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 باسوختسنگين صفرقدرت آب در راکتور يايمن يمحاسبه ارزش راکتيويته ميله ها

 ين با سوخت فلزآو مقايسه  يترکيب

 خلفي ،حسین؛خورسندی ،جمشید؛ کاوياني ،پروين ؛* مشايخ  ،محمد
 پژوهشکده تحقیقات و توسعه راکتور ها و شتابدهنده ها -پژوهشگاه علوم و فنون هسته اي –سازمان انرژي اتمي ايران 

 دهيچک

 63جايگزين نمودن ، حاصل راکتور سوخت ترکيبي باشند يم هاي ايمني از جنس کادميومميله ، HWZPR در راکتور

. از آنجا که اندازه گيري باشد يم HWZPRراکتور  قلب فلزي مرکزي ناحيه مجتمع سوخت اکسيدي با ميله هاي سوخت

در راکتور از اهميت خاصي برخوردار است. لذا قبل از گذر به حالت بحراني و فوق  يارزش راکتيويتة ميله هاي ايمن

 دازه گيري نمود.ان  راکتور سوخت ترکيبي در را در شرايط زير بحراني يبحراني، بايستي ارزش راکتيويته ميله هاي ايمن

ديگر  يمنيا به ساختار راکتور, موقعيت ميله در راکتور و موقعيت آن نسبت به ميله هايميله ايمني ارزش راکتيويتة هر 

عالوه بر مني ميلة ايبستگي دارد. بنابراين در اندازه گيري ارزش راکتيويتة يک  شار نوترون در محل ميله ييا به عبارت

ارزش  يريگ پس از اندازه .ميله، بايستي  تأثير ميله هاي ديگر بر روي آن را نيز در نظر گرفت اندازه گيري ارزش هر

 م.يپرداز يمبا سوخت فلزي   HWZPRراکتور سة آن با يبه مقا يبيدر راکتور سوخت ترک يايمن يله هايم

 ،سوخت فلزي ، راکتور صفر قدرت آب سنگين UO2ميله ايمني، سوخت اکسيد   : کليد واژه

 مقدمه:

ي شوند. م با چندين ميلة کنترل که غالبًا استوانه اي شکل هستند کنترل يک راکتور هسته اي معموال

مقدار راکتيويته اي که بايستي ميله هاي کنترل قادر به کنترل آن باشند بسته به ماهيت و طراحي قلب راکتورها 

در راکتورهاي کم قدرت، ميله هاي کنترل دو دسته هستند، دستة اول ميله هايي که براي  متفاوت است. اصوالً

رسيدن به توان مناسب و يا تنظيم توان راکتور مورد استفاده قرار مي گيرند و دستة دوم ميله هايي که همواره 

ور و يا خاموش کردن در بيرون قلب هستند و در حالت اضطراري و بروز حادثه براي خاموش کردن آني راکت

. در حالت کلي بايستي مي شوندميله هاي ايمني شناخته  عادي راکتور وارد قلب مي شوند که تحت عنوان 

ميله هاي ايمني، راکتيويتة اضافي به عالوه حاشية ايمني آن را کنترل نمايند. بنابراين در اکثر راکتورهاي هسته 

 يمنگزارش آناليز اياي، مقدار ارزش ميله هاي ايمني بايستي بيش از راکتيويتة اضافي قلب باشد. طبق 
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د باي درراکتور مذکور، ارزش راکتيويتة معادل هر ميله ايمني به منظور فراهم نمودن شرط، HWZPRراکتور

k∆بيش از 

k
 حدود  ارزش راکتيويتة معادل هر دو ميله ايمنيو  10/1 

∆k

k
 . باشد 12/1 

است که در اطراف قرار گرفته  سوخت اورانيوم فلزي طبيعيميلة  88شامل  يسوخت ترکيبراکتور 

در راکتور سوخت ترکيبي، ساختار و  .(0که در مرکز واقع شده اند )شکل يمجتمع سوخت اکسيد 63اند و 

تغييري نکرد ولي به علت تغيير نوع و چگالي سوخت، ارتفاع بحراني راکتور  يموقعيت ميله هاي کنترل و ايمن

ته و مجموع فو در نتيجه ارتفاع موثر ميله ها تغيير نمود. عالوه براين شار نوترون در محل ميله ها نيز تغيير يا

له د. از آنجا که اندازه گيري ارزش راکتيويتة مييگرد ياين عوامل، منجر به تغيير ارزش راکتيويته ميله هاي ايمن

در راکتور از اهميت خاصي برخوردار است. لذا قبل از گذر به حالت بحراني و فوق بحراني، بايستي  يهاي ايمن

زش ار به بررسي جابنابراين در اين حراني اندازه گيري نمود. ارزش راکتيويته ميله ها را در شرايط زير ب

با سوخت   HWZPRبدست آمده از راکتورج يسه نتايمقا و هاي ايمني درراکتور سوخت ترکيبي راکتيويتة ميله

 مي پردازيم. يفلز

 روش کار:

ميله 021 و وع راکتورهاي تانکي با کندکننده آب سنگينن راکتور صفر قدرت آب سنگين اصفهان از

اکتور از در ر ياز آنجا که اندازه گيري ارزش راکتيويتة ميله هاي ايمن سوخت  اورانيوم طبيعي فلزي مي باشد.

محاسبه شده و  ياندازه گيرقبالً  HWZPRدر راکتور  يمنيا يله اياهميت خاصي برخوردار است، ارزش م

محاسبه و  ياندازه گيرر يبه روش زز ين يبيترکدر راکتور سوخت  يمنيا يله هايته ميويسپس ارزش راکت .است

ج آمده يآن در قسمت نتاج يسه شد و نتايبودند مقا يله سوخت از نوع فلزيم 63و 021که  يشده و با حالت

  .است

     پس از انجام تست سيستم هاي حفاظتي راکتور، بهره برداري به صورت نرمال انجام بدين منظور، 

 6و6ت يدر موقع يتيکه در بازتابانگر گراف BF3دو آشکارساز توسط )شمارش  نوترونهامي گردد و با شمارش 

ر هر دو( در اطاق کنترل ثبت و سپس ميانگين گيري مي شود ، انجام شده واند در اطراف قلب قرار گرفته

بحراني  ارتفاعو رسم تغييرات عکس شمارش نوترون بر حسب ارتفاع آب،  ارتفاع از آب سنگين داخل راکتور

Keffمراحل تا . )معادلة خط مربوطه را بدست مي آوريم( يابي مي گردد برون = يعني ارتفاعي برابر   0.999

 ادامه مي يابد.  0Hبا 
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در  BF3 شماي راکتور سوخت ترکيبي و موقعيت آشکارسازهاي  .1شکل

 بازتابندة گرافيتي

 بدست قبالًاندازه گيري ارزش راکتيويته ميله هاي  ايمني، از ارزش راکتيويته آب سنگين که  براي

با ثابت نگه  Keff=09999 بحرانيدن راکتور به شرايط زير ين منظور، پس از رسيبد، استفاده مي شود. آمده

ن معکوس نمودن ميانگي وبا ثبت شمارش نوترون وارد راکتور مي گردد.  يداشتن ارتفاع آب هر دو ميله ايمن

 شمارش و قرار دادن آن در معادلة خطي که در مرحلة قبل بدست آمد، ارتفاع متناظر با شمارش را بدست مي

. با کم کردن اين دو ارتفاع آب سنگين و ضرب کردن آن درارزش راکتيويتة آب سنگين به ازاي هر H)0(آوريم

H∆ .ايمني را بدست آورددو ميلة  ميليمتر مي توان ارزش راکتيويتة = (H1 − H0) 

𝜌 = ∆H ×
∂ρ

∂H
       , 

∂ρ

∂H
= 1.11𝐸 − 4 (

∆𝑘 𝑘⁄

𝑚𝑚
)                                     

ثابت است ميلة ايمني اول را کامالً از راکتور خارج نموده و  1Hدرمرحلة دوم: در حالي که ارتفاع آب در 

تة ميلة ي توان ارزش راکتيويپس از ثابت شدن شرايط، شمارش نوترونها را ثبت مي کنيم. با انجام مراحل قبل م

 م.يکن ين روش عمل ميز به هميگر نيد يمنيلة ايم يبراايمني دوم را بدست آورد. 

 ج: ينتا

ک راکتور يزيدر راکتور موجود است که مسئول ف BF3ستم شمارنده آشکار ساز نوترون يازآنجا که دو س

ج و يتانبا در نظر گرفتن ميانگين شمارشها،  .ديرا محاسبه نما يتواند ارتفاع بحران ين شمارش ها ميبراساس ا

  ر آورده شده است.ين معادله خطوط در زينمودار ها و همچن
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  BF3اطالعات حاصل از شمارش آشکار ساز .1جدول

Reactivity 

worth of 

Safety 

Rods 

Water Level 

Equivalent 

1/N1 N1 water level 

Safety 
Rods 

Position 

09000.9 .0.904 ..3390. 

0900.00 499993 .099909 

09000400 .34090 .930900 

090000.0 .000904 .99390. 

16.91E-

30 
.00.904 0900.00 930 .99.900 SR1↓, 

SR2↓ 14.21E-

30 
.0049.3 0900.09 9.0904 .99.900 SR1↓, 

SR2↑ 
6.64E-30 .90099. 090009.9 .09.939 .99.900 SR1↑, 

SR2↓  

 
بر حسب ارتفاع آب سنگين در  BF3 تغييرات شمارش آشکارساز . 2شکل

 راکتور

 

  :يريجه گيبحث ونت

 ده است:محاسبه ش يبيدر راکتور سوخت ترک يمنيا يميله هادر جدول زير مقادير متوسط راکتيويته 

 ميانگين مقادير ارزش راکتيويته ميله هاي ايمني  .3جدول

 
Reactivity 

worth (∆𝒌 𝒌⁄ )  

Two  safety Rods .99000E-03 

S.R1 ..90.0E-03 

S.R4 .090.0E-03 

 

0/00E+00

5/00E-04

1/00E-03

1/50E-03

2/00E-03

2/50E-03

3/00E-03

1400 1500 1600 1700 1800

1/N1

Water Level(mm)

1
/c

o
u

n
t y = -7.92E-06x + 1.365E-02

y= - 7.81E-06 x +1.348E-02
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مالحظه مي گردد که ارزش دو ميله ايمني از مجموع ارزش تک تک ميله با توجه به نتايج حاصله، 

ها کمتر است، بدان معنا که هنگامي که ميلة ايمني وارد قلب راکتور مي گردد, نوترونهاي مجاورش را جذب 

 شار نوترونميزان  دد. در نقاط نزديک به ميلة ايمني،نموده و باعث اغتشاش در توزيع شار نوترون مي گر

ميزان شار نوترون نسبت به حالتي که ميلة ايمني داخل راکتور نباشد مقداري افزايش  ،ش و در نقاط دورترکاه

مي يابد و اين مسئله منجر به کاهش شار در موقعيت ميله ايمني ديگر و در نتيجه کاهش ارزش راکتيويتة آن 

اي ايمني به گونه اي است که ميله ها گويند. طراحي راکتور و ميله ه shadowingمي گردد. که به اين ناحيه 

قرار گرفته اند. عالوه براين همانگونه که از نتايج مندرج در جدول مشاهده مي گردد،  shadowingدر ناحيه 

ρ)با در نظر گرفتن مقدار خطاي آزمايش، ارزش راکتيويته هر يک از ميله ها شرط  > 01 mK)   را ارضاء

ارزش  ،است mK 0930ازمرتبه   shadowingمي نمايد. نتايج حاصل نشان مي دهد علي رقم اين که اثر 

 راکتيويته هر يک از ميله هاي ايمني، حاشيه ايمني الزم جهت خاموش کردن راکتور را ايجاد مي نمايد.

با  HWZPRدر جدول زير مقادير راکتيويتة ميله هاي ايمني براي راکتور سوخت ترکيبي با راکتور 

 سوخت اورانيم طبيعي مقايسه شده است:  ميله 61و  021

 

 مقادير راکتيويتة ميله هاي ايمني در شرايط مختلف .4جدول

Reactivity 

worth 
 (142 Fuel Metal) 

 mK 

(62 Fuel Metal) 

 mK 

 (142 Complex Fuel) 

 mK 

S.R4+S.R1 00994 3.94. 0.909 

    

 

 ايمني در راکتور سوخت ترکيبي کمتر از سوخت فلزي است. همانگونه که مشخص است، ارزش ميله هاي

در راکتور  يبا اين که ارتفاع آب سنگين و در نتيجه طول موثر ميلة ايمنانجام شده ،  يها يريرا طبق اندازه گيز

ن در راکتور زان شار نوتروي، ميديبه علت کمتر بودن دانسيتة سوخت اکس يافزايش يافته ول يسوخت ترکيب

که در نهايت منجر به کاهش  باشد يم يميلة سوخت فلز 021با  HWZPRکمتر از راکتور  يخت ترکيبسو

 . گردد يم HWZPRدر مقايسه با راکتور  يدر راکتور سوخت ترکيب ينمارزش ميلة اي
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