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 خالصه

و ایمنی باال مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفته اند. این  سالیان اخیر به واسطه بازده رآکتورهای دما باالی بستر توپکی طی

درجه به بعد احتمال  1800ایمنی باال مبتنی بر احتمال پایین ترک ذرات سوخت می باشد. مطالعات نشان داده اند که از دمای 

د. در مرکز باالتر می باش شکست این ذرات به میزان زیادی افزایش می یابد. با توجه به تقارن کروی توپک ها، احتمال شکست

جهت مقابله با این مشکل مفهوم ناحیه مرکزی تهی از سوخت مطرح گردید. در این مقاله تاثیرات این تغییر بر اقتصاد نوترونی 

شبیه سازی شده و  MCNP-4cبا کد  HTR-10رآکتورهای بستر توپکی مورد بررسی قرار گرفته اند. در این راستا رآکتور 

آکتیویته رورد نظر استخراج گردیدند. نتایج حاکی از آن است که تعبیه این ناحیه می تواند به افزایش ضریب تکثیر و پارامترهای م

 حرارتی بیانجامد.

Study of the effects of a central fuel-free zone in fuel pebbles for high 

temperature pebble-bed reactors 
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In recent years, the international community has shown interest in a class of nuclear reactors known as 

pebble-bed reactors due to their inherent safety features and high efficiency. The low leakage probability 

of radioactive materials is one these safety features. The leakage probability -breakage of fuel particles 

– is highly temperature-dependent and increases very rapidly beyond 1800 K. Given the spherical 

symmetry of fuel pebbles, breakage probability is much higher at the center. In order to smoothen the 

breakage probability over the radius, the wallpaper fuel concept has been suggested. In this work the 

effects of this concept on the neutronic behavior of the HTR-10 reactor have been studied using MCNP-

4c. The obtained results point to the fact that neutronic properties such as multiplication factor and 

thermal reactivity coefficient are affected by this change. 

 .مقدمه1

میالدی مطرح گردید. اولین نمونه از  60مفهوم جدید رآکتورهای هسته ای دما باالی بستر توپکی برای اولین بار در دهه های 

در مقیاس صنعتی در غرب آلمان   1985در سال  ه و برای اولین باردر شهر جیولیک آلمان ساخته شد 1967این رآکتور در سال 

امروزه با توسعه تجهیزات و مطالعات سیکل های مبتنی بر هلیوم، با توجه فعالیت نمود.  به شروع THTR-300تحت عنوان 

از جمله مزایای قابل توجه این نوع رآکتور می توان به مورد توجه بسیاری از مراکز قرار گرفته است. این رآکتور مزایای متعدد، 

ایمنی بسیار باالی آن اشاره نمود. مطالعات عددی و آزمایشگاهی مختلف نشان داده اند که با توجه به ساختار منحصر به فرد 

در حالی است این یواکتیو بسیار پایین می باشد. احتمال نشط مواد رآددرجه کلوین،  1600توپک ها، حتی در دماهای باال نظیر 
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در توپک های  TRISOدرجه کلوین می باشد. احتمال شکست یا ترک پوسته  900این نوع رآکتور  که دمای کارکرد معمول

ت فی به بررسی حساسیسوخت تابعی از دما می باشد. با افزایش دما احتمال شکست و نشطی افزایش می یابد. گروه های مختل

. این مطالعات نشان می دهند که سیستم [1]رآکتور های توپکی به افزایش دمای خنک کننده یا تزریق رآکتیویته پرداخته اند

قابلیت مقابله با تغییرات دمای خنک کننده و تزریق رآکتیویته را و رآکتورهای توپکی از پایداری قابل توجهی برخوردار بوده 

که در مدل ریاضی مورد استفاده یک دمای متوسط برای توپک ها در نظر گرفته  تسه نکته قابل توجه در این میان آندارد. البت

. طبیعی است اگر این مسئله در نظر [1] در مرکز مورد توجه قرار نگرفته است دماشده و لذا تقارن کروی توپک ها و بیشینه 

گرفته شود احتمال شکست ذرات سوخت و نشطی باال می رود. در راستای کاهش اثرات این تقارن کروی و دمای مرکز توپک 

این مفهوم مبتنی بر تهی نمودن مرکز توپک های . [2]طی سالیان اخیر مطرح گردید "پوسته سوخت"مفهومی تحت عنوان 

 ای با ضخامت تعریف شده در توپکسوخت از ذرات اکسید اورانیوم می باشد. بدین ترتیب ذرات اکسید اورانیوم فقط در پوسته 

خت تر خواهد بود. اگرچه مزایای حرارتی این مفهوم روشن می ور دارند. با حذف ذرات مرکز، طبیعتا توزیع شعاعی دما یکنواحض

باشند، تاثیرات آن بر اقتصاد نوترونی مشخص نبوده و مستلزم بررسی می باشند. در این راستا، در این مقاله به بررسی تاثیر شعاع 

رچه بهتر تاثیر این ناحیه پرداخته شده است. جهت پدیدار شدن ه HTR-10رآکتور درونی این پوسته سوخت بر ضریب تکثیر 

 تهی از سوخت، در بررسی های انجام شده، جرم مجموع اکسید اورانیوم در هر توپک ثابت نگاه داشته شده است.

با توجه به طراحی و ساختار هندسی کامال متفاوت آن، بررسی رفتار نوترونیک رآکتور توپکی با ابزار و کدهای معمول نظیر 

WIMS  .ه ب در تعریف هندسهبیشتری آزادی عمل  که -مونت کارلو-ابزار عددی مبتنی بر روشهای آماری امکان پذیر نمی باشد

جهت انجام شبیه سازی های  MCNP-4cمی باشند. در این راستا، از نرم افزار  مناسب تر این نوع مطالعات در دست می دهند

 ارایه شده استفاده گردیده است.

نتایج و تاثیرات ناحیه تهی از ذرات سوخت پرداخته خواهد  سپس به بررسیتشریح و  ل هندسی مورد استفاده در کددر ابتدا مد

 شد.

 .مدل هندسی رآکتور2

توزیع کاتوره ای ذرات در توپک های سوخت و همچنین توزیع کاتوره ای توپک های سوخت و کند کننده در قلب رآکتور از 

د . طی سالیان اخیر مدل های متعددی پیشنها[3]مدلسازی هندسه این نوع رآکتور می باشند جمله مهمترین پیچیدگی ها در

میت باالیی برخوردار می باشند، مطالعات عددی مختلف نشان داده اند که پارامترهای مبین شده اند. اگرچه ذرات سوخت از اه

بت به نحوه سرفتار کلی رآکتور نظیر ضریب تکثیر، ضریب رآکتیویته حراراتی و یا حتی توزیع شار نوترونی حساسیت چندانی ن

که با توزیع ذرات سوخت از طریق سلول های معمول نظیر مکعبی ساده، . این بدین معناست [5] ,[4]توزیع ذرات سوخت ندارند

همانطور  توزیع ذرات سوخت مورد استفاده را به نمایش می گذارد. 1شکل  یج تجربی خواهند داشت.نتایج همخوانی عالی با نتا

که از این شکل بر می آید، در چارچوب این مقاله ذرات سوخت در یک ساختار مکعب ساده توزیع شده اند. اندازه سلول با توجه 

 ات تعیین شده است.به میزان اکسید اورانیوم در توپک سوخت و اندازه و چگالی ذر



 

 ای اریانبیست و سومین کنفرانس هسته
 

 دااگشنه آزاد اسالمی واحد علوم وتحقیقات 1395اسفند ماه  5و  4 
 

 

3 

23rd Iranian Nuclear Conference 24-25Feb 2017 Tehran- Science and Research Branch of Islamic Azad University 
 

 

 توزیع ذرات سوخت درون توپک ها: 1شکل 

کی از راه های توزیع این توپک بر عکس ذرات سوخت، توزیع مناسب توپک ها در قلب رآکتور از اهمیت باالیی برخوردار است. ی

ش توپک به شکلی کامال نامنظم در قلب . در این رو[6]استفاده از الگروریتم های توزیع توپک در محفظه های استوانه باشد ها

تور با رف شبیه سازی رآکقرار گرفته و لذا باید به صورت جداگانه در فایل ورودی کد تعریف شوند. البته الزم به ذکر است که ص

ا در ه هایی و توزیع نامنظم توپک ها به مفهوم همخوانی با اعداد تجربی نمی باشد چرا که فرآیند قرارگیری توپک چنین روش

ا رفتار ی-قلب کاتوره ای می باشد. درست ترین روش مقایسه نتایج عددی با تجربی تکرار محاسبات و استخراج مقدار متوسط 

تعریف شده  تعداد بسیار زیاد سطوح و حجم ها در هندسه ی می باشد. یکی از نقاط ضعف مدل های کامال کاتوره ای، -غالب

توپک را در خود جای می دهد. اگرچه  16000قریب به در حالت بحرانی  HTR-10رآکتور می باشد چرا که بعنوان مثال قلب 

محدودیتی در این زمینه ندارند، نسخه های پیشین نظیر نسخه مورد استفاده، محدودیت  MCNPنسخه های جدید نرم افزار 

نهاد ا بسیاری طی سالیان اخیر سعی بر پیشهایی را نسبت به بیشینه سطوح و احجام قابل تعریف قایل می باشند. در همین راست

 ارها و سلول های منظم داشته اند.روشهای توزیع توپک مبتنی بر ساخت

ممکن در فضای قلب استفاده شده است.  BCCسلول های توزیع کاتوره ای  ی مبتنی بری پیشنهاده در این مقاله، از مدل هندس

جایگاه می توانند سه حالت داشته باشند: توپک سوخت، توپک  9کره متفاوت را در بر می گیرد. هرکدام از این  BCC 9هر سلول 

سلول  2در راستای کاهش این میزان، نوع سلول تعریف کنیم.  93این بدان معنی می باشد که باید  کند کننده و خالی از توپک.

 .ندنشان داده شده ا 2در شکل  سلول هااین ند. جایگزین آن می شو BCCپایه مبتنی بر ساختار 
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 : سلول های تشکیل دهنده ساختار درون قلب2شکل 

یب ، این مسئله تعداد کل ترککره را در بر می گیرند 4همان گونه که از شکل بر می آید، حال هر کدام از این قسمت ها فقط  

 نشان داده شده است. 3نمونه ای از این توزیع در شکل  .[7]هی کاهش می دهدهای ممکن را به میزان قابل توج

 

 [7]کند کننده: توزیع توپک های سوخت و 2شکل 

 بر مبنای هندسه تعریف و میله های کنترل نیز بازتابنده اطراف قلب مانند ذرات سوخت و توپک ها، قسمت های دیگرعالوه بر 

نشان داده  3. طرح کلی قلب مورد استفاده در این مقاله در شکل [3]شده توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی ایجاد گردیده اند

 است.شده 
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 HTR-10: ساختار کلی قلب رآکتور 3شکل 

این مقاله مورد استفاده قرار گرفته اند. جهت بررسی  رمجموع مدل های ارایه شده جهت انجام محاسبات بحرانیت ارایه شده د

 ک برایشبیه سازی های مختلفی با شعاع های مختلف انجام شده اند. ساختار توپتاثیرات شعاع ناحیه تهی از ذرات سوخت، 

 نشان داده شده اند. 4شعاع های مختلف ناحیه تهی از سوخت در شکل 

 

 )الف(                                              )ب(                                                     )ج(                                   

 

     )ه( (                                                  )دال                                                    

 میلیمتر 22.1( هو ) 20( دال، )18( ج) ،12، )ب( 2: )الف( ناحیه تهی سوخت در توپک برای برخی شعاع های: توزیع ذرات 4شکل 
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 .محاسبات و نتایج3

 600، 300محاسبات بحرانیت قلب رآکتور برای شعاع های مختلف ناحیه تهی و در سه دمای  جهت بررسی تاثیرات ناحیه تهی،

توزیع مختلف توپک تولید  20درجه کلوین انجام شدند. با توجه به طبیعت کاتوره ای فرایند توزیع توپک ها در قلب،  900و 

 5نتایج حاصل برای ضریب تکثیر در شکل  سازی شدند. مرتبه با استفاده از این توزیع ها شبیه 20شده و هر کدام از محاسبات 

 به نمایش در آمده اند.

 

 : تغییرات ضریب تکثیر با شعاع ناحیه تهی از سوخت5شکل 

سانتیمتری  2نتایج ارایه شده در این شکل حاکی از افزایش ضریب تکثیر با افزایش شعاع ناحیه تهی از سوخت می باشد. در شعاع 

سانتیمتری می باشیم. با توجه به اینکه میزان این کاهش از مرتبه عدم  1.7ضریب تکثیر نسبت به شعاع شاهد کاهش ناچیز 

قطعیت ضریب تکثیر محاسبه شده می باشد، نمی توان نتیجه گیری خاصی در مورد این نقطه نمود و یا آنرا به یک پدیده فیزیکی 

 کاهش جذب رزونانسی نوترون های فوق حرارتیباعث می شود تا در کل تعبیه یک ناحیه مرکزی خالی از سوخت  نسبت داد.

به نواحی شکافا کمتر می شود. در حضور این ناحیه تهی از سوخت درصد زیادی  ا که احتمال ورود نوترون فوق حرارتییابد چر

تمال باالتری منجر به شکاف می از نوترون ها وارد این ناحیه شده و قبل از رسیدن به ناحیه شکافا کامال حرارتی شده و لذا با اح

شوند. پارامتر دیگر مورد توجه و حایز اهمیت ضریب رآکتیویته حرارتی می باشد. جهت استخراج این میزان ضریب تکثیر ها در 

 درجه کلوین محاسبه شدند. با استفاده از رابطه زیر ضرایب رآکتیویته محاسبه گردیدند: 900و  600، 300سه دمای 

(1-1) 
𝛼 =

𝜕𝜌

𝜕𝑇
 

برای  NJOYاز طریق بوده  ENDFVIIزکتابخانه استفاده در این محاسبات مستخرج االزم به ذکر است که سطوح مقطع مورد 

تغییرات ضریب رآکتیویته حرارتی قلب . [5]دماهای مختلف تولید گردیدند. عملکرد این سطوح مقطع پیشتر تحلیل شده است

درصد می باشند.  10شده اند. همانطور که از این شکل بر می آید تغییرات ضریب مورد بررسی معادل نشان داده  6در شکل 
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سانتیمتری حاصل شده است. الزم به ذکر است که عدم قطعیت در  1سانتیمتری و بیشینه در شعاع  1.7میزان کمینه در شعاع 

این میزان عدم قطعیت محصول توزیع کاتوره ای توپک ها در قلب می  می باشد.درصد  0.3مقادیر محاسبه شده به طور متوسط 

 .[7]باشد

 

 : تغییرات ضریب رآکتیویته حرارتی با شعاع ناحیه تهی از سوخت6شکل 

ما ضریب رآکتیویته حرارتی قلب عمورآکتیویته سوخت می باشد.  یکی دیگر از پارامتر های مهم در بررسی عملکرد قلب ضریب

ناشی از اثر دوپلر بر رزونانس های ناحیه اپیترمال می باشد. جهت استخراج این پارامتر دمای تمام قسمت های قلب ثابت نگاه 

شد. نتایج حاصل در شکل  تغییر داده -ذرات سوخت-داشته شد. در این میان فقط دمای قسمت های حاوی دی اکسید اورانیوم 

نشان داده شده اند. همان گونه که انتظار می رفت، در غیاب ناحیه تهی از سوخت، جذب رزونانسی بیشتر بوده و لذا ضریب  7

رآکتیویته حرارتی سوخت قابل توجه تر می باشد. با افزایش شعاع ناحیه تهی از سوخت، کندکننده موثرتر عمل کرده و جذب 

ظاهر می شود. افزایش این  7می شود. این مسئله با کمینه شدن قدر مطلق ضریب رآکتیویته حرارتی در شکل  رزونانسی کمتر

، در همین شعاع شاهد 5سانتیمتری نیز دلیل دیگری بر درستی این نتیجه گیری می باشد چرا که در شکل  2مقدار در شعاع 

 کاهش ضریب تکثیر بودیم.
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 رآکتیویته حرارتی سوخت: تغییرات ضریب 7شکل 

بدین ترتیب همانگونه که از نتایج محاسبات ارایه شده بر می آید، عالوه بر تاثیرات حرارتی، تعبیه ناحیه تهی از سوخت می تواند 

درصدی ضریب تکثیر و  0.6تعبیه این ناحیه می تواند به افزایش تا تاثیرات جالب توجهی بر اقتصاد نوترونی نیز داشته باشد. 

درصدی در ضریب رآکتیویته حرارتی بیانجامد. مدل ها و نتایج ارایه شده می توانند در راستای تحلیل پاسخ دینامیکی  10غییر تا ت

العات . این نوع مطرآکتور به تغییر در دمای ورودی خنک کننده و تزریق رآکتیویته و حوزه پایداری آن مورد استفاده قرار گیرند

 [8]تورهای توپکی بدون ناحیه تهی از سوخت صورت پذیرفته استپایداری پیشتر برای رآک
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