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 قدرت آب سنگين-اندازهگيري مقدار رآکتيويتهي معادل ميلههاي کنترل در رآکتور صفر
( با سوخت ترکيبیHWZPR)
2
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 اصفهان ـ ايران،51418-1851 : صندوق پستی، پژوهشگاه علوم و فنون هستهاي، پژوهشکدهي راکتور و ايمنی هستهاي.1
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، سيستم اندازهگيری سطح آب و سيستمهای مربوط به تنظيم توان رآکتور، سيستم تخليهی اضطراری آب سنگين، ميلههای کنترل و ايمني:چکيده
 بنابراين مقدار.( برای کنترل رآکتيويته مورد استفاده قرار ميگيرندHWZPR)  قدرت آب سنگين-سيستمهايي هستند که در رآکتور صفر
 در خاموش کردن رآکتور، کاربرد ميلههای ايمني.رآکتيويتهی معادل ميلههای کنترل و ايمني بايد معيارهای الزم برای ايمني رآکتور را فراهم نمايند
 مقدار رآکتيويتهی معادل ميلهها بايد بيش از رآکتيويتهی، طبق معيارهای ايمني بهرهبرداری از رآکتور.به صورت معمول و نيز در هنگام بروز حادثه است
 ميلههای کنترل به منظور کنترل گذر. در هنگام بروز حادثه سريعاً وارد قلب شده و رآکتيويتهی مثبت را جبران نمايد،مثبت اضافي ذاتي رآکتور باشد
 در شرايط، طبق راهنمای ايمني رآکتور به منظور بهرهبرداری ايمن از رآکتور.از حالت زيربحراني به حالت فوقبحراني مورد استفاده قرار ميگيرند
 بوده و مقدار رآکتيويتهی معادل هر ميلهی کنترل نيز بايد2×91-4 (k/k)/s  آهنگ اعمال رآکتيويتهی مثبت نبايد بيش از،نزديک به حالت بحراني
 با. قدرت آب سنگين فراهم شده است- اين شرايط در رآکتور صفر، طبق محاسبات و اندازهگيریهای انجام شده. باشدk/k  درصد1/2 کمتر از
 مقدار رآکتيويتههای معادل ميلههای کنترل اندازهگيری و طبق نتايج به دست آمده امکان،تغيير سوخت رآکتور از فلزی به ترکيب فلزی و اکسيد
. در ترکيب سوخت جديد تأييد شد،برآورده شدن معيارهای ايمني پيشگفته

 سوخت ترکيبی، رآکتيويته، قدرت آب سنگين- رآکتور صفر:کليدواژهها
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Abstract: Systems related to reactivity control in a heavy water zero power reactor (HWZPR) consist of
safety rod, control rod, emergency dump, and water level measurement and regulation systems. The control
rod reactivity worth and safety rods should, therefore, meet the necessary safety criteria. The safety rods are
used to shutdown the reactor through rapid falls in the emergency of the reactor and for a normal shutting
down condition. According to the safety criteria, the equivalent rod reactivity worth must be appreciably
greater than the maximum excess of reactivity which occurs in a reactor. The main applications of the control
rods are to control the power rising period and the transition from subcritical to supercritical states.
According to the safety guide for a HWZPR when a reactor is close to the critical state, the reactivity insertion
rate should not exceed 2×10-4 (∆k/k)/s and the reactivity worth of each control rod should be less than 0.2%
∆k/k to ensure the safety of the reactor operation. According to the obtained calculational and experimental
results, these conditions are satisfied for HWZPR. By changing the reactor fuel from natural metal uranium
to mixed fuel (natural metal uranium fuel and natural oxide uranium), the control rod reactivity worth is
measured and according to the obtained results, the control rod reactivity worth can meet the above
provisions.
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اندازهگيری مقدار رآکتيويتهی معادل ميلههای کنترل در . . .

در رآکتور با سوخت ترکيبي ،پس از جایگزين نمودن 86

 .1مقدمه
در صنعت هستهای ،رآکتورها با ميلههای کنترل ،که غالباً

مجتمع سوخت اکسيدی با ميلههای سوخت فلزی مرکزی مطابق با

استوانهای شکل هستند ،کنترل ميشوند .مقدار رآکتيويتهی معادلي

شکل  ،9ساختار و موقعيت ميلههای کنترل و ايمني تغيير نمييابد

که بايد ميلههای کنترل قادر به فراهم نمودن آن باشند بسته به

ولي به علت تغيير نوع و چگالي سوخت ،ارتفاع بحراني رآکتور و

ماهيت و طراحي قلب رآکتورها متفاوت است .اصوالً در

در نتيجه ارتفاع مؤثر ميلهها تغيير ميکند .عالوه براين شار نوترون

رآکتورهای کم -قدرت و صفر -قدرت ،ميلههای کنترل دو

در محل ميلهها نيز تغيير يافته و مجموع اين عوامل ،منجر به تغيير

دستهاند :دستهی اول ميلههايي هستند که برای رسيدن به توان

مقدار رآکتيويتهی معادل ميلهها ميشود .از آنجا که اندازهگيری

مناسب و يا تنظيم توان رآکتور مورد استفاده قرار ميگيرند

مقدار رآکتيويتهی معادل ميلههای کنترل و ايمني در رآکتور از

(ميلههای کنترل) و دستهی دوم ميلههايي که همواره در بيرون قلب

اهميت بااليي برخوردار است ،اين کار برای رآکتور )(HWZPR

هستند و در حالت اضطراری و بروز حادثه برای خاموش کردن

با سوخت فلزی انجام و نتايج آن به صورت گزارش و مقاله ارايه

آني رآکتور و يا خاموش کردن عادی رآکتور وارد قلب ميشوند

شده است .بنابراين ،قبل از رسيدن به حالت بحراني و

(ميلههای ايمني) .در حالت کلي بايد ميلههای ايمني ،رآکتيويتهی

فوق -بحراني ،بايد مقدار رآکتيويتهی معادل ميلهها را در شرايط

اضافي به عالوه حاشيهی ايمني آن را کنترل نمايند ] .[9بنابراين در

زيربحراني اندازهگيری نمود .مقدار رآکتيويتهی معادل هر ميلهی

اکثر رآکتورهای هستهای ،مقدار رآکتيويتهی معادل ميلههای

کنترل به ساختار رآکتور ،موقعيت ميله در رآکتور و موقعيت آن

ايمني بايد بيش از رآکتيويتهی اضافي قلب باشد .2

نسبت به ميلههای ديگر ،توزيع فضايي و طيف انرژی نوترون

در رآکتور صفر -قدرت آب سنگين( (HWZPR) )9ميلههای

بستگي دارد  .8الزم به ذکر است در رآکتور صفر -قدرت آب

کنترل از جنس آهن ضدزنگ هستند که سطح مقطع جذب نسبتاً

سنگين سطح ارتفاع آب نقش مهمي در کنترل رآکتور دارد.

بااليي دارد .در اين نوع رآکتور ،گذر از حالت زيربحراني به

ارتفاع آب رآکتور از روی ستون آب کنار قلب و همچنين از کف

حالت فوق -بحراني و رسيدن به توان مناسب به وسيلهی ميلههای

تانک رآکتور به صورت رقمي بر روی کنسول اتاق کنترل رآکتور

کنترل ،کنترل ميشود.

قابل مشاهده است.

ميلههای سوخت ()13
مجتمع سوخت )86( UO2

ميلهی کنترل

ميلههای کنترل

ميلهی ايمني

شکل  .1سطح مقطع افقي قلب رآکتور صفر -قدرت آب سنگين با سوخت ترکيبي.
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 .2مشخصات پارامترهاي پوياي (ديناميکی) قلب

از آنجا که رآکتور صفر -قدرت آب سنگين با تغيير ارتفاع

 1.2مشخصات ساختاري رآکتور )(HWZPRاصفهان

آب سنگين بحراني ميشود و توان اسمي آن صفر است ،بنابراين

رآکتور تحقيقاتي صفر -قدرت آب سنگين اصفهان مجموعهای

در اين نوع رآکتور نيازی به اين دسته از ميلههای جاذب نيست.

بحراني

با

سوخت

اورانيم

طبيعي

فلزی،

-

کندساز

ايجاد وسيلهای برای خاموش نمودن تدريجي و سريع رآکتور

آب سنگين و بازتابانندهی شعاعي گرافيتي با حداکثر توان

در شرايط اضطراری .در رآکتور ) (HWZPRاين عمل به

 911وات است .در اين بررسي محاسباتي به دليل پايين بودن شار

وسيلهی ميلههای ايمني انجام ميشود.

نوترون (حداکثر  911نوترون در سانتيمتر مربع در ثانيه) از مسائل
رآکتور ،که برای آموزش ،انجام مطالعات پايه در زمينهی فيزيک

 .3عملکرد رآکتور
در رآکتور صفر -قدرت آب سنگين ،گذر از حالت زيربحراني به

رآکتور آب سنگين با سوخت اورانيم طبيعي ،اعتبارسنجي کدهای

حالت فوق -بحراني و رسيدن به توان مناسب به وسيلهی ميلههای

محاسباتي و  ...مورد استفاده قرار ميگيرد ،قابليت انجام

کنترل ،کنترل ميشود .سيستم ايمني اين نوع رآکتور به گونهای

آزمايش های بحراني در چهار گام (فاصله بين دو سوخت مجاور

طراحي شده است که اگر دورهی تناوب رآکتور کمتر از  92ثانيه

در رآکتور) مختلف را دارد .با استفاده از دو جفت شبکهی مربعي

و يا اگر توان به دست آمده بيش از 921%توان تنظيم شده باشد،

(که در باال و پايين قلب رآکتور قرار دارند) ميتوان به چهار گام

ميلههای ايمني به طور خودکار و سريعاً داخل قلب رآکتور شده و

مختلف  94/94 ،93 ،92/78و  21سانتيمتر دست يافت .در گام 93

با اعمال سريع رآکتيويتهی غيرذاتي منفي زياد ،از بروز حادثه

سانتيمتر ،تعداد  924ميلهی سوخت در داخل رآکتور قرار

جلوگيری ميکنند .طبق گزارش تحليل ايمني رآکتور

ميگيرد.

صفر -قدرت آب سنگين ،مقدار رآکتيويتهی معادل هر يک از

مصرف سوخت و انتقال حرارت صرفنظر شده است .اين

در پروژهی سوخت ترکيبي رآکتور 86 ،عدد مجتمع سوخت

ميلههای کنترل بايد کمتر از  2mKباشد .از تغييرات

اورانيم اکسيد طبيعي با چگالي  91/94 g/cm8جایگزين ميلههای

دوره(ی تناوب) برحسب رآکتيويته برای رآکتور صفر -قدرت

سوخت اورانيم طبيعي فلزی با چگالي  93/12 g/cm8شد .چيدمان

آب سنگين مطابق (شکل  ،)2مشاهده ميشود که دورهی  92ثانيه

متناظر با رآکتيويتهی مثبت  1/11931 k/kاست که تقريباً معادل

جديد در شکل  9نشان داده شده است.
در مرحلهی طراحي ،با شبيهسازی رآکتور با سوخت ترکيبي

با رآکتيويتهی معادل يک ميلهی کنترل است .بنابراين اگر رآکتور

توسط کدهای محاسباتي  WIMS D4و  CITATIONو

در حالت بحراني باشد با خارجسازی تنها يک ميلهی کنترل از

 1-4 MCNPXارتفاع بحراني ،مقدار رآکتيويتهی معادل

قلب ،توان رآکتور با دورهی  92ثانيه افزايش مييابد ولي برای

ميلههای کنترل و ايمني و ساير پارامترهای فيزيکي رآکتور به

جلوگيری از بروز حادثه ،ميلههای ايمني سريعاً به داخل رآکتور

دست آمد.

سقوط ميکنند.

 2.2مشخصات ميلههاي کنترل

 1.3روشهاي تجربی اندازهگيري رآکتيويته

سيستم کنترل رآکتور به منظور دستيابي به سه هدف عمده

به منظور اندازهگيری مقدار رآکتيويتهی معادل ميلههای کنترل

طراحي ميشود:

رآکتور با سوخت ترکيبي ،پس از انجام آزمون سيستمهای

-

-

ايجاد تغيير در رآکتيويته برای رسيدن به حالت بحراني با توان

حفاظتي رآکتور ،بهرهبرداری به صورت عادی انجام و با شمارش

مناسب .در رآکتور ) (HWZPRاين عمل توسط ميلههای

نوترونها برحسب ارتفاع آب سنگين داخل رآکتور ،ارتفاع

کنترل انجام ميشود.

بحراني برونيابي ميشود .مراحل تا  keff =1/116يعني ارتفاعي

جذب رآکتيويتهی ذاتي منفي اضافي و جبران تغييرات

برابر با ˳ Hادامه مييابد .از رسم تغييرات عکس تعداد نوترون

خودبهخود رآکتيويته در اثر مصرف سوخت ،مسموميت

برحسب ارتفاع آب (شکل  )8معادلهی خط مربوطه به دست

ناشي از محصوالت شکافت و اثرات دمايي.

ميآيد.

91

اندازهگيری مقدار رآکتيويتهی معادل ميلههای کنترل در . . .

Change of reactivity versus perio
1/116
0.006

زيربحراني است تغيير دمايي صورت نگرفته است ،يعني

1/112
0.005

اندازهگيریها در دمای ثابت انجام شده است.

رآکتيويته

1/118
0.003
1/112
0.002

Reactivity

1/114
0.004
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ميلهی کنترل اول از رآکتور کامالً خارج و پس از ثابت شدن

شکل  .2رابطه بين رآکتيويته و دورهی رآکتور .HWZPR

شرايط ،تعداد شمارش نوترونها ثبت ميشود .با انجام محاسباتي
نظير محاسبات مرحلهی پيشين ميتوان مقدار رآکتيويتهی معادل

1 /1122

ميلهی کنترل دوم را به دست آورد.
در مرحلهی سوم در حاليکه ارتفاع آب در ˳ Hثابت است

1 /1121
1 /1192

1/1191

(-1تعداد شمارش)

y=-7/9773E-16x+9/2882E-12

ميلهی کنترل دوم از رآکتور کامالً خارج و ميلهی کنترل اول وارد
ميشود .پس از ثابت شدن شرايط ،تعداد شمارش نوترونها ثبت
ميشود .با تکرار مرحلههای پيشين ميتوان مقدار رآکتيويتهی
معادل ميلهی کنترل اول را نيز به دست آورد.

1 /1112

 .4نتايج و بحث

1 /1111

9721

9711

9621

9611

9221

9211

9421

9411

همانگونه که در مرحلهی پيشين گفته شد با شمارش تعداد

ارتفاع ( )mmآب

نوترونها در ارتفاعهای مختلف آب سنگين داخل رآکتور و رسم

شکل  .3برونيابي ارتفاع بحراني آب سنگين در آزمايش اندازهگيری مقدار

تغييرات عکس تعداد نوترون برحسب ارتفاع آب ،ارتفاع بحراني

رآکتيويتهی معادل ميلههای کنترل.

برونيابي شده ،معادلهی خط به دست ميآيد .شمارش تعداد
نوترونها ،با دو آشکارساز  BF8قرار گرفته در بازتابانندهی

اندازهگيري مقدار رآکتيويتهي معادل دو ميلهي

گرافيتي اطراف قلب رآکتور (موقعيتهای  8و  1در شکل  )9به

کنترل .در ارتفاع ثابت آب در ˳ Hدو ميلهی کنترل را کامالً در

انجام رسيد .نتايج به دست آمده ،حاصل اين چهار شمارش است

رآکتور داخل نموده و پس از ثابت شدن شرايط ،شمارش

و ميانگين شمارشها در جدول  9درج شده است .با توجه به

نوترونها را ثبت ميکنيم .با وارد نمودن معکوس ميانگين تعداد

کمترين و بيشترين مقدار رآکتيويتهی اندازهگيری شده در هر

شمارش در معادلهی خطي به دست آمده در مرحلهی قبل ،ارتفاع

رديف ميتوان درصد خطای نسبي مقدار اندازهگيری شده را به

متناظر با شمارش ( )H9به دست ميآمد .با کم کردن اين دو ارتفاع

دست آورد .سطر اول مقدار رآکتيويتهی معادل مربوط به ورود

آب سنگين و ضرب آن در مقدار رآکتيويتهی معادل آب سنگين

همزمان ميلههای کنترل به داخل رآکتور و سطر چهارم مجموع

به ازای هر ميليمتر ميتوان مقدار رآکتيويتهی معادل دو ميلهی

مقدار مربوطه به دو ميله به طور مجزا است .در ستون آخر جدول

کنترل ( )ρ92را به دست آورد .از آنجا که رآکتور در حالت

مقدار محاسبه شده با کد  MCNPXبرای مقايسه درج شده است.
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جدول  .1نتايج اندازهگيری مقدار رآکتيويتهی معادل ميلههای کنترل
)(MCNPX

درصد خطای
نسبي

ميانگين

دستي
(()BF8)II

دستي
(()BF8)I

کامپيوتر
(()BF8)II

کامپيوتر
(()BF8)I

مقدار رآکتيويتهی معادل
(k/k) of

1/11883±2%

±2%

1/11823

1/11892

1/11829

1/11842

1/11888

دو ميلهی کنترل

1/11961±2%

±99%

1/11963

1/11947

1/11911

1/11926

1/11931

ميلهی کنترل 2

1/11963±2%

±99%

1/11961

1/11931

1/11928

1/11931

1/11922

ميلهی کنترل 9

1/11887±2%

±2/8%

1/11883

1/11823

1/11844

1/11842

1/11888

ميلهی کنترل  + 9ميلهی کنترل 2

محاسبه با

آشکارسازهای ( BF8)Iو ( BF8)IIمطابق با شکل  ،9در
موقعيتهای  8و  1در داخل گرافيت اطراف قلب رآکتور قرار
گرفته و ميلهی کنترل  9به آشکارساز ( BF8)Iو ميلهی کنترل  2به
آشکارساز ( BF8)IIنزديکتر است .براساس نتايج جدول ،9
رآکتيويتهی معادل به دست آمده برای هر ميلهی کنترل بستگي به
موقعيت آن نسبت به آشکارساز دارد و اين مسئله منجر به افزايش
خطای اندازهگيری مقدار رآکتيويتهی معادل هر ميله ميشود .به
عبارت ديگر ،آشکارسازی که در نزديکي يک ميله قرار دارد تأثير
بيشتری از آن گرفته و مقدار بيشتری را در مقايسه با آشکارساز
دورتر ،برآورد ميکند .با قرار دادن چندين آشکارساز در نقاط
مختلف قلب و ميانگينگيری از نتايج آنها ميتوان مقدار معادل
ميلهها را با دقت قابلقبولي اندازهگيری کرد .براساس نتايج
«اندازهگيری توزيع شار شعاعي و محوری رآکتور با سوخت
ترکيبي»  ،1توزيع شار شعاعي نوترون در محل تغيير سوخت
دارای شکستگي قابل توجهي است و ميلهی کنترل در مرز بين دو
سوخت اکسيدی و فلزی قرار دارد (شکل  .)4بنابراين انتظار
ميرود که به علت کاهش شار نسبي نوترون در محل ميلهی کنترل
در رآکتور با سوخت ترکيبي ،مقدار معادل ميلهها کاهش يابد .اما
از طرفي به علت افزايش ارتفاع بحراني در رآکتور با سوخت
ترکيبي ،ارتفاع مؤثر ميلههای کنترل نيز افزايش مييابد که اين
مسئله باعث افزايش رآکتيويتهی معادل ميلههای کنترل ميشود .در
نهايت ،تأثير اين دو عامل ،منجر به کاهش مقدار رآکتيويتهی
معادل ميلههای کنترل در رآکتور با سوخت ترکيبي شده است .از
آنجا که ميلههای کنترل تنها برای کنترل گذار رآکتور از حالت
زيربحراني به فوقبحراني استفاده شده و نقشي در کنترل توان
رآکتور ندارند ،مقدار ديفرانسيلي رآکتيويتهی معادل ميلهها در
اينجا مورد نظر نيست.

است .بنابراين ميلههای کنترل در رآکتور با سوخت ترکيبي نيز
معيارهای ايمني را برآورده ميسازند .در جدول  2مقدار
راکتيويتهی معادل ميلههای کنترل برای رآکتور با سوخت ترکيبي
و رآکتور با سوخت فلزی مقايسه شده است .از جدول  2ديده
ميشود که مقدار معادل هر يک از ميلههای کنترل و نيز مجموع
آنها در رآکتور با سوخت ترکيبي در مقايسه با رآکتور با سوخت
فلزی کاهش يافته است زيرا به علت کاهش چگالي و تغيير در
هندسهی سوخت ترکيبي اکسيدی در مقايسه با سوخت فلزی ،شار
نوترون در محل ميلهها به رغم افزايش ارتفاع مؤثر ميلههای کنترل
کاهش يافته است.
موقعيت ميلهی کنترل

2/2

سوخت ترکيبي

2

9

شار نسبی نوترون

سوخت فلزی

9/2

1/2

921

31

911

61

41

21

º

º

فاصلهي شعاعی ()cm

شکل  .4مقايسهی توزيع شار نوترون در راستای شعاعي در رآکتور با 924
ميلهی سوخت فلزی و با سوخت ترکيبي.
جدول  .2مقادير رآکتيويتهی ميلههای کنترل در رآکتور با سوخت فلزی و با
سوخت ترکيبي
رآکتور با  924ميلهی
سوخت فلزی
1/118872
1/119722
1/11966
1/118492

 .8نتيجهگيري
براساس نتايج جدول  9و با در نظر گرفتن مقدار خطای آزمايش،
مقدار رآکتيويتهی معادل هر ميلهی کنترل کمتر از  1/2درصد
 k/kبوده و با توجه به ارتفاع مؤثر و سرعت حرکت 6 cm/s
ميلههای کنترل ،آهنگ اعمال رآکتيويتهی مثبت در نزديکي
ارتفاع بحراني نيز کمتر از مقدار توصيه شدهی 2×91-4 k/k.s

سوخت ترکيبي
1/118238±2%
1/119633±99%
1/119619±99%
1/118831±2/8%

مقدار رآکتيويتهی معادل
)(k/k
دو ميلهی کنترل
ميلهی کنترل 2
ميلهی کنترل 9
ميلهی کنترل  + 9ميلهی کنترل 2

پینوشت
1. HWZPR: Heavy water zero power reactor
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