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سریع موج متحركهسته اي در یک رآکتور پارامترهاي موثر تحلیل 
، مهدي نصري نصرآبادي؛*انصاري فر، غالمرضا

هاي نوین ، گروه مهندسی هسته ايدانشگاه اصفهان ، دانشکده علوم و فناوري

چکیده
به معرفی و چگونگی تشکیل موج زایش و سوزش در رآکتورهاي موج متحرك با سوخت تحقیق این نسل چهارم، هسته اي رآکتورهاينظر به اهمیت روزافزون

U-Puنیازي به سوخت بنابراین ،گردداین رآکتورها از طریق زایش و سوزش فراهم می سوخت مورد نیاز جهت بحرانی شدن و تولید قدرت پایدار در .می پردازد
با نوشتن برنامه اي جامع و کاربردي و بکارگیري شار نوترونی حاصل از معادله پخش، پارامترهاي مهم این رآکتورها نظیر ضریب در این مقالهشده ندارند.غنی 

پایین موج سوزش که مصرف هسته ها به علت سرعت نشان می دهد نتایج حاصلتکثیر بی نهایت، نسبت زایش و مصرف سوخت محاسبه و تحلیل گردیده است. 
این امر می تواند منجر به افزایش بهره سوخت در اینگونه رآکتورها گردد که از امتیازات ارزشمند آنها در مقایسه با رآکتورهاي امروزي .به کندي صورت می گیرد

است.  

Analysis of Effective Parameters in a Nuclear Fast Travelling Wave Reactor

Ansarifar, Gholamreza*;  Nasri Nasrabadi, Mehdi

Department of Nuclear Engineering, Faculty of Advanced Sciences & Technologies, University of Isfahan, Isfahan 81746-
73441, Iran

Abstract
Considering the increased importance of 4th generation of nuclear reactors, this research deals with an
introduction and mechanism of breeding and burning wave in travelling wave reactors with U-Pu fuel. The fuel
for critical and sustainable power generation in these reactors is provided by breed and burn, therefore they do
not need enriched fuel. In this paper, by writing an applied and comprehensive computer program and using
neutron flux calculated by diffusion equation,  important parameters including infinite multiplication factor,
breeding ratio and fuel consumption have been calculated and analyzed. The results show that nucleus
consumption slowed down because of slow speed of burning wave. This matter can enhance burn up of fuel in
these reactors type which is the most valuable assets in comparison to today's reactors.

PACS No. 28

قدمهم
کنند به رآکتورهاي سریع  که برمبناي طیف سریع نوترون کار می

اي که پاك تر و با هستهي هاي تولید انرژي پیشرفتهمنزله سیستم
. رآکتورهاي موج متحرك به شمار می آیندپسماند کمتر هستند، 

اي با با استفاده از یک سیکل سوخت باز می توانند سوخت هسته
غناي پایین را به کار گرفته و بازده نسبتا باالیی را ارائه درصد

امروزه مفهوم رآکتور موج متحرك در استفاده بهینه از نمایند. 
اینگونه رآکتورها بدون .حائز اهمیت استسوخت هاي هسته اي 

فرآوري می توانند سوخت مورد نیاز خود را از طریق نیاز به باز
شکستن و تبدیل آن به سوخت زایش و تبدیل در سوخت قابل 

هاي اخیر نشان شکافا، تولید و مصرف نمایند. تحقیقات و طراحی
ي مورد نیاز در این داده است که  سوخت قابل شکستن اولیه
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تواند به طور کلی از اورانیوم طبیعی یا اورانیوم تهی رآکتورها می
ي خود هزینه هاي زیاد شده تأمین گردد که این مطلب به نوبه

. ]1[سازي را به طور چشمگیري کاهش می دهد مربوط به غنی
امروزه بشر جهت تولید انرژي به دنبال آنچنان تکنولوژي هایی می 
باشد که عالوه بر پاکتر بودن، پسماند کمتري تولید کرده تا نگرانی 
هاي مرتبط با مسایل زیست محیطی را تا حداقل ممکن مرتفع 

ورهاي سریع نسبت به انواع حرارتی از سازد. با توجه به اینکه رآکت
بازدهی بیشتري برخوردار هستند رویکرد عمومی به سمت اینگونه 
رآکتورها می باشد. رآکتورهاي سریع اقبال خود را مرهون فرایندي 

ي خود چه از نقطه باشند که به نوبهفرآوري سوخت میبه نام باز
حیط زیست و نظر مسائل اقتصادي، چه مسائل مربوط به سالمت م

هاي این ویژگی. ]4,3,2[چه به لحاظ امنیتی حائز اهمیت می باشد
جالب به همراه چندین خصوصیت منحصر به فرد دیگر این نوع 

بر هاي قابل توجهی باعث شده است که سرمایه گذاريها راکتور
ي ترابرد در رآکتورهاي موج متحرك معادلهانجام شود.روي آنها 

سوزش به صورت کوپل شده با یکدیگر حل نوترون و معادالت 
اندازي موج از یک می شوند. در ابتداي کار راکتور، جهت راه

ي نوترون خارجی، شود. چشمهي خارجی استفاده میچشمه
ي زیر به موجود  درون قلب راکتور را بر طبق رابطه238اورانیوم 

:کندتبدیل می239پلوتونیوم 
238 239 239 239
92 92 93 9423.5 min 2.35( , ) ( , ) ( )dayU n U Np Pu n fission

      1
خارجی، ي نوتروني چشمهبا توجه به چگونگی توزیع اولیه

نواحی نزدیک به مرز چشمه، به دلیل انرژي نسبتا باالي نوترون 
تبدیل خواهند شد. در این 239هاي ورودي، بیشتر به پلوتونیوم 

گیرد ولی فرآیند غالب تولید ناحیه عمل شکافت نیز انجام می
خواهد بود. با گذشت زمان و انباشته شدن 239پلوتونیوم 
پایین بحرانی موضعی در سمت يیک ناحیه239پلوتونیوم 

چشمه و نزدیک آن ایجاد خواهد شد. مقداري جلوتر از این 
درون قلب رآکتور شرایط زیر پاییني بحرانی به طرف ناحیه

باشد. این بحرانی بوده و داراي ضریب تکثیر کوچکتر از یک می
ي تواند به عنوان چشمه اي براي ناحیهي بحرانی موضعی میناحیه
خود عمل کرده و به این صورت موج متحرك پایینحرانی زیر ب
) نحوه تشکیل 1در شکل (. ]5[اي مورد نظر ایجاد خواهد شدهسته

این موج به صورت و پیشروي موج سوزش نشان داده شده است. 
حرکت خواهد کرد و به هیچگونه پایینخودبخود به سمت 

ه به سمت دخالت خارجی نیازي نخواهد داشت. این راکتور هیچگا
حالت فوق بحرانی کنترل نشده و انفجاري پیش نخواهد رفت زیرا 
هر گونه افزایش یا کاهش شار به صورت کامال خودکار کنترل شده 

جنبه هاي امروزه و سیستم در حالت پایاي خود باقی خواهد ماند. 
آنها ي ي فوق العادهبازدهها و همچنین راکتوراین ایمنی مربوط به 

آنها ایجاد کرده روي بر جهت تحقیق بسیار زیادي در اي انگیزه
است. 

روش تحقیق 
رآکتورنوترونیکمدل 

مصرف در این قسمت به حل معادالت پخش تک گروهی و 
سوخت پرداخته شده است. مجموعه معادالت آشناي زیر براي 
مطالعه و بررسی موج متحرك مورد استفاده قرار گرفت. الزم به 

در جدول ،هاي مورد بررسی در معادالت زیرذکر است که هسته 
) داده شده است. 1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(
)7(
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بیانگر فیـدبک راکتیویتـه ناشـی از شـار     ،)2(در معادله 
بینهایـت بـا   تغییرات ضریب تکثیـر نوترونی می باشد و ضریب 

معادالت مربوط به ضریب تکثیـر  شار نوترونی را  نشان می دهد.
بینهایت و نسبت تبدیل رآکتور بصورت زیر می باشد.  

)8                                                 (

)9                                  (

U-Pu. هسته هاي مورد بررسی در چرخه 1جدول 
U-Pu CycleMaterial No.

238U1
239Pu2
240Pu3
241Pu4
242Pu5

243Am6
241Am7

Fission Fragments8

حل معادالت سیستم رآکتور
را در ناحیه سوخت تازه یک نقطه از ،بمنظور حل معادالت حاکم

تحت تأثیر شار مورد نظر که از حل معادله پخش نظر گرفته و 
42/1×10-7مودن سرعت موج معادلبراي رآکتور با لحاظ ن

سکانت هایپربولیک، مطابق سانتیمتر بر ثانیه  بصورت یک تابع
فقط ، از لحظه رسیدن موج سوزش به آن،]6[) می باشد2شکل (

نظیر: چگالی اتمی عناصر، ي اساسیبا گذشت زمان پارامترها
ضریب تکثیر بینهایت و نسبت زایش محاسبه می گردد. محاسبات 

ها در یک نقطه از قلب بر حسب پارامتر فلوئنس که بیانگر پارامتر
=Z)حاصل ضرب شار در زمان می باشد  t) .انجام شده است ،

TWR. چگونگی پیشروي موج متحرك در قلب رآکتور1شکل 

TWR. توزیع شار متحرك در قلب رآکتور 2شکل 

نتایج
رائه او سوزشخشپدر این قسمت نتایج حاصل از حل معادالت 

) مربوط به تغییر پارامترها در 7) تا (3گردیده است. نمودارهاي (
بر حسب یک نقطه مشخص از قلب رآکتور با گذشت زمان

فلوئنس می باشند. 

در یک نقطه مشخص238U. تغییرات چگالی اتمی 3شکل 

در یک نقطه مشخص239Pu. تغییرات چگالی اتمی 4شکل 

۱۷۸۳ مقاله نامه كنفرانس فيزيك ايران 1۳۹۲
Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


ی مربوط به پاره هاي شکافت در یک نقطه . تغییرات چگالی اتم5شکل 
مشخص

. تغییرات نسبت زایش در یک نقطه مشخص6شکل 

. تغییرات ضریب تکثیر بی نهایت در یک نقطه مشخص7شکل 
همانگونه که از شکلهاي فوق مشاهده می گردد، با گذشت زمان در 
یک نقطه مشخص از قلب راکتور با رسیدن موج سوزش، بتدریج 

،کاهش یافته و در مقابل به علت زایش238Uته هاي غلظت هس
افزایش می یابد. نسبت زایش با گذشت 239Puغلظت هسته هاي 

زمان به علت کاهش غلظت هسته هاي شکافا در نتیجه گیراندازي 
، کاهش می 241Puو نیز واپاشی 241Puو  239Puهسته هاي  

می توان گفت که یابد. در مورد تغییرات ضریب تکثیر بینهایت نیز
با گذشت زمان در ابتدا با رسیدن موج سوزش، ضریب تکثیر 
بینهایت از حالت زیر بحرانی به سمت حالت بحرانی میل میکند و 
بتدریج با افزایش آهنگ شکافت به حالت فوق بحرانی می رسد و 
سرانجام با مصرف شدن  و تحلیل هسته هاي شکافا کاهش یافته و 

ی می رسد.به حالت زیر بحران

نتیجه گیري
در این مقاله، با استفاده از معادالت نوترونیک و سوزش حاکم بر 
سوخت رآکتورهاي موج متحرك، محاسبات مصرف سوخت و 
تغییرات پارامترهاي مهم نظیر: ضریب تکثیر بی نهایت و نسبت 
زایش انجام شده است. تغییر پارامترها در یک نقطه مشخص در 

ت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. از قلب رآکتور با گذش
بررسی نتایج حاصل مشاهده می شود که با توجه به سرعت پائین 
موج سوزش، مصرف هسته هاي سوخت به کندي صورت می 
گیرد که منجر به افزایش بهره سوخت در این نوع رآکتورها می 
گردد. از بررسی نتایج برمی آید که به لحاظ مصرف سوخت و 

اینگونه رآکتورها از راندمان بمراتب بهتري نسبت به ، رژياقتصاد ان
سایر رآکتورها برخوردار هستند. 
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