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 نوترونی  -محاسبه پارامترهای نوترونی قلب راکتور زیربحرانی تریگا با چشمه فوتو

 

 (2)مهدی زنگیان -(1*)محمدمهدی فیروزآبادی -(1)نفیسه یزدانی

 

 دانشکده علوم، گروه فیزیک دانشگاه بیرجند ، 1

 راکتوردانشکده مهندسی هسته ای، گروه  دانشگاه شهید بهشتی ، 2

 چکيده:

آينده و  ADS راکتورهايدهنده تاثير قابل توجهي بر طراحي به پارامترهاي مرتبط با شتاب قلب راکتور بررسي حساسيت پارامترهاي نوتروني

 1تريگازير بحراني  در راکتور )eE(فرودي انرژي پرتو الکترون به قلبحساسيت پارامترهاي نوتروني  در اين مقاله، .آن دارد هاي ساختهزينه

، )M(، تکثير نوترون)effk(ثرضريب تکثير مو ،شامل پارامترهاي نوتروني قلب براي محاسبه MCNPX  کارلو کد مونت . ازه استتعيين شد

. به دنبال استفاده شده است )φ* (اهميت چشمه نوترون، )G(، بهره انرژي)0G(بهره ثابت انرژي ،)e/Yn(حاصل به ازاي هر الکترون  نوترون

 .باشيممي نوترون-خارجي فوتو محاسبه اين پارامترها در راکتور تريگا مبتني بر چشمه

   ، راکتور تريگا ADS، دهنده مبتني بر الکترون، محاسبات مونت کارلوپارامترهاي نوتروني، شتاب :کلمات کليدي 
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Abstract: 

Investigation of the core neutronic parameters sensitivity to the accelerator related parameters has a significant 

impact on the overall design of a future ADSR (Accelerator Driven Subcritical Reactor) and on the economy of its 

operation. In this paper, sensitivity of neutronic parameters of core to the energy of electron (Ee) in subcritical TRIGA 

reactor has been determined. Monte Carlo code of MCNPX has been used to calculate neutronic parameters such as: 

effective multiplication coefficient (keff), net neutron multiplication (M), neutron yield (Yn/e), energy constant gain 
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(G0), energy gain (G), importance of neutron source (φ*). We seek to calculate these parameters in a TRIGA reactor 

based on external photoneutron source. 

Keywords: Neutronic parameters, Electron Accelerator, Monte Carlo calculations, ADS, TRIGA Reactor 

 :مقدمه

 ارتباط اين در هستند. زيادي برخوردار اهميت از کمتر آلودگي با و ترايمن صورت به انرژي توليد هايروش توسعه امروزه

 1ADSهادهندهشتاب پايه بر زيربحراني ايهسته مورد راکتورهاي در جهان سرتاسر در زيادي بسيار عالقه اخير هايسال در

هاي پروتون و دهندهاستفاده از شتاب ADS کتورهايدر را روش متداول براي توليد نوترون. [1]است آمده وجود به

ي در نتيجهدهنده شتاب داده شده و يک شتاب توسطها به پروتون ADSراکتورهاي در .[2]باشدميبرهمکنش تالشي 

 . [1]شوديادي نوترون از طريق برهمکنش تالشي توليد ميبا عناصر هدف تعداد ز برخورد پروتون پرانرژي

اله امکان در اين مق ،بسيار گران استو  ي دشواريک کار فن با قدرت باال دهنده پروتونجا که ساخت يک شتاباز آن

مورد بررسي  ADS براي توليد نوترون در راکتورهاي پروتون هايدهندهجاي شتاب هاي الکترون بهدهندهاستفاده از شتاب

اعتماد، قابل استفاده آسان، جور، اقتصادي، قابل  ذاتا جمع و 2لينک چشمه نوترون مبتني بر پرتابه الکترون .قرار گرفته است

اندازي نوترون و شکافت، توليد ردهايي مثل مطالعات سطح مقطع گيرخطرناک در طبيعت و بسيار مناسب براي کاربکمتر 

بررسي حساسيت  همچنين .[3]باشدنوترون براي مطالعات علم مواد ميراديو ايزوتوپ و اساس آزمايشات پراکندگي 

آينده  ADS راکتورهايبه پارامترهاي مرتبط با شتاب دهنده تاثير قابل توجهي بر طراحي  قلب راکتور پارامترهاي نوتروني

 ايهستهفوتو سط فرايندتو از هدف توليد شده هاينوترون شار، تحقيقبنابراين، در اين  .[4]آن دارد هاي ساختزينههو 

مربوط به شتاب ر به پارامت قلب سپس حساسيت پارامترهاي نوتروني .شده استبررسي  3تريگا بحرانيزير  راکتور قلبدر 

 .[5]مورد بررسي قرار گرفته است MCNPX با استفاده از کد ،eE يعني دهنده
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 :روش کار

جا که هيچ داده تجربي در دسترس براي محاسبه پارامترهاي نوتروني قلب راکتور زير بحراني با چشمه الکتروني از آن

کار  [6]و همکاران 1انداشتيم، نياز بود تا در ابتدا يک راکتور زير بحراني مبتني بر چشمه پروتون که قبال توسط گروه روبي

آزمايي پارامترهاي  مقايسه و راستي سازي کنيم. پس ازشبيهرا  دسترس بودها در سازي آنهاي تجربي و شبيهشده و داده

سازي، راکتور زير شبيه سازي را با چشمه الکتروني ادامه خواهيم داد. راکتور انتخابي برايي بعد، شبيهمرحلهدر  ،موجود

ننده اوليه عمل کور در آب است که به عنوان خنکشامل يک ساختار حلقوي غوطه تريگا باشد. قلببحراني تريگا مي

احاطه قلب در يک آرايه النه زنبوري مرتب شده است که هر حلقه با شش حلقه استوانه اي از عناصر سوخت  کند.مي

  (.1)شکلشده است

 

 تريگا شمايي از قلب راکتور( 1)شکل

 هايمصنوعي، ميلهگرافيت  مل يک شبکه از عناصر سوخت، عناصرکه توسط بازتابنده گرافيت احاطه شده است، شا قلب،

هاي ها با ميلهکانال کانال در هر حلقه( وجود دارند. 36تا  1)از زحلقه هم مرک 7کانال مجزا در  127کنترل و تنظيم است. 
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هاي ميله ( بسته به سطح قدرت مورد نياز،1هاي تنظيم و کنترل)عناصر سياه در شکلميله(، 1)عناصر آبي در شکل سوخت

هاي به عالوه کانال، A01)عنصر)شار باال  پرتوهاي تابش مرکزي برايبخش خاکستري( و يک  گرافيت مصنوعي)عناصر

انعکاس نوترون  متر است.سانتي 72و ارتفاع آن  مترسانتي 5/56قطر قلب در حدود  شوند.بارگيري مي تجربي مکمل

متر سرب به عنوان يک سپر حرارتي احاطه شده سانتي 5شود که توسط ميتوسط گرافيت در يک ظرف آلومينيومي انجام 

 .شودمي اين قلب راکتور توسط آب در استخر راکتور خنک است. 

 :شده است)ضريب تکثير چشمه(  مختلف استفاده   sK سازي قلب از سه پيکربندي بابراي شبيه

 بدون ميله 102رجع با پيکربندي م( هاي سوخت حلقهميله سوخت B و در نتي1در شکل ) 97/0-98/0جه با 

=SK 

  مشابه حالت قبل به عالوه  107پيکربندي دوم شامل( ميله سوخت در رينگ  5ميله سوختGو در نتي ) جه

99/0=SK  

 بدون ميله 79سوم با  پيکربندي( هاي سوخت در رينگ ميله سوختB  وG  3و با  )تيجه در نو ميله کنترل

90/0=SK  

لذا ابتدا  .در مرحله اول الزم بود تا تعداد نوترون حاصل از چشمه مشخص باشد براي محاسبه پارامترهاي نوتروني قلب

آورده  1جدول  سازي شد. نتايج حاصل دربود شبيه mm 1 به ضخامت چشمه که به شکل مخروطي از جنس تنگستن

 و همکاران است. 1روبيا شده که در توافق خوبي با نتايج گزارش شده توسط
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 چشمه مورد استفاده در قلب راکتور (2)شکل

 و اين تحقيق [6]صل از هدف تنگستن گزارش شده توسط روبيامقايسه تعداد نوترون حا (1)جدول

 MeV 110 2000انرژي پروتون

Yn/p: )799/22 451/0 نوترون حاصل به ازاي هر پروتون)روبيا 

Yn/p: 103/22 448/0 )اين تحقيق( نوترون حاصل به ازاي هر پروتون 

ميله  102سازي شده با شبيه سازي شد. که هندسهه پيکربندي ذکر شده در باال شبيهدر مرحله بعدي قلب راکتور براي س

 .است آورده شده 3 سوخت در شکل

 

 

 [7]ميله سوخت 102سازي قلب راکتور تريگا با ( شبيه3شکل)

شود يآورده شده است. مالحظه م 2نتايج حاصل از محاسبات پارامترهاي نوتروني قلب براي پيکربندي اول در جدول 

باشند. به اين ترتيب پس از راستي آزمايي نتايج حاصل در ادامه محاسبات فوق را با پرتو که نتايج در توافق خوبي مي

 الکترون بررسي خواهيم کرد.
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 و اين تحقيق روبيا ر)پيکربندي اول(، گزارش شده توسطترهاي نوتروني قلب راکتوپارام( 2)جدول

 اين تحقيق نتايج حاصل از کارهاي روبيا پارامترهاي محاسبه شده

 MeV 110 110انرژي پروتون

 Yn/p 451/0 448/0نوترون حاصل از تالشي

 M 1/44 45/45تکثير نوترون 

 sk 977/0 978/0 چشمهضريب تکثير 

 G 1/15 9/14بهره انرژي 

 0G   34/0 36/0بهره ثابت انرژي 

 φ*  142/1 186/1 اهميت چشمه نوترون

 

 به  ADS           راکتور يک قلب در شکافت فرآيند از حاصل توليدي انرژي نسبت به صورت G پارامتر محاسبات اين در

                                                                                                                           :[1]شودبه صورت زير بيان مي وشود مي تعريف هدف روي ها(پروتون) فرودي دارشتاب باردار ذرات انرژي

(1)           

 

 توليد هايتعداد نوترون Yn/pشکافت،  فرآيند در شده توليد انرژي متوسط fE ،نوترون چشمه تکثير ضريب sk رابطه اين در

 شکافت فرآيند در شده هاي توليدنوترون متوسط تعداد 𝑣  مشخص، انرژي با پروتون يک به ازاي تالشي فرآيند در شده

 .است دهندهشتاب خروجي در ها پروتون انرژي PE و

 شود:مي تعريف زير رابطه طبق که شناسيممي  1بهره ثابت انرژي نوانبه ع را 0G پارامتر

(2)                                                                                                                                                                                         

                                                           
1 energy constant gain 
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 نمود: بيانرابطه زير  به صورت 0G پارامتر برحسب را G پارامتر توانمي (2)و ( 1)روابط  از استفاده با

(3                                                                                                            )                                                             

 

 :[9, 8]شودمي استفاده 4رابطه از دهندهشتاب در هاپروتون جريان تعيين براي

(4    )                                                                                                                                                          

 .شودمي تعيين زير رابطهبا  SK چشمه تکثير ضريب با آن ارتباط و شناسيممي 1تکثير نوترون عنوان بهنيز  را M کميت

(5)               

 

هاي خارجي است و به صورت ميانگين نوترونکننده بازده نسبي باشد که مشخصمي 2اهميت نوترون φ*پارامتر بعدي 

 شود: هاي شکافت تعريف ميه خارجي به ميانگين اهميت نوترونهاي چشماهميت نوترون

(6        )                                

                                                                                                                                                 

 محاسبه شده است: 300و  MeV 100هاي( پارامترهاي نوتروني قلب با پرتو الکتروني با انرژي3در جدول )

 ر)پيکربندي اول(، مبتني بر شتابدهنده الکترونپارامترهاي نوتروني قلب راکتو( 3)جدول

 MeV 100  300الکترونانرژي 

  Yn/e 031/0 14/0 به ازاي هر الکترون حاصل نوترون

                                                           
1 net neutron multiplication 

2 Neutron importance 
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 M 87/45 45/45تکثير نوترون 

 effk 9769/0 9768/0ضريب تکثير موثر 

 sk  9782/0 978/0 ضريب تکثير چشمه

 G 511/0 39/2بهره انرژي 

 0G   02/0 085/0 بهره ثابت انرژي

 φ*  008/1 115/1 اهميت چشمه نوترون

 eI )A( 14/6 02/2 دهندهشدت جريان شتاب 

 دهندهتوان شتاب 

accp )MW(  

614 606 

 :نتايج

اعتماد، قابل استفاده آسان و جور، اقتصادي، قابل  ذاتا جمع و 1لينک چشمه نوترون مبتني بر پرتابه الکترونجا که از آن

در اين تحقيق به محاسبه پارامترهاي نوتروني قلب راکتور زيربحراني مبتني بر چشمه  ،باشدمي خطرناک در طبيعتکمتر 

با استفاده از کد  eE ه انرژي پرتو الکترون فروديب ADSقلب راکتور حساسيت پارامترهاي نوتروني الکتروني پرداخته شد. 

MCNPX  وقتي بر اساس محاسبات،  .محاسبه شد قلب براي راکتور تريگاپارامترهاي نوتروني گرفت و مورد بررسي قرار

دهد که با نتايج نشان مي .دنيابکاهش مي accP و  eIو  افزايش G و n/eY انرژي پرتو الکترون افزايش مي يابد، پارامترهاي

راکتورهاي  براي هااستفاده از آننوترون کم،  و توليد مبتني بر الکترون ADSدر راکتورهاي  باال توجه به جريان مورد نياز

  .استتر تحقيقاتي مناسب

  :مراجع
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