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راکتور در  کادمیوم-ایندیوم-نقره از جنس آلیاژ کنترل یها لهیمصرف م یبررس

 MCNPXبا استفاده از کد  و تاثیر آن بر ارزش میله های کنترل تهران یقاتیتحق
 

 محمد  دیس ،یلیروکیم - هیعط ،یریزاده، زهره*، جزءوزغلام
 یاهسته یمنیپژوهشکده راکتور و ا ،یاپژوهشگاه علوم و فنون هسته ،یاتم یسازمان انرژ

 

 :دهيچک
میله های کنترل مختلفی از لحاظ شکل هندسی و مواد جاذب نوترون در راکتورهای تحقیقاتی و قدرت مورد استتفاد  

بررسی میزان مصرف این میله های کنترل و تعیین دقیق تغئیر ارزش آنها از مسائل مهم راکتورها است.  قرار می گیرند.
 (MWDدر این کار، ارزش میله های راکتور تحقیقاتی تهران با استفاد  از روش شبیه سازی بر حسب میتزان مصترف  

 32داد این میله ها قابلیت استتفاد  تتا بتیز از تعیین گردید. نتایج حاصل از این کار نشان  MCNPXبا استفاد  از کد 
   سال دیگر را خواهند داشت.

 MCNPXراکتور تحقیقاتی تهران، مصرف  میله های کنترل، کد   :کلمات کليدي
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Different control rods are used in terms of geometric shape and neutron absorber material in research and 

power reactors. Checking the amount of burn-up of these control rods and precisely determining their 

worth changes is one of the important issues of the nuclear power plants. In this work, the worth of 

Tehran Research Reactor control rods were determined using the simulation method in terms of their 

consumption (MWD). The control rods were divided to five sections and the material change was 

investigated in any section during the burn-up time. The results showed that these rods would be usable 

for more than 23 years. 

 

Keywords: Tehran Research Reactor, Control rod burn-up, MCNPX code 

 

 : مقدمه

 ینیگزیجا نهیهززیرا مواجه است  یاریبا ملاحظات بس نهیکنترل به لهیم ستمیبه س یابیدست یبراطراح راکتور 

 ی که میله ها در راکتور به صورت رضایت بخشی عمل کنندطول زمانبلکه به  لهیم هیاول نهینه تنها به هز لهیم

 دیکاربمیله ها باید هم از لحاظ نوترونیک و هم استحکام مکانیکی دارای خواص مطلوبی باشند.  .دارد یبستگ

، اکسید همچنین اکسید یوروپیوم .دهند یم تشکیلرا  ترکیب ی تریناقتصاد ومیکادم-ومیدنیا-نقر آلیاژ بور و 

طول نیز به عنوان میله کنترل بکار برد  شد  اند. از لحاظ اقتصادی میله کنترل دارای  هافنیومو نیز  دیسپرسیوم

اکسید  .[1] بالا  چه از لحاظ مکانیکی و چه از لحاظ ارزش راکتیویته( مطلوب تر به نظر می رسدعمر 

درصورت غنی سازی کاربید بور و  تواند جایگزین خوبی برای کاربید بور طبیعی محسوب شودیوروپیوم می 
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. همچنین [3]در میله کنترل می توان طول عمر میله کاربید بور را افزایز داد  11-افزایز درصد وزنی بور

آن ها قبل و  برخی ازبه عنوان میله کنترل بکاربرد  می شوند که سطح مقطع جذب مواد جاذب ترکیبی از 

 .[2] داد  شد  است 1بعد از مصرف میله و تولید رادیوایزوتوپهای دیگر در جدول 

 .[2] مقایسه سطح مقطع جذب مواد مختلف  -1جدول 

 ایزوتوپ thermalσ (barn) سطح مقطع جذب (barn)رزنانس های جذب  (barn)سطح مقطع جذب هسته های تولید شد  

122/1   Li7 ،He4) 381 777،2812 B11B, 10 

3/1  Ag111 ،Ag118 ،Cd111، Cd118) 1871 ،6/81 87،21 Ag109Ag, 107 

3/1  Cd114) – 31111 ،3471 Cd113Cd, 112 

116/1  In116 ،In114 ،Sn116،Sn 116) 3324 ،821 317 ،78 In115In, 113 

31  Ta181) 7/17 14،67 ،77 ،281 ،17 ،1711 Hf180-176Hf,174  

دارای خواص مکانیکی خوب و سطح مقطع جذب متوسط است و می تواند بدون ترکیب با ماد   هافنیوم

 میدر رژ یبه شدت وابسته به انرژسطح مقطع  112-ومیکادمدیگری به عنوان میله کنترل بکاربرد  شود. 

 صورتبه  شتریب نی، بنابرا(1 شکل  رارتی دارد و دارای رزنانس های جذب بسیار قوی استح نوترونهای

 [.4-7] می شوداستفاد   کنواختیجذب  فیط کی و خوب یکیخواص مکان باکادمیوم -ایندیوم-نقر  اژیآل

 .[6] است %13در کادمیوم طبیعی حدود  112-و فراوانی کادمیوم %12در بور طبیعی حدود  11-فراوانی بور

 
 112-و کادمیوم 11-مقایسه سطح مقطع جذب نوترون در بور -1شکل 

کنترل راکتور را در  لهیشدن م یته لیو تحل هیرا تحت عنوان تجز یپژوهش 3112پارک و همکاران در سال 

حاصل از  جهیشد  بود.  نت یزیسال برنامه ر 21محاسبه  یبرا قیتحق نیا انجام داد  اند. یقاتیراکتور تحق کی

  برابر بیبه ترت Ag-In-Cd ,HF, B4Cجاذب  2 یزد  شد  برا نیتخم تهیویکه تلفات راکت نشان دادکار  نیا

mk 6   ،mk 38  وmk 22 [7باشد ] یم. 

کنترل مصرف شد  انجام داد   یها لهیارزش م نیبا  موضوع تخم یقیتحق 3112و همکاران در سال  یانیوار

 دیجد زیشد  بخواهند در قلب تاز  با آرا یکنترل ته یها لهیکه م یزماناین گرو  بیان داشته اند که اند. 
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 یارامترهازد  شود تا بتوان از آن در پ نیدوبار  تخم دیکنترل با یها  لهیدوبار  به کار گرفته شوند، ارزش م

 .[8]  ردیمثل مدت خاموش شدن مورد استفاد  قرار بگ یمنیو ا یدیکل

 

ارزش میله کنترل تعیین میزان تغییر لذا کار نشد  است  رانیموضوع تا به حال در ا نیا لازم به ذکر است که

بررسی مصرف میله های کنترل راکتور تحقیقاتی تهران  و در طول کارکرد راکتور دارای اهمیت بسزایی است

-نقر  تهران از جنس آلیاژ MW 7میله های کنترل راکتور تحقیقاتی  در این کار مدنظر قرار گرفته است.

 استفاد  مدل خواهد شد. و با جزئیات توسط کد محاسباتی مورد کادمیوم است-ایندیوم

 : روش کار

 3شماتیک قلتب متدل شتد  در شتکل  شد. یسازهیشب MCNPX2.6.0توسط کد  راکتور تهراندر ابتدا قلب 

بتا استتفاد  از کتد  3متتر مطتابق شتکل  یسانت 67و طول  قیکنترل با ابعاد دق یها لهیم نشان داد  شد  است.

MCNPX2.6.0 به منظور انجام محاسبات با دقت بالا در متد .  دیمدل گردKCODE  ستیکل فعتال و  471از

را به  محاسبات بحرانیت و مصرف سوخت( زمان هر محاسبه  ،ذر  استفاد  شد که این انتخاب 71111ترابرد 

داختل قلتب  1یمتیتنظ کنتترل لتهیم %32کنترل و  یها  لهیم %32 نیانگیبه صورت مروز افزایز می داد.  11

 MWD کته معتادل 24تتا ستال  81هتا ضتمن کتارکرد قلتب از ستال  لهی. مصرف م(2 شکل  دیفرض گرد

 MW 1217/4مصرف میلته هتا در تتوان میتانگین . دیمحاسبه گرد Burnاست با استفاد  از کارت  446/8833

جتاذب متواد  رییتو تغ دیگرد میتقس یها به پنج قسمت مساو لهیطول ممحاسبه گردید.  24تا  81بین سالهای 

( بتا ∆k/k کنتترل  یها لهی. سپس ارزش مجایگذاری شددر هر قسمت معین هر قسمت پس از زمان مصرف 

نستبت بته میلته کنتترل تولید شد  در دارای مواد جدید حضور و عدم حضور میله های کنترل در داخل قلب 

نمتایی  4شکل  .شد سهیتاز  مقا یبارگذارمحاسبه شد و با مقدار آن در حالت  حالت تاز  و مصرف نشد  آن

  نشان می دهد. هستنداز میله های کنترل را زمانیکه به طور کامل درون قلب 

                                                 
1 Regulating rod 
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 MCNPX2.6.0شماتیک قلب مدل شد  توسط کد   -2شکل 

 

 

 %32، ورود میله های کنترل:میانگین میزان ورود میله های کنترل درون قلب ضمن کارکرد راکتور  -3شکل 

 %32ورود میله تنظیم کنند :و 
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 میزان ورود میله های کنترل درون قلب برای محاسبه ارزش میله کنترل  -4شکل  

 

 نتايج :

بته صتورت  راتییتتغ نیتدهد ا یشکل نشان م کهیارائه شد  است. همانطور 4در شکل  لهیارزش م راتییتغ

 نیتمحاستبات اگزارش شد  استت.  pcm  631لهیم رارزشییتغ 2/2× 3311با فلوئنس  FSARدر است.  یینما

اختلتاف  نی(. ا7است  شکل  pcm 14 ±771 میله در همان فلوئنس حدود ارزش ریدهد که تغئ یکار نشان م

فقط چهار دسته سوخت مدل شد  است و ضمن کتارکرد قلتب  FSARشود که در  یامر ناش نیتواند از ا یم

   است. د یفرض گرد %111ها  لهیورود م
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، درصد  MW 1217/4ضمن عملکرد راکتور در میانگین توان  کنترل لهیارزش م راتیتغئ یبررس -5 شکل

 %32میانگین ورود میله ها به قلب: 

 

( 7 نقطته دوم نمتودار شتکل بتود  استت،   MWD   8833کته کتارکرد قلتب حدود 24تا سال  لهیمصرف م

انجام شد  نقتا   لهیارزش م رییدو برابر و چهار برابر محاسبات تغ MWDمحاسبه شد  است. سپس به مدت 

محاسبه شد  استت  لهیارزش م رییباشد، تغ یم MW 3/4روز با توان  267کارکرد  معادل( که 7نمودار  4و  2

توانند استفاد  شوند .  اگتر کتارکرد  یم گریسال د 32ها تا  لهیشد  است م شنهادی( و پ4×8833(/3/4×267  

 .رندیمورد استفاد  قرار گ زین شتریتوانند ب یها کمتر است و م لهیروز باشد، مصرف م 267کتور کمتر از را

است محاسبات مصرف میلته و بررستی تتا یر آن  7که معادل نقطه چهارم نمودار  MWD 27382همچنین در 

 زینشتان داد افتزا محاستباتمیله ها به داخل قلب انجام شد.  %21و  %32بر تغییر ارزش میله با فرض ورود 

 رییتتغ MWD 277/17363کنترل را در حالت مصترف  لهیارزش م pcm  11تنها  %21به  %32درصد ورود از 

شوند که جذب نوترون آنها  یم دیتول ییزوتوپهایوایبالا، راد یدهد. در واقع با گذشت زمان در مصرف ها یم

بنتابراین در ایتن حالتت آهنتگ مصترف  .ننتدک یم کندرا کنترل  لهیکاهز ارزش م آهنگاست و  قابل توجه

 (.6جاذب نوترون با آهنگ تولید ماد  جاذب نوترون رقابت می کند  شکل 
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ضمن   داخلی ترین بخز میله درون قلبدر میزان جاذب های مهم نوترون  راتیتغئ یبررس -6 شکل

  MW 1217/4در توان میانگین  فمصر

طول میله های کنترل در بالاترین زمان مصرف بررسی گردید. محاسبات تجمع عناصر جاذب نوترون در 

ترین شار نوترونی قرار دارند بیشترین دداخل( که در معرض شدی %32نشان می دهد در دو بخز اول میله  

در  118-تولید مواد جاذب نوترونی جدید ملاحظه می گردد که از میان عناصر مختلف مقدار تولید کادمیوم

شان داد  شد  است. در بخز اول میله  داخلی ترین بخز درون قلب( میزان تولید این جاذب ن 7شکل 

. در بخز های سوم، چهارم و پنجم که در واقع از قلب استگرم  37گرم و در بخز دوم  47نوترون حدود 

ر چندانی گرم بود که نسبت به میله کنترل مصرف نشد  تغیی 2راکتور خارج هستند، مقدار تجمع کمتر از 

 نداشت.

 
 

در طول میله کنترل ضمن مصرف در توان  Cd108میزان تجمع جاذب نوترون  راتیتغئ یبررس -7 شکل

  MW 1217/4میانگین 
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 : بحث ونتيجه گيري 

محاسبات انجام شد  نشان می دهد که میله های کنترل راکتور تحقیقاتی تهران در صورت عتدم تغییتر شتکل 

نیز با فرض روشتن شتدن میتانگین و حتی بیشتر سال دیگر  32مکانیکی و آسیب دیدگی می توانند به مدت 

 بدون مشکل کار کنند. MW 3/4روز در سال در توان میانگین  267
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 با تشکر از وقت صرف شده توسط داور محترم 

 خواهشمند است پاسخ های زیر را دریافت نمائید.

 

 در مورد پیشینه تحقیق و همچنین نوآوری کار توضیحات لازم اضافه شود. -1

در انتهای مقدمه به نوآوری و پیشینه تحقیق اشاره شده است. لازم به ذکر است پاسخ : 

مقالاتی که داور قبلی به آن اشاره کرده اند فقط درمورد میله کنترل آن هم محاسبه ارزش 

آن می باشد و قابل ارجاع به این کار نیست زیرا همچنانکه  steady stateحالت 

زمانی مشخص و با توجه به میزان درصد ورود میله ها در هر مستحضرید در این کار با برنامه 

کارکرد راکتور مصرف میله های کنترل محاسبه شده است و پس از  MWDدوره و نیز 
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تغییر  freshمیله ها و جایگذاری مواد جدید میله که طبیعتا از حالت  burn-upمحاسبه 

( 5نقطه دوم نمودار شکل  MWD 2288حدود ) 49کرده است، مصرف میله تا سال 

دو برابر و چهار برابر محاسبات تغییر ارزش میله  MWDمحاسبه شده است. سپس به مدت 

می باشد، تغییر  MW 8/9روز با توان  365( که با کارکرد 5نمودار  9و  3انجام شد )نقاط 

 83ا تا ( و پیشنهاد شده است میله ه9×2288(/8/9×365ارزش میله محاسبه شده است ))

روز باشد، مصرف میله  365سال دیگر می توانند استفاده شوند .  اگر کارکرد راکتور کمتر از 

 ها کمتر است و می توانند بیشتر نیز مورد استفاده قرار گیرند.

 

 

 کدام محاسبات؟ -8

که معادل  MWD 27382 همچنین در  چندین جمله در متن اضافه گردید.پاسخ : 

 است 7نقطه چهارم نمودار 

 بازبینی کامل شود. 1جدول  -3
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دارای چه مشکلی است درحالیکه مرجع دارد و  1خواهشمند است بدانیم جدول پاسخ : 

 بیانگر جایگزینی جاذب های جدید ضمن مصرف جاذب های قبلی است.

 مرسوم نیست پانویس لاتین آن آورده شود. -9

 ن کلمه میله کنترل اضافه گردید.در پاورقی لاتیپاسخ : 

 

ارزش کمتری را برای میله ها بعد از این مدت در نظر می گیرد و مقدار  FSARبعبارتی  -5

 محاسبه شده در این کار بالاتر بوده و از نظر ایمنی محافظه کارانه نمی باشد.

را آن هم با صد درصد   CFEدرست مدل نکرده است و فقط چهار   FSARپاسخ : 

مصرف مدل کرده است یعنی میله ها را در قلب مدل نکرده است، مواد را بر حسب 

که دو ایزوتوپ نقره  94174و  94174ایزوتوپهای آن مدل نکرده است )یعنی به جای 

یعنی نقره طبیعی قرار داده است که همه اینها منجر به  94777می باشند فقط در کد 

ت واقعی خواهد شد( و تاریخچه درصد ورود میله ها در قلب را لحاظ دور شدن از حال

نیز  FSARنکرده است. در ضمن کار انجام شده ما از عدد با حالت غیر واقعی مدل شده 

است و  pcm 57در حد  FSARدور نمی باشد.  همچنین اختلاف داده های این کار و 

 در حد خطاهای محاسباتی است.  MCNPاین عدد در محاسبات کد 

 حتما باید نتایج با روش محاسباتی دیگر راستی آزمایی شود. -6

این کار جدید بوده است و کار مشابه با ویژگی راکتور تهران انجام نشده است که پاسخ :        

مورد مقایسه قرار گیرد. ارزش اندازه گیری شده کل میله های کنترل در سه ماهه سوم سال 

است  pcm 18777بوده است و با عدد ما در این سال که کمتر از  pcm 17877حدود  46

اختلاف دارد ولی این اختلاف می تواند ناشی از آرایش متفاوت قلب ما  pcm 1577حدود 

باشد زیرا ارزش کل میله  46برای مقاله کنفرانسی و قلب چیده شده در سه ماهه سوم سال 

میله ها وابسته است. با تشکر از کامنت داور، این محاسبه با  ها به آرایش قلب و نیز مکان

می تواند در آینده انجام گردد ولی با توجه به نیاز  46درنظر گرفتن قلب سه ماهه سوم سال 

 pcm 87روز برای رسیدن به خطای محاسباتی کمتر از  19به اجرای برنامه به مدت حداقل 

 خگویی به سئوالات امکان پذیر نبود.در مدت کوتاه مهلت داده شده برای پاس
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کند شدن کاهش ارزش میله های کنترل بدلیل کم شدن غلظت ایزوتوپ های جاذب و  -4

 در نتیجه کاهش آهنگ جذب آنها می باشد.

این نمودار روند کند شدن کاهش ارزش را نشان می دهد که بیانگر این پاسخ :  

غلظت آنها جاذب جدید در حال موضوع است در حین مصرف جاذب ها و یا کاهش 

جایگزین شدن است که به حفظ ارزش میله کمک می کند لذا توجیه این استدلال هم 

به خوبی دیده می شود. اگر فقط کاهش غلظت جاذب طبق  6و هم در شکل   5در شکل 

گفته داور محترم اتفاق می افتاد شاهد کند شدن کاهش ارزش میله نبودیم و باید کاهش 

 همان شیب ادامه می یافت. ارزش با

این روند کند شدن کاهش ارزش میله با  FSARهمچنین در کار مدل شده در 

افزایش برنآپ قابل ملاحظه است و می تواند تائیدی بر صحت چنین روندی 

 باشد.

 

که در معرض شدیدترین شار نوترونی قرار دارند بیشترین تولید مواد جاذب نوترونی  -2

 4در شکل  172-که از میان عناصر مختلف مقدار تولید کادمیوم جدید ملاحظه می گردد

 نشان داده شده است

مشکل این پاراگراف چیست که باید دوباره بررسی شود؟ در قسمت انتهایی میله  پاسخ :

که بیشتر از همه درون قلب بود و در معرض شدیدترین شار نوترون نسبت به سایر 

مواد جاذب جدید اتفاق افتاده بود. که برای نمونه قسمت ها قرار داشت بیشترین تولید 

 ارائه شده است. 172-کادمیوم

 

 کلمات کلیدی در متن خلاصه بکار رود -4

 اضافه گردید MCNPXراکتور تحقیقاتی تهران و مصرف میله در چکیده بود و پاسخ : 

 

نقره، برای میله کنترل تنها سطح مقطع جذب حرارتی ملاک نیست استفاده از ترکیب  -17

ایندیوم و کادمیم به منظور حذف نوترون ها با طیف انرژی نوترونی در گستره حرارتی و 

 فوق حرارتی می باشد.
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به دلیل استحکام  -1میله آلیاژی نقره است و این ترکیب  %27حدود پاسخ :  

-110عناصر ذکر شده ) buildupنیز   -8و  نقره بخسیدن به میله از جهت نرم بودن

114Cd .به عنوان جایگزین کاهش مصرف ایزوتوپهای جاذب قبلی طراحی شده است ) 

؟ سئوال این است که سهم نوترون فوق حرارتی در شکافت چه قدر است

رزنانس های جذب برای نوترون فوق حرارتی و حرارتی چه نسبتی خواهد داشت؟ 

این وزن نوترون فوق حرارتی در ایجاد شکافت چه قدر است؟ سطح مقطع جذب 

 عناصر در قسمت زیر آورده شده است.
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 هسته های تولید شده از چه زنجیره ای تولید می شود؟ -11

همانطوریکه داور محترم مستحضر می باشند، انواع واکنش ها در راکتور اتفاق پاسخ :  

 ,110Cd(nمی افتد و ذرات نوترون، فوتون، پروتون، آلفا ... در راکتور تولید می شوند به عنوان مثال 

p)110Ag  و سایر موارد که توضیح همه آنها در حد مقاله و محدودیت صفحات آن نیست نمونه ای از

 در ادامه آورده شده است. burn-upجدول 

 

  

no .  zaid mass activity  

  (gm) (Ci)  

1 45103 2.56E-06 0.00E+00  

2 46103 5.82E-08 4.35E-03  

3 46104 1.90E-05 0.00E+00  

4 46105 1.14E-06 0.00E+00  

5 46106 3.96E-04 0.00E+00  

6 46107 1.41E-04 7.24E-08  

7 46108 6.37E-02 0.00E+00  

8 46109 3.94E-06 8.27E+00  

9 46110 1.41E-02 0.00E+00  

10 47107 9.17E+01 0.00E+00  

11 47108 5.26E-06 3.87E+03  

12 47109 8.06E+01 0.00E+00  

13 47110 1.80E-06 7.51E+03  

14 48106 1.41E-01 0.00E+00  

15 48107 1.59E-07 7.18E-01  

16 48108 2.34E+00 0.00E+00  

17 48109 3.58E-03 9.28E+00  

18 48110 6.75E+00 0.00E+00  

19 48111 1.53E+00 0.00E+00  

20 48112 2.75E+00 0.00E+00  

21 48113 3.34E-04 1.14E-16  

22 48114 4.65E+00 0.00E+00  

23 48115 4.67E-05 2.38E+01  

24 48116 8.49E-01 0.00E+00  
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25 49113 1.33E+00 0.00E+00  

26 49114 8.92E-08 1.23E+02  

27 49115 2.11E+01 1.49E-10  

28 49116 2.68E-07 1.85E+03  

29 50112 3.29E-06 0.00E+00  

30 50113 5.13E-08 5.16E-04  

31 50114 7.64E-02 0.00E+00  

32 50115 1.73E-03 0.00E+00  

33 50116 8.35E+00 0.00E+00  

34 50117 1.25E-02 0.00E+00  

35 50118 2.96E-05 0.00E+00  

 totals 2.22E+02 1.34E+04  

 

 


