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و  WIMSهای با استفاده از کد CAREM 25ماژوالر  شرفتهيقلب رآکتور پآناليز نوترونيكي 
CITATION 

 

 2ناحسا،ظریفی-*2و1سامان،تشکر

 دانشگاه آزاد اسالمی، واحد شیراز، دانشکده فنی و مهندسی، شیراز ، ایران -1

 رآكتور پژوهشکده، پژوهشگاه علوم و فنون هسته اي ران،یا یسازمان انرژي اتم -2
 

 :دهيچک
یکي از انواع رآکتورهای پیشدددر ت   CAREM 25.مي باشدددد CAREM 25قلب رآکتور  يکینوترون آنالیزق،یتحق نیهدف از ا

سایز کوچک )ژما ست. SMR: Small Modular Reactorوالر  سع  یا ت  ا شور آرژانتین تو  يژگیاز و يبرخ( بوده ک  در ک

صر ب   رد  یها ساین منح شامل  س یخنک کننده اول کپارچ ی ستمیرآکتور  شار کننده میتنظ ستمی،  شت  ،یخودبخوداخلي    بردا
سط  س آزاد انیجر  رآیندحرارت تو شد.  يمنفعل م يمنیا یها ستمیو  شده با و  WIMS-D5با بکارگیری کدهای در تحلیل انجام 

CITATION-LDI2يورد بررسم عیو سر يحرارت یر نوترون هاشا عیزمؤثر، تو ریتکث بیضر این رآکتور نظیر ينوترون یپارامترها 
 قرار گر ت  است.

 CITATION، کد WIMS، کد CAREM 25 ،SMRآنالیز نوترونیکي،:کلمات کليدي

 

 : مقدمه

را  يو جذاب دیجد یباال بحث ها يمنیماژوالر با ابعاد کوچک و ا یرآکتورها ن یو توسع  در زم قیتحق ریاخ یدر سالها

انادا، ک کا،یو در حال توسع  از جمل : آمر ا ت یتوسع   یاز کشورها يدر برخ ک یاند بطور گشوده يعلم قاتیدر تحق

از  يجالب يو مفهموم ياتیعمل یو هند، طرح ها يجنوب یقایآ ر ل،یبرز ن،یآرژانت ،يژاپن، کره جنوب ن،یچ  ،ی رانس ، روس

، (Passive) منفعل يمنیا یها ستمیس يطراحتوان ب   يمماژوالر  یرآکتورها یهایژگینوع رآکتورها ارائ  شده است. از و نیا

ب  سوخت  ازیمدت، عدم ن يو عملکرد طوالن یزمان کاربر شیکمتر، ا زا یبهره بردار ن یهز شتر،یب یيباال، کارا يذات يمنیا

وچک ابعاد کبا توج  ب   نیاشاره نمود. همچن... و  نیریآب ش دیسال، استفاده چندگان  جهت تول نیب  مدت چند یریگ

 در ایامکان حمل آسان و نصب آن در مناطق دورا تاده و  کپارچ ،یواحد  کینوع رآکتورها و ساخت آنها ب  صورت  نیا

در اکثر رآکتورهای ماژوالر سیستم های تولید بخار )مولدهای بخار( ب   باشد. يم ریامکان پذ زین وچکک یشهرک ها

است. انتقال مولدهای بخار ب  داخل محفظ  تحت  شار عالوه بر ا زایش بهره داخل محفظ  تحت  شار رآکتور منتقل شده 

وری آنها منجر ب  حذف لول  های خنک کننده مدار اول مي گردد ک  یکي از پیامدهای این موضوع جلوگیری از مهمترین 
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( مي باشد زیرا LOCAحادث  مبنای طرح یعني حادث  از دست دادن خنک کننده در اثر شکستگي لول  های مدار اول )

در این رآکتور کل مدار اول در داخل محفظ  تحت  شار قرار گر ت  است.  از طر ي در بسیاری از رآکتورهای ماژوالر ب  

ساخت کره جنوبي(، معموال با حذف پمپ های مدار اول از پدیده جریان  SMARTجز چند نمون  )نظیر رآکتور ماژوالر 

( برای برداشت حرارت استفاده مي شود. حذف پمپ ها عالوه بر جلو گیری از حوادثي Natural Circulationطبیعي )

( با عث ا زایش ایمني نیروگاه در برداشت حرارت پسماند واپاشي پس LOFAنظیر از کار ا تادگي پمپ های مدار اول )

نوع  اینا زایش حاشی  ایمني بنابراین مجموع  نکات بیان شده و بسیاری از عوامل دیگر باعث از خاموشي مي گردد. 

ابعاد کم این نوع رآکتور هزین  ساخت و ساز این رآکتورها ب  مراتب کمتر از رآکتورهای سایز  نظر ب شده است.  راکتور

بزرگ بوده و همچنین با توج  ب  اینک  تجهیزات اصلي این رآکتور در کارخان  سازنده ب  طور کامل ساخت  شده و اسمبل 

از ساخت ساختمان رآکتور در کمترین زمان ممکن )در حدود چندماه( آماده راه اندازی مي گردد این  مي گردد و پس

سال( باعث کاهش ریسک مالي قابل  7تا  5باعث مي گردد ک  مقابل زمان بهره برداری رآکتورهای قدرت سایز بزرگ )

 يبزرگ م یاسدر مق این رآکتورهاچندگان   یرهاواحدها و ماژوال یریبکارگقبول در زمین  این رآکتورها گردد. از طر ي 

 یرا بطور قابل مالحظ  ا( LCOE: Levelised Cost of Electricityسطح بندی هزین  برق ) يب  صورت رقابت دتوان

مگاوواتي رآکتورهای  335واحد  4( نشان داده شده است ب  عنوان نمون  در آمریکا 1همانطور ک  در شکل ) کاهش داد.

گذاری  ای سرم های ر مي تواند از لحاظ اقتصادی با رآکتورهای سایز بزرگ رقابت نماید. بنابراین با توج  ب  هزین ماژوال

ورها ساز این رآکت و ساخت دوره بودن ، کوتاهمتداول بزرگ راکتور با مقایس  در بزرگ یاسمق کمتر رآکتورهای ماژوالر

در مقایس  با راکتورهای بزرگ ک  هزین  بهره برداری این رآکتورها  مي گردد و تاثیر رقابتي واحدهای چندگان  باعث

 [.1] در رقابت باشد متداول

 
 در مقایسه با رآکتورهای سایز بزرگ ماژوالر کوچک رآکتورهای برای تخمینی LCOE( 1شکل )
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CAREMنیآرژانت ياتم یتوسط سازمان انرژک  کوچک از نوع آب تحت  شار بوده  زیرآکتور ماژوالر سا کی (CNEA )

در  1894در سال  CAREMراکتور   یاول يطرح مفهوم.است ا ت یتوسع   CNEAو  INVAPیشرکت ها یبا همکار

 نیاول یکشور پرو بزرگرار شد، برا ختیپا مایک  در ل ياتم یانرژ يالمل نیک  توسط آژانس ب SMRیکنفرانس رآکتورها

 یينهاآن   راوان، طرح یهایساز ن یو به یادیبن راتییبعد با اعمال تغ یاو در ساله دیمطرح گرد نیبار توسط کشور آرژانت

ب  بهره  8119انجام شده قرار است در سال  یها ينیب شیرآکتور هم اکنون در مرحل  ساخت قرار دارد و مطابق پ نیشد. ا

از جمل   دیجد  یت  اهس یروگاههایب  روند توسع  ن ،يگزارش يط ISHIDA، 8111سال در .[8برسد ] یينها یبردار

 یو عملکرد رآکتورها شر تیدرباره پ ي ن ونیسیدر جلس  کم GOMEZنیهمچن .[3پرداخت ] CAREMپروژه 

 دینسل جد يتوسع  و طراح یتهایب   عال د،یآلمان برگزار گرد خیدر شهر مون 8111آب سبک، ک  در سال  شر ت یپ

 يط 8111و همکارانش در سال  DELMASTRO .[4نمود ] اشاره نیآب سبک در کشور آرژانت شر ت یپ یرآکتورها

را مورد  CAREMرآکتور  يکیدرولیترموه ی، جنب  هاCAPCNيعیطب انیلوپ تحت  شار جر یریبا بکارگ ،یمقال  ا

 ن یدر زم ن یانجام در زم یتهای عال يب  بررس یمقال  ا يو همکارانش ط ISHIDA، 8111سال  در .[5قرار دادند ] يابیارز

، CAREMرآکتور  يطراح ن یدر زم يو مهندس يکیتکن یچالشها يمقال  ضمن بررس نیپرداختند. در ا CAREMوژه پر

طرح پرداخت   نیمرتبط با ا یو تست لوپ ها یشگاههایساخت انواع مجموع  آزما ن یانجام شده در زم یتهایب   عال

را ب  عنوان  CAREMمختلف رآکتور  یجنب  ها يگزارش يط 8118و همکارانش در سال  DELMASTRO .[6شد]

ب   يگزارش يط 8118در سال  زیو همکارانش ن Mazziنیهمچن .[7نمودند ] حیتشر شر ت یراکتور آب تحت  شار پ کی

 Science andدر ژورنال  یمقال  ا يو همکارانش ط BoadoMagan.. [9پرداختند ] CAREMتوسع  پروژه  حیتشر

Technology of Nuclear Installations پروژه  تیوضع يب  بررسCAREM 8111آن تا سال  یو روند اجرا 

ساخت و مجوز نمون   تیوضع  8118در سال  يو همکارانش در گزارش BoadoMagan نیهمچن .[8پرداختند ]

 رآکتور يمختلف  ن یگزارش منتشر شده ب  جنب  ها نیدر چند نک ی. با وجود ا[11نمودند ] حیرا تشر CAREM یاول

در مقاالت و گزارشات کمتر رآکتور  نیقلب ا ينوترون یاشاره شده است اما در خصوص پارامترها CAREMوالر ماژ

 پرداخت  مي شود. CAREM 25قلب راکتور ماژوالر  يکیاین تحقیق، ب  بررسي ر تار نوترون دراست. اشاره شده

  

 : روش کار

CAREM  یک رآکتور سایز کوچک از نوع آب تحت  شار ب  صورت مجتمع و یکپارچ  بوده ک  تمامي تجهیزات مدار

و توان الکتریکي  MW 111اول آن در داخل محفظ  تحت  شار رآکتور قرار داده شده است. توان حرارتي این رآکتور 
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 محفظ ن رآکتور نشان داده شده است. ( نمایي از محفظ  تحت  شار ای8مي باشد. در شکل ) MW 87آن در حدود 

مکانیزم هیدرولیکي میل  ، ، ناحی  شومین (Down-comer) مولد بخار، ناحی  پائین رونده، قلب تحت  شار راکتورشامل

بست  سوخت هگزاگونال  61شامل  CAREMقلب رآکتور های کنترل، محفظ  بخار و کنترل کننده  شار داخلي مي باشد.

کانال  19درصد،  4تا  8میل  سوخت با غنایي بین  119مي باشد. هر بست  های سوخت شامل  mm 1411با طول  عال 

است  PWRیمشاب  رآکتورها اریراکتور بس نیسوخت ا یبست  هاکانال اندازه گیری مي باشد. 1راهنمای میل  کنترل و 

 یها ل یقلب رآکتور با استفاده از م ت یویرآکتباشند.  يم یاریبس یتفاوت ها یمواد دارا بیو ترک یاما از لحاظ ساختار

ر آب د لولمح کیبور دیاس رینظ یيمایکنترل کننده ش چیرآکتور از ه نیگردد. در ا يکنترل م 3O2Gdيجاذب سوختن

در  گردد. ياستفاده م ستمیکنترل س یکنترل، برا یها ل یب  همراه م يسوختن یجاذب ها نیشود و تنها هم ياستفاده نم

محاسب  توزیع توان و ضریب تکثیر مؤثر در  رآکتور نشان داده شده است. نیاز بست  سوخت و قلب ا یيا( نم3شکل )

از کد  یریمحاسبات نوترونیک با محاسبات سلولي و محاسبات قلب رآکتور تعریف مي گردد. در مرحل  اول با بهره گ

WIMS [11 ]کد  ازیمورد ن يگروه بیضراCITATION [18 ]منظور با توج  ب  ساختار و  نی. ب  اشود يمحاسب  م

پرداخت  و داده  WIMSدر کد  يمحاسبات یانواع سلولها یسوخت ب  مدلساز ست ب کیسوخت در  یها ل یم دمانیچ

 يبا  رمت الزم انتقال داده م CITATIONو توان، ب  کد  يجهت محاسبات شار نوترون قیطر نیبدست آمده از ا یها

 نشان داده شده است. (4)در شکل  CITATIONدر کد CAREMکتور قلب رآ یشود.نحوه مش بند
 

 
 CAREM 25 [8]( نمایي از محفظ  تحت  شار رآکتور 8شکل )
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 CAREM  [8]رآکتور)شکل راست( یک بست  سوخت قلب )شکل چپ( و ( نمایي از 3شکل )

 
 CITATIONدر کد  CAREMقلب رآکتور ینحوه مش بند (4)شکل

 : جينتا

تنظیمي،دارای ضددریب تکثیر مؤثری در  کنترل یها ل یم %11رآکتور با وارد کردن  نیک  قلب ا دادندان نشدد محاسددبات

( توزیع شددار نوترونهای حرارتي در قسددمت باالی طول  عال 5در شددکل ). باشددد يم( mk 55)معادل  1597/1حدود 

آکتور دارای تقارن یک سوم مي باشد. همانطور ک  مالحظ  مي گردد توزیع شار در این ر سوخت نشان داده شده است.

 علت ا ت شار در برخي از نواحي ب  علت وارد شدن میل  های در این ناحی  از قلب رآکتور مي باشد.
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 حرارتي در باالی قلب رآکتورنوترونهای توزیع شار (5)شکل 

( 6رآکتور مي باشد. در شکل ) از پایین قلب cm 51محاسبات نشان دادند ک  ماکزیمم شار حرارتي در ارتفاع تقریبي 

( مالحظ  مي گردد ک  توزیع شار همچنان 4توزیع شار حرارتي در داغ ترین صفح  نشان داده شده است. همانند شکل )

تقارن یک سوم خود را حفظ مي نماید اما برخالف نمودار قبل در این ناحی  هیچ میل  کنترلي وارد نمي گردد و دلیل ا ت 

 مي باشد. 3O2Gdواحي ب  علت وجود سموم قابل مصرف نظیر شار در برخي از ن

 
قلب رآکتوردر داغ ترین حرارتي نوترونهای (توزیع شار 6)شکل   

( ب  ترتیب توزیع شار نوترونهای سریع در قسمت باالی قلب و در داغ ترین صفح  نشان داده 9( و )7در شکل های )

 شده است.
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 در باالی قلب رآکتور(توزیع شار نوترونهای سریع 7)شکل 

 
(توزیع شار نوترونهای سریع در دداغ ترین صفح  قلب رآکتور9)شکل   

 

 : بحث ونتيجه گيري

دهند ک  قلب  ينشان م جیباشد. نتا يم CAREM 25قلب رآکتور ماژوالر  ير تار نوترون يبررس قیتحق نیهدف از ا

 زانیم نیا لیباشد ک  دل يم mk55در حدود  یمازاد ت یویرآکت یکنترل دارا یها ل یوارد کردن م %11رآکتور با  نیا

  یکار رآکتور توص یعدم وجود سموم در ابتدا لیباشد و ب  دل يماه( م 14از  شیرآکتور )ب يطوالن کلیمازاد س ت یویرآکت

وارد  يمنیکنترل ا ل یم %11و در حدود  تنظیميکنترل  یها ل یم %51 يشدن ب  حالت بحران کیشده است ک  جهت نزد

کنترل در قلب رآکتور  یلههایم %11وارد نمودن  لیدهد ک  ب  دل ينشان م یشار محور عیتوز[. 13] قلب راکتور گردد

وجود جاذب شاهد  لیکنترل ب  دل یها ل ی. در محل مابدی يم فتیطول  عال رآکتور ش %37شار از مرکز قلب ب   ممیماکز
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اشد. ب يقابل مصرف م يشار نقاط ا ت مربوط سموم سوخت ممیمحل ماکز. در میباش يم ينواح نیشار در ا دیا ت شد

ب   جیتاانجام شده تا ن زین کیدرولیگردد ک  محاسبات ترموه يم  یشار نوترون  توص عیاز توز یتر حیجهت برآورد صح

 گردند. کیشده نزد ينیب شیمقدار پ
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