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 :دهيچک
آیند. ای ب  دلیل وقوع تعداد زیاد رویداد شتتتتا به ب  انواک یش ه تتتگ  ب رو از  وتگوک و شااا ب تتتگار ا های هستتتت راکتور

طگاح  حفاظ در این ای ب  دلیل  صب بگ روی شناورها دارای احدودیب وز   و ابعادی هستند بنابگاین راکتورهای پی گاک هست 
سازی یش راکتور پی گاک اگجع  MCNPXای دارد. در این اقال  از کد او ب کارلو راکتورها اهگیب ویژه سبات حفاظ  بگای احا

استتتفاده شتتده استتب. بدلیل پیویده بودک هندستت  قاب این راکتور و ل وی اجگاهای زیاد بگای حفاظ ستتازیه این احاستتبات در دو 
دهد الی  حفاظ  والدی با آلیاژ  تایج   تتاک ا  .شتتد بگده واریا س باال کاهش هایروش بادقب  تایج  ب.اگحا  ا جای شتتده استت

 را ب  شتل اناسب  کاهش دهد. (n,p)ا تخاب  توا ست  اسب واکنش 

  Nuclear Marine Propulsion ,MCNPX ,Neutron and Gamma Shielding, Variance reduction :کلمات کليدي 

 

 : مقدمه

آور ای استتب تا از ااگات زیاکهای هستتت ایه حفاظب در بگابگ تابشیت  از اهگتگین استتا ل در کاربگد  ن آوری هستتت 

ای حا   اهگیب ها جاوشیگی شود. لذا آشاه  از اگاحل طگاح  و ساخب حفاظ بگای تاسیسات هست زیسب احیط  آک

سب. اطالع  در زاین  حفاظ شاال ا تقال پگتو در حفاظه ای اک ت ع عات در اجاورت آکه  فوذ پگتوشذاری در بگابگ ا ها 

شذاریه پگاکندش  پگتو در اجاورت حفاظه ب  انظور بهبود های حفاظه ا تخاب ااده اناسب ب  انظور حفاظپگتو در شیار

 باشد.شتل و آرایش  ضای  حفاظ ا 

شتتتا به ب  انواک یش ه تتگ  ب رو از  وتگوک و شااا ب تتگار های هستتت  ای ب  دلیل وقوع تعداد زیاد رویداد راکتور

سب بگای کارکناک  یگوشاهرو طگاح  حفاظآیند. از اینا  ست سازی انا ای در بگابگ این ه گ  ب رو  وتگوک و های ه

رهای پی گاک های جبگاک  اپذیگی ب  د بال خواهد داشب. در ارتباط با راکتوشااا الزی اسب ک  سهل ا گاری در آکه پیااد

ت  یش هستتت یل قگار شگ تن در احیط دریای  و وجود احدودیب در  ضتتتا و وزک زیگدریای ه طگاح   وتگو  ب  دل ای 

هتگاوهیدرولیش و اخصوصا حفاظ سازی در اقایس  با راکتورهای زاین  از اهگیب ویژه ای بگخوردار اسب ک  با بگرس  
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ها و ال ااات طگاح  این  وع تواک ب  ج ییات این تفاوتیا ا ستتتازی دقیا راکتورهای پی تتتگاک اوجود در د و ادل

 بگد.راکتورها پ 

شگ تند دارای دو حفاظ اولی  و اا وی   بود د. حفاظ اولی  ای ک  ب  انواک پی تتگاک اورد استتتفاده قگار ا های اولی راکتور

ای های هست یت  از اولین ک ت  1وتسوشود. ااطگاف احفظ  تحب   ار و حفاظ اا وی  اطگاف احفظ  ایگن   صب ا 

ستفاده در آک از  وع راکتور آب تحب   ار ا  سب ک  راکتور اورد ا سال ژاپن ا شد. در  سگی  1969تا  1965با یش 

سیاندر  شاال یش اخ ک آب ک  تحب پوشش  صورت شگ ب. حفاظ اولی   آزاای ات تجگب  بگ روی حفاظ این ک ت  

. [1]دهد باشد. سگب و پا  اتیان قسگب اگده حفاظ اا وی  را ت تیل ا ا  هور در آکغوط سگب  با پنج الی   والدی 

دهد ک  این اورد با توج  ب  اینت  در این راکتوره حفاظ اا وی  قستتگب اگده ای از وزک حفاظ را ب  خود اختصتتا  ا 

باشد و هدف شذاری در طگاح  تسو ا ای بایست  تا حد ااتاک سبش باشده یت  از ایگادات اساس  در اوک ت  هست 

ها ب  سگب ر ع این  قیص  با توج  ب  احدودیب در  ضا و وزک زیگدریای ه پیش ر ب. در ط  این اقال ه حفاظ پی گاک

های یقین  در ب  بگرستت  و ارا   حفاظ اناستتب یش راکتور اگجع پگداخت  خواهد شتتد. هگونین ب  دلیل احدودیب کد

ک  قابایب تگابگد در  MCNPX های شگوه ه در این اقال  از کدین  یازاندی ب  ستتتطق اقطعتعگیف هندستتت  و هگون

 های پیوست  را دارد استفاده شده اسب.های پیویده و هگونین استفاده از سطق اقطعهندس 

 : روش کار

 MUTSUقلب راکتور   مشخصات -1

سال  سال  ها بگای یش ک ت  تجاریتوسط ژاپن  1972این راکتور در  شد و در  شد ول   1974ساخت     دلیل ببحگا   

  انواک یش ب 1990ستتال در ستتال  16بگداری از آک اتوقف شگدید و ستتگا جای بعد از   تتب پگتوی غیگ قابل ا تظار بهگه

گبع  اسب. اجتگع سوخب با آرایش ا 32این راکتور شاال  .اگاوات شگوع ب  کار کگد 36با تواک حگارت   PWRراکتور 

 اجتگع 12های ستتوخب بگای استتتفاده شتتده استتب ک  ای اک غنای ستتوخب در ایا  2UOاین اجتگع ها از ستتوخب در 

ای سوخب ه(. در هگ اجتگع سوخبه ایا 1باشد )شتل ا  %4.44اجتگع کناری بگابگ   20و بگای  %3.24اگک ی بگابگ 

شاال  11×11با آرایش  شده ا د ک   سوخب و  112قگار داده  سوختن  ا  ایا  9ایا   شتلجاذب  شد ) گونین (. ه2با

های ایگن  هستند )شتل ایا  کناری ایا  8 باشد ک ا  Ag-In-Cdایا  کنتگل صایب  شتل از آلیاژ  12قاب راکتور شاال 

ش  وارد قاب ا 1 ستگی و خااو ت  و تنظیم تواک ایا  کنتگل اگک ی ب  انظور کنتگل راکتیوی 4شو د و ( و تنها در زااک ا

 آورده شده اسب. MUTSUا خصات راکتور  1. در جدول [2] داخل قاب قگار دار ددر 

                                                 
1 MUTSU 
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                          مجتمع سوخت راکتور  (2شکل شماره )

 قلب راکتور شماتیک (1شماره )شکل 

 MUTSU ا خصات قاب راکتور( 1جدول شگاره )

 اقدار ا خصات اقدار ا خصات اقدار ا خصات

 mm 15 شای ایا  سوخب MW 36 تواک
طول ایا  های جاذب 

 سوختن 
mm 625 

-Ag-In جنس ایا  های کنتگل mm 9.6 قطگ سوخب UO2  وع سوخب

Cd 

 ارتفاع ایا  های کنتگل mm 10.53 قطگ خارج  غالف سبشآب  خنش کننده و کند کننده
mm 
1070 

تعداد اجتگع سوخب با 

 3.23غنای %
 mm 0.4 ضخااب غالف 12

در قدرت   داای خنش کننده

 صفگ شگی
C˚ 271 

تعداد اجتگع سوخب با 

 4.44غنای %
 S.S 304 جنس غالف 20

در قدرت   داای خنش کننده

 صفگ شگی
C˚ 285 

 قابارتفاع  عال 
mm 
1040 

جنس ایا  های جاذب 

 سوختن 
Boron silicate 

glass 
   ار

MPa 
109 

 شای شبت 
mm 
167.7 

طول ایا  های جاذب 

 سوختن 
mm 625 

  

 مدلسازي قلب راکتور -2

ا جای  MCNPX2.6با استتتتفاده از کد  MUTSUدر این اطالع  تگاا  احاستتتبات اگبوط ب  حفاظ ستتتازی قاب راکتور 

کند. در ط  این احاستتبات از کتابخا   استتتفاده ا  ENDFاز ستتطوم اقاطع با  گاب  MCNPپذیگ ت  استتب.  گی ا  ار 

 شماره
قطر 

(mm) 
 ماده

 کربن استیل 1948 1

 آب 1752 2

 304استیل  1650 3

 آب 1500 4

5 1480 
 304استیل 

6 1450 
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ب  تگتیب  گای  از ساختار قاب راکتور  4و شتل  3. در شتل [3]استفاده شده اسب  ENDF7ه بگ پای  MCNPاستا دارد 

سوخب ب  کار ر ت  در راکتور سط کد  MUTSU و یش  وع اجتگع  شده  MCNPک  تو شدهه  گایش داده  سازی  شبی  

 اسب.

         

 نمایی از یک مجتمع سوخت (4شماره ) شکل                                         ر( نمایی از ساختار قلب راکتو3شماره ) شکل

 

و هگونین ا تخاب  ستتازی ا جای شتتده بگای قابادلب  انظور اطگیناک از  ستتازی وقبل از پگداخب ب  احاستتبات حفاظ

ه اقدار ضگیب تتثیگ احاسبات ساول  در حالب صفگ قدرت شگی با اناسب درصد تگکیبات سوخب و جاذب سوختن 

آورده شده اسب. ب  انظور احاسب   2شود ک   تایج آک در جدول ااتبار سنج  ا  [4] تایج اوجود در یش ادرک اگجع 

ب  طور  ای سوختن هیش اجتگع سوخب بدوک در  ظگ شگ تن جاذب  هایب حاصل از احاسبات ساول ضگیب تتثیگ ب 

سفید MCNPکاال با کد  صورت اگز  شد و اگزهای آک ب   شد. هگا طور ک  از جدول  2ادل  سب  2تعگیف  ا خص ا

باشتتد. الزی ب  ذکگ استتب احاستتبات ضتتگیب تتثیگ با استتتفاده از کارت ا  %0.27خطای  تایج ضتتگیب تتثیگ کگتگ از 

KCODE  سیتل  عال احاسب  شده اسب. 500سیتل غیگ  عال و  20 وتگوک در هگ سیتل ه  10000در  ظگ شگ تن و 

  هایب حاصل از احاسبات ساول اقدار ضگیب تتثیگ ب  (2) شگاره جدول

 نوع سوخت  MCNP کد مرجع درصد خطاي نسبی
 بدوک جاذب سوختن  %3.24سوخب  1.25381 1.2536 0.016

 با جاذب سوختن  %3.24سوخب  1.17539 1.1757 -0.026

 بدوک جاذب سوختن  %4.44سوخب  1.297 1.2977 -0.053

 با جاذب سوختن  %4.44سوخب  1.2043 1.2075 -0.265
 

                                                 
2white boundary  
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 سازي راکتورحفاظ -3

شود ک  واکنش  حفاظ ست  ب  شو   ای طگاح   صورت شیگد. از آ جا ک   وتگوک (n,p)بای سگیعدر حد ااتاک کگتگ   های 

توا ند این واکنش را ایجاد کنند لذا استفاده از حفاظ  والدی ب  انواک تضعیف کننده بسیار خوب این واکنش پی نهاد ا 

 شگدد.ا 

 ضتتای داخل احفظ  ایگن  آب و حفاظ های  از جنس قالب های  والدی در آک در  ظگ شگ ت  شتتد. آب االوه بگ اینت  

ادیواکتیو ب  داخل احفظ  شگدده ب  انواک کند کننده بااث جاوشیگی از ا ت ار ایتوا د اا ع از   ب احصوالت شتا ب ر

 شود.تابش ب  کارکناک و اطگاف ک ت  در ط  کارکگد طبیع  راکتوره خااوش کگدک و یا وقوع حادا  ا 

 : جینتا

سازیه این  س  قاب این راکتور و ل وی اجگاهای زیاد بگای حفاظ  سبات در دو اگحا  ا جای بدلیل پیویده بودک هند احا

شتتده استتب. در اگحا  اول ه تتگ  شااا و  وتگوک اگبوط ب  قاب راکتور تا قبل از حفاظ بیولوژیش بوستتیا  احاستتبات 

بحگا یب احاستتب  شتتده و در اگحا  دوی قاب راکتور تا قبل از حفاظ بیولوژیش هگگن در  ظگ شگ ت  شتتده و ستت س با 

شده در  سب   ستفاده از ه گ  احا سب.ا شده ا سازی ا جای  سبات اگبوط ب  حفاظ  با توج  ب  اینت   اگحا  اوله احا

 ل قبول تابش پگتو شااای اا وی  شگددهانجگ ب  کاهش قابتوا د ا استتتفاده از حفاظ  والدی اطگاف احفظ  تحب   تتار 

انواک حفاظه شبی  سازی و بدسب آوردک اناسب تگین اناصگ و درصد تگکیبات آک در آلیاژ  والد اورد استفاده ب   جهب

سبات بگای هند  گو   آلیاژ  والد ا جای پذیگ ب ک   تیج   های  و ا سب در جدولاحا شده  3 تخاب  بگای آلیاژ انا آورده 

 اسب.

 آلیاژ  والد ا تخاب  بگای حفاظ راکتور (3) شگاره جدول

 چگالی اتمی کسر وزنی عنصر
 0.072337 0.79 آهن

 0.010055 0.17 کگوی

 0.000309 0.00078 کگبن

 0.000067 0.00032  سفگ

 0.00084 0.012 انگن 

 0.000723 0.00783 تیتا یوی

 0.001644 0.01844 سیایسیم

 0.000064 0.00063 شوشگد
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 0.086040 1 اجگوع

 

از  در  قاط اختاف حفاظ بدستتب آاد و با استتتفاده MCNPXبا استتتفاده از کد  و شااا شتتار ستتطح  و حجگ   وتگوک

شار ب  دز در شد ضگایب تبدیل  سب   شتل  4اطابا داده های جدول ک   تایج  آک  قاط ای اک دز اعادل احا   اک  5در 

سب. شده ا سبات حفاظ داده  اگا التتگوک ولب ک  اهگیب  0.5سازیه ا گژی های شااای کگتگ از جهب کاهش زااک احا

شد د. هگونین جهب باالبگدک دقب  تایج در هندا   در اباحث حفاظ  MCNPسازی پگتوهای شااا  دار د  ادیده شگ ت  

 از روش کاهش واریا س رولب روس  بهگه شگ ت  شد.
 

 

 های بتار ر ت  در اطگاف قاب راکتورحفاظ (4) شگاره جدول
 (cm)شعاع خارج   (cmشعاع داخا  ) جایگاه (cmشعاع خارج  ) (cmشعاع داخا  ) جایگاه
 180 175 آب 93 - قاب راکتور

 185 180 حفاظ آهن 123 93 بازتابنده

 190 185 آب 128 123 حفاظ آهن

 200 190 حفاظ سگب 130 128 آب

 220 200 آب 150 130 احفظ  تحب   ار

 270 220  والد 160 150 هوا

    175 160 حفاظ سگب
 

 
 مختلف راکتور شبيه سازي شدههاي ( نرخ دز معادل در قسمت5شماره ) شکل

 

 : بحث ونتيجه گيري
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ای ب  دلیل راکتورهای پی گاک هست  .پگداخت  شد MUTSUقاب راکتور  حفاظ اناسب طگاح و ب  بگرس   در این اقال 

ای  صب بگ روی شناورها دارای احدودیب وز   و ابعادی هستند بنابگاین طگاح  حفاظ در این راکتورها اهگیب ویژه

 تایج بدسب آاده با توج  ب  ااتبار سنج   تایج با داده های تجگب  از قابایب اطگیناک خوب  بگخوردار هستند و دارد. 

باشد و کارای  الزی جهب استفاده ب  انواک حفاظ را دارا ا  اژ  والدی ا تخاب شدههدهد استفاده از آلی تایج   اک ا 

حجم و وزک حفاظ داشت  باشد ک  این یش ا یب بگای راکتورهای پی گاک احسوب کاهش  توا د تاایگ بسیار خوب  درا 

 شود.ا 
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