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 محصولهای فعالسازی و آکتینیدها در قلب رآکتور پژوهشي تهران،بررسي محصولهای شکافت
 صمد خاکشورنیا،*نفیسه تهراني
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 براي اطمینان از نحوهي، ابتدا. بررسی شدندORIGEN 1/2  عناصر پرتوزا در قلب رآکتور پژوهشی تهران با استفاده از کد محاسباتی:چکیده
، پس از اطمینان از درستی نتایج. مقایسه شد،(» براي قلب مشابهSAR)  نتایج با نتایج «گزارش تحلیل ایمنی رآکتور پژوهشی تهران،مدلسازي
 امکان ارزیابی اثرهاي پرتوشناختی ناشی از آزاد، براساس نتایج حاصل و با استفاده از کدهاي مربوطه. انجام شد، رآکتور66-C محاسبه براي قلب
.شدن عناصر پرتوزا در صورت بروز حادثهي فرضی محتمل در رآکتور پژوهشی تهران فراهم شد

،ORIGEN 2/5  کد محاسباتي، رآکتور پژوهشي تهران، محصولهای فعالسازی، محصولهای شکافت:کلیدواژهها
اثرهای پرتو شناختي

Core Inventories Analysis of Tehran Research Reactor in Terms of Fission
and Activation Products and Actinides
N. Tehrani*, S. Khakshournia
Reactors and Accelerators Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, AEOI, P.O.Box: 14395-836, Tehran – Iran

Abstract: Core radionuclide inventories calculations were performed for Tehran Research Reactor
(TRR) using computer code ORIGEN 2.1. At first a comparison was made between the present
calculations and the existing results for the source terms of the equilibrium core that had already been
presented in the Safety Analysis Report (SAR), which showed a good agreement. Then, the core
radionuclide inventories calculations were carried out for a recent TRR core configuration. The resulting
source terms may be used for the evaluation of radiological consequences of the corresponding
accidental release of the radio nuclides from the TRR.
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 .5مقدمه

ارتباط با رآکتور تهران ،در گزارش ایمنی رآکتور تهران ][1

اولین گام در تحلیل ایمنی رآکتورهاي پژوهشی ،تعیین وقایع

نتایج محاسبهي جملههاي چشمه با استفاده از کد محاسباتی

براي آن رآکتورها است .این وقایع

 ORIGENبراي قلب اولیهي رآکتور ارایه شده است .عالوه بر

آغازگر نوع حوادثی را که در تحلیل ایمنی رآکتور باید در نظر

این ،جملههاي چشمه براي رآکتور تهران با سوخت اورانیم با

گرفته شوند ،مشخص مینمایند .به ازاي هر واقعهي آغازگر ،در

غناي باال ) (HEUو اورانیم با غناي پایین ( )LEUدر قدرت

مربوط،

 6MWو نیز در حالت قدرت افزایش یافتهي  22MWبا کد

محاسبه و پیآمد زیستشناختی نظیر مطالعه شود .جملههاي

محاسباتی  ORIGENمحاسبه شدهاند ] .[3ولی این محاسبه براي

چشمه عبارت است از نوع و میزان عناصر پرتوزایی که در پی

قلب با سوخت اورانیم با غناي پایین متشکل از عناصر سوخت

یک حادثه در رآکتور در محیط پخش میشوند ] .[2این عناصر

متعارف( + )SFE( )5میلههاي کنترل( + )CFE( )6عناصر سوخت

()2

آغازگر پذیرفته شده

()1

تحلیل ایمنی رآکتور الزم است جملههاي چشمهي

()4

پرتوزا عمدتاً به سه گروه محصولهاي فعالسازي( ،)9آکتینیدها
()6

و محصولهاي شکافت

()1

جزیی

( )PFEانجام شده است که نتایج به دلیل تفاوت در

تقسیم میشوند .در کد محاسباتی

چیدمان قلب انتخابی ،با نتایج قلب متشکل از سوخت اورانیم با

 ORIGENاین سه گروه چنین تعریف میشوند :محصولهاي

غناي پایین اولیهي مورد مطالعه در گزارش ایمنی رآکتور تهران

فعالسازي شامل محصولهاي به دست آمده از فعالسازي

] [1قابل مقایسه نیست.

نوترونی رادیونوکلیدهاي طبیعی موجود در قلب رآکتور ،و نیز

در این مقاله ،براي تعیین جملههاي چشمه ،به منظور ارزیابی

عناصر تولید شده از واپاشی آنها هستند .آکتینیدها شامل عناصر

اثرهاي زیستشناختی ناشی از آزاد شدن عناصر پرتوزا از

با عدد اتمی بین  32تا ( 33توریم تا اینشتنیم) هستند و محصولهاي

رآکتور پژوهشی تهران در صورت وقوع یک حادثهي محتمل ،با

شکافت ،عناصر پرتوزاي تولید شده از شکافت آکتینیدها ،و نیز

استفاده از کد محاسباتی  ،ORIGEN 1/2تحلیل عناصر پرتوزا

محصولهاي ناشی از واپاشی بتا و گامایی آنها را شامل میشوند

در قلب  66-Cرآکتور پژوهشی تهران ،انجام شده است .بدین

].[1

ترتیب که ابتدا براي اولین قلب تعادلی رآکتور پژوهشی تهران،

در اثر وقوع یک حادثهي محتمل در رآکتور ،عناصر پرتوزا

فهرست عناصر پرتوزا و فعالیت پرتوزایی هر یک تعیین ] ،[22و

از قلب به محیط اطراف نشت کرده و نهایتاً در اتمسفر پخش

با نتایج گزارش تحلیل ایمنی رآکتور پژوهشی تهران ] [22در

میشوند .در تحلیل ایمنی رآکتور ،ارزیابی پیآمد این حادثه

شرایط مشابه ،مقایسه شده است .این کار ،براي اطمینان از نحوهي

براي افرادي که به نوعی در مجاورت رآکتور هستند ،تحت

مدلسازي و اعتبار کد انجام ،و سپس براي قلب  66-Cرآکتور

عنوان دز پرتوشناختی جذب شدهي ناشی از آزاد شدن عناصر

پژوهشی تهران ] ،[21تکرار شده است.

پرتوزا از قلب ،حایز اهمیت است ] .[9کد محاسباتی ORIGEN

قلب تعادلی رآکتور پژوهشی تهران شامل  11میلهي سوخت

به طور گسترده براي محاسبهي جملههاي چشمهي قلب

متعارف و  6میلهي کنترل است ] .[1قلب  ،66-Cچیدمان فعلی

رآکتورهاي پژوهشی مورد استفاده قرار گرفته است .به طور مثال،

قلب رآکتور پژوهشی تهران است که طرحوارهي آن در شکل 2

محصولهاي شکافت ،فعالسازي و آکتنیدها در رآکتور

آمده است .این قلب شامل  11میلهي سوخت متعارف و  6میلهي

 HTR-22کره و نیز رآکتور  PARR-2پاکستان با استفاده از

کنترل است ].[29

کد محاسباتی  ORIGENمحاسبه شده است ] .[6 ،4محاسبههاي

براي ارزیابی اثرهاي پرتوشناختی ناشی از آزاد شدن عناصر

مشابهی براي رآکتور  MNRکانادا و  Krškoاسلوونی با استفاده

پرتوزا ،نتایج این محاسبهها ،به عنوان ورودي کدهایی نظیر

از کد محاسباتی  ORIGENبه انجام رسیده است ] .[6 ،5در

 HOTSPOTو  PC-CREAMمورد استفاده قرار گرفتهاند.
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بررسی محصولهاي شکافت ،محصولهاي فعالسازي و . . .

موجود در قلب و ناخالصیهاي آن ،و همچنین جرم غالف سوخت
و سایر متعلقات موجود در عنصر سوخت داده میشوند.

در این مقاله ،ابتدا فهرست سه گروه عناصر پرتوزا براي اولین
قلب تعادلی عناصر سوخت اورانیمی با غناي پایین رآکتور
پژوهشی تهران به وسیلهي کد محاسباتی  ORIGEN 1/2محاسبه
شده است .به منظور مقایسه با نتایج گزارش تحلیل ایمنی رآکتور
تهران ،در ورودي کد ،شرایط مشابه براي بهرهبرداري از رآکتور
پژوهشی تهران در توان  6MWبه مدت  136روز به طور پیوسته
براي قلب تعادلی شبیهسازي شده است .این مدت زمان معادل

مصرف سوخت متوسط  42222 MWd/TUاست .سپس با
 : Aمیلهي سوخت متعارف
 : ASمیلهي کنترل

 : GR-Boxجايگاه گرافیک

مقایسهي نتایج با نتایج نظیر گزارش تحلیل ایمنی رآکتور

 :IR-Boxجايگاه پرتودهی

پژوهشی تهران و اطمینان از صحت محاسبهها ،در مرحلهي دوم،

 : N.Sچشمهي نوترون

محاسبهي عناصر پرتوزاي موجود در قلب  66-Cرآکتور

شکل  .5چیدمان قلب  66-Cرآکتور پژوهشی تهران.

پژوهشی تهران انجام شد .با در نظر گرفتن چیدمان سوخت در
این قلب ،تاریخچهي دقیق پرتودهی هر عنصر سوخت از دفتر

 .2معرفي کد  ORIGEN 2/5و روش انجام محاسبهها
کد  ORIGEN 1/2یک کد کامپیوتري چند منظوره براي

کار رآکتور( )3استخراج شد .به این ترتیب که ابتدا مشخص شد
هر سوخت در چه قلبهایی حضور داشته است ،سپس با در نظر

محاسبهي مصرف سوخت ،واپاشی و فعالیت عناصر پرتوزا در
قلب رآکتور است .سطح مقطع برهمکنشها ،بهرهي محصولهاي
شکافت ،دادههاي واپاشی محصولهاي شکافت و فعالسازي ،و

گرفتن زمان پرتودهی و زمان خاموشی هر قلب (از قلب  2تا قلب
 ،)66-Cو بسته به حضور هر سوخت در قلبهاي متفاوت ،زمان
پرتودهی و زمان واپاشی براي هر سوخت به طور جداگانه

نرخ گسیلش فوتون در چندین گروه انرژي ناشی از واپاشی این

محاسبه شد .همچنین با استفاده از اطالعات ثبت شده در رآکتور،

محصولها در کد موجود هستند و یا با استفاده از اطالعات

توان متوسط هر عنصر سوخت با توجه به توزیع شار و مکان آن در

موجود در کتابخانهها در طول اجراي کد قابل محاسبهاند .فایل

قلبهاي مختلف محاسبه شد.

ورودي کد بسیار انعطافپذیر است و به استفادهکننده اجازه

با استفاده از این اطالعات ،فایلهاي ورودي براي کد

میدهد میزان مصرف سوخت و فهرست عناصر پرتوزا را به
صورت تابعی از زمان بهرهبرداري از رآکتور و همچنین در بازههاي
زمانی مشخص پس از خاموشی رآکتور محاسبه نماید .این کد،

محاسباتی  ORIGEN 1/2طراحی شد .بدینترتیب که براي هر
عنصر سوخت ،فایل ورودي جداگانهاي طراحی شد که در آن
کتابخانههاي مورد استفاده ،مقدار اورانیم اولیه ،مقدار آلومینیم

عناصر پرتوزا را به سه گروه محصولهاي فعالسازي ،آکتینیدها و

موجود در عنصر سوخت شامل غالف و نگهدارندهي آلومینیمی

محصولهاي شکافت طبقهبندي و در خروجی ،فهرست هر یک

سوختها ،ناخالصیهاي سوخت ،زمان پرتودهی و زمان واپاشی

از عناصر این سه گروه را همراه با سهم فعالیت مربوط به طور

مورد نظر به طور جداگانه تعریف شد .با اجراي کد محاسباتی

جداگانه چاپ مینماید ].[24 ،1

 ،ORIGEN 1/2فهرست محصولهاي شکافت ،محصولهاي

در فایل ورودي کد ،کتابخانههاي اطالعات واپاشی،

فعالسازي و آکتینیدها براي هر یک از عناصر سوخت تعیین

اطالعات فوتون ،اطالعات سطح مقطعها و محصولهاي شکافت
داده میشوند .این کتابخانهها در کد موجود هستند ،کتابخانهي
سطح مقطعها و محصولهاي شکافت با توجه به نوع رآکتور

شدند .فهرست عناصر پرتوزاي کل قلب ،جمع فهرست عناصر
پرتوزا در عناصر سوخت هستند ] .[1بنابراین براي محاسبهي
فعالیت قلب مورد نظر ،ابتدا فعالیت هر یک از عناصر سوخت

انتخاب میشوند .براي رآکتورهاي پژوهشی گرمایی معموالً

موجود در قلب محاسبه ،و سپس از جمع آنها فعالیت کل قلب

کتابخانههاي رآکتورهاي آب سبک ( )LWRمناسبترین

حاصل شد.

انتخاب هستند .در محاسبههاي حاضر در این مقاله نیز از آن
استفاده شده است .در انتهاي فایل ورودي ،جرم مربوط به سوخت
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تاریخچهي توان و میزان مصرف سوخت متفاوت عناصر

شکلهاي  9 ،1و  4توزیع فعالیت ،به ترتیب ،محصولهاي

سوخت از ویژگیهایی هستند که در دادههاي ورودي کد

شکافت ،محصولهاي فعالسازي و آکتینیدها را در چیدمان قلب

مشخص میشوند .براي این منظور کل مدت زمان حضور و توان

 66-Cرآکتور پژوهشی تهران نشان میدهند .همانطور که

تولیدي هر عنصر سوخت در قلب محاسبه ،و براي ورودي کد

مالحظه میشود ،عمده چشمهي پرتوزایی در قلب رآکتور،

 ORIGEN 1/2مورد استفاده قرار گرفت.

محصولهاي شکافت هستند که در سوخت رآکتور قرار دارند.
براي قلب  66-Cبا توجه به تاریخچهي پرتودهی هر عنصر
سوخت که از دفتر کار رآکتور استخراج شد ] ،[29فعالیت ناشی

 .3نتايج محاسبه
خروجی کد محاسباتی  ،ORIGEN 1/2دربرگیرندهي اطالعات

از محصولهاي شکافت 1/12×22 Ci ،است که در مقایسه با

مربوط به فعالیت تمام عناصر پرتوزاي موجود در اولین قلب

فعالیت محصولهاي فعالسازي و آکتینیدها مقدار قابل توجهی

تعادلی و قلب  66-Cرآکتور تهران است .در جدول  2نتایج

است .در رآکتور تهران محصولهاي فعالسازي در غالف

محاسبهي فعالیت محصولهاي فعالسازي ،آکتینیدها و محصولهاي

سوخت ،آلومینیم به کار رفته در ساختار عنصر سوخت رآکتور و

شکافت موجود در اولین قلب تعادلی رآکتور پژوهشی تهران

نیز در ناخالصیهاي موجود در سوخت تولید میشوند .همچنین

(مرحلهي اول) ] [22و قلب  66-Cرآکتور پژوهشی تهران

آکتینیدها عمدتاً با گیراندازي نوترون به وسیله ایزوتوپهاي

6

191

(مرحلهي دوم) ] [21همراه با نتایج گزارش تحلیل ایمنی رآکتور

موجود در سوخت رآکتور تهران به ویژه U

تهران ] [22داده شده است .از توافق نسبتاً خوبی که بین این نتایج

واپاشی محصولهاي آنها تولید میشوند .توزیع نایکنواخت

دیده میشود ،از درستی محاسبهها اطمینان حاصل شد.

محصولهاي شکافت ،محصولهاي فعالسازي و آکتینیدها در

و نیز

جدول  1فعالیت محاسبه شده براي بعضی از ایزوتوپهاي

قلب  66-Cرآکتور تهران به دلیل تاریخچهي قدرت متفاوت هر

مهم قلب  66-Cرآکتور پژوهشی تهران را که براي ارزیابی

یک از عناصر سوخت به کار رفته در چیدمان قلب است که در

اثرهاي زیستشناختی مورد توجه هستند ،نشان میدهد.

این کار به طور جداگانه محاسبه و در ورودي کد ORIGEN

همانطور که مشاهده میشود در بین ایزوتوپهاي بررسی شده،

داده شده است.

 299Iو  299Xeبیشترین فعالیت را دارا هستند.

جدول  .5فعالیت (برحسب کوري) رادیونوکلیدهاي موجود در قلب رآکتور پژوهشی تهران در توان ( 6MWخروجی کد )ORIGEN 1/2
اولین قلب تعادلی،

اولین قلب تعادلی ][22

قلب  ،66-Cمحاسبهي حاضر

محاسبهي حاضر

محصولهاي فعالسازي

9/2×226

9/15×226

9/16×226

آکتینیدها

1/2×226

1/16×226

1/51×226

محصولهاي شکافت

1/96×226

1/91×226

1/12×226

جدول  .2فعالیت (برحسب کوري) محاسبه شده به وسیلهي کد  ORIGEN 1/2به تفکیک ایزوتوپها براي قلب  66-Cرآکتور پژوهشی تهران در توان 6MW

ایزوتوپ
فعالیت

Cs

296

1/5×224

Cs

294

9/3×229

Ru

225

3/6×229

Te

291

I

2/6×226

299

1/5×226

63

I

292

2/2×226

Xe

299

1/5×226

Xe

296

1/9×224

Kr

11

2/4×226

بررسی محصولهاي شکافت ،محصولهاي فعالسازي و . . .

 .9نتیجهگیری

میلهي سوخت استاندارد
میلهي کنترل

هدف اولیهي این کار ،اطمینان از صحت محاسبههاي انجام شده
با کد کامپیوتري  ORIGEN 1/2بود .لذا با در نظر گرفتن
فعالیت محصولهای شکافت )(Ci

شرایط بهرهبرداري از رآکتور در تهیهي دادههاي ورودي کد ،تا
حد امکان مشابه با شرایط مندرج در گزارش تحلیل ایمنی
رآکتور تهران ،محاسبه براي قلب تعادلی اولیه انجام شد.
همانطور که در جدول  2مشاهده میشود بین نتایج محاسبه شده
و نتایج گزارش تحلیل ایمنی رآکتور توافق نسبتاً خوبی برقرار

است و اختالف جزیی موجود ،ناشی از نحوهي شبیهسازي و
مشخص نبودن فرضیههاي اولیه براي ورودي کد ORIGEN 1/2

در گزارش تحلیل ایمنی رآکتور است .سپس ،محاسبهها براي

شکل  .2توزیع فعالیت محصولهاي شکافت در قلب  66-Cرآکتور پژوهشی

قلب  66-Cرآکتور پژوهشی تهران انجام شد .با توجه به جدول

تهران.

 ،2فعالیت محصولهاي فعالسازي ،آکتینیدها و محصولهاي
میلهي سوخت استاندارد

شکافت در قلب  66-Cدر مقایسه با قلب تعادلی ،تقریباً ثابت

میلهي کنترل

مانده است .به این ترتیب امکان انجام این نوع محاسبه براي هر
فعالیت محصولهای فعالسازی )(Ci

قلب دلخواه این رآکتور وجود دارد ،و نهایتاً این که با استفاده از
نتایج این محاسبه ،میتوان اثرهاي زیستشناختی ناشی از آزاد
شدن عناصر پرتوزا در حادثهي فرضی از قلب  66-Cبر روي
محیط زیست را با استفاده از کدهاي مربوطه مطالعه نمود.
تشکر و قدرداني
از جناب آقاي کیوانی ،که اطالعات مربوط به قلب و محاسبههاي
مربوط را در اختیار ما قرار دادند ،کمال تشکر را داریم.

شکل  .3توزیع فعالیت محصولهاي فعالسازي در قلب  66-Cرآکتور
پژوهشی تهران.

پينوشتها

میلهي سوخت استاندارد

2. Postulated Initiating Events

میلهي کنترل

1. Source Terms
9. Activation Products
فعالیت آکتینیدها )(Ci

4. Actinides
6. Fission Products
5. Standard Fuel Element
6. Control Fuel Element
1. Partial Fuel Element
3. Logbook

شکل  .9توزیع فعالیت آکتینیدها در قلب  66-Cرآکتور پژوهشی تهران.
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