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 02 طراحی مفهومی نوترونیک یک راکتور تحقیقاتی چند منظوره آب سبک استخری  

   مشابه راکتور تحقیقاتی تهران مگاوات

 
 *افشین هدایت

 ایو ایمنی هسته  راکتورپژوهشکده  –علوم و فنون هسته ای  پژوهشگاه -سازمان انرژی اتمی ایران 

 

 چکیده: 
محاسبات نوترونیک استفاده به منظور انجام  CITVAPو  WIMSD5Bبسته کدهای محاسباتی از  پژوهش در این

شار نوترونی، اثر سموم توزیع توان و وترونی نظیر، پارامترهای نطراحی نوترونیک شامل محاسبه انواع  است. شده
ن ییشامل تع یریت سوختاستراتژی بلند مدت مد . همچنینباشد، و بازتابنده مینوترونی، اثر میله های کنترل

پارامترهای و نیز سوخت، های مجموعهسوخت گذاری و جابجایی ، مدل سازی عملیات سیکل تعادلیهای پارامتر

برقراری شرایط مطلوب دهده نتایج نشان .استشبیه سازی و تحلیل شده  ،نی قلب راکتورکاری و ایمحدود مرتبط با 
 باشد. ایمنی ذاتی طرح پیشنهادی میبرداری، و اقتصاد نوترونی، اقتصاد بهره

 .MTR ،WIMSD ،CITVAP طراحی نوترونی، مدیریت سوخت،، چند منظوره تحقیقاتیراکتورهای  :کلید واژه

 

 :مقدمه .1

باشند. امروزه از این ای دارا میای در پیشبرد علوم و فنون هستهرهای تحقیقاتی نقش و جایگاه ویژهراکتو

مواد به روش فعال  آنالیزهای صنعتی و پزشکی، اقتصادی و انبوه انواع رادیوایزوتوپراکتورها به منظور تولید 

رافی، تغییر رنگ جواهرات، پرتودرمانی آزمون و تست مواد، تست سوخت، نوترون رادیوگسازی نوترونی، 

ویژه سیلیکن، و ی به دهابور، داپینگ نوترونی قطعات نیمه نظیر درمان تومور با استفاده از جذب نوترونی در

اکتور و تجهیزات ر نشانگر شمای سه بعدی قلب 1شکل . [3و2و1] ای نام بردنیز انواع آزمونهای ایمنی هسته

باشد. کشور آرژانتین می INVAPبا طراحی و ساخت کمپانی  ،کشور استرلیا(OPAL) پال پرتودهی راکتور ا

استفاده چند منظوره اقتصادی و ایمن از راکتورهای مذکور نیازمند حصول شرایط نوترونی خاص می باشد. 

، یکنواختی و همگنی شار نوتورنی در محل 2*1111توان به حداقل شار نوتورن حرارتی از آن جمله می

نیز طول و  ،تقاضای مشتری(تحت  منظمتحویل طول سیکل پرتودهی یکسان )با قابلیت نیز و  ،پرتودهی

بر  سعی ،در پژوهش ارائه شده [.5و1و3و2و1] اشاره کرد (در شار نوترونی مذکور – هفته 1تا  2کافی )سیکل 

مشابه  (2)شکل  از طراحی نوترونی یک راکتور تحقیقاتی چند منظورهآن است؛ طرحی کارا و اقتصادی، 

)مشابه سوخت  %21اکتور از نوع سوخت صفحه ای با غنای سوخت این ررائه شود. راکتور تحقیقاتی تهران ا

ا خنک کننده و کند کننده آب و ب( 1( و کنترل )شکل 3در دو نوع استاندارد )شکل راکتور تحقیقاتی تهران( 
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بیانگر طرحی منتخب از بین چندین طرح مورد بررسی بوده که به منظور  2شکل سازد؛ خاطر نشان می [.6] باشدمی سبک

 تحلیل پارامتری در مقاله حاضر پیشنهاد شده است. 
  
 
 

 

 

 

 

 
 

              

  پیشنهادی مگاواتی 21طرح قلب راکتور  – 2شکل               (OPAL) نمونه ای از یک راکتور تحقیقاتی چند منظوره  – 1شکل                  

 

 
       (CFE)های سوخت کنترلمجموعه – 1شکل                                          (SFE)های سوخت استاندارد مجموعه – 3شکل                   

 روش پژوهش  .1

سازی مجموعه شرایط مطلوب به منظور برآورده در این پژوهش هدف انجام محاسبات دقیق نوترونیک 

. [5و1و3و2و1]میباشد قلب راکتور توسط طراحی نوترونیک  ،کاری ضمن رعایت حدود ایمنی و کاری راکتور

به منظور اعتبار سنجی کدها، الگوها، و فرآیند محاسباتی مورد استفاده، محاسبات اعتبار سنجی بر مبنای 

[ و نیز داده 6ات آنالیز ایمنی راکتور تحقیقاتی تهران ]گزارش[ و 8و  7] IAEAمگاواتی  11راکتور مقیاس 

اثرات دمایی در تولید سطح مقاطع نوترونیک بر مبنای  .[11-1]های آزمایشگاهی در دسترس انجام گرفت 

بازه دمایی مورد نیاز در  انجام گرفت. سپس [6]راکتور تهران پایا در شرایط کاری )ترموهیدرولیکی( حصول 

اساس گزارش ضمیمه ایمنی راکتور بر )در طی انواع حوادث مبنای طراحی( های دمایی محاسبات فیدبک

که در پروژه  WIMSD5Bدر محاسبات اعمال شد. در این محاسبات از کتابخانه  [11تحقیقاتی تهران ]

WLUP،  درIAEA  ستفاده شد. در نهایت سطح مقاطع بدست گروه انرژی به روز آوری شده است؛ ا 172با

-MTRمحاسبات قلب راکتور، توسط بسته کدهای محاسباتی آمده، به سه گروه انرژی ذیل، به منظور انجام 

PC الی 1 انرژی، بازه )پخش نوترون( در محاسبات قلب. متراکم سازی شدeV12625  مربوط به نوترون های

 MeVالی MeV12821های فوق حرارتی، و بازه نوترونشامل  MeV 12821الی eV 12625حرارتی، بازه

در  (IR)های پرتودهی . شایان ذکر است؛ دلیل انتخاب مجموعهتشامل نوترونهای سریع لحاظ شده اس 1121



 

 

 

 

 24th I rani an Nucl ear  Conf erence 12-11Feb 2018 Uni versi t y of  I sf ahan                                                           

     3   

 بیست و چهارمین کنفرانس هسته ای اریان

گاه اصفهان -اسفندماه 3و  2 :P                      دانش 4101  

 -اسفندماه 2و  1

گاه اصف               هاندانش
         

های پرتودهی بر راکتیویته افزوده قلب و نیز اثر حرکت محوری به حداقل رساندن تاثیر مجموعه ،اطراف قلب

های تحت پرتودهی به ویژه تولید رادیوداروهای صنعتی و پزشکی با رعایت اصول های کنترل بر نمونهمیله

       باشد. می [11، 8، 2، 1]ضمانت کیفیت محصول

 نتایج محاسبات .2

های ذیل بیانگر آنالیز پارامتری انواع پارامترهای موثر در طراحی نوترونی قلب راکتور مذکور جداول و شکل

شار نوتورنی پرتودهی، تولید زینان اکتور بر روی به ترتیب بیانگر اثر توان قلب ر 3، و 2 ،1ول اجد د.نباش می

د. نتایج بیانگر انتخاب عدد نمی باش (طول سیکل، و اثر سموم نوترونیو پارامترهای کاری )از جمله  تعادلی،

زیع توان در حالت خروج نشانگر تو 5شکل  باشد.مگاوات بر مبنای اقتصاد نوترونی می 31تا  21مناسب بین 

الی  6همچنین شکلهای د. نباشدرصدمیله های کنترل می 51 ورودبیانگر توزیع توان با فرض  6کامل و شکل 

بیانگر به ترتیب  6الی  3جداول  باشند.گروهی بر روی قلب راکتور میبیانگر توزیع شار نوترونی سه  9

کنترلی، و نیز تحلیل  ، تحلیل موادی و مکانی جاذب های مگاواتی 21تحلیل پارامتری نوترونی قلب راکتور 

  .دنباشمیموادی و مکانی بازتابنده 

                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی کنترلتوزیع توان راکتور قبل از ورود میله ها – 5 شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از ورود میله های کنترل توزیع توان راکتور قبل بعد – 6شکل 
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 )سمت چپ( از ورود میله های کنترل راکتور قبل )سمت راست( و بعد سریعتوزیع شار نوترونهای  –7شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )سمت چپ( از ورود میله های کنترل توزیع شار نوترونهای فوق حرارتی راکتور قبل )سمت راست( و بعد –8شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )سمت چپ( از ورود میله های کنترل توزیع شار نوترونهای حرارتی راکتور قبل )سمت راست( و بعد –9شکل 
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GR (3) GR (3) GR (3) GR (3) GR (3) GR (3) GR (3) GR (3) GR (3) GR (3) GR (3)

GR (3) GR (2) GR (2) GR (2) GR (2) GR (2) GR (2) GR (2) GR (2) GR (2) GR (3)

GR (3) GR (2) GR (1) GR (1) GR (1) GR (1) GR (1) GR (1) GR (1) GR (2) GR (3)

GR (3) GR (2) GR (1) IR SFE IR SFE IR GR (1) GR (2) GR (3)

GR (3) GR (2) GR (1) SFE SFE SFE SFE SFE GR (1) GR (2) GR (3)

GR (3) GR (2) GR (1) SFE CFE SFE CFE SFE GR (1) GR (2) GR (3)

GR (3) GR (2) GR (1) IR SFE CFE SFE IR GR (1) GR (2) GR (3)

GR (3) GR (2) GR (1) SFE CFE SFE CFE SFE GR (1) GR (2) GR (3)

GR (3) GR (2) GR (1) SFE SFE SFE SFE SFE GR (1) GR (2) GR (3)

GR (3) GR (2) GR (1) IR SFE IR SFE IR GR (1) GR (2) GR (3)

GR (3) GR (2) GR (1) GR (1) GR (1) GR (1) GR (1) GR (1) GR (1) GR (2) GR (3)

GR (3) GR (2) GR (2) GR (2) GR (2) GR (2) GR (2) GR (2) GR (2) GR (2) GR (3)

GR (3) GR (3) GR (3) GR (3) GR (3) GR (3) GR (3) GR (3) GR (3) GR (3) GR (3)

 

 

 

 

 

 

 

 f/Vm(V(بر حسب تغییرات نسبت حجمی کند کننده به سوخت  K)inf(نحنی تغییرات ضریب تکثیر بینهایت م – 11شکل 

نمایانگر فیدبک دمایی  11باشد. شکل متضمن طراحی بهینه و ایمن یک مجموعه سوخت می 11شکل 

های ممکن بیانگر فیدبک های دمایی کند کننده و خلاء، با مقادیر منفی در کلیه بازه 7و  6سوخت و جداول 

نشانگر، محل اولین، دومین، و سومین  12ایمنی راکتور تهران( خواهد بود. شکل )بر طبق گزارش ضمیمه 

 باشد.ردیف بازتابنده به دور قلب می

 بر حسب تابعی از توان راکتور s2–(neutrons·cm·–1 (تغییرات شار نوترون های پرتودهی حرارتی – 1جدول 

Power (MW) IR. 2 (F1) IR. 4 (B4) IR. 8 (D7) 

5 5.9E+13 3.2E+13 3.4E+13 
10 1.2E+14 6.6E+13 6.7E+13 
15 1.8E+14 9.9E+13 1.0E+14 
20 2.4E+14 1.3E+14 1.3E+14 
30 3.6E+14 2.0E+14 2.0E+14 
40 4.7E+14 2.7E+14 2.7E+14 
50 5.9E+14 3.3E+14 3.4E+14 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

        

                        توزیع نهایی بازتابنده گرافیت به دور قلب  -12شکل                          منحنی تغییرات فیدبک دمایی سوخت بر حسب دما    -11 شکل 

طول سیکل کاری و اثر سمیت سموم نوترونی بر حسب تابعی از توان راکتور – 2جدول   

Thermal Power (MW) 5 10 15 20 30 40 50 

Cycle Length (days) 195 90 59 44 29 22 18 

Poison Effects (pcm) -2776.1 -3315.5 -3544.1 -3670 -3806.2 -3878.2 -3921.9 

 

 
 



 

 

 

 

 24th I rani an Nucl ear  Conf erence 12-11Feb 2018 Uni versi t y of  I sf ahan                                                           

     6   

 بیست و چهارمین کنفرانس هسته ای اریان

گاه اصفهان -اسفندماه 3و  2 :P                      دانش 4101  

 -اسفندماه 2و  1

گاه اصف               هاندانش
         

مگاواتی 21پارامترهای عمومی نوترونی قلب  – 3جدول   

Core State 
out-effk 

 

in-effk 

 
out  

(pcm) 
in  

(pcm) 

Total PPF 

(50%) 

Total PPF 

(100%) 

Cold & Clean 1.12702 0.94499 11270.3 -5820.8 2.606 2.107 
Hot Zero Power 1.12412 0.94145 11041.5 -6219.3 2.595 2.100 
Hot Full Power 1.07958 0.90666 7371.5 -10295.1 2.628 2.122 

. 
اثر مواد جاذب کنترلی بر روی پارامترهای نوترونی  – 1جدول   

Absorber 

Type 

Density  
(gr.cm-3) 

Shut Down 

Margin (pcm) 

Total PPF 

(50% SSR) 

Φfast  

(neutrons·cm–2·s–1) 
Φepi-thermal 

(neutrons·cm–2·s–1) 
Φthermal  

(neutrons·cm–2·s–1) 

Ag, In, Cd 10.17 5820.8 2.606 1.33E+14 2.98E+14 1.04E+14 
B4C 2.52 8236.5 2.673 1.33E+14 2.93E+14 1.04E+14 
Hf 13.3 5759.7 2.599 1.34E+14 2.97E+14 1.05E+14 

 بازتابنده بر روی پارامترهای نوترونیناحیه اثر مواد و حجم  – 5جدول 

Reflector 

Material 

Excess Reactivity 

(pcm) 

Total 

PPF 

Φth (neutrons·cm–2·s–1) 

I.R. 1 (B1) 

Φth (neutrons·cm–2·s–1) 

I.R. 3 (B7) 

Φth (neutrons·cm–2·s–1) 

I.R. 6 (B4) 

H2O 11270.3 2.606 1.24869E+14 1.27958E+14 2.27204E+14 

One column added 

D2O 12600.0 2.611 1.32E+14 1.37E+14 2.31E+14 

Gr 13036.1 2.642 1.30E+14 1.34E+14 2.28E+14 

Be 14367.3 2.685 1.34E+14 1.39E+14 2.44E+14 

BeO 14156.2 2.677 1.34E+14 1.37E+14 2.40E+14 

Two column added 

D2O 13197.5 2.650 1.39E+14 1.46E+14 2.41E+14 

Gr 13726.7 2.668 1.37E+14 1.40E+14 2.37E+14 

Be 15211.5 2.706 1.41E+14 1.44E+14 2.56E+14 

BeO 14992.8 2.715 1.39E+14 1.44E+14 2.51E+14 

Three column added 

D2O 13608.1 2.615 1.35E+14 1.43E+14 2.36E+14 

Gr 14194.1 2.641 1.34E+14 1.39E+14 2.33E+14 

Be 15574.2 2.707 1.36E+14 1.45E+14 2.53E+14 

BeO 15390.8 2.714 1.34E+14 1.45E+14 2.49E+14 

 

فیدبک دمایی خنک کننده بر حسب تابعی از تغییرات دما و چگالی خنک کننده  – 6جدول   

Coolant Temperature (oC) 40 60 80 100 120 

Coolant Density  (gr.cm-3) 0.9923 0.9832 0.9717 0.9581 0.9425 

Coolant Density Coefficient (pcm.oC-1) -8.2 -11 -15 -16.3 -20.4 

راکتیویته خلافیدبک  -7جدول   

Coolant Void Fraction (%) 0 5 10 20 30 40 50 

Coolant Void Coefficient (pcm.(Void%)-1) -229.5 -251 -278.6 -341.3 -425.8 -531.7 -670.2 

)نتایج ، بیانگر پارامترهای نوترونی قلب تعادلی 9بیانگر استراتژی سوخت گذاری تعادلی و جدول  8جدول 

( شایان ذکر است؛ تعریف، کاربرد، و شیوه شبیه سازی و 8استراتژی سوخت گذاری جدول شبیه سازی 

 [ ذکر شده است.1] تحلیل استراتژی سوخت گذاری تعادلی به تفضیل در مرجع ذیل
 استراتژی سوخت گذاری تعادلی – 8جدول 

Refueling 

Chains 

Refueling Pattern  

SFE - chain 1 Fresh SFE → C1→B2→B3→D2→C2→D3→ Discharged 
SFE - chain 2 Fresh SFE → E1→F2→F3→E2→E4 → Discharged 
SFE - chain 3 Fresh SFE → E7→F5→F6→D6→E6→D5→ Discharged 
SFE - chain 4 Fresh SFE → C7→B5→B6→C6→C4 → Discharged 
CFE - chain 1 Fresh CFE → C3→E3→E5→C5→D4 → Discharged 
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 پارمترهای سیکل تعادلی قلب پیشنهادی – 9جدول 

 :بحث و نتیجه گیری .3

به منظور طراحی مفهومی و تحلیل پارامتری  ،ی از الگوهای محاسباتی و تحلیلیامجموعهدر این تحقیق، 

)بر چند منظوره بهینه راکتورهای تحقیقاتی استراتژی مدیریت سوخت دوره ای یک تعیین نوترونی و نیز 

 31تا  21انتخاب توان مناسب بین دهنده بررسی نتایج نشانارائه شد. مبنای طراحی عمومی راکتور تهران( 

باشد. فرآیند کاری شبیه مگاوات به منظور برآورده سازی اقتصاد نوترونی و کارایی فرآیندهای پرتودهی می

نیز و  ،های کنترلمیلهدی و مکانی( )مواسازی شده متضمن ایمنی ذاتی طرح فوق، عملکرد ایمن و بهینه 

های پارچه ارائه شده بدون نیاز به افزایش تعداد مجموعهباشد. همچنین طرح یکی راکتور میشرایط کار عاد

این باشد. های زمانی یکسان و مدون میسوخت متضمن حفظ شرایط مطلوب و یکنواخت پرتودهی در بازه

 1ی مطلوب برای تولید انواع رادیوایزوتوپهای پزشکی و صنعتی در شرایط متضمن برآورده سازی شار نوترون

ناحیه کناری قلب  1ها نظیر آنالیز مواد به روش فعال سازی نوترونی در ناحیه اصلی پرتودهی و سایر کاربری

راکتورهای تحقیقاتی  روز، متناسب با 27راکتور خواهد بود. طول سیکل تعادلی قلب راکتور مذکور حدود 

های کنترل  باشد. عملکرد مناسب میلهمی ی صنعتی و پزشکیبهینه انواع رادیوایزوتوپهاروز دنیا، جهت تولید 

های پرتودهی، ضمن حفظ حاشیه های ایمنی و نیز فاصله مناسب میله های کنترل از مجموعه بر توزیع توان

انواع این امر سبب بهبود فرآیندهای کنترل و تضمین کیفیت د. نباشاز دیگر نقاط قوت طرح فوق میراکتور، 
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Tc 

(days) 
keff 

Excess 

reactivity 

(pcm) 
PPF 

Average Burn up Maximum Burn up 

(MWD.T-1) (%) (MWD.T-1) (%) 
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BOC 27.6 1.0599 5651.4 2.62 32855 19.4 72022 42.5 
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Abstract 

In this Research, WIMSD5B and CITVAP codes are used to perform neutronic calculations and 

analyses. The presented neutonic design include analyses of different type neutronic parameters 

such as distributions of the reactor power and neuron flux, effects of neutron poisons, control 

rod effects, and effects of different types and arrangements of neutron reflector boxes. This 

paper also includes a long-term fuel management strategy. It is suggested and simulated 

successfully regarding equilibrium conditions. Then equilibrium parameters and corresponding 

Operational Limits and Conditions (OLC) are evaluated and analyzed. Results confirm that the 

economy of neutrons and operation, also inherently safety features will be provided in this 

suggested design platform.   
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