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:چکيده
 آينده وADS بررسي حساسيت پارامترهاي نوتروني قلب راکتور به پارامترهاي مرتبط با شتابدهنده تاثير قابل توجهي بر طراحي راکتورهاي
1

( در راکتور زير بحراني تريگاEe) حساسيت پارامترهاي نوتروني قلب به انرژي پرتو الکترون فرودي، در اين مقاله.هزينههاي ساخت آن دارد

،(M) تکثير نوترون،(keff) ضريب تکثير موثر، براي محاسبه پارامترهاي نوتروني قلب شاملMCNPX  از کد مونت کارلو.تعيين شده است
 به دنبال.( استفاده شده استφ*)  اهميت چشمه نوترون،(G) بهره انرژي،(G0) بهره ثابت انرژي،(Yn/e) نوترون حاصل به ازاي هر الکترون
.نوترون ميباشيم-محاسبه اين پارامترها در راکتور تريگا مبتني بر چشمه خارجي فوتو
 راکتور تريگا، ADS ، محاسبات مونت کارلو، شتابدهنده مبتني بر الکترون، پارامترهاي نوتروني: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.
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مقدمه:
امروزه توسعه روشهاي توليد انرژي به صورت ايمنتر و با آلودگي کمتر از اهميت زيادي برخوردار هستند .در اين ارتباط
در سالهاي اخير عالقه بسيار زيادي در سرتاسر جهان در مورد راکتورهاي هستهاي زيربحراني بر پايه شتابدهندههاADS1

به وجود آمده است[ .]1روش متداول براي توليد نوترون در راکتورهاي  ADSاستفاده از شتابدهندههاي پروتون و
برهمکنش تالشي ميباشد[ .]2در راکتورهاي ADSبه پروتونها توسط يک شتابدهنده شتاب داده شده و در نتيجهي
برخورد پروتون پرانرژي با عناصر هدف تعداد زيادي نوترون از طريق برهمکنش تالشي توليد ميشود[.]1
از آنجا که ساخت يک شتابدهنده پروتون با قدرت باال يک کار فني دشوار و بسيار گران است ،در اين مقاله امکان
استفاده از شتابدهندههاي الکترون به جاي شتابدهندههاي پروتون براي توليد نوترون در راکتورهاي  ADSمورد بررسي
قرار گرفته است .چشمه نوترون مبتني بر پرتابه الکترون لينک2ذاتا جمع و جور ،اقتصادي ،قابل اعتماد ،قابل استفاده آسان،
کمتر خطرناک در طبيعت و بسيار مناسب براي کاربردهايي مثل مطالعات سطح مقطع گيراندازي نوترون و شکافت ،توليد
راديو ايزوتوپ و اساس آزمايشات پراکندگي نوترون براي مطالعات علم مواد ميباشد[ .]3همچنين بررسي حساسيت
پارامترهاي نوتروني قلب راکتور به پارامترهاي مرتبط با شتاب دهنده تاثير قابل توجهي بر طراحي راکتورهاي  ADSآينده
و هزينههاي ساخت آن دارد[ .]4بنابراين ،در اين تحقيق ،شار نوترونهاي توليد شده از هدف توسط فرايند فوتوهستهاي
در قلب راکتور زير بحراني تريگا3بررسي شده است .سپس حساسيت پارامترهاي نوتروني قلب به پارامتر مربوط به شتاب
دهنده يعني  ،Eeبا استفاده از کد  MCNPXمورد بررسي قرار گرفته است[.]5
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روش کار:
براي محاسبه پارامترهاي نوتروني قلب راکتور زير بحراني با چشمه الکتروني از آنجا که هيچ داده تجربي در دسترس
نداشتيم ،نياز بود تا در ابتدا يک راکتور زير بحراني مبتني بر چشمه پروتون که قبال توسط گروه روبيا1و همکاران[ ]6کار
شده و دادههاي تجربي و شبيهسازي آنها در دسترس بود را شبيهسازي کنيم .پس از مقايسه و راستي آزمايي پارامترهاي
موجود ،در مرحلهي بعد ،شبيهسازي را با چشمه الکتروني ادامه خواهيم داد .راکتور انتخابي براي شبيهسازي ،راکتور زير
بحراني تريگا ميباشد .قلب تريگا شامل يک ساختار حلقوي غوطهور در آب است که به عنوان خنککننده اوليه عمل
ميکند .قلب در يک آرايه النه زنبوري مرتب شده است که هر حلقه با شش حلقه استوانه اي از عناصر سوخت احاطه
شده است(شکل.)1

شکل( )1شمايي از قلب راکتور تريگا
قلب ،که توسط بازتابنده گرافيت احاطه شده است ،شامل يک شبکه از عناصر سوخت ،عناصر گرافيت مصنوعي ،ميلههاي
کنترل و تنظيم است 127 .کانال مجزا در  7حلقه هم مرکز(از  1تا  36کانال در هر حلقه) وجود دارند .کانالها با ميلههاي
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سوخت(عناصر آبي در شکل  ،)1ميلههاي تنظيم و کنترل(عناصر سياه در شکل )1بسته به سطح قدرت مورد نياز ،ميلههاي
گرافيت مصنوعي(عناصر خاکستري) و يک بخش مرکزي براي تابش پرتوهاي شار باال (عنصر ،(A01به عالوه کانالهاي
تجربي مکمل بارگيري ميشوند .قطر قلب در حدود  56/5سانتيمتر و ارتفاع آن  72سانتيمتر است .انعکاس نوترون
توسط گرافيت در يک ظرف آلومينيومي انجام ميشود که توسط  5سانتيمتر سرب به عنوان يک سپر حرارتي احاطه شده
است .اين قلب راکتور توسط آب در استخر راکتور خنک ميشود.
براي شبيهسازي قلب از سه پيکربندي با ( Ksضريب تکثير چشمه) مختلف استفاده شده است:

 پيکربندي مرجع با  102ميله سوخت (بدون ميلههاي سوخت حلقه  Bدر شکل )1و در نتيجه با 0/97-0/98
=KS

 پيکربندي دوم شامل  107ميله سوخت (مشابه حالت قبل به عالوه  5ميله سوخت در رينگ  )Gو در نتيجه
KS=0/99

 پيکربندي سوم با  79ميله سوخت (بدون ميلههاي سوخت در رينگ  Bو  Gو با  3ميله کنترل) و در نتيجه
KS=0/90

براي محاسبه پارامترهاي نوتروني قلب در مرحله اول الزم بود تا تعداد نوترون حاصل از چشمه مشخص باشد .لذا ابتدا
چشمه که به شکل مخروطي از جنس تنگستن به ضخامت  1 mmبود شبيهسازي شد .نتايج حاصل در جدول  1آورده
شده که در توافق خوبي با نتايج گزارش شده توسط روبيا1و همکاران است.
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شکل( )2چشمه مورد استفاده در قلب راکتور
جدول( )1مقايسه تعداد نوترون حاصل از هدف تنگستن گزارش شده توسط روبيا[ ]6و اين تحقيق
انرژي پروتونMeV

110

2000

 :Yn/pنوترون حاصل به ازاي هر پروتون(روبيا)

0/451

22/799

 :Yn/pنوترون حاصل به ازاي هر پروتون (اين تحقيق)

0/448

22/103

در مرحله بعدي قلب راکتور براي سه پيکربندي ذکر شده در باال شبيهسازي شد .که هندسه شبيهسازي شده با  102ميله
سوخت در شکل  3آورده شده است.

شکل( )3شبيهسازي قلب راکتور تريگا با  102ميله سوخت[]7
نتايج حاصل از محاسبات پارامترهاي نوتروني قلب براي پيکربندي اول در جدول  2آورده شده است .مالحظه ميشود
که نتايج در توافق خوبي مي باشند .به اين ترتيب پس از راستي آزمايي نتايج حاصل در ادامه محاسبات فوق را با پرتو
الکترون بررسي خواهيم کرد.
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جدول( )2پارامترهاي نوتروني قلب راکتور(پيکربندي اول) ،گزارش شده توسط روبيا و اين تحقيق
پارامترهاي محاسبه شده

نتايج حاصل از کارهاي روبيا

اين تحقيق

انرژي پروتونMeV

110

110

نوترون حاصل از تالشيYn/p

0/451

0/448

تکثير نوترون M

44/1

45/45

ضريب تکثير چشمه ks

0/977

0/978

بهره انرژي G

15/1

14/9

بهره ثابت انرژي G0

0/34

0/36

اهميت چشمه نوترون *φ

1/142

1/186

در اين محاسبات پارامتر  Gبه صورت نسبت انرژي توليدي حاصل از فرآيند شکافت در قلب يک راکتور

 ADSبه

انرژي ذرات باردار شتابدار فرودي (پروتونها) روي هدف تعريف ميشود و به صورت زير بيان ميشود[:]1
()1

در اين رابطه  ksضريب تکثير چشمه نوترون Ef ،متوسط انرژي توليد شده در فرآيند شکافت Yn/p ،تعداد نوترونهاي توليد
شده در فرآيند تالشي به ازاي يک پروتون با انرژي مشخص 𝑣 ،تعداد متوسط نوترونهاي توليد شده در فرآيند شکافت
و  EPانرژي پروتون ها در خروجي شتابدهنده است.
پارامتر  G0را به عنوان بهره ثابت انرژي 1ميشناسيم که طبق رابطه زير تعريف ميشود:
()2

1

energy constant gain
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با استفاده از روابط ( )1و ( )2ميتوان پارامتر  Gرا برحسب پارامتر  G0به صورت رابطه زير بيان نمود:
()3

براي تعيين جريان پروتونها در شتابدهنده از رابطه 4استفاده ميشود[:]9 ,8
()4
کميت  Mرا نيز به عنوان تکثير نوترون1ميشناسيم و ارتباط آن با ضريب تکثير چشمه  KSبا رابطه زير تعيين ميشود.
()5

پارامتر بعدي* φاهميت نوترون2ميباشد که مشخصکننده بازده نسبي نوترونهاي خارجي است و به صورت ميانگين
اهميت نوترونهاي چشمه خارجي به ميانگين اهميت نوترونهاي شکافت تعريف ميشود:
()6

در جدول ( )3پارامترهاي نوتروني قلب با پرتو الکتروني با انرژيهاي 100 MeVو  300محاسبه شده است:
جدول( )3پارامترهاي نوتروني قلب راکتور(پيکربندي اول) ،مبتني بر شتابدهنده الکترون
انرژي الکترونMeV

100

300

نوترون حاصل به ازاي هر الکترون Yn/e

0/031

0/14

1

net neutron multiplication

2

Neutron importance
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تکثير نوترون M

45/87

45/45

ضريب تکثير موثر keff

0/9769

0/9768

ضريب تکثير چشمه ks

0/9782

0/978

بهره انرژي G

0/511

2/39

بهره ثابت انرژي G0

0/02

0/085

اهميت چشمه نوترون *φ

1/008

1/115

6/14

2/02

614

606

شدت جريان شتابدهنده Ie

توان شتابدهنده
pacc

)(A

)(MW

نتايج:
از آنجا که چشمه نوترون مبتني بر پرتابه الکترون لينک1ذاتا جمع و جور ،اقتصادي ،قابل اعتماد ،قابل استفاده آسان و
کمتر خطرناک در طبيعت ميباشد ،در اين تحقيق به محاسبه پارامترهاي نوتروني قلب راکتور زيربحراني مبتني بر چشمه
الکتروني پرداخته شد .حساسيت پارامترهاي نوتروني قلب راکتور  ADSبه انرژي پرتو الکترون فرودي  Eeبا استفاده از کد
 MCNPXمورد بررسي قرار گرفت و پارامترهاي نوتروني قلب براي راکتور تريگا محاسبه شد .بر اساس محاسبات ،وقتي
انرژي پرتو الکترون افزايش مي يابد ،پارامترهاي  Yn/eو  Gافزايش و  Ieو  Paccکاهش مييابند .نتايج نشان ميدهد که با
توجه به جريان مورد نياز باال در راکتورهاي  ADSمبتني بر الکترون و توليد نوترون کم ،استفاده از آنها براي راکتورهاي
تحقيقاتي مناسبتر است.
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