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 پرتوییعملکرد ترکیبات مختلف جهت استفاده به عنوان حفاظ   تحلیل

  MCNPXبا استفاده از کد  ،ABVراکتور کوچک و ماژوالر  
 

 (3)زنگیان، مهدی – (2) شایسته، محسن - *(1)کریمی، جواد

 (2و1)مرکز فیزیک ،دانشکده علوم پایه ،جامع امام حسین)ع(دانشگاه -1

 (3)، گروه راکتوردانشکده مهندسی هسته ای ،دانشگاه شهید بهشتی-2

 

 :دهيچک
یا    ته و   بل توجهی مورد توجه کشوووورهای مفتقر قرار تر  قا به طور  ماژوالر  قاتی های تحق امروزه راکتورهای کوچک 

احتمال نش   قب،قدر این نوع راکتورها به د  ل کوچک بودن ابیاد ای در زم نه طراحی و ساخ  آنها در حال انجام اس . تسترده

یکی از اکتور، ربا هدف کاهش آسوو ب نا ووی از تابش بر اوراتورهای  بنابراین ای)بویژه نوترون و تاما( باالسوو .های هسووتهتابش

سی این نوع از راکت سائل مهم در برر س . در این و کمترین حجم طراحی حفاظ ورتویی با بهترین کارایی ،ورهام وژوهش راکتور  ا

س  و  ABVرن کوچک ماژوالر و مد ستفاده از کد به عنوان راکتور مرجع انتفاب  ده ا ستنتعمقکرد ترک بات  ،MCNPXبا ا  ،نگ

ستن ستن Iron-Portland، بتن کارب دتنگ ساخ سرب-کارب د-و تنگ ستفاده  ،تار همگن و غ ر همگنبا دو  به عنوان حفاظ جه  ا

 بررسی  ده اس .ورتویی راکتور 

 

  نوترون، دز تاما ز، دحفاظ ،کوچک راکتور  :کلمات کليدي 

 

 : مقدمه

به طور قابل توجهی مورد توجه کشورهای مفتقر قرار تر ته اس . در  1های اخ ر راکتورهای کوچک ماژوالردر سال

  ود. درمگاوات، راکتور کوچک تفته می 300بندی راکتورها براساس توان، به راکتورهایی با توان ا کتریکی کمتر از دسته

ای برای توسیه این نوع های تحق قاتی تستردهآرژانت ن  یا   و جنوبی، ژاون کشورهایی مانند چ ن، روس ه، آمریکا، کره

( مشفصات 1در جدول) [.2و1]کننده ققب، انواع مفتقفی دارندراکتورها انجام  ده اس . این راکتورها براساس نوع خنک

 ده اس  که از این راکتورها می توان برای تام ن انرژی ا کتریکی در ب نی و ش .تیدادی از این راکتورها ب ان  ده اس 

نوع راکتورها در این  [.3کرد]نقاط دور دس ، استفاده به عنوان آب   رین کن در مناطق ساحقی و و شران  ناورها استفاده 

 ار باالس . بنابراین طراحی بس وترونبویژه تاما و ن ایهای هستهبودن ابیاد ققب، احتمال نش  تابشبه د  ل کوچک 

                                                 
1 Small Modular Reactor 
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اوراتورها و مح ط اطراف راکتور، بس ار بر  ایش آس ب نا ی از تابش های هستهبا هدف کاه ،های ورتویی مناسبحفاظ

توان تا حد زیادی م زان نش  این می ،برای حفاظ های مناسبترک بات جدید و هندسه به کارت ریحائز اهم   اس . با 

مرجع راکتور نوان به ع ABVورتوها به مح ط اطراف راکتور را کاهش داد. در این وژوهش راکتور کوچک ماژوالر و مدرن 

با دو  سربکارب دو تنگستن Iron-Portlandکارب د، بتن تنگستن، تنگستنکارایی ترک بات در نظر تر ته  ده اس  و 

هدف از انتفاب این مواد مقایسه تفاوت در  اس .همگن به عنوان حفاظ ورتویی راکتور بررسی  ده ساختار همگن و غ ر

ز د و محاسبات ها ب ه سازیبرای انجام  حجم و همچن ن م زان کارایی ترک بات مورد استفاده در حفاظ راکتور اس .

 [.4 ده اس ] استفاده MCNPX کد از ،و نوترون تاما هایتابش
 

 [.8و 7، 6، 5ر](: مشفصات برخی از راکتورهای کوچک ماژوال1جدول)

 کشور سازنده توان الکتریکی)مگاوات( کنندهخنک نام راکتور ردیف

1 CAREM-25 آرژانت ن 25 آب سبک 

3 KLT-40S روس ه 35 آب سبک 

4 HTR-PM چ ن 210 تاز هق وم 

5 MASLWR آمریکا 35 آب سبک 

6 ABV روس ه 11 آب سبک 

  

 : روش کار

یک راکتور  ABVراکتور   ده اس . به عنوان راکتور مرجع انتفاب ABVدر این وژوهش راکتور کوچک و ماژوالر 

این راکتور  .کننده اس با س ستم تردش طب یی خنک ،دارای یک ساختار یکپارچه که بوده PWRکوچک ماژوالر از نوع 

این  رک  راکتور را با توجه به سوابق مفتقر در زم نه طراحی،  طراحی  ده اس . OKBMتوسط  رک  روسی 

های جدید، طراحی کرده اس . در ای این کشور و با در نظر تر تن تکنو وژیهای هستهاندازی و شرانساخ  و راه

... نشان داده  ده اس . ( طرحی از اجزای مفتقر این راکتور  امل ققب، مو دهای بفار، محفظه نگهدارنده و 1) کل

  [.9و8 ]( برخی از مشفصات کقی راکتور ب ان  ده اس2همچن ن در جدول)
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 [.9و8]ABV (: طرح کقی از راکتور1 کل)
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 [.9و8]ABV (: برخی از مشفصات راکتور2جدول)

 مقدار کميت

 PWR نوع راکتور

 45 توان حرارتی)مگاوات(

 11 توان ا کتریکی)مگاوات(

 تردش طب یی کنندهس ستم تردش خنک

 Siluminاوران وم + آ  اژ اکس ددی نوع سوخ 

 درصد 5/16 غنای سوخ 

 121 های سوخ تیداد مجموعه

 1300 متر(ارتفاع ققب)م قی

 1219 متر(قطر ققب)م قی

 7 ارتفاع کل راکتور)متر(

 6/2 قطر راکتور)متر(

 زیرکون وم جنس غالف م قه سوخ 

 7/15  شار در مدار اول)مگاواسکال(

 

زارهای محاسووباتی  ووده اسوو . این کد یکی از اب اسووتفاده MCNPXطراحی حفاظ ورتویی از کد برای در این وژوهش 

ای بوده و در آن با اسووتفاده از روش مون  کار و انواع مفتقر ارات مانند: نوترون، های هسووتهسووازیقدرتمند در  ووب ه

ستهو ... ترابرد میوروتون، ا کترون  سی ایمنی آن ود. این کد در طراحی نوترونی راکتورهای ه سباتای و برر  ها، محا

سوخ ، طراحی حفاظ صرف  سازها، طراحی هدف در  تابهای ورتویی، طراحم ها، ورتو وز کی و ... دهندهی آ کار

س اری دارد ستفاده از  با[. 10]کاربردهای ب ققب این راکتور به صورت  ،ABVراکتوراطالعات موجود از  و MCNPXکد ا

دو نوع حفاظ با ساختارهای همگن و غ ر همگن مورد . در این وژوهش ((2)مطابق  کل)سازی  ده اس بیدی  ب هسه

به صورت مجزا و با  Iron-Portlandکارب د، بتن تنگستن، تنگستناز ترک بات  بررسی قرار تر ته اس . در ساختار همگن

کارب د با گن از یک هندسه جدید  امل تنگستن ده اس  در حا  که در ساختار غ ر هم استفادهمفتقر ضفام  های 

ستوانه سط یک ساختار ا ستفاده  ده که تو ضدای به عنوان حفاظ ا س .  زنگ به عنوان غالفالیه  والد  احاطه  ده ا
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متر اسوو . سووانتی 2های مجاور ت رند و  اصووقه ب ن مراکز م قهکدیگر قرار میها در مجاورت یای از این م قهمجموعه

ضای خا ی ب ن م قه س . در  کل)  سرب ور  ده ا ، در داخل ها در کنار یکدیگر( نحوه قرارت ری این م قه3ها ن ز با 

ستفاده از تا ی  حفاظ، س . با ا شان داده  ده ا  نوترونو  تاماهای تابشز ، دMCNPX موجود در کد DFو کارت  F4ن

 محاسبه  ده اس .ترک بات از این  های مفتقربرای ضفام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از ققب ب(ساختار یک مجموعه سوخ                         ا ر(ساختار کقی ققب                       

 .MCNPXبا استفاده از کد  ABVراکتور  ققبسازی (:  ب ه2 کل)
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 .همگن()ساختار غ رکارب د و سربهای تنگستن(: ساختار حفاظ ورتویی  امل م قه3 کل)

 

 : جینتا

 نوترونو  گاما هايز تابشدمحاسبه 

محاسبه  ده اس .  MCNPXبا استفاده از کد  ABVدر اطراف ققب راکتور تاما و نوترون  هایبشز تادر این وژوهش د

تا را  راکتورمحفظه نگهدارنده ققب در اطراف موجود به تدریج ضووفام  الیه حفاظ  این کار، برای ترک بات مفتقر در

و کارت  F4تابشی با استفاده از تا ی  زد ،و با در نظر تر تن روش های کاهش واریانس ا زایش دادهسانتی متر  50مقدار 

DF  . های مفتقرتا ی تیریر همچن ن در این کد، نوترون و تاما به طور همزمان بامحاسبه  ده اسF4  در یک برنامه

س .  ضفام  حفاظ را ا زایش داده و در ترابرد  ده ا سبات به تدریج  ضفام  حدود الیهدر محا متر سانتی 3هایی با 

تنگستن،  امل ترک بات  همگن ساختاربا برای حفاظ ز این بررسی و روند تغ  رات د نتایج مقدار دز محاسبه  ده اس . 

شان  ده  (4سرب، در  کل)کارب دتنگستن امل  غ ر همگنهمچن ن ساختار و  Iron-Portlandبتن و  کارب دتنگستن ن

همگن( نسب  سرب)ساختار غ رکارب دکارب د)ساختار همگن( و تنگستنتایج به دس  آمده ترک بات تنگستنطبق ن اس .

سرب( برای حفاظ نوترون و تاما با هم،  ستن و  سنگ ن)تنگ سبک)کربن( و  ستن به د  ل دا تن ترک بات  به بتن و تنگ

در طراحی حفاظ راکتور های کمتر نسووب  به سووایر مواد، با ضووفام و می توان از این ترک بات  دا ووتهکارایی بهتری 

 استفاده کرد.
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 ا ر( نوترون

 ب( تاما
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-تنگستنهای  امل م قه ز تابشی بر حسب ضفام ، برای حفاظ با ساختار غ ر همگن(: تغ  رات  گاریتمی د4 کل)

 .Iron-Portland و بتن( WCتنگستن کارب د)، (W)و ساختار همگن از تنگستن (WCPb)کارب د موجود در سرب

 : بحث ونتيجه گيري

عمقکرد ترک بات و  ده اس   ب ه سازی  MCNPXکد استفاده از با  ABVراکتور کوچک ماژوالر در این وژوهش ققب 

با دو ساختار همگن و غ ر همگن بررسی  ده اس . سرب کارب دو تنگستن Iron-Portlandکارب د، بتن تنگستن، تنگستن

و بویژه حفاظ  ، کاهش  ضووای ا ووغال  ووده توسووط راکتورطراحی راکتورهای کوچک ماژوالردر یکی از مسووائل مهم 

س . ورتویی آن س  آمده نتایج ا شان می دهد که  به د ستفاده از ن ستنترا ستن،  کارب دک بات تنگ سب  به بتن و تنگ به ن

حفاظ ورتویی اسووتفاده در طراحی  جه  مناسووبی های د تزینهنتوانمی حجم کمترهمچن ن د  ل دا ووتن کارایی بهتر و 

  د.نبا  ABVراکتور 
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