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  MASLWRمحاسبات مصرف سوخت راکتور کوچک و ماژوالر 

  MCNPX با استفاده از کد 

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

 (1و2)مرکز علم و فناوری فیزیک ،دانشکده علوم پایه، دانشگاه جامع امام حسین)ع( 

 (3)شهید بهشتی، دانشکده مهندسی هسته ای، گروه راکتوردانشگاه 

 چکيده:
شتن برخی قابلیت از جمله کوچک بودن شورهای توجهی مورد ت، به طور قابلامروزه راکتورهای کوچک ماژوالر به دلیل دا وجه ک

ت. یکی از مسائل در زمینه طراحی و ساخت آنها در حال انجام اسنیز ای های تحقیقاتی گستردهمختلف قرار گرفته است و فعالیت

صر مختلف مو سی میزان تغییرات عنا سوخت و برر صرف  سبات م جود در مهم در طراحی نوترونی قلب این راکتورها، انجام محا
 MCNPXبا استتتداده از کن  ،MASLWRدر طول فعالیت راکتور استتت. در این وهوهب برای راکتور کوچک ماژوالر و منرن  ،قلب

سوخت با غناهای  سوخت برای  صرف  سبات م سبات میز 8و  95/4، 5/4، 4، 5/3محا ست. در این محا شنه ا صن، انجام  ان در
برای  149اماریومو س 135سموم نوترونی زینان و (241و239های ولوتونیوم)(، ایزوتوپ238و  235های اورانیوم)ییرات ایزوتوپتغ

 فعالیت راکتور بررسی شنه است.یک دوره مشخص از 

 MCNPX، مصرف سوخت، کن راکتور :کلمات کليدي 

 

 : مقدمه

به طور قابل توجهی مورد توجه کشتتورهای مختلف قرار گرفته استتت. در  1های اخیر راکتورهای کوچک ماژوالردر ستتال

سته ساس توان، به راکتورهایی با توان الکتریکی کمتر از د شود. مگاوات، راکتور کوچک گدته می 300بننی راکتورها برا

این نوع ای برای توستتعه های تحقیقاتی گستتتردهدر کشتتورهایی ماننن چین، روستتیه، کره جنوبی، ژاون و آرژانتین فعالیت

شونن طوریکه مولنهای بخار در مجاورت ساخته می 2[. این راکتورها به صورت یکپارچه2و1]راکتورها انجام شنه است

های رابط شنه است. بنابراین احتمال محدظه اصلی راکتور قرار گرفته و این امر موجب کاهب طول لولهقلب و در داخل 

[. راکتورهای 3شتتود]نیز کاهب یافته و این امر موجب افزایب ایمنی راکتور می 3وقوع حادثه از دستتت دادن خنک کنننه

                                                 
1 Small Modular Reactor 

2 Integrate 

3 Loss of Coolant Accident 
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ودن ابعاد، وایین بودن توان، قابلیت حمل و نقل و ها از جمله کوچک بکوچک ماژوالر به دلیل داشتتتتن برخی از قابلیت

سرمایه سبت به راکتورهای قنرت بزرگ، وایین بودن میزان  ستگذاری اولیه ن سیار مورد توجه قرار گرفته ا یکی [. 5و4]ب

 از مسائل مهم در زمینه طراحی این نوع راکتورها، انجام محاسبات مصرف سوخت قلب است. در واقع با بررسی تغییرات

صرف ایزوتوپ صر مختلف در طول فعالیت راکتور، میمیزان تولین و یا م توان میزان کارایی آن را برای یک بازه های عنا

[ به عنوان مرجع 6]MASLWR4زمانی مشتتخص مورد بررستتی قرار داد. در این وهوهب راکتور کوچک ماژوالر و منرن 

، محاسبات مصرف سوخت 8و  95/4، 5/4، 4، 5/3با غناهای  اکسین اورانیومسوخت دی و برای در نظر گرفته شنه است

سی شامل زینان ایزوتوپ تغییراتمیزان  شامل برر سموم نوترونی  ساماریوم 135های اورانیوم، ولوتونیوم و همچنین   و 

یران انجام شنه این مقاله بر اساس همکاری با سازمان انرژی اتمی اانجام شنه است.MCNPX[7 ]از کن  با استداده ،149

 است.

 

 : روش کار

 استتتت. وروژه طراحی و ستتتاخت این راکتور MASLWRراکتور کوچک و ماژوالر  ،این وهوهب راکتور مورد نظر در

شتیبانی و هنایت می سط وزارت انرژی ایاالت متحنه آمریکا و مجموعه  24 [. در این راکتور در مجموع تعناد8شود]تو

تور دارای لب راکگیرنن. قای قرار می( درون یک محدظه استتتوانه1ستتوخت با هننستته مربعی قرار دارد که م ابل شتتکل)

نگهنارننه  های، محدظه core barrelها شتتامل متر استتت. الیه 5/1چنن الیه مختلف استتت که ق ر داخلی اولین الیه آن 

اکتور یک [. هر مجموعه ستتوخت مربعی قلب ر9و8اولیه و ثانویه بوده که فضتتای بین این الیه ها با آپ ور شتتنه استتت]

نترل و ... های مختلف ماننن میله ستتوخت، کفضتتا برای قرارگیری میله 289تعناد دارد و در هر مجموعه  17*17آرایب 

سوخت،  ست. در هر مجموعه  شنه ا سوخت و  264تعبیه  شنه  در نظر گرفته guide tubeمحل خالی به عنوان  25میله 

 است.  ( نشان داده شنه2های مورد استداده در آن، در شکل)های سوخت قلب و میلهاست. هننسه مجموعه

 

 

 

 

                                                 
4 Multi-Application Small Light Water Reactor 
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 MCNPX[8.]با استداده از کن  MASLWRای قلب راکتور سازی مق ع استوانهشبیه(: 1شکل)
 

 

 

 

    مجموعه سوخت           ساختار مربعی یک : (الف

 میله سوختای مق ع استوانه: (پ

 MCNPXبا استداده از کن  MASLWRسازی اجزای قلب راکتور شبیه(: 2شکل)

 

، قلب این راکتور به MASLWR[ و همچنین اطالعات موجود از راکتور 7] MCNPXدر این وهوهب با استتتتداده از کن 

شبیه سبات از اثر توزیع دما بر مصرف سوخت صرف نظر شنه است. سازی شنه است. صورت سه بعنی  در این محا

ستداده از کارت  سوخت با ا صرف  سبات م سوخت موجود در کن BURNمحا  8و  95/4، 5/4، 4، 5/3با غناهای  برای 

 انجام شنه است.درصن 

 : نتايج

 ستتازی شتتنه با کن در بخب اول از این وهوهب و با هنف اطمینان از صتتحت قلب راکتور شتتبیهMCNPX مقنار  ،

سوخت دی ضریب تکثیر قلب سین اورانیوم با غناهای برای  شنه و  8و  95/4، 5/4، 4، 5/3اک سبه  صن محا این در

( مقایستتته شتتتنه Alexey I. Soldatov[9]توستتتط ))ارائه شتتتنه CASMOکن  مقادیر محاستتتبه شتتتنه بانتایج با 

 ((.1است)جنول)

  (شکل سوخت با  BURNUPبرحسب  238و  235های اورانیوم ( نمودار تغییرات چگالی اتمی ایزوتوپ3در  برای 

شکل چ 8و  95/4، 5/4، 4، 5/3غناهای  ست. م ابل  شنه ا سم  صن، ر و  235های اورانیوم گالی اتمی ایزوتوپدر
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صرف  238 شینه بوده که به تنریج با گذر زمان و م سوخت تازه داریم، دارای مقنار بی در ابتنای فعالیت راکتور که 

به دلیل شتتکافت و همچنین گیراننازی نوترون و  235یابن. کاهب چگالی اورانیوم ستتوخت، این مقادیر کاهب می

های متوالی نوترون استتت که این امر نیز گیراننازی 238استتت و دلیل اصتتلی کاهب اورانیوم  236تولین اورانیوم 

 شود. مختلف در قلب راکتور می 5موجب تولین عناصر فرااورانیومی

  بر حستتب  149و ستتاماریوم  135نمودار تغییرات چگالی اتمی ستتموم نوترونی زینانBURNUP  برای ستتوخت

تنای فعالیت ( رسم شنه است. م ابل این شکل در اب4)درصن، در شکل 8و  95/4، 5/4، 4، 5/3اورانیوم با غناهای 

ک مقنار بیشینه ای شکافت در قلب، چگالی اتمی زینان افزایب یافته و دارای یهای زنجیرهراکتور و با شروع واکنب

آنها نیز  انمیزو با افزایب غنا  داشتهبه غنای سوخت بستگی  149اریومو سام 135سموم نوترونی زینان میزان .است

 یابن.در قلب افزایب می

 (نمودار تغییرات جرم ایزوتوپ5در شتتکل ) وم با بر حستتب زمان، برای ستتوخت اورانی 241و  239های ولوتونیوم

ر قلب فقط ای فعالیت راکتور ددرصتتن، رستتم شتتنه استتت. با توجه به اینکه در ابتن 8و  95/4، 5/4، 4، 5/3غناهای 

ست و به تنریج با گذر زمان و گیراننازی صدر ا سط های متواورانیوم داریم، مقنار ولوتونیوم در ابتنا  الی نوترون تو

لب افزایب می، ایزوتوپ238اورانیوم  ها در ق قنار آن یل و م بن. در مورد ایزوتهای مختلف آن تشتتتک های وپیا

سینه و رونن، مقن241و  239ولوتونیوم  شینه ر صعودی آن  ار موجودی آن ها در قلب با گذر زمان به یک مقنار بی

ست که ایزوتوپمتوقف می شکمی 241و  239های شود. دلیل این امر، این ا شونن و تواننن با نوترون حرارتی  افته 

سوخت نیز ب شود. همچنین مقنار تولین ولوتونیوم به غنای  شته وبخشی از آن ها در قلب مصرف  به طور  ستگی دا

 یابن.کلی با افزایب غنا مقنار آن کاهب می

 CASMOو  MCNPXتکثیر محاسبه شنه با استداده از کنهای (: مقایسه مقادیر ضریب1جنول)

 درصن 8و  95/4، 5/4، 4، 5/3برای سوخت با غناهای 

تکثیر موثر با خ ای محاسبه ضریب

 MCNPXاستداده از کن 

 تکثیر موثرضریب

 (MCNPX)کن 

 تکثیر موثرضریب

 [8]( CASMO)کن 

 سوختغنای 

 )درصن(

00046/0 37076/1 3674/1 5/3 

00067/0 40169/1 3939/1 4 

00066/0 42377/1 4153/1 5/4 

00061/0 44068/1 4313/1 95/4 

                                                 
5 Transuranic elements 
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00052/0 51384/1 4963/1 8 

 

 الف(                     

 

 

 238پ( اورانیوم                                            235اورانیوم 

 ، برایBurnupهای اورانیوم بر حسب (: تغییرات چگالی اتمی ایزوتوپ3شکل)

 درصن 8و  95/4، 5/4، 4، 5/3سوخت با غناهای 
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 135پ( زینان                                                          149الف( ساماریوم            

  ، برای سوخت با  غناهایBurnup(: تغییرات چگالی اتمی زینان و ساماریوم بر حسب 4شکل)

 درصن 8و  95/4، 5/4، 4، 5/3

 

 

                

 

 

 

 

 

 241پ( ولوتونیوم                                          239الف( ولوتونیوم 

 های ولوتونیوم بر حسب زمان برای سوخت بامیزان ایزوتوپ(: تغییرات 5شکل)

 درصن 8و  95/4، 5/4، 4، 5/3غناهای  

 : گيرينتيجه بحث و

درصن انجام شنه  8و  95/4، 5/4، 4، 5/3اکسین اورانیوم با غناهای در این وهوهب محاسبات مصرف سوخت برای دی

و  235، برای ایزوتوپ های اورانیوم ABVد در قلب راکتورهای مختلف موجوایزوتوپاست و تغییرات زمانی میزان 
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، برای یک دوره 149و ساماریوم  135و همچنین سموم نوترونی زینان  241و  239، ایزوتوپ های ولوتونیوم شکافای 238

نتایج نشان می دهن که با افزایب غنای سوخت، میزان سموم نوترونی موجود مشخص از فعالیت راکتور انجام شنه است. 

در قلب این نوع راکتورها به طور قابل توجهی افزایب یافته و می توانن عملکرد راکتور را در حین فعالیت تحت تاثیر قرار 

، بایستی طوالنی ا طول سیکلب جهت فعالیت ایمن و کارآمن کوچک، راکتوریک در طراحی نوترونی قلب دهن. بنابراین 

 به این مسئله توجه شود.
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