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زمانهای مختلف ضمن  Al8O3Uو  2ThOو دز سوخت های مصرف شده گاما  فیط راتییتغ سهیمقا

 به منظور امکانسنجی استفاده از سوخت توریومی در راکتور تحقیقاتی تهران یشوندگخنک
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 چکيده:
از آنجائیکه امروزه به دلیل کاهش ذخایر اورانیوم جهان مجددا استفاده از توریم در چرخه سوخت توریمی مطرح گردیده است، در 

از سننوخت توریم در راکتور تیقیقاتی تهران از دیدگاه ایمیی ترتویی و آهید دز سننوخت ترتودیده  این کار امکانسننیجی اسننتفاده

ست. از کدهای  شده ا سوخت  MCNPXو  ORIGENهدف واقع  سی طیف فوتون و نیز دز  سوخت، برر صرف  سبه م برای میا

ستفاده از سوخت توریم در راکتور تهران نیازمید بررسی  شان داد ا ستفاده شده است. نتایج میاسبات ن درون هوا و کسک سربی ا
سوخت در مقا ست و نیز این  شوندگی ا سوخت و نیز زمانهای متفاوت خیک  سوخت دقیق دز در مراحل مختلف مصرف  سه با  ی

 اورانیومی راکتور در شرایط یکسان، دز گاها بسیار بیشتری دارد.

 ، مقایسه دز سوخت توریم و اورانیومMCNPX2.6، کد ORIGEN2.1راکتور تیقیقاتی تهران، کد   :کلمات کليدي
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Abstract 
Since the use of thorium in the thorium fuel cycle has been re-introduced today due to the reduction of 

uranium deposits in the world, the feasibility study of the use of thorium fuel in the Tehran Research Reactor 

has been targeted from the viewpoint of radiation safety and radiation dose rates. The ORIGEN and 

MCNPX codes have been used to calculate the fuel burnup, photon spectrum analysis, and fuel dose inside 

the air and lead transport cask. The results of the calculations indicated that the use of thorium fuel in the 

Tehran reactor requires a careful examination of the dose in different stages of fuel burnup and cooling 

times, and this fuel has much higher doses than the uranium fuel of the reactor under the same conditions. 
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 مقدمه :

در  میسوخت تور یدارا یراکتورها یدهیاست و رفتار زا ومیاوران ریبرابر ذخا 4تا  3 عتیدر طب میتور ریذخا یفراوان

مورد توجه خاص قرار  میاست که استفاده از سوخت تور دهیباعث گرد عیو سر یفوق حرارت ،ینوترون حرارت فیط

چرخه سوخت باز، میابع  قطری از ٪5شده تا حدود  یغی ومیدر صورت استفاده از اوران. تیقیقات نشان داده است که ردیگ

رو توسعه چرخه  نیباشد. از ا یدهیتا چید دهه آ یرو به رشد انرژ یتقاضا کییدهنیتأم تواندیکل جهان تیها م ومیاوران

کیلوگرم، جرم  15حدود  U233. همچنین جرم بحرانی مورد نیاز [2و 1] باشدیم یحل مشکل ضرور یبرا شرفتهیت یهاسوخت

سوخت  Srinivasan et al. 2015. در سال [3]کیلوگرم است  Pu239 10کیلوگرم و جرم بحرانی  52حدود  U235 بحرانی مورد نیاز

طی انجام آزمایش ها و  این گروه همچنین تابش دهی نمودند. 2n/s.cm 1410روز در شار نوترون  085اکسید توریم را به مدت 

، U232 عناصری همچونبه علت سهم توریم  دیسوخت اکس لهیمقدار دوز در منشان دادند که   ORIGENنیز محاسباتی توسط کد  

Th228 ،Ra224 ،Rn220 ،Po216 ،Pb212 ،Bi212  وTl208 همچنین به دلیل تجمع [4]دیده استتابش  میموجود در تور .Tl208  در

گسیل می کند، طیف سوخت توریمی تابش دیده سخت تر از طیف سوخت اورانیومی خواهد  MeV 6/2سوخت توریمی که گامای 

این کار دز دسته های سوخت توریمی . با توجه به مزایای استفاده از سوخت توریم و نیز چالشهای دز سوخت توریمی پرتودیده، در [5]بود

 که به روش شبیه سازی در راکتور تحقیقاتی تهران تابش دهی می گردند بررسی خواهد شد.

 

 

 روش کار :

 ORIGENشبيه سازي با کد 

استفاده در  و موردرادیواکتیو  برای میسبات واتاشی مواد Point-depletionکامپیوتری یک کد  ORIGEN 2.1 کد

. ه استتوسعه داده شد 1970 یاوائل دهه  ORNL یمل شگاهیکه در آزمااست  یسوخت هسته ا یچرخه ها یساز هیشب

 زاییده نمک مذاب ی، راکتورهاانآب جوش یراکتورها ار،تیت فش یموجود، از جمله راکتورها یرآکتورها یبراکد  نیا

 [.6شود ] یاستفاده م ومیاوران-دوتریم یو راکتورها

در ابتدا مصرف دسته های سوخت راکتور تهران و همچیین دسته های سوخت اکسید توریم در زمانهای مختلف و 

 MWDمیاسبه گردید. طیف فوتون دسته های سوخت مصرف شده بر حسب زمان مصرف متفاوت) MW 4توان میانگین 

 متفاوت( و نیز زمانهای خیک شوندگی متفاوت بررسی شد. 
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 MCNPXد شبيه سازي با ک

ذره به روش مونته کارلو و نیز شبیه سازی انواع موضوعات مرتبط با راکتورهای هسته  34قادر به ترابرد  MCNPXکد 

در  [.7]ای، شتابدهیده ها، بررسی تولید رادیوایزوتوتها، تصویربرداری های نوترون و گاما و بسیاری ماز موارد دیگر است

 m 1دز دسته های سوخت اورانیوم و توریم در فاصله  ORIGENاین کار، با استفاده از طیف فوتون استخراج شده از کد 

هوا بر حسب زمانهای خیک شوندگی متفاوت و نیز مصرف سوخت متفاوت میاسبه و با یکدیگر مقایسه شد. همچیین 

کسک سربی قرار داده می شوند میاسبه و با یکدیگر  دز سطح کسک انتقال دسته های سوخت هیگامیکه سوخت درون

 مقایسه گردید.

 نتايج :

 گریکدیبا  میاسبه و ORIGENستفاده از کد ابا  Al8O3Uو  2ThOسوخت  یهافوتون دسته فیط راتییتغ ریدر شکل ز

 20به مدت  MW  4 نیانگنننیدر توان م یدهتابش انیبالفاصله تس از تا شودیشده است. همچیان که مالحظه م سهیمقا

در  یمیتور یهااستفاده از مجتمع یگرفت برا جهیتن توانیاست لذا م تردیشد یاندک 2ThOدسته سوخت  فیروز ط

مالحظه می گردد  1همچیانکه در شکل  شود. یتهران بررس یقاتیمسائل دز و حفاظ استخر راکتور تیق دیباراکتور تهران 

ایش قابل مالحظه چشمه فوتون در مقایسه با سوخت اورانیومی می گردد افزایش مصرف سوخت توریمی باعث افز

 مرتبه است. 100کارکرد راکتور این اختالف حدود  MWD 1200و  MWD600 چیانچه در 

 
 بالفاصله تس از تابش دهی برحسب مصرف متفاوت Al8O3Uو  2ThO های سوختمقایسه تغییرات طیف فوتون دسته -1شکل 
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کارکرد راکتور،  MWD 1200تغییرات طیف فوتون دسته های سوخت توریمی و اورانیومی مصرف شده ) 2در شکل 

( بر حسب زمان خیک شوندگی نشان داده شده است. همچیانکه مالحظه می گردد در MWD 45مصرف دسته سوخت: 

ومی مصرف شده است زمانهای خیک شوندگی یکسان طیف سوخت توریمی تابش دیده بسیار سخت تر از سوخت اورانی

 برابر سوخت اورانیومی است. 2سال از خیک شوندگی هیوز  100و شدت کل سوخت توریمی مصرف شده تس از 

 

 
 برحسب زمان خیک شوندگی MWD  45 دارای مصرف Al8O3Uو  2ThO های سوختمقایسه تغییرات طیف فوتون دسته -2شکل 

 
 میاسبه گردید.  MCNPXهوا با استفاده از کد  m 1در شکل زیر دز دسته های سوخت اورانیومی و توریمی در فاصله 
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 دسته سوخت براي محاسبه دز دسته سوخت m 1شماتيک قراردادن آشکارساز گايگر مولر در فاصله   -3شکل 

 

مقابل وسط دسته سوخت گزارش شده است و به دلیل الزم به ذکر است در این کار فقط بیشترین دز یعیی دز آشکارساز 

دیده می شود دز  4حجم باالی داده ها از گزارش عدد سایر آشکارسازها صرف نظر گردیده است. همچیانکه در شکل 

 MWDدسته سوخت توریمی بسیار بیشتر از دسته سوخت اورانیومی مصرف شده است و نیز در مصرف سوخت کم )

( دز MWD 1200ریمی و اورانیومی به هم نزدیک می شود. درحالیکه در مصرف سوخت زیاد )( دز دسته سوخت تو 80

شماتیک  5برابر دز دسته سوخت اورانیومی مصرف شده است. در شکل  100سال حدود  10دسته سوخت توریمی تس از 

الت نیز فقط دز شبیه سازی شده است را نشان می دهد. در این ح MCNPXکسک سربی انتقال سوخت که توسط کد 

 cm 15سطح خارجی کسک در مورد آشکارساز مقابل وسط دسته سوخت گزارش شده است. ضخامت کسک انتقال 

 )معمول راکتور تهران( فرض گردید.

 
 بر حسب زمان خنک شوندگی و نيز مصرف متفاوت  (3و  MWD 45)مصرف مقايسه دز گاماي دسته هاي سوخت توريمی و اورانيومی   -4شکل 
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 cm 15( درون کسک سربی انتقال با ضخامت MWD 45محاسبه دز دسته سوخت )مصرف  -5شکل 

هستید. افزایش ضخامت بدنه کسک یا  cm 15همچیانکه اشاره شد کسک های متداول راکتور تهران دارای ضخامت بدنه 

زمان خیک شوندگی می تواند باعث گردد که سوخت توریمی مصرف شده توسط این کسک ها قابل حمل باشد. طبق 

ماه  4جدول زیر دز سطح کسک در داغ ترین نقطه زمانی که سوخت مصرف شده اورانیومی را حمل می کید تس از 

سرب دیواره قابل حمل است. در مورد سوخت توریمی حتی تس  cm 15سک است و سوخت با ک mSv/h 5/7حدود 

قابل حمل خواهد بود زیرا دز داغ ترین نقطه این  cm 17سال با کسک با ضخامت  1سال دز باال است ولی تس از  1از 

 خواهد بود. mSv/h 5/6کسک 

 در مدت زمان خنک شوندگی متفاوت ( MWD 45)مصرف   Al-8O3Uو  2ThO دربردارنده دو سوخت cm 15ییرات دز داغ ترین نقطه کسک تغ -1جدول 

روز 365  

(mSv/h) 

روز 150  

(mSv/h) 

روز 120  

(mSv/h) 

روز 90  

(mSv/h) 

روز 60  

(mSv/h) 

روز 35  

(mSv/h) 

روز 21  

(mSv/h) 

 دز بر حسب زمان خنک شوندگی

6/3  4/6  5/7  12 35 141 239 Al-8O3U 

33 64 74 89 135 284 484 2ThO 

باشد و نیز در حالتی که مصرف سوخت  mSv/h 2الزم به ذکر است که برای انتقال سوخت دز سطح کسک باید کمتر از 

لذا بر این  [.8-10]برابر بیشتر از مقدار واقعی و یا اندازه گیری شده است  2-3تیوسته میاسبه شود دز دسته سوخت 

( با کسک های مذکور تیشیهاد MWD 45سال برای انتقال سوخت اورانیومی و توریمی )مصرف  1ماه و  3اساس زمانهای 

 شده است.

به رادیوایزوتوتهایی واتاشی می کید که دارای گاماهای تر انرژی هستید )مواردی که در  U232الزم به ذکر است که خود 

 به معیی دز بیشتر سوخت مصرف شده خواهد بود. U232بیشتر  مقدمه اشاره شد(. لذا تجمع
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 .[11]زنجیره واپاشی رادیوایزوتوپهای موثر در دز گامای دسته های سوخت توریمی مصرف شده  -6شکل 

 

دز دسته سوخت به  U232الزم به ذکر است در سوخت توریمی مصرف شده به دلیل واتاشی رادیوایزوتوتهای مختلف به 

درون سوخت و تاثیر  U232مقایسه میزان حضور  7کیدی کاهش می یابد. طبق مطالعات انجام شده سایر میققان، در شکل 

 ppmبه  ppm 1از  U232آن بر دز دسته سوخت مقایسه شده است. همچیانکه مالحظه می گردد در صورت تغییر میزان  

 بیشتر خواهد بود.دز بر حسب زمان خیک شوندگی بسیار  5
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 .[4]بر دز دسته سوخت توریمی   232-تاثیر تجمع رادیوایزوتوپ اورانیوم -7شکل 

 بحث ونتيجه گيري :

سننوخت توریمی دارای جذابیت های فراوانی برای ورود به چرخه سننوخت هسننته ای اسننت که از جمله این موارد می 

نیز زاییده بودن در راکتورهای حرارتی و سریع را نام برد. با این حال برخی توان به فراوانی بیشتر، انتقال حرارت باالتر و 

از چالش های این سوخت برای استفاده در چرخه سوخت هسته ای باید درنظر گرفته شود. بررسی های انجام شده در 

شود باید رفت ستفاده  سوخت توریمی در راکتور تهران ا شد  صورتیکه قرار با شان داد در ار دز آن برای زمانهای این کار ن

سوخت  صورت نیاز به انتقال  سبه گردد. همچیین در صرف متفاوت به دقت میا شوندگی متفاوت و نیز مقدار م خیک 

سه با کسک حمل و نقل سوخت مصرف شده اورانیومی باید ضخامت  مصرف شده، کسک سربی حمل و نقل در مقای

 بیشتر داشته باشد.
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