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افزایش شار نوترون سریع در کانال پرتودهی راکتور تحقیقاتی تهران
زارعی،زهرا ( -)1امین مظفری ،مسعود*( – )2حسن زاده ،مصطفی( -)2محمدی ،سعید

( )1
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پیام نور مرکز مشهد ،گروه فیزیک

 2سازمان انرژی اتمی ،پژوهشکده علوم و فنون هستهای ،پژوهشکده راکتور و ایمنی هستهای

چکيده:
در این تحقیق با هدف افزایش شاااار روت
روت

های سااا ی در داخل کارال پ تودهی راکتور تحقیقاتی ته ا  ،به ب رسااای اث فیلت

های ح ارتی افز د صااا حه ساااوخی در دیوارل کارال پ تودهی در رزدیکی رمورههای توپاز پ داخته شااادل اسااای.

پارامت های مختلف روت ری از جمله ض یب تکثی مؤث ) ،(keffشار روت

( )φدر صد افزایش شار همچنین میزا راکتیویته

( )ρدر راکتور تحقیقاتی ته ا تو سط کد  MCNPXمحا سبه شدل ا سی .شار روت

ب ای رمورهها با غناهای مختلف سوخی ،با

هم مقای سه گ دیدل ا سی .رتایج محا سبات ر شا می دهد که ب ای رمورههای توپاز ،با غناهای پایین حتی سوختی که رزدیک به
زما خ ج از قلب میبا شد ،ر ی شار روت
داخل کارال ق ار گی د ،میزا شار روت

تغیی ی ایجاد رک دل ا سی ،در حالی که اگ هوا به جای آب در اط اف رمورهها در

س ی به مقدار  36%افزایش یافته شار روت

کلمات کليدي :ض یب تکثی مؤث  ،راکتیویته ،شار روت

 ،روت

ح ارتی به مقدار  56%کاهش می یابد.

های س ی  ،کد  ،MCNPXراکتور تحقیقاتی ته ا

مقدمه:
یکی از کارب دهای مهم راکتور تحقیقاتی ته ا پ تودهی رمورههای مختلف جهی تولید رادیوایز توپهای مورد ا ست ادل
در حوزل صنعی پز شکی میبا شد .مهمت ین فاکتور تأثی گذار در پ تودهی این رمورهها ،میزا شار روت
با طیف ار ژی باالی  ( 1 MeVشار روت

مثال ،ب خی سنگهای قیمتی (توپاز) تحی تابش شار روت

ا سی .ب ای
س ی ) تغیی

ررگ میدهند که از دید اقتصادی بسیار با ارزش هستند.
راکتور تحقیقاتی ته ا با توا  5MWبا کند کنندل آب سااابک ،باتابندل گ افیتی دارای ساااوخی جامد غی همگن از روع
ص حهای میبا شد که آب در

ا ستخ راکتور ،به عنوا ح اظ خنک کنندل مورد ا ست ادل ق ار میگی د .قلب راکتور

شامل الما های سوختی از روع MTR1میبا شد که داخل ص حه م شبکی ق ار گ فته ا سی .سوخی این راکتور از روع
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Material Testing Reactor
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ا راریوم با غنای پائین ( )LEU2ا سی که شامل الما های سوخی ا ستاردار( )SFE3الما های سوخی کنت لی ()CFE4
میباشد .ه د روع الما سوخی دارای ص حات سوخی از جنس  U3O8-Alبا غنای  20%میباشد که در روع 19 ،SFE
ص حه سوخی

در روع  14 ،CFEص حه سوخی ق ار میگی د .ه الما  CFEشامل د تیغه کنت لی از جنس Ag-In-

 Cdاساای که جهی کنت ل راکتیویته قلب تنظیم شااار روت

به کار میر رد [] .iدر چیدما قلب از ه  2روع CFEها

SFEها اساات ادل شاادل اساای قلب به صااورت یک مات یس  6×9میباشااد [] ii.در اط اف قلب تعدادی جعبههای
گ افیتی به عنوا بازتابندل جهی کاهش رشااای روت

iii
 iiدر این تحقیق ،ساااعی
از قلب ق ار دادل شااادل اسااای [ ].

میگ دد تا با بهینه سازی هندسه مواد کارال پ تودهی ،به منظور بدسی آ رد تغیی ررگ در سنگ های قیمتی ،رسبی
شار روت رهای س ی به روت رهای ح ارتی تا حد ممکن افزایش یابد.

روش کار :
در ابتدا رحول عملک د قلب فعلی ( شکل -1الف) ب رسی سپس با کد  i][ MCNPXشبیه سازی شدل اسی .در ادامه به
منظور پ تودهی سنگ های قیمتی با طیف ار ژی روت
س ی در

های س ی  ،در سه ط ح مختلف میزا شار روت

های ح ارتی

کارال پ تودهی محا سبه گ دیدل ا سی .در این تحقیق ،در مواردی که رامی از آب یا هوا ب دل ر شدل ا سی،

رمورهها (توپاز) در

آب ق ار دادل شدلارد که به صورت مات یسی  20×3×3از مکعبها ف ض شدل اسی در راستای

محوری کارال پخش شدلارد.
در ط ح ا ل ،الیهای از  B4Cدر اط اف کارال پ تودهی اق در  D1شبیهسازی گ دیدل اسی رمورهها در

آب ق ار

داررد (شکل -1ب) .علی است ادل از جاذب  B4Cاین اسی که ایز توپ  10Bموجود در  ،B4Cبه دلیل سطح مقط جذب
باال حد د  3800بار ب ای روت

های ح ارتی با اردرکنش ) ،(n,αجاذب بسیار مناسبی ب ای این روت

میشود ،در حالی که تأثی محسوسی ب شار روت
در ط ح د م به منظور افزایش شاااار روت

ها محسوب

های س ی ردارد.

های سااا ی در

کارال پ تودهی ،در یکی از دیوارلهای کارال پ تودهی به

جای فیلت از ص حه سوخی تازل است ادل شدل اسی ( شکل -1ج) .در ط ح سوم ،ف ض گ دید که در اط اف رمورهها به
جای آب ،هوا ق ار دارد.
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(الف)
(ج)

(ب)

شکل  :1الف) چيدمان قلب فعلی راکتور تهران ،ب) جعبه حاوي نمونهها (توپاز) به همراه فيلتر B4Cو ج) جعبه به
همراه صفحه سوخت
الزم به ذک اسی مقدار راکتیویته که معیاری ب ای میزا

ارد ک د میلههای کنت ل در

قلب راکتور ا سی ،از رابطه ()1

به دسی میآید:
𝑘𝑒𝑓𝑓 −1

()1

𝑓𝑓𝑒𝑘

= )𝜌($

ب حسب ض یب تکثی مؤث میباشد .یکای راکتیویته در این رابطه $ ،میباشد که با توجه به اینکه در راکتورهای آب سبک
مقدار راکتیویته عددی کوچک بین ص تا یک میباشد ،بناب این با ض ب این عدد در  105راکتیویته با یکای  pcm5مع فی
میگ دد.

نتايج :
رتایج محاسبات م بوط به پارامت های روت ری ض یب تکثی مؤث

راکتیویته در جد ل  1ارائه شدل اسی .مقایسه رتایج

م بوط به قلب فعلی ط ح مبنا رشاااا میدهد که جایگذاری رمورهها جهی پ تودهی در خارج از چیدما قلب ،تأثی
ب سیار راچیزی (در حد  )7pcmدر راکتیویته قلب ایجاد میکند که کامال قابل چ شمپو شی ا سی .اما با افز د فیلت B4C

در این کارال پ تودهی ،راکتیویته اضافی قلب به میزا  259pcmکاهش مییابد که اث مستقیم جود فیلت را در این کارال
ر شا می دهد .جایگزینی یک ط ف فیلت تو سط یک ص حه سوخی ،موجب افزایش راکتیویته قلب در حد د 100pcm
میگ دد .پیش بینی میشااد که جود این ص ا حه سااوخی موجب افزایش شااار روت

های س ا ی گ دد .اما رتایج این

محا سبات ر شا داد که در میزا شار س ی ر سبی به ط ح ا ل ،تغیی قابل توجهی ایجاد رگ دید .علی این ام  ،جود
های حاصل از شکافی تولید شدل در این ص حه سوخی

آب در داخل کارال پ تودهی اسی که موجب کند شد روت

5

Per cent mille
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میگ دد .همچنین تغیی غنای سااوخی این صاا حه ،تأثی چنداری در مقدار راکتیویته کل قلب ردارد .از سااوی دیگ  ،در
حالتی که آب داخل کارال پ تودهی با هوا جایگزین گ دد محا سبات ب ای ط ح سوم با هما ص حه سوخی با غنای
 20%تک ار گ دد ،راکتیویته قلب در مقایساااه با ط ح د م ،حد د  100pcmکاهش مییابد که دلیل این موضاااوع ،حذف
خنک کنندل در داخل کارال پ تودهی دررتیجه کاهش میزا کند کنندگی در داخل کارال اسی.
جد ل  :1مقدار ض یب تکثی مؤث
طرح سوم

راکتیویته قلب در ط حهای مختلف با کارال پ تودهی .D1

طرح دوم با غناي سوخت:

طرح اول

طرح مبنا

قلب فعلی

پارامتر

1/05554

1/05562

keff
)(± 0.00008

5269

)ρ (pcm

-

)𝜌Δ(pcm

20%

16%

12%

1/05273

1/05383

1/05390

1/05370

1/05266

5009

5108

5114

5096

5003

5262

-226

-154

-147

-165

-259

-

رتایج محاسبات م بوط به شار روت

در داخل رمورهها ب ای ط ح مبنا ،ط ح ا ل ط ح د م ب ای پنج گ ل ار ژی در

شکل  2ارائه شدل اسی .ا لین رمودار در شکل  2بازل ار ژی ص تا  0/025eVبه عنوا شار روت
رمودار ،ار ژیهای بیشت از  1MeVبه عنوا شار روت

های ح ارتی آخ ین

های س ی (به منظور پ تودهی سنگ های قیمتی) در رظ گ فته

شدل اسی .همارطور که مالحظه میشود ،با اضافه شد فیلت  B4Cبه کارال پ تودهی ،شار روت رهای ح ارتی تا حد د
 10ب اب کاهش می یابد ،در حالی که تأثی زیادی در سه گ ل دیگ ار ژی ایجاد رمیشود .لذا از این رمودارها چنین ب
میآید که حضور فیلت  B4Cموجب کاهش قابل توجه شار روت

های ح ارتی میگ دد که از این دیدگال بسیار مناسب

اسی .الزم به توضیح اسی که این رمودارها ب ای مکعب های اق در م کز کارال پ تودهی در راستای محوری کارال
ارائه شدل اسی ،ردیف مورد ب رسی در شکل -1ج مشخص شدل اسی.
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شکل  :2شار نوترون در  5گروه انرژي در جعبه پرتودهی ،مقايسه بين فيلتر B4Cو تغيير غنا با حالت پرتودهی
نمونهها در کانال .D1
مقایسه شار روت

در  5گ ل ار ژی به خصوص در آخ ین رمودار ،رشا میدهد که با تغیی غنا از  12%به  ،20%تغیی

قابل توجهی مشاهدل رمیگ دد .حال اگ در ط ح سوم ،به جای آب در اط اف رمورهها ،هوا ق ار دادل شود ،به دلیل کم
شد آب در فضای داخل کارال در رتیجه ،کاهش کند کنندگی روت
رسید .رتایج این محاسبات در شکل  3آ ردل شدل اسی.
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ها ،شار روت

س ی بیشت ی به رمورهها خواهد
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شکل  :3شار نوترون در  5گروه انرژي در مکان  D1براي طرحهاي اول و سوم با آب و هوا.
جد ل  :2رسبی درصد تغیی ات شار در کارال D1ب ای رمورههای ردیف سط.
طرح اول

نوع طرح

طرح سوم

طرح دوم (صفحه سوخت و تغيير غنا)

D1
20% FP with
air

D1
20% FP

D1
16% FP

D1
12% FP

D1
Filter

مشخصات

5/0288

1/0419

1/0192

0/9979

2/0760

̅̅̅̅
ФF⁄
̅̅̅̅
ФT

%56

%12

%11

%9

-

-%36

%123

%126

%126

-

شکل  3رشا میدهد که شار روت

میزا تغیی ات شار س ی
رسبی به ط ح ا ل
میزا تغیی ات شار ح ارتی رسبی
به ط ح ا ل

های س ی ط ح سوم رسبی به ط ح ا ل 56% ،افزایش شار روت

 36%کاهش یافته اساای .ردیف ا ل در جد ل  2رساابی شااار روت
6

های ح ارتی،

های س ا ی به ح ارتی در هما ط ح ،ردیف د م
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در صد افزایش روت

های س ی

ردیف آخ میزا تغیی ات شار روت

های ح ارتی در مقای سه با ط ح ا ل را ر شا

میدهد.

بحث و نتيجه گيري:
در راکتور تحقیقاتی ته ا با هدف افزایش شار روت
در ط ح ا ل به منظور حذف روت

های ح ارتی ،الیهای از ک بید بور در جعبه پ تودهی ق ار دادل شااادل اسااای .رتایج

ر شا میهد که ر سبی میارگین شار روت
افزایش دا شته ا سی .در ط ح سوم در
شدل ا سی ،میارگین شار روت
ا ل ،شار روت

های س ی رسبی به ح ارتی به منظور پ تودهی سنگهای قیمتی،

های س ی به ح ارتی مقدار  52%میبا شد که ر سبی به ط ح مبنا به شدت
جعبه پ تودهی با فیلت ک بیدبور

ص حه سوخی به جای آب ،هوا ق ار دادل

های س ی به ح ارتی در آ ط ح حد د  5ب اب میبا شد .در ط ح سوم ر سبی به ط ح

های س ی  36%افزایش

شار روت

های ح ارتی  56%کاهش را ر شا میدهد .بناب این همارطور که

رتایج این تحقیق ر شا میدهد  ،ا ست ادل از ص حه سوخی در یک ط ف فیلت چندا تأثی مح سو سی ب شار روت رهای
ساا ی ردارد .اما جایگزین ک د هوا به جای کندکنندل آب در

جعبه پ تودهی ،شااار روت

های ساا ی را به شاادت

افزایش میدهد .از این ر  ،در صاااورت ب آ ردل شاااد خنککنندگی رمورهها با هوا ،میتوا چنین ادعا رمود که کارال
پ تودهی پیشنهادی ،مکا مناسبی جهی پ تودهی رمورههای مختلف با شار روت رهای س ی باال ف اهم میکند.
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iMCNPX User’s manual, 2002. Version 2.4.0, Los Alamos National Laboratory, New Mexico.
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