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MCNPاستفاده کد ا ب VVER-1000محاسبات مصرف سوخت قلب راکتور 

12   2داریوش مستی،1 شاهمیري یوسف
  راکتور –دانشجوي دکتراي مهندسی هسته اي ، مهندسی و فنی دانشکده، بوشهر واحد اسالمی آزاد دانشگاه -1

                                                   اي، بوشهر استادیار، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر، گروه مهندسی هسته -2

  

خالصه

هاي هسته اي توجه به مسئله اقتصادي است. به منظور مدیریت سوخت و طراحی یکی از دغدغه هاي موجود در نیروگاه           
سوخت باید انجام گیرد تا با توجه به نوع  Burnupهاي کاري قلب راکتور محاسبه اضمحالل سوخت یا به اصطالح محاسبات سیکل

میزان تغییرات هر یک از اجزا سوخت و مواد درون و مقدار سوخت مقدار انرژي تولیدي در طول سیکل کاري راکتور تعیین گردد.
عیین میگردد که به نوبه خود در محاسبات میزان سموم راکتور، میزان هسته هاي سبک و ت Burnupقلب راکتور با انجام محاسبات 

بوشهر در نظر گرفته شد و  VVER-1000گیرند. در این تحقیق راکتور سنگین تولیدي، میزان راکتیویته و... مورد استفاده قرار می
دست آمده داراي همخوانی بسیار خوبی با نتایج انجام گرفت که نتایج ب MCNPکد محاسبات مصرف سوخت با استفاده از 

  .دارد بوشهر  VVER-1000و آلبوم نوترونیک قلب راکتور  FSARاستخراج شده از مدارك 
کد ، ، نیروگاه هسته اي بوشهر، 1000راکتور : ها کلید واژه MCNکد ، Burn up، نیروگاه هسته اي بوشهر، VVER-1000راکتور : ها کلید واژه

اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه هاي هسته اي١
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  مقدمه.1

هاي مصرف سوخت بررسی گردد. سوختجهت طراحی هر چینشی از قلب راکتور و استفاده از انواع سوخت الزم است که  هاي مصرف سوخت بررسی گردد. سوختجهت طراحی هر چینشی از قلب راکتور و استفاده از انواع سوخت الزم است که 
-VVERها می سوزند و مصرف میشوند اما با ظاهري متفاوت. میله هاي سوخت در راکتور اي نظیر دیگر سوختهسته
در خود دارند. درصد عمده  U-235درصد ایزوتوپ شکافت پذیر  5تا  1، بسته به نوع و محل قرار گیري در قلب، بین 1000

اي در تشکیل میدهد. در قلب راکتور هسته U-238اي از میله ي سوخت را اکسیژن و سایر ایزوتوپ هاي اورانیوم, عمدتا 
  طی فرایند شکافت انرژي قابل توجهی تولید میگردد.

به اصطالح محاسبات  به منظور مدیریت سوخت و طراحی سیکل هاي کاري قلب راکتور محاسبه اضمحالل سوخت یا 
Burnup  سوخت باید انجام گیرد تا با توجه به نوع و مقدار سوخت مقدار انرژي تولیدي در طول سیکل کاري راکتور تعیین

  تعیین میگردد . Burnupگردد..میزان تغییرات هر یک از اجزاء سوخت و مواد درون قلب راکتور با انجام محاسبات 

.روش تحقیق(مواد وروش ها)2.روش تحقیق(مواد وروش ها)2

  به ترتیب مراحل زیر انجام میگیرد: VVER-1000در این پروژه، جهت انجام محاسبات مصرف سوخت قلب راکتور         

استخراج و محاسبه ترکیب مواد و ابعاد قطعات موجود در قلب راکتور-1

MCNPکد بوشهر با تمامی جزئیات با استفاده از  VVER-1000شبیه سازي قلب راکتور -2

کردي مطابق با سیکل اول کاري راکتور اعمال شرایط کار-3

MCNPکد توسط  Burnupانجام محاسبات -4

و اطمینان از تطابق و   FSARکل استخراج شده از مدارك Burn upکل محاسبه شده با  Burn upبا مقایسه -5 و اطمینان از تطابق و   FSARکل استخراج شده از مدارك Burn upکل محاسبه شده با  Burn upبا مقایسه -5
انی انواع مجتمع هاي سوخت موجود در قلب  بر حسب بازه زم Burn upمعتبر بودن نتایج شبیه سازي ، مقدار 

محاسبه میگردد و نمودارهاي تغییر غلظت ایزوتوپ هاي مختلف ارائه میگردد.

بوشهر VVER-1000شبیه سازي قلب راکتور . 1.2

وجود دارد محاسبه و شبیه   FSARبا مشخصاتی که  که در مدارك  VVER-1000در این تحقیق قلب راکتور        
  سازي شده است. البته به علت تقارن موجود در قلب راکتور یک ششم قلب مد نظر قرار گرفته  است.

براي شبیه سازي قلب راکتور، از آنجا که دماي سیال خنک کننده از پایین قلب تا باالي قلب در حال تغییر است و یا به 
ایین قلب تا باالي قلب افزایش میابد لذا باید تغییرات دمایی سیال خنک کننده را  بیان دیگر دماي سیال خنک کننده از پ

اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه هاي هسته اي٢

ایین قلب تا باالي قلب افزایش میابد لذا باید تغییرات دمایی سیال خنک کننده را  بیان دیگر دماي سیال خنک کننده از پ
در شبیه سازي لحاظ کنیم.

. نحوه اعمال تغییرات دمایی سیال خنک کننده در راستاي محوري در شبیه سازي قلب2.2
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در قلب راکتور استوانه اي،  شکل توزیع شار نوترون در راستاي محوري به صورت یک توزیع کسینوسی می باشد.       
بنابراین در حین حرکت سیال خنک کننده در راستاي قائم توزیع دماي سیال نیز به تبعیت از آن متغییر خواهد بود.     

رات دماي سیال در راستاي ارتفاع دقت شود زیرا که به تبعیت از تغییرات دماي بنابراین هنگام ایجاد کد برنامه، باید به تغیی
سیال چگالی خنک کننده نیز تغییر کرده و رفتار نوترونیک دستخوش تغییر خواهد شد. حال براي در نظر گرفتن چنین 

ل را در راستاي محوري به دست می امري در ادامه شاهد چگونگی اعمال آن به برنامه خواهیم بود. ابتدا نوع توزیع دماي سیال را در راستاي محوري به دست می امري در ادامه شاهد چگونگی اعمال آن به برنامه خواهیم بود. ابتدا نوع توزیع دماي سیا
می توان دماي سیال ودر نتیجه با استفاده از جدول ترمودینامیکی بخار آب،  چگالی سیال را در هر ارتفاع بدست  آوریم.

35.5قسمت با ارتفاع یکسان  10آورد. در این پروژه راستاي محوري به  cm  تقسیم بندي شده است. در هر قسمت متوسط
این محاسبات نشان داده شده است.  1.2کد قرار داده شده است. در جدول   چگالی آن  در

چگالی سیال  
،kg/m3

دماي سیال  ، 
0C

cmارتفاع ، 

671.66 322.09 177.5

673.95 321.31 142673.95 321.31 142

679.02 319.57 106.5

686.24 317.01 71

695.17 313.70 35.5

705.19 309.81 0

715.81 305.45 -35.5

726.41 300.85 -71

736.06 296.42 -106.5

743.47 292.85 -142

747.21 291 -177.5

: مقادیر دماي سیال وچگالی متناظر با آن در راستاي محوري قلب. مرکز دستگاه مختصات در وسط میله سوخت  1.2جدول
می باشد

اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه هاي هسته اي٣

که شامل انواع مجتمع هاي سوخت است بوشهر داراي تقارن است لذا یک ششم آن  VVER-1000از آنجا که قلب راکتور 
یک ششم جدا شده از قلب نشان  2.2و  1.2در نظر گرفته میشود و سپس محاسبات براي کل قلب انجام می گیرد. در شکل 

شماره گذاري شده اند. FSARداده شده است. تعداد مجتمع هاي موجود در این یک ششم به ترتیب و مطابق با مدارك 
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: یک ششم قلب راکتور و شماره گذاري مجتمع هاي سوخت1.2شکل 

  FSAR: ترتیب و شماره گذاري مجتمع هاي سوخت در یک ششم قلب مطابق با مدارك  2.2شکل 

  . نتایج شبیه سازي و محاسبات مصرف سوخت2

  3ه از آلبوم نوترونیک نیروگاه بوشهر در نمودار شکل محاسبات مربوط به شبیه سازي مونت کارلو ونتایج استخراج شد 
نشان داده شده است که تطابق خوبی بین نتایج شبیه سازي و نتایج استخراجی از آلبوم نوترونیک مشاهده می شود که 

  گویاي درستی شبیه سازي انجام گرفته است.

اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه هاي هسته اي٤

  و آلبوم نوترونیک نیروگاه بوشهر سیکل اول MCNPXقلب حاصل از شبیه سازي  burn up: مقایسه نتایج  3شکل 
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  نتیجه گیري .3
  

از آنجا که به منظور مدیریت سوخت و طراحی سیکل هاي کاري قلب راکتور محاسبه اضمحالل سوخت از آنجا که به منظور مدیریت سوخت و طراحی سیکل هاي کاري قلب راکتور محاسبه اضمحالل سوخت 
سوخت باید انجام گیرد تا با توجه به نوع و مقدار سوخت مقدار انرژي  Burnupیا به اصطالح محاسبات 

به  VVER-1000ي راکتور تعیین گردد، این تحقیق با مدلسازي قلب راکتور تولیدي در طول سیکل کار
  پرداخته شد.  MCNPکد استفاده از  ا محاسبات مصرف سوخت ب

  در انجام این تحقیق مراحل زیر انجام پذیرفت:
انجام مطالعات کتابخانه اي و تحقیقات انجام شده بر روي محاسبات برنآپ-1
بوشهر VVER-1000مطالعه و کسب آشنایی با راکتور -2
بوشهر براي انجام شبیه سازي VVER-1000استخراج اطالعات ساختاري و مواد نیروگاه و قلب راکتور -3
 MCNPبوشهر با کد  VVER-1000انجام شبیه سازي هندسی و نوترونی قلب راکتور -4
انجام محاسبات برنآپ سوخت -5 انجام محاسبات برنآپ سوخت -5
بیه سازي و داده هاي برنآپ استخراج شده از آلبوم نوترونی نیروگاه بوشهرمقایسه نتایج حاصل از ش - 6
محاسبه برنآپ انواع سوخت هاي موجود در قلب راکتور-7
محاسبه تغییرات ایزوتوپ هاي مختلف بر حسب برنآپ-8

نتایج بدست آمده گواه دقت بسیار خوب شبیه سازي و محاسبات است. از نتایج این تحقیق در انجام 
  تحقیقات دیگر و انجام محاسبات مدیریت سوخت میتوان استفاده نمود.
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