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 ای اریانکنفرانس هسته ششمینبیست و 
گاه  -۱۳۹۸اسفندماه  ۸و۷  تهران- ه نصیرالدین طوسیصنعتی خواجدانش

 طراحی شبکه نگهدارنده جدید جهت افزایش ایمنی راکتور تحقیقاتی تهران 

 MCNPX2.6.0با استفاده از کد 
 

  (1)حصار، مرتضیاکبری –(2)مصطفی،زادهحسن -(1) *محمد،توفیقمرشدی

 ایمهندسی هسته، گروه دانشکده فنی و مهندسی، آزاد اسالمی واحدعلوم و تحقیقات تهراندانشگاه(1)

 ایپژوهشکده راکتور و ایمنی هسته،  ایپژوهشگاه علوم و فنون هسته،  اتمی ایرانسازمان انرژی(2)

 

 :دهيچک
سال راکتور ستخری و با 1346تحقیقاتی تهران از  ست. این راکتور مگاوات حرارتی مورد بهره 5قدرت  از نوع ا برداری قرارگرفته ا

سته سانی در نیرویای و تریبت تاکنون تأمین کننده نیازهای تحقیقات ه شوران سعی برآن می ک ست. در این مطالعه  شود تا با بوده ا

صلهارائه شکاف با فا شی نوین و ایجاد  شبکهای معیّن در یکی از ردیفی رو سوخت قلب این راکتور، با کمک های  ی نگهدارنده 
ضریب ت MCNPX2.6.0کد  سرعت کاهش و به مقدار در هنگام برخی حوادث اعم از حوادث ماورای طرح،  کثیر مؤثر را بتوان به 

صله شخص از فا سیدن به مقدار م ساند. در این پژوهش پس از ر ضریب کمتر از واحد ر شکاف، پارامترهای نوترونیک اعم از  ی 

صحت سنجی محاسبه و در نهایت با برخی از مراجع مطابقت داده شده است تا ها های آنی و شار نوترونتکثیر مؤثر، عمر نوترون
 اطالعات با دقت باال انجام گیرد.

 Grid Plate ،MCNPXراکتور تحقیقاتی تهران، ایمنی، صفحه نگهدارنده سوخت،   :کلمات کليدي

 

 :مقدمه

 و مسکونی مناطق نزدیکی در اغلب تحقیقاتی راکتورهای برخوردار است. ییباال تیاز اهم یاهسته یدر راکتورها یمنیا

 تحقیقاتی، کاربرد که راکتورها این ذات دلیلبه. کنندمی اساااتفاده آن از یمختلف هایگروه و شاااوندمی سااااخته درمانی

 حادثه یک بروز عدم از اطمینان برای. است متصور آن برای حوادث از وسیعی طیف است، صنعتی و پزشکی آموزشی،

سیب سبب تواندمی که راکتورها این در ساندن آ  در حادثه یک بروز عدم از اطمینان برای. شود، مختلف هایگروه به ر

 گرفتن درنظر شود، مختلف جانداران و محیط زیست هایگروه به رساندن آسیب سبب تواندمی که ایراکتورهای هسته

ست راکتورها این برداربهره واحد وظایف مهمترین از ایمنی هایجنبه یهمه شت  .ا راکتور تحقیقاتی تهران با وجود گذ

 [6] برداری از آن نیازمند توجه بیشتر به ایمنی دارد.و باتوجه به اهمیت بهرهسال از زمان راه اندازی  50یش از ب
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 خت رااز انواع مجتمعات سااو نگهداری وظیفه فقط حاضاار حال در راکتور تحقیقاتی تهران در قلب نگهدارنده شاابکه

 این انجام نضم که استبرای قلب اولیه انجام شده  نگهدارنده شبکه یک طراحی هدف، تحقیق این در اما دارد، برعهده

 باشد. داشته تأثیر راکتور هم ایمنی افزایش در بتواند وظیفه

 

 تحقيقاتی تهران رراکتو

سااابک آبکننده و کندکننده روباز با خنک1ای در ایران و از نوع اساااتخریتهران اولین راکتور هساااتهراکتور تحقیقاتی

باشد، دارای اتمی ایران در این زمینه میتنها امکان تحقیقاتی و آموزشی موجود در سازمان انرژیباشد. این راکتور که می

ستخری با کاربرد تحقیقاتی می %20شده در حدود سوخت اورانیوم غنی شد. قلب راکتور همچنین از نوع راکتورهای ا با

های ها و محلی مکعبی شکل از مجتمعات سوخت، بازتابندهی مجموعهدههای مختلف و دربرگیرنتواند دارای آرایشمی

طراحی گردیده  thMW  5 و برای توان %20باشد. قلب این راکتور با اورانیوم غنای  2های خالی پرتودهیپرتودهی و بسته

صااورت موضااعی که بهی شااار نوترون حرارتی کند، بیشااینهکار می خود قدرتحداکثر هنگامی که راکتور با [1] اساات.

13دساااترس اسااات برابرقابل 23.6×10 n cm .s راکتور از دو قسااامت کلی صااافحه مشااابک این قلب ]1[باشاااد. می

سوخت3نگهدارنده صفحات  شبکه آلومینیومی به ابعاد  4سوخت و  صفحه نگهدارنده از یک  ست.  شده ا شکیل   cmت

های جایگاه قرارگیری مجتمع 54شااده اساات که دارای تشااکیل  9×6دارای یک ماتریس  cm 13و ضااخامت   75×46

 [1] باشد.های گرافیتی برای تشکیل قلب میسوخت و بازتابنده
هایی از نوع باشد و مجتمعکننده راکتور میکنترل تنظیمیکنترل ایمنی و یک میلهی میله 4راکتور شامل  این سیستم کنترل

جاذب( و کنترل راکتیویته )صااافحاتشاااود که از دو صااافحهکننده اساااتفاده میایمنی و تنظیمهای برای میله 5چنگالی

اند و دارای مقطع جذب نوترون باال ساخته شدهشیمیایی با سطح صفحات کنترل از عناصرزیرمجتمع تشکیل شده است. 

ستند. ماده صدهای وزنی تالیه از آلیاژ نقره، ایندیوم و کادمیوم بهصورت الیهی جاذب نوترون بهغالف ه ، 80رتیب با در

ی است. غالف صفحه AlSl-316Lکنترل از جنس فوالدضدزنگ از نوع شود. غالف صفحاتدرصد ساخته می 5و  15

منظور بهبود خواص گیرد. بهصااورت سااربسااته در برمیکننده، بهمنظور جلوگیری از تماس با خنکجاذب نوترون را به

شده دراثر جذب شار حرارتی )حرارت تولید ضای بین جاذب و غالف با گاز هلیوم در ف ست. atm1نوترون(، ف شده ا  پر
[7] 

                                                 
1Pool type  
2Irradiation Box  
3Grid  
4  Fuel Plates 
5 Fork Type 
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 ستخر و تجهیزات راکتور تحقیقاتی تهرانانمای عرضی از (: 1شکل شماره )

 انجامنیز  تهران تحقیقاتی راکتور ایمنی افزایش برای مطالعاتی دنیا، سراسر در تحقیقاتی راکتورهای دیگر همانند

کنند. این میزان سم های خاموشی ثانویه از تکنیک تزریق سم نوترون از باالی قلب استفاده میاغلب سیستم .است شده

  [6]و نوع سم مورد نظر در مقاالت مختلف محاسبه و اشاره شده است. 

ک حاوی آب سنگین و حذف با تحقیق بر روی سیستم خاموش سازی ثانویه با استفاده از یک تان 2015در سال 

د شد که تا حدودی کارا و سازی در شرایط حادثه مدلی پیشنهاا فرض از کار افتادن سیستم خاموشها ببازتابنده

 [2].باشدمؤثر می

سال د صفحهبا تحقیق بر روی مکان 2017ر  سوخت در راکتور تحقیقاتیی نگیابی جدید برای  ی تهران با ارائههدارنده 

برای حالت های   Paretی از جنس آلومینیوم در قلب راکتور با اسااتفاده از کدهایهای توخالیجاد دیوارهطرحی شااامل ا

 [3] محاسبات نوترونیک آن انجام شد. SITWAPو  Wimsگذرا و با استفاده از کدهای 

 :روش کار

صفحه MCNPX2.6.0در این مطالعه قلب راکتور به کمک کد  سط  صله در و سپس با ایجاد فا ست.  شده ا سازی  ی مدل

های  نده )ردیف  لب4و5نگهدار له( و ( تغییرات ضاااریب تکثیر مؤثر ق فاصااا جاد  لت )عادی و ای حا عمر  در هر دو 

 [4] محاسبه شد.های آنی نوترون

سوخت جهت افزایش ایمنی راکتور در این مطالعه با هدف گذاری  ستم جدید نگهدارنده  سی بدون تغییر در طراحی یک 

ترین بهینه 5و4در میان ردیف های  cm32له در شبکه نگهدارنده سوخت در مقدار آرایش کنونی قلب، پس از ایجاد فاص

 تواند ببرد.است که قلب راکتور را به سمت خاموشی می effK>1حالت برای رسید 
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های ازین رو در زمان حوادث با استفاده از این مکانیزم )شبکه نگهدارنده سوخت متحرک( و ایجاد فاصله در میان شبکه

 قلب، راکتور را به سمت قدرت پایین و خاموشی می توان هدایت کرد.سوخت 

 
 MCNPX2.6.0(: نمایی از قلب راکتور مدل شده توسط کد 2شکل شماره )

 

 
 ی سوختی ایجاد شده شبکهفاصلهنمایی از  (:3شکل شماره )

  جينتا

 [5] : پارامترهای محاسبه شده )شرایط عادی((1جدول شماره )

effK انحراف از معیار میزان خطا مرجع Excess Reactivity(mK) 

1.06650 1.07210 0.00522 0.00069 0.06235 

 

  K=1.06650نشان می دهد که این راکتور در حالت کارکرد معمول با  MCNPX2.6.0محاسبات حاصل از مدلسازی کد 

ی نگهدارنده شاابکه یمیانه در cm32 به میزان بوده که این مقدار در زمان ایجاد فاصااله 0.00069و انحراف از معیار [1]

 رسد.می K=0.97484سوخت می مقدار 

9 8 7 6 5 4 3 2 1

GR BOX GR BOX GR BOX IR BOX SFE SFE SFE SFE IR BOX A

GR BOX GR BOX IR BOX SFE SFE CFE SFE CFE GR BOX B

GR BOX GR BOX SFE SFE CFE SFE SFE SFE GR BOX C

GR BOX GR BOX SFE SFE SFE SFE SFE CFE GR BOX D

GR BOX GR BOX IR BOX SFE SFE CFE SFE SFE IR BOX E

GR BOX GR BOX GR BOX IR BOX SFE SFE SFE SFE GR BOX F

H2O
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 های مخلتف: ضریب تکثیر مؤثر قلب در فاصله(2جدول شماره )

 Excess Reactivity(mK) انحراف از معیار effK (cm) فاصله

1 1.03812 0.00068 36.72 

2 1.03802 0.00066 36.26 

8 1.04173 0.00084 40.05 

16 1.0361 0.00088 34.84 

20 1.04048 0.0009 38.9 

24 1.03474 0.00064 33.75 

32 0.97484 0.0006 -25.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قلب در ضریب تکثیر مؤثر در فواصل ایجاد شدهتغییرات  (:4شکل شماره )
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 تک ذره(حالت )قلبدر  هانوترونو انرژی حرارتی توزیع سه بعدی شار کلی  (:5شکل شماره )

 
 تک ذره(حالت ) cm32 فاصلهدر  هانوترونو انرژی حرارتی توزیع سه بعدی شار کلی  (:6شکل شماره )

 [5]قلب زمان تولید نوترون های آنی در (:3جدول شماره )

(sec)pL 

 9.3490E-05 حالت عادی

 cm32 1.0334E-04با فاصله 

 

 بحث ونتيجه گيري

شبکههدف از انجام مطالعه بر  سبتاً زیاد و قرارگیری آن روی  سوخت راکتور تحقیقاتی تهران، عمر ن ی جدید نگهدارنده 

های تنها راکتور تحقیقاتی کشور با شار نوترون مناسب جهت استفاده دلیلای مسکونی و تاکید بر کارکرد آن به در منطقه

شی و پزشکی می سازی ایمنی صنعتی و آزمای شد. با این حال بهینه  ذکر این نکته  رسد.این راکتور ضروری به نظر میبا

ی باال بردن ایمنی در هنگام حادثه برای اولین بار در ضروری است که ایجاد فاصله جهت کاهش ضریب تکثیر در نتیجه

 گیرد.این تحقیق صورت می

تغییر  cm32ی صاالهمحاساابات انجام شااده حاکی از آن اساات که ضااریب تکثیر مؤثر راکتور در حالت عادی و ایجاد فا

سی می سو ستم به حالت زیربحرانی ) کند ومح سی شی قلب منجر می ( رفته وK<1به  گردد. در ادامه در زمان به خامو

های مختلف انرژی به مقدار بساایار کمتری نساابت به کارکرد عادی رساایده که این ها در بازهایجاد فاصااله، شااار نوترون

 دد.گرموضوع موجب کاهش توان راکتور می

 مقایسه پارامترهای اساسی نوترونیک بدست آمده (:4جدول شماره )
 ايجاد فاصله

(cm32) 

 حالت عادي

 )بدون فاصله(
 پارامترها
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0.97484 1.06476 effK 

-25.8 60.82 Excess Reactivity 

1.0334E-04 9.3490E-05 زمان تولید نوترون های آنی 

 حرارتی در قلب )تک ذره(میانگین شارنوترون  0.00014 0.00018

 

تر پارامترهای راکتور در طرح پیشاانهادی شاابکه نگهدارنده سااوخت متحرک، محاساابات سااازی دقیقانجام مدل منظوربه

تواند به می شده، سیستم پیشنهاد سازی انجام شدهمطابق نتایج بدست آمده از مدلترموهیدرولیک نیز انجام شده است. 

ایجاد نماید و  cm30ای بیش از ( فاصله5و 4رکزی )های مشرایط اضطرار میان ردیف که در Passiveعنوان یک سیستم 

از دیگر مزایای  با القای راکتیویته منفی خود و زیر بحرانی کردن قلب، منجر به خاموش سااازی ایمن قلب راکتور شااود.

 این طرح نیز به موارد زیر اشاره کرد:

 کم هزینه بودن  .1

 در ساختار و مواد کنونی عدم نیاز به تغییر  .2

 عدم نیاز به تغییر در آرایش قلب راکتور  .3
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