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تعیین پارامترهای فیزيکي رآکتور زيربحراني آب سبک برپايهی نتايج تجربي و محاسباتي
 ژاله صادقزاده، زهرا نصرآزاداني،*نورا نصیری مفخم
 تهران ـ ايران،95911-9321 : صندوق پستي، سازمان انرژی اتمي ايران، پژوهشگاه علوم و فنون هستهای،پژوهشکده تحقیقات و توسعه راکتورها و شتابدهندهها

،MCNP4C  رآ کتور زيربحراني آب سبک براساس مشخصات هندسي و همچنين مواد ساختاري آن به وسيلهي سه کد محاسباتي:چکیده
 مقدار واکنشپذيري، ضريب تکثير مؤثر، پارامترهاي فيزيکي آن از جمله ضريب تکثير بينهايت، شبيهسازي شدهCITATION  وWIMSD5B
 توزيع شعاعي و محوري شار و انحناي شار و وابستگي آنها به موقعيت چشمهي خارجي در رآکتور مورد مطالعه و،چشمهي نوترون خارجي
 مقادير، به منظور بررسي ميزان صحت مدلها در شبيهسازي رآکتور و همچنين صحت سطح مقطعهاي مؤثر مورد استفاده.بررسي قرار گرفته است
~ براي5%  و نيز11% محاسباتي حاصل از کدها با يکديگر و همچنين با نتايج تجربي مقايسه شد که براي مشاهدات تجربي اين اختالف کمتر از
. بوده استCITATION  وWIMSD5B کدهاي
 پارامترهای فیزيکي،CITATION  وWIMSD5B  کدهای محاسباتي،MCNP4C  کد محاسباتي، رآکتور زيربحراني آب سبک:کلیدواژهها

LWSCR Reactor Parameters Determination Based on Calculation and
Experimental Results
N. Nassiri Mofakham*, Z. Nasr Azadani, J. Sadeghzadeh
Reactor and Accelerator Research and Development School, Nuclear Science and Technology Research Institute, AEOI, P.O.Box: 14155-1239, Tehran – Iran

Abstract: This paper is dealing with the reactor parameter determination experiments performed at the
light water subcritical reactor (LWSCR) in Esfahan. The parameter determination methods are derived
from a theory based on neutron source position. The LWSCR reactor system is modeled by Monte Carlo
calculations (MCNP4C), WIMSD5B and CITATION, and the criticality safety and neutron flux
distribution problems are presented and analyzed. The analysis of the multiplication factors obtained by
MCNP4C are in fairly good agreement with the results obtained by WIMSD5B and CITATION. For the
flux distribution calculations, the MCNP4C results differ from the experimental observations by less than
12% and by ~5% for the WIMSD5B and CITATION.

Keywords: Light Water Sub-Critical Reactor, MCNP4C Code, WIMSD5B and CITATION Codes,
Physical Parameters

*email: n_nassiri@entc.org.ir

96/11/16 : تاريخ پذيرش مقاله96/1/11 :تاريخ دريافت مقاله

55
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سطح مقطعها ،و مدل پراکندگي حرارتي ) S (α, βدر محاسبات

 .9مقدمه
رآکتور زيربحراني آب سبک ) (LWSCRواقع در پژوهشکدهي

استفاده شده است .همچنين مشخصات چشمه ،نوع خروجي و

رآکتور اصفهان ،تنها رآکتور زيربحراني آب سبک موجود در

روشهاي مناسب براي کاهش واريانس ،در فايل ورودي

کشور ميباشد .تانک اين رآکتور به شکل استوانه به شعاع  06و

 MCNP4Cتعريف شده است .در شکل  1با استفاده از خروجي

ارتفاع  166سانتيمتر و از جنس آلومينيم است .قلب اين رآکتور

کد ،نماي افقي و جانبي رآکتور براي دو حالت چشمه داخل و

متشکل از ميلههاي سوخت اورانيم طبيعي آرايش يافته به صورت

خارج ناحيهي قلب نشان داده شده است.

شش گوش در شعاعي در حدود  15سانتيمتر است .صفحهي

در اندازهگيري پارامترهاي فيزيکي رآکتور از دو روش

نگهدارندهي ميلههاي سوخت از جنس پلکسي گالس است و

استفاده شده است .در روش اول با استفاده از فعالسازي نوتروني،

ميلههاي سوخت از ميان شبکههاي اين صفحه عبور کرده و به

پولکهاي اينديم و ديسپروسيم در مکانهاي مناسب در رآکتور

صورت آويزان قرار ميگيرند .هر ميلهي سوخت از يک استوانهي

قرار داده شده و براي مدت زمان کافي پرتودهي شدهاند .پس از

آلومينيمي به قطر خارجي  1/1و ارتفاع  166سانتيمتر تشکيل

خارج کردن آنها از رآکتور ،با استفاده از آشکارساز يدور

شده و در داخل آن پنج کپسول سوخت اورانيم طبيعي فلزي ،هر

سديم و ساير تجهيزات الکترونيکي وابسته ،ميزان پرتوزايي بتايي

يک به قطر  1سانتيمتر و ارتفاع  16/11سانتيمتر با غالف

و سپس فعاليت اشباعي هر يک از پولکها محاسبه شده است.

آلومينيمي به ضخامت  6/11سانتيمتر ،جاي دارد .کندساز اين

در روش دوم از سيستم آشکارساز  BF1براي شمارش نوترونها

رآکتور ،آب سبک و پارافين ميباشد .از آنجايي که در يک

در مکانهاي مختلف رآکتور استفاده شده است [ 1و .]4

رآکتور زيربحراني واکنش زنجيرهاي نميتواند بدون حضور
z

y

يک چشمهي خارجي انجام شود ،لذا از چشمهي Am-Be

موجود در بخش مهندسي هستهاي با فعاليت  5کوري معادل با
 1/1160n/sدر اندازهگيريها و در شبيهسازي ،استفاده شده
است.

x

 .3روش کار

x

شبيهسازي رآکتور زيربحراني آب سبک ،توسط سه کد
Am-Be Source

محاسباتي مختلف انجام شده است .کد محاسباتي ،MCNP4C

)(a

با استفاده از روش مونتکارلو [ ،]1کد محاسبات سلولي

y

z

 WIMSD5Bو همچنين کد محاسبات قلب  CITATIONبا
استفاده از روش تفاضل جزيي معادلهي ترابرد نوترون را حل
ميکنند [ .]1نتايج حاصل از اين سه کد با نتايج تجربي مقايسه
شده است.

x

براي شبيهسازي رآکتور توسط کدهاي ،MCNP4C
 WIMSD5Bو  CITATIONالزم است که مشخصات

x

هندسي رآکتور و همچنين مواد ساختاري مختلف آن براي کد

Am-Be Source

تعريف گردد .در شبيهسازي با کد  CITATIONاز سطح

)(b

مقطعهاي توليد شده توسط کد  ،WIMSD5Bو در شبيهسازي

شکل  .9مقطعهاي افقي و عمودي رآکتور زيربحراني آب سبک؛  )aچشمه

با کد  MCNP4Cاز دادههاي کتابخانهاي  ENDF/B-VIبراي

در داخل قلب )b ،چشمه در خارج قلب.
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 .2محاسبهی ضريب تکثیر بينهايت با کد MCNP4C

k1  1
k1
k 1
2  2
k2

1 

پس از مدلسازي مجموعهي رآکتور زيربحراني آب سبک با
کد  ،MCNP4Cبا تغيير چگالي کندساز و با استفاده از دستور
 ،KCODEضريب تکثير بينهايت در چگاليهاي مختلف

k 2  k1
k 2 k1

محاسبه شده است .تعداد ذرات و تعداد دورها در دستور

  2  1 

 ،KCODEبه گونهاي تعريف شده است که نتايج از دقت کافي
برخوردار باشند .به منظور کاهش خطاهاي آماري ،هر اجرا
چندين مرتبه تکرار شده است .نتايج حاصل در شکل ( )a -1داده
شده است .با افزايش چگالي کندساز از مقدار بسيار ناچيز (هوا)
∞K

تا ( 1g/cm1چگالي آب) ،ضريب تکثير بينهايت افزايش يافته،
به بيشينه مقدار خود رسيده و مجدداً کاهش مييابد .به بيان ديگر
براي چگالي کندساز بيش از  ،1g/cm1مادهي کندساز در سيستم
آن قدر زياد است که ميلههاي سوخت به صورت مجزا عمل
ميکنند و در نتيجه ∞ kکاهش مييابد .در ادامه تغييرات ∞K

)Water density (gr/cm3

)(a

برحسب تغيير گام شبکه محاسبه و نتايج در شکل ( )b -1نشان
داده شده است .همانطور که ديده ميشود ∞ Kدر گام 4/0cm
بيشينه مقدار  6/9519را دارد.

∞K

 .5محاسبهی تغییرات ضريب تکثیر مؤثر
با استفاده از کد  MCNP4Cو دستور  ،KCODEبراي دو
حالت مختلف با و بدون چشمهي خارجي در قلب رآکتور،
تغييرات ضريب تکثير مؤثر برحسب ارتفاع آب محاسبه شده
است .اين تغييرات در شکل  1نشان داده شده است .همانگونه

)Lattice pitch (cm

)(b

که انتظار ميرفت ،با افزايش ارتفاع آب رآکتور ،ضريب تکثير

شکل  .3تغييرات ضريب تکثير بينهايت برحسب  )aچگالي آب )b ،گام شبکه.

مؤثر تا ارتفاع خاصي زياد شده و پس از آن تغيير قابلمالحظهاي
ندارد .بيشينه مقدار  ،Keffبا حضور چشمهي خارجي ،در ارتفاع
 116سانتيمتر و برابر با  6/901و بدون چشمهي خارجي ،در
ارتفاع  146سانتيمتر و برابر با  6/940به دست آمد.

ضريب تکثير مؤثر همچنين با کد  CITATIONو بدون
Keff

چشمهي خارجي ،برابر با  6/950محاسبه شد .نتايج محاسبات
حالت بحراني رآکتور زيربحراني آب سبک به وسيلهي کدهاي
محاسباتي ،در جدول  1با مقادير تجربي مقايسه شده است که

)Water level, Hw, (cm

اختالفي در حدود  1/5%را نشان ميدهد .با محاسبهي

S1=1 n/s
S2=1.1×107 n/s

واکنشپذيريهاي  ρ1و  ρ1به ترتيب براي دو حالت با و بدون
چشمه از رابطهي زير ميتوان مقدار واکنشپذيري چشمه را به

)Water level (cm

دست آورد

شکل  .2تغييرات ضريب تکثير مؤثر برحسب ارتفاع آب؛  :S1بدون چشمهي
خارجي :S1 ،با چشمهي خارجي.
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جدول  .9ضريب تکثير مؤثر  keffرآکتور زيربحراني آب سبک

Sext=1/1×160 n/s

خارجي)

6/995 ± 6/661

6/950±6/6661

(با چشمهي
خارجي)

خارجي)
Sext=1/1×160n/s
6/901 ± 6/6664

)Neutron flux (cm-2.s-1

مقدار تجربي

WIMSD5B
&
CITATION
(بدون چشمهي

MCNP4C
(با چشمهي

MCNP4C
(بدون چشمهي

کد/
تجربي

خارجي)
6/940±6/6664

keff

که در آن  k1ضريب تکثير مؤثر بدون چشمه ،و  k1ضريب تکثير
مؤثر با چشمه است .نتايج جدول  1نشان ميدهد که

)Axial distance (cm

)(a

واکنشپذيري چشمهي خارجي برابر با ) 6/615(k/kاست.
)Neutron flux (cm-2.s-1

 .1محاسبهی توزيع شار شعاعي و محوری با کد
MCNP4C

با توجه به اين که در رآکتورهاي زيربحراني ،توزيع شار و
انحناي شار به موقعيت چشمه در رآکتور بستگي دارد ،براي دو
موقعيت مختلف چشمه در درون قلب و چشمه در بيرون قلب ،با
حل معادلهي پخش نوترون به روش تفکيک متغيرها و اعمال
شرايط مرزي ،شار نوترون در هر نقطه با استفاده از روابط زير

)Radial distance (cm

محاسبه شد [ 4و :]5

)(b

شکل  .5نتايج محاسباتي و تجربي (چشمه داخل قلب) )a ،نمودار نيمه
لگاريتمي توزيع محوري شار  )bتوزيع شعاعي شار.

چشمه در درون قلب رآکتور exp (  z) :


 ( r )  A J 0 ( r ) 
چشمه در بيرون قلب راکتور cos (  z) :


در حالت دوم ،محاسبات براي چشمهي  5کوري Am-Be

در وضعيت بيرون از قلب رآکتور و در ارتفاع حدود  96سانتيمتر از

که در آن α1 ،و  ،γ1به ترتيب ،انحناي شار شعاعي و محوري

کف تانک رآکتور تکرار گرديد .در اين شرايط توزيع شعاعي

است .با داشتن  αو  ،γانحناي شار هندسي رآکتور ،B1 ،به ترتيب

شار از تابع بسل و توزيع محوري آن از تابع کسينوسي تبعيت

براي دو حالت موقعيت چشمه ،از  B1=α1±γ1به دست ميآيد.

ميکند و در نتيجه تقريب روابط تئوري پخش به خوبي برقرار

در ادامهي محاسبات ،با مدلسازي رآکتور توسط کد ترابرد

است .توزيع شعاعي و محوري شار در شکل  5نشان داده شده

سهبعدي  MCNP4Cتوزيع شعاعي و محوري شار در هر دو حالت

است که در آن قلهي آلبدو در آب اطراف قلب به خوبي ديده

چشمه در داخل و خارج قلب (شکل  ،)1محاسبه شد .ابتدا

ميشود.

چشمهي نوترون در ارتفاع صفر (ابتداي سوختها) واقع در

براي محاسبهي توزيع شعاعي و محوري شار با کد

مرکز تانک در فايل ورودي تعريف شد .براي توزيع شعاعي شار،

 ،CITATIONابتدا نواحي سوخت ،قسمت آب باالي سوخت،

خروجي در ارتفاع يکسان و در شعاعهاي مختلف و براي توزيع

قسمت پاييني رآکتور و بازتابانندهي آب اطراف رآکتور براي

محوري شار ،خروجي در شعاع يکسان و در ارتفاعهاي مختلف به

کد  WIMSD5Bتعريف و در ورودي اين کد داده شد .سپس

دست آمد .با برازش توزيع شعاعي شار با تابع بسل مرتبهي صفر،

رآکتور با کد  CITATIONشبيهسازي و براي سطح مقطعهاي

پارامتر  αو انحناي شعاعي شار ،α1 ،و با برازش توزيع محوري

نواحي مختلف ،مطابق جدول  ،1از خروجي کد WIMSD5B

شار با تابعنمايي ،پارامتر  و در نتيجه انحناي محوري شار ،γ1 ،به

استفاده شد .تغييرات شار نوترون تند و گرمايي در راستاي

دست آمد .نتايج حاصل به همراه مقادير تجربي در شکل 4

محوري و شعاعي رآکتور ،در شکل  0نشان داده شده است.

آورده شدهاند.

نتايج به دست آمده براي انحناي شعاعي و محوري شار از برازش
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داده ها با تابع بسل براي توزيع شعاعي ،نمايي و کسينوسي براي
)Neutron flux (cm-2.s-1

توزيع محوري و همچنين مقادير تجربي آنها در جدول  1آورده
شده است.

)Neutron flux (cm-2.s-1

)Axial distance (cm

)(a

)Neutron flux (cm-2.s-1

)Axial distance (cm

)(a

)Neutron flux (cm-2.s-1

)Radial distance (cm

)(b

شکل  .6نتايج حاصل از کدهاي  WIMSD5Bو CITATION؛  )aتوزيع
محوري شار )b ،توزيع شعاعي شار.
جدول  .2نتايج محاسبات توزيع شار نوترون در رآکتور زيربحراني آب سبک

)Radial distance (cm

انحناي شعاعي شار

)(b

شکل  .1مقايسهي نتايج محاسباتي و تجربي (چشمه خارج از قلب) )a ،توزيع

-1

محوري شار  )bتوزيع شعاعي شار.

Σs

νΣf

Σa

1/1059E-1

0/9119E-1

1/1915E-1

تند

6/6

9/4954E-1

0/0499E-1

گرمايي

ناحيه

( )cm
1/109×16-1

1/405×16-1

 ،MCNP4Cچشمهي داخل قلب

±0/5%

±5%

رآکتور

1/614×16-1

9/014×16-4

 ،MCNP4Cچشمهي خارج قلب

±1/4%

سوخت

1/099×16

-1

1/1041E-0

6/6

1/6491E-5

تند

6/6

6/6

4/5609E-4

گرمايي

4/1911E-1

6/6

0/5106E-4

تند

بازتابانندهي

6/6

6/6

1/9055E-1

گرمايي

بااليي (آب)

مجراي مرکزي

5/5900E-1

6/6

9/1601E-4

تند

بازتابانندهي

6/6

6/6

1/9611E-1

گرمايي

اطراف (آب)

0/1564E-1

6/6

1/6111E-1

تند

بازتابانندهي

6/6

6/6

1/9609E-1

گرمايي

پايين (آب)

-1

59

کد  /تجربي

( )cm

جدول  .3سطح مقطعهاي توليد شده توسط کد WIMSD5B
گروه انرژي

انحناي محوري شار

±4/9%

رآکتور

9/990×16

WIMSD5Bو

-4

±4/0%

±1/1%

1/090×16-1

1/6914×16-1

±1%

±9%
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توزيع شار از معادالت پخش تبعيت مينمود .همانگونه که نتايج
نشان داد ،با جابهجا کردن مکان چشمهي خارجي از کانال
مرکزي به کنارهي قلب ،رفتار کلي شار شعاعي تغيير نکرده و از
تابع بسل پيروي ميکند .اما رفتار توزيع شار محوري از تابع
نمايي به تابع کسينوسي تغيير ميکند .الزم به ذکر است که به
علت تأثير نقاط نزديک به چشمه و مرز در رفتار شار نوترون ،در
برازش دادهها اين نقاط در نظر گرفته نشد .مقايسهي مقادير
تجربي و محاسباتي نشان داد که اختالف مقادير محاسبه شده و
اندازهگيري شده براي ضريب تکثير ،انحناي شار محوري و
شعاعي به ترتيب برابر  1 ،1/5و  11%است .با توجه به ميزان
خطاي محاسبات و اندازهگيري که در جدول  1آورده شده
است ،اين مقدار اختالف در محدودهي خطا و قابل قبول
ميباشد.
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