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 جهت استفاده TVSAبا مجتمع های سوخت نسل  VVER1000محاسبات عمق مصرف سوخت راکتور

  نیروگاه هسته ای بوشهرنسل آتی در راکتورهای 
 

   (1)محمدهادی  اسالمی زاده، – (1و2) *روح اله ،قیصری -(1) نجمه مقدسیان،

 علوم پایه، گروه فیزیک دانشکده، دانشگاه خلیج فارس1
 انرژی هسته ایمرکز پژوهشی دانشگاه خلیج فارس،   2

 

 :دهيچک
به  ه کاریدو دور در VVER1000در راکتور TVSA سوخت هایجتمعمنسل عمق مصرف سوخت  محاسبات مقاله،  این در

های مربوطه اعمال و سطح مقطع NJOY. دمای مواد قلب در کد ه استمورد بررسی قرار گرفتMCNPX کمک کد محاسباتی

 ومیاوران دیمتفاوت از اکس بیبا سه ترک UO3O2Gd+2 از میله های جاذب  ،TVSA یهامجتمع یدر طراحاند.محاسبه گردیده

تغییرات، در نتیجه این  ماه افزایش پیدا کرده است. 18 ماه به 12گذاری راکتور از و همچنین طول چرخه فعالیت سوخت استفاده شده
و با نتایج آلبوم نوترونیک راکتور  ، با نتایج راکتور بوشهر مقایسهنتایج حاصل و توجهی افزایشف سوخت به طور قابل مصر عمق

 تا دقت محاسبات مشخص شود. همطاقبت داده شد

  ب، دوره کاریمجتمع سوخت، عمق مصرف سوخت، میله های جاذ  : :کلمات کليدي 

 

 :مقدمه

عهده دارند. امروزه گرمای تولید شتتتده در راکتورهای هستتتته ای راکتورهای هستتتته ای قدرت نقش تولید انرری را به 

فاده قرار می ید انرری الیترییی مورد استتتت به من ور تول و طراحی مدیریت سوخت ر به من و . گیردقدرت، بیشتتتتر 

ل طوی در تولیدری نرار امقدو سوخت ار مقدبا توجه به نوع و سوخت ر، عمق مصتتترف کتوراقلب ری کای سییلها

راکتورها،  تیتوان و طول چرخه فعال شیافزا یبرا یاصتتل یاز راهیارها محاستتبه گردد بایستتتر میکتوری رااسییل ک

ست یهاالمان یدر طراح رییتغ شهر و  یاتم روگاهین یو نگهدار ریتعم ندیساخت و فرآ یهانهیبا توجه هز .سوخت ا بو

همواره تالش  در قلب راکتور، یاستتاستت راتیستتوخت و تعم ضیتعو اتیعملجهت انجام  ازیمورد ن یمدت زمان طوالن

روزافزون  یدگیچیبرداشتتته شتتود. با توجه به پ ییهاها و بهبود عملیرد راکتور گامنهیکه در جهت کاهش هز شتتودیم

عمالً  کاهش مدت زمان توقف راکتور جهت  زاتیتجه نیا یو نگهدار ریو مشتتیالت نصتتب و مونتار و تعم زاتیتجه

س راتیتعم سا شدینم سریپس از هر توقف  م یا شده برا نی. همچنبا سوخت با  ضیتعو اتیعمل یکاهش زمان صرف 

شده در صنعت هسته نیراهیار نو کی. ]1[باشدینم سریم تهیویو کنترل راکت تیریو مد یمنیتوجه الزامات ا  ،یامطرح 
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س شیافزا شدیراکتور م تیفعال یلیطول  س شی. افزابا و از  افتهی شیزمان کارکرد راکتور افزا شودیباعث م یلیطول 

از ميله  TVSAهای  در طراحی مجتمع .]2[ابدیسوخت کاهش  ضیتعو اتیعمل یصرف شده برا یهازمان گریطرف د

صورت ه ب 3O2Gd مینیگادول دیاکس ماده جاذب استفاده شده ومیاوران دیمتفاوت از اکس بیبا سه ترک 3O2Gd  جاذبهاي 

 شیامیان افزا دیاکست ومیجاذب گادولون یهالهیم .برده شتد بیار یستوخت انتخاب یهالهیدر م 2UOبا  یسیم ایمخلوط 

صرف و ط شاخص ها یلیس ولم صاد یو  سباتی چند من وره و با  MCNPکد  .]4و3[ دارد یرا در پ یاقت یک کد محا

ترین استتت. این کد، ییی از قویطیف انرری پیوستتته برای طراحی مستتاول گوناگون از جمله طراحی رآکتور و حفا  

سته کدهای سباتی ه شمار میمحا ساس روش مونتای به  ست، روی معادله رود و بر ا کارلو که خود یک روش آماری ا

سبتی شبیه .کندترابرد و در مدهای مختلف کار می ستفاده از کد محا ست. ییی از  MCNPX2.6سازی با ا شده ا انجام 

 ].5[است CINDER90، توانایی آن در محاسبه میزان مصرف سوخت به کمک کد جانبی X2.6های مهم نسخهقابلیت

 : روش کار

سوخت  سپس چیدمان جدید قلب راکتور با مجتمع  صورت گرفته و  ستفاده از کد مذکور  شهر با ا سند نهایی نیروگاه بو

ست. TVSAجدید  شرکت روس اتم انجام پذیرفته ا سط  شده تو ی جاذب درون ماده با توجه به اطالعات طراحی اراوه 

شخصات مجتمع ، م 1جدولدر  باشد.گرم بر سانتی متر میعب می 55/10باغل ت  GdO3+UO2های جاذب ثابت، میله

 اند. داده شده TVSA راکتور کاری در دوره اولسوخت  یها

 ]4  [آن نشیدرصد غناونحوه چ )یدر دوره اول کار TVSAسوخت راکتور  یهامجتمعمشخصات  :1جدول
های تعدادمیله میانگین غنا )درصد( نوع مجتمع

 سوخت )درصدغنا(

سم جاذب در مجتمع 

 سوخت

 های شامل سم جاذبتعداد میله

(Gdo3/235U) 

تعداد هرنوع مجتمع 

 سوخت در قلب

AU22 20/2 (20/2)312 - - 42 

5AV30 99/2 (00/3)303 37 9(4/2/5) وجود دارد 

AWU39 90/3 (00/4)243 

(60/3)60 

 24 9(3/3/5) وجود دارد

GO390 90/3 (4)240 

(60/3)66 

 12 6(3/3/5) وجود دارد

GO 390 90/3 (4)240 

(60/3)66 

 18 6(3/3/5) وجود دارد

GO430 30/4 (4)240 

(60/3)66 

 30 6(6/3/5) وجود دارد
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در قلب  AU 13مجتمع سوخت  ین تفاوت کهکاری می باشد با ا دومکاری راکتور نحوه چینش همانند دوره  ره اولددر 

 وجود ندارد. GO 430 مجتمع سوخت درصد وجود دارد و 3/1با میانگین غنای  48به تعداد 

بارگذاری شده در های سوخت و افزایش تعداد محدود میله TVSAهای سوخت نسل سازی ابعاد طراحی مجتمعبا بهینه

مگاوات حرارتی در ن ر گرفته  3120درصدی توان )شار( را در قلب راکتور مقدار  4، افزایش 1000VVERقلب راکتور 

%  4/2 بیبه ترت ومیاوران دیمتفاوت از اکس بیبا سه ترک یسیم ایصورت مخلوط ه ب 3O2Gd مینیگادول دیاکسشده است. 

قلب  های سوختهای چیدمان مجتمع، نقشه1در شیل  .ه استاستفاده شد%  0/95به%  0/5با نسبت %  6/3 و%  3/3و 

 . اندداده شده)با غنای متفاوت(   TVSA راکتور دوره دوم کاری در دوره اول کاری و

 
 

 )الف(                                                         )ب(                            

ب( دوره دوم ) یدوره اول کار الف() TVSAمتفاوت(در قلب راکتور  یسوخت )با غناها یهامجتمع دمانیچ: 1شیل 

 ]4[یکار

را  (B)اغلب میانگین عمق مصرف از مهم ترین پارامترهای اقتصادی یک راکتور هسته ای، میزان مصرف سوخت می باشد

ای، در عرض مدت زمان قرار بارگذاری شده در راکتور هستههای سوخت به صورت مقدار انرری که از واحد جرم هسته

 ، انرریfuelm(kg)گذاری ای با سوختاگر راکتورهای هسته  .کنندداشتن آن در قلب راکتور بدست می آید، تعریف می

t(day)×N (MW) =(MWday)KQ        :را تولید کرده باشد، در این صورت عمق مصرف سوخت برابر است با

𝐵𝑈𝑅𝑁𝑈𝑃 =
𝑄𝑘

𝑀𝑓𝑢𝑙𝑒
      

 محاسبه و نتایج کار در بخش بعدی داده شده اند. Burnبا استفاده از کارت  MCNPXمحاسبات مصرف سوخت در کد 
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 : جينتا
 اند. اراوه شده  TVSAنمونه از مجتمع های سوخت دو، 2 در شیل

   
 )الف(                                                                     )ب(                          

  30AV5 ب( 39AWU الف( نوعTVSA سازی شده راکتور شبیه هایمجتمع شیآرا: 2شیل

با )میله سوخت  60و( درصد 4با غنای )میله سوخت 243شامل  AWU  39سوخت شبیه سازی شده آرایش مجتمعدر 

می باشد.  (درصد5درصد و گادولنیوم اکسید  95درصد به نسبت  3/3با اورانیوم )تا جاذب سوختنی 9و  (درصد 6/3غنای 

روز  3/301به ازای زمان کمینه و بیشینه محاسبه شده که زمان کمینه   TVSAعمق مصرف سوخت برای مجتمع سوخت 

به روز ودوره دوم  7/289دوره اول  به ازای مصرف سوخت برای راکتور بوشهر  عمقباشد، روز می  478و زمان بیشینه 

 روز محاسبه شده است.   8/293ازای 

 نیانگیم 6و  5در شکل ، در دوره اول راکتور بوشهر و TVSAراکتور   عمق مصرف سوخت نیانگیم 4و  3شیل در 

عمق مصرف  نیانگیم ،8و 7در شکل مقایسه شده است.راکتور بوشهردر دوره دوم و TVSA راکتور عمق مصرف سوخت

 .محاسبه وبا نتایج آلبوم نوترونیک راکتور مقایسه شده است بوشهر راکتور دوم اول و دوره درسوخت 
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 زمان کمینه.در TVSAبا راکتورآن  سهیو مقادر دوره اول بوشهر راکتور عمق مصرف سوخت نیانگیم: 3شیل

 
 زمان بیشینه.در TVSAبا راکتورآن  سهیدوره اول و مقا درعمق مصرف سوخت راکتوربوشهر نیانگیم:4شکل

 زمان کمینه.در TVSAبا راکتور آن سهیو مقادر دوره دوم بوشهر عمق مصرف سوخت راکتور نیانگیم:5شکل 
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 زمان بیشیدرTVSAبا راکتور آن سهیو مقادر دوره دوم بوشهر عمق مصرف سوخت راکتور نیانگیم:6شیل 

 یبا آلبوم نوترونآن  سهیو مقادر دوره دوم عمق مصرف سوخت راکتوربوشهر نیانگیم :7شکل

 
 .کیبا آلبوم نوترون آن سهیو مقا دوره اول راکتوربوشهر درعمق مصرف سوخت  نیانگیم: 8شکل 

 : بحث ونتيجه گيري

 35/12کاری در سییل دوم و GWd/MTU 91/11 با برابر است بوشهر راکتوردر سییل اول کاری مقدار برناپ 

GWd/MTU راکتور بوشهربرناپ در مجموع هر دو سییل  مقدار .باشدمی، GWd/MTU 26/24  حاصل شده است که

ای مناسب با درصد خطای ناچیز ( نتیجه GWd/MTU 87/24در مقایسه با مقدار آلبوم نوترونی راکتور در هر دوسییل) 

 برابر است باروز  313برای زمان کمینه، دوره اول  TVSAدر سییل اول کاری راکتور با مجتمع  . مقدار برناپاست

GWd/MTU  12/13 روز 301 در سییل دوم کاری، و GWd/MTU 8/12میزان تغییرات  .باشدمیBurn up  برای قلب
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در صورتی که برای است؛  GWd/MTU 4/40و در زمان بیشینه،  GWd/MTU 92/25با جدید در مجموع در زمان کمینه 

با افزایش زمان کاری راکتور و جلو رفتن در طول سییل میزان غلطت  می باشد. GWd/MTU 26/24قلب فعلی برابر 

هدف گذاری اصلی که دست یابی به برناپ بیشتر و  گردد.یابد، تا اینیه در انتهای سییل صفر میاسید بوریک کاهش می

بدون   TVSAشده است. به عبارت دیگر این قلب یعنی چینش قلب راکتور با سوختطول سییل بیشتر است حاصل 

های راکتور و توربین را چه به لحا  مالی واقتصادی و چه از ن ر زمانی و تعداد توقفایجاد تغییرات اساسی در سیستم

 .ها برای عملیات تعویض سوخت مزیت اقتصادی زیادی را  نسبت به سوخت فعلی داراست

  :دانیقدر
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