بررسی بیشینه کارآیی با تعیین مواد در رآکتورهای ترکیبی شکافت-همجوشی با
استفاده از کد محاسباتی MCNPX 0.6.2
سید مهدی ،تیموری سندسی؛ عباس ،قاسمی زاد*؛ مصطفی ،کبیر؛ محمد ،صادق عباسی شنبه بازاری
دانشگاه گیالن ،دانشکده علوم پایه

چكيده
در این کار  ،کند کننده های مختلف آب سبک ،آب سنگین ،بریلیوم و اکسید بریلیوم را در حضور زاینده های مختلف
تریتیوم؛ لیتیوم طبیعی ،اکسید لیتیوم ،لیتیوم 6-و لیتیوم 7-برای دو فاکتور مهم ،تولید تریتیوم و تولید انرژی ناشی از
واکنش های غیر از شکافت برای یک رآکتور ترکیبی شکافت-همجوشی مورد بررسی قرار دادیم .همچنین این موارد
بدون حضور کند کننده نیز بررسی شد .بر اساس نتایج به دست آمده ،برای زایش تریتیوم و انرژی ناشی از واکنش های
غیر از شکافت ،بهترین عملکرد را لیتیوم 6-دارد و بیشترین مقدار نیز زمانی به دست آمد که لیتیوم 6-بدون حضور
خنک کننده بررسی گردید .گزینه دوم بهترین کارآیی برای لیتیوم 7-ثبت شد.
کليدواژه :لیتیوم ،6-تریتیوم ،رآکتور هیبرید ،کد . MCNPX 0.6.2

مقدمه
استفاده از انرژی هسته ای که در سال  ، 8391با کشف شکافت هسته ای توسط هان و استراسمن آغاز
گردید و از حدود  02سال پیش ،با راه اندازی نیروگاه های قدرت تولید برق هسته ای نمود بیشتری یافت
میتوانست راه حل مناسبی برای معضل کمبود انرژی جمعیت روزافزون بشر باشد ،اما مشکالت ناشی از غنی
سازی و تهیه سوخت و نیز موارد مربوط به ایمنی هسته ای از جمله پسمانداری هسته ای و حفاظت در برابر
اشعه ،معضالتی بزرگ در استفاده از این کشف شگرف بودند.
ایده گداخت هسته ای نیز به دلیل انرژی نسبتا اندک ناشی از واکنش های گداخت و محدودیتی به نام معیار
الوسون ،رسیدن به همجوشی اقتصادی و پایدار را تا حدی دور از تصور کرده است .از این رو دانشمندان بر
آن شدند تا با ترکیب واکنش شکافت با گداخت ،عالوه بر برآوردن معیار الوسون ،به بازده اقتصادی مثبت
دست یابند .این ایده ،اساس طراحی رآکتور ترکیبی شکافت-همجوشی بود.
رآکتور ترکیبی شکافت – همجوشی ،با استفاده از نوترون های تولیدی از فرآیند همجوشی ،سوخت شکافا
تولید میکند .به دلیل اینکه این نوترون ها  ،به واسطه تولید توسط همجوشی هسته ای ،81/8 MeV،انرژی
دارند و در دسته نوترون های سریع ،دسته بندی می گردند و به دلیل اینکه آستانه انرژی شکافت اورانیوم-
 2/1 MeV ،091می باشد ،لذا توانایی شکافت  091Uو  090Thرا دارند .همچنین با توجه به معادله های (، )8
قادر به تولید  093Puو  099Uمی باشند که هر دو سوخت های شکافت پذیرند.
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در این کار ،با استفاده از نسخه  0.6.2کد محاسباتی شبیه ساز  ، ]8[ MCNPXاین رآکتور را طراحی کرده
و پس از اجرای برنامه ،داده های مورد نیاز را بدست آوردیم .نسخه  x0.6.2این کد که از ترکیب نسخه x0.0.2
[ ]0و  CINDER32به وجود آمده ،امکان ترابرد تمام ذرات بنیادی و پادذرات و نیز باریکه های یونی را
فراهم آورده است [.]9

روش کار
 -1ساختمان فيزیكی
طراحی های بسیاری برای این رآکتور پیشنهاد شده که طراحی استفاده شده در این کار ،برگرفته از طراحی
پیشنهادی محققین کشور ترکیه [ ]1بوده و به کرات در مقاله های مختلف استفاده شده است [ ]6[ ]0و . ...
در مجموع ،این طراحی دارای ده سلول مختلف می باشد که هریک عمل خاص خود را انجام می دهد .شکل-
 ، 8طراحی صورت گرفته برای این کار پژوهشی را با استفاده از مبدل گرافیکی MCNPX VISUAL EDITOR
[ ]7نشان می دهد .

اتاقک

شکل  : 8 -طراحی رآکتور هیبرید با استفاده از MCNPX VISUAL EDITOR
همجوشی

محفظه ابتدایی این رآکتور ،شماره  ،8اتاقک همجوشی است که در آن با استفاده از همجوشی محصورشدگی
لختی؛ قرص  ،ICFمنفجر شده و نوترون های خود را آزاد می کند .اتاقک همجوشی فقط شامل قرص همجوشی می
باشد که به وسیله لیزر یا شتاب دهنده مشتعل می گردد [ ]1و در آن هیچ ماده دیگری به کار نرفته است.
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 -2جداره آغازین
الیه دیگری که در این رآکتور استفاده شده و در شکل با شماره  0نشان داده شده است ،جداره اولیه است که
باید در برابر انواع تنش های سطحی و مکانیکی و خوردگی ناشی از برخورد نوترون با آن و نیز گرما و دمای باالی
ناشی از واکنش های مختلف و موارد دیگر از این دست مقاومت کند .جنس این جداره ،به توصیه کارهای دیگر صورت
گرفته در این باره [ ،]3فوالد ضد زنگ می باشد که از میان انواع مختلف ،نوع  986آن استفاده شده است[ .]82چگالی
g
فوالد ضد زنگ استفاده شده
cm 3
 -3اتاقک شكافت

 1می باشد..

سوومین سولول تعریف شوده در کد که پس از جداره آغازین قرار دارد ،اتاقک شوکافت است .در این اتاقک میله های
سووخت قرار داده می شوود و اطراف آن را غالف احاطه می کند .قسومت های خالی اتاقک را نیز کند کننده در بر می
گیرد.
شکل ،0-نمایی از سوخت به کار رفته در اتاقک همجوشی را نشان می دهد .سوخت و غالف دور آن در استوانه
های با سطح مقطع دایره ای قرار دارند .این استوانه ها به همراه کند کننده ،خود در داخل استوانه های با سطح مقطع
شش وجهی قرار میگیرند و یک سلول شبکه ای را تشکیل می دهند.

شک ل  : 0 -سوخت،غالف و کند کننده در داخل استوانه ها ی شش وجه ی

شعاع سطح مقطع استوانه سوخت 2/100 ،سانتی متر و شعاع قسمت غالف  2/1میلی متر در نظر گرفته شده
است.در داخل این استوانه های شش وجهی ،استوانه های محتوی سوخت قرار دارد .سوخت رآکتور می تواند
یا

090Th

091U

باشد که به صورت اکسید اورانیوم UO0 ،و یا اکسید توریوم  ThO0 ،قرار داده می شود.سوخت استفاده شده

در این کار ،برگرفته از پژوهش پژوهشگران بر روی رآکتور های  CANDUکانادا می باشد [ .]88چگالی آن بر اساس
تعریف متداول برای رآکتورهای هسته ای شکافت،

g
cm 3

 82/18گرم بر سانتی متر مکعب قرار داده شد.

اطراف میله سوخت را ،آلیاژ زیرکالوی تشکیل داده است .آلیاژ زیرکالوی ،از ترکیب چند فلز قلع ،کروم ،آهن
و هافنیوم با فلز زیرکانیوم است .زیرکانیوم به دلیل خواص هسته ای خود ،دارای پایداری باالیی می باشد .لذا گزینه
مناسبی برای غالف دور سوخت می باشد .چگالی غالف نیز بر اساس تعریف متداول برای رآکتورهای هسته ای
 6/00گرم بر سانتی متر مکعب در نظر گرفته شد.
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g
cm 3

 -4کند کننده
مواد مختلفی را می توان به عنوان کند کننده استفاده کرد .بنابر طراحی های صورت گرفته توسط محققین  ،از
لیتیوم نیز به عنوان کند کننده می توان استفاده کرد [.]80
کندکننده رآکتور باید قابلیت تولید نوترون های اضافی برای جبران کمبود نوترون در الیه های دیگر را نیز داشته
باشد  .با توجه به واکنش ( ، )0بریلیوم می تواند با واکنش با نوترون  ،دو نوترون ایجاد کرده و این کمبود را جبران
کند:
n  9Be  2  2n

() 2

1

برای کند کنندگی ،چهار کندکننده آب سبک ،آب سنگین ،بریلیوم و اکسید بریلیوم درنظر گرفته شد .چگالی تمام
کندکننده های به کار رفته 2/6 ،گرم بر سانتی متر مکعب در نظر گرفته شده است .همچنین حالت بدون کندکننده هم
مورد بررسی قرار گرفت.
 -5زایش تریتيوم
تریتیوم ،ایزوتوپ هیدروژن با عدد جرمی  9است که با توجه به مقدار ناچیز آن در طبیعت ،به صورت مصنوعی
تولید می گردد .تولید تریتیوم ،الزمه یک رآکتور خودکفای همجوشی است.
لیتیوم با توجه به واکنش های ( ، )9می تواند تولید تریتیوم کند.
6

0
 Li
n7    t   n

1
 Li

()3

1
0

سلول های شماره  1و  6و  ،1اتاقک های تولید تریتیوم می باشند.
در پژوهش های صورت گرفته ،برای این قسمت معموال از اکسید لیتیوم ( )Li0Oاستفاده می شود []89،81،80
 .لیتیوم طبیعی غالبا دارای ایزوتوپ  7و مقدار کمی نیز ایزوتوپ  6می باشد که ایزوتوپ  7با نوترون های سریع و
ایزوتوپ  6با نوترون های حرارتی وارد واکنش می شود.
برای بررسی بیشتر و مقایسه برای یافتن حداکثر کارآیی ،عالوه بر اکسید لیتیوم ،از لیتیوم طبیعی به صورت عنصر
آن و در حالت طبیعیش (وجود هر دو ایزوتوپ) و ایزوتوپ های لیتیوم 6-و لیتیوم 7-نیز استفاده شد .چگالی تمام
مواد به کار رفته در زایش تریتیوم در هر سه سلول آن  0/28گرم بر سانتی متر مکعب در نظر گرفته شده است.
 -6جبران کاهش نوترون
نوترون در الیه های مختلف در واکنش های مختلفی شرکت کرده و در نتیجه در الیه های آخر رآکتور احتماال
کمبود شار نوترونی مشاهده خواهد شد .برای رفع این مشکل ،از موادی استفاده می شود که باشرکت در واکنش های
( ، )n,xnکاهش نوترون را جبران کند.
ماده مورد استفاده در غالب پژوهش های صورت گرفته ،گرافیت می باشد[  .]87 ،86ما در این پژوهش از بریلیوم
استفاده کردیم که می تواند با توجه به واکنش ( ، )0با واکنش با نوترون  ،دو نوترون ایجاد کرده و این کمبود را جبران
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کند و نقش کندکنندگی نیز داشته باشد.

نتایج
کل نتایج به دست آمده ،در جداول زیر به تفکیک قرار داده شد:
زایش تریتيوم
جدول  : 8 -مقادیر حاصل برای زایش تریتیوم بر حسب

#
CM0

آب سبک

آب سنگین

بریلیوم

اکسید بریلیوم

بدون خنک کننده

1.06778×01-74

1.93927×01-74

1.10106×82-17

1.38072×82-17

75120.4×01-74

اکسید لیتیوم

0.10061×01-1

0.37390×01-1

6.108976×01-1

6.01072×01-1

6.69863×01-1

لیتیوم6-

8.66712×01-1

8.61811×01-1

8.76000×01-1

8.7701887×01-1

8.313767×01-1

لیتیوم7-

انرژی ناشی از واکنش های غير از شكافت
جدول  : 0 -مقادیر انرژی بر حسب  82 - 0مگاالکترون ولت

آب سبک

آب سنگین

بریلیوم

اکسید بریلیوم

بدون خنک کننده

10.12936

16.80990

11.77612

13.76071

09.02830

لیتیوم طبیعی

17.10102

10.20778

11.79111

10.92170

13.90330

اکسید لیتیوم

886.03932

800.10221

899.11929

898.07007

812.01068

لیتیوم6-

06.01171

71.96280

62.18867

68.90011

66.17011

لیتیوم7-

بحث و نتيجه گيری
بررسی کلی اعداد به دست آمده بیانگر این است که استفاده از لیتیوم ،6-مخصوصاً بدون حضور کند
کننده ،بهترین کارآیی را خواهد داشت .نیز استفاده از لیتیوم ،7-به علت فراوانی بیشتر و عدم نیاز به غنی سازی،
به همراه هر کدام از کند کننده ها علی الخصوص آب سبک و نیز حتی بدون حضور کند کننده می تواند نتایج
مطل وب دیگری را به همراه داشته باشد .بررسی اقتصادی استفاده از هرکدام از گزینه های موجود ،می تواند به
عنوان موضوعی برای ادامه کار ،مطرح باشد.
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