7به موقعیت  توان  باالترینقرارگیری ضریب 

 و بدون کانال خشک های مختلفهای نوترونی راکتور در حضور کانال خشک در موقعیتمولفه 1 جدول

 A3 A9 D6 E9 F3 مولفه
Without 

Dry Canal 

effK 01567/1 01671/1 02394/1 01736/1 01608/1 018/1 

(pcm) 𝛒 82/1542 54/1643 03/2338 38/1706 55/1582 94/1718 

 (pcm) 𝛒𝐰 61/13451- 32/13320- 94/13953- 15/13305- 66/13456- 26/11990- 

(pcm) 𝛒𝐞𝐱 83/5533- 45/5493- 09/6402- 82/5473- 61/5535- 74/5697- 

 (pcm) 𝛒𝐬 78/7917 87/7826 84/7551 33/7831 04/7921 52/6292 

PPF (radial) 219/1 22/1 182/1 216/1 212/1 209/1 

PPF (Axial) 73/1 73/1 75/1 73/1 73/1 73/1 

PPF 11/2 12/2 1/2 11/2 1/2 1/2 

 

های پرتو دهی راکتور تهران با توجه به انرژی به سه گروه نوترون شار موجود در هر یک از محفظه 2جدول در 

)تقسیم بندی  تقسیم شده است (eV 0-4)و گرمایی( eV 2/9188 -4فوق حرارتی )، (MeV 20- 10-3×1882/9) سریع
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بیان در هنگام حضور کانال خشک و در نبود آن  MW 5برای توان  و مقدار حاصل در هر گروه انرژی (Wims [4]کد 

ها شار گرمایی کاهش و شار فوق گرمایی و سریع افزایش یافته است. با شود که در تمامی حالت. مشاهده میشده است

دارای بهترین  D6وردن شار سریع نوترون مناسب است کانال آتوجه به اینکه هدف از استفاده از کانال خشک بدست 

های فظهموجود در هر یک از محکل شار همچنین  باشند.ها میبهترین انتخاب F3و سپس A3موقعیت و بعد از آن 

 در و در هنگام وجود کانال خشک در آن محفظه پرتودهی نبود کانال خشک راکتور تهران در MW 5در توان  پرتودهی

شود که راکتور دیده می D6بیشترین شار در محفظه  در هر دو حالت شود کهمشاهده می. نشان داده شده است 2جدول 

 دارای بیشترین شار A3باشد و پس از آن مرکز قلب قابل توجیه میبا توجه به قرارگیری این محفظه تابش دهی در 

ها شار کل نوترون پس از قرار دادن کانال خشک کاهش یافته است. این پدیده ناشی از کاهش در تمامی کانال د.باشمی

 ای به دلیل کاهش کند کننده است.شکافت هسته
 MW 5های مختلف در توان موقعیتهای مختلف در شار کانال خشک در انرژی 2جدول 

 موقعیت شار

A3 F3 D6 A9 E9 

گرمایی 

 2
n

Cm
 

 +9/3E13+ 74/3E13+ 33/8E13+ 04/3E13+ 79/3E13 بدون کانال خشک

 +52/2E13+ 38/2E13+ 38/4E13+ 33/2E13+ 55/2E13 با کانال خشک

فوق 

حرارتی 

 2
n

Cm
 

 +8/7E12+ 55/7E12+ 93/1E13+ 18/5E12+ 32/7E12 کانال خشکبدون 

 +49/9E12+ 16/9E12+ 35/2E13+ 82/6E12+ 97/9E12 با کانال خشک

سریع

 2
n

Cm
 

 +43/1E13+ 38/1E13+ 59/3E13+ 87/8E12+ 24/1E13 بدون کانال خشک

 +04/2E13+ 95/1E13+ 17/5E13+ 32/1E13+ 93/1E13 با کانال خشک

کل 

 2
n

Cm
 

 E11/6 13+E87/5 14+E38/1 13+E44/4 13+E76/5+13 بدون کانال خشک

 E51/5 13+E25/5 14+E19/1 13+E33/4 13+E47/5+13 با کانال خشک

در نبود کانال  دهیهای پرتوت مختلف هر یک از محفظهارتفاعا در MW 5قدرت  در کل شار نوترونی 2شکل 

با توجه به مقدار  که شودمشاهده می نشان داده شده است. ب(-2شکل الف( و در حضور کانال خشک )-2شکل خشک )

های کنترل در داخل قلب وارد شده است( و شرایط کلی ارتفاع میله کنترل وارد شده به قلب )تقریبا نیمی از ارتفاع میله
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و قرار دادن کانال خشک سبب جابجایی مکان  باشدها دارای بیشترین شار میکانالمتری از ابتدای سانتی 20در قلب، 

  سبب کاهش شار شده است. و تنها شودبیشترین شار نمی

  

 )ب( )الف(

-دهی در ارتفاعات مختلف )ب( شار کانال خشک در ارتفاعات مختلف در موقعیتهای پرتو)الف( شار محفظه 2شکل 

 های خشکیک از کانالهای متفاوت در هر 

در نبود کانال خشک  راکتور MW 5در توان  طیف انرژی شار موجود در هر یک از محفظه های پرتودهی 3شکل 

ها های موجود در محفظهمشاهده می شود که نوترون نمایش داده شده است. ب(-3شکل الف( و در حضور آن )-3شکل )

های فوق گرمایی در حضور کانال خشک افزایش و شار شار نوترون باشند.می MeV 1بیشتر دارای انرژی در حدود 

 نوترون گرمایی کاهش یافته است. 
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 )ب( )الف(

 های خشکهای پرتودهی )ب( طیف انرژی شار در هر یک از کانال)الف( طیف انرژی شار در هر یک از محفظه 3شکل 

 گیری:نتیجه

کانال خشک در راکتور تحقیقاتی تهران پرداخته شده است و محاسبات در این مقاله به بررسی طرحی برای ایجاد 

های پرتودهی موجود در قلب راکتور تهران برای نوترونی و ایمنی اولیه برای آن انجام گرفته است. در این طرح از کانال

های کنترل، ، ارزش میلهایجاد کانال خشک استفاده شده است. محاسبات نوترونی و ایمنی اولیه شامل محاسبه ضریب تکثیر

های حاشیه خاموشی، راکتیویته اضافی و ضریب باالترین توان انجام گرفته است. همچنین محاسبات شار در محفظه

دهد با توجه به شار نوترون ها انجام شده است. محاسبات نشان میپرتودهی در حضور کانال خشک و نبود آن در محفظه

از بهترین شرایط برای این طرح برخوردار  A3و  D6های کانال خشک ایجاد شده در محفظهها، محفظهسریع ایجاد شده در 

بهترین شرایط  A3د کانال رسبرای تولید رادیو دارو به نظر می D6. با این وجود با توجه به کارکرد زیاد محفظه هستند

   باشد.عملیاتی برای ایجاد کانال خشک را دارا می
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