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چکيده
بهترين خط برونيابی شده با پردازش دادههای آزمايش بحرانيت راکتور

HWZPR

به روش "حذف چشمه نوترون

ثابت" در حالت قلب تمييز و اولين بحرانيت محاسبه شده است .محاسبه نشان از اختالف دو معادله ،ارتفاع بحرانيت
و واگرائی در برونيابی بحرانيت راکتور در حالتهای رسيدن به بحرانيت را نشان ميدهد .با بکار بردن دادههای اصالح
شده محاسبه نقطه بحرانيت با دقت بسيار باالئی قابل پيشبينی است و خط برونيابی شده بحرانيت ضريب همبستگی
باالتری دارد.

مقدمه
يکی از کارهای ضروری در بهرهبرداری اوليه عادی يا سوختگذاری مجدد راکتورها ،راهاندازی اوليه واقعی
) (Physical startupاست .آزمايش اندازهگيری بحرانيت راکتور از موارد مهم آزمايشات راهاندازی فيزيکی
راکتور است .اطالع دقيق از نقطه بحرانيت راکتور جديد صرفا از راه تئوری و محاسبات است که آن هم
خالی از خطا نمیباشد .در خالل اولين بحرانيت راکتور ،معموال راکتيويته کم و مرحله به مرحله اضافه شده و
با پيشبينی دقيق ،زير-بحرانيت راکتور برآورد ميشود] .[2][1از معادالت نقطهای ديناميکی راکتور بعنوان پايه
معادله برونيابی بحرانيت استفاده نمود.
()1
()2

I = 1, 2, …,6

جائی که  nميانگين چگالی نوترون t ،زمان ρ ،راکتيويته βi ،کسری از نوترونهای تاخيری برای گروه λi ،i
ثابت واپاشی نوترون تاخيری هستک برای گروه  ι ،iزمان تولد نوترون Ci ،ميانگين چگالی نوترون تاخيری
هستکهای گروه  ithو  Sچگالی چشمه نوترون خارجی در ثانيه است .وقتی راکتور در حالت پايا باشد داريم,
dn(t)/dt=dCi(t)/dt=0؛ در حالت پايا چگالی نوترون  n0بصورت معادله

()3

 n0=S.L/IρIبدست

ميآيد .نرخ شمارش نوترون  NCبوسيله آشکارسازهای نوترون بوسيله رابطه  NC = εηnبيان ميشود ،که در
آن  ηضريب نشت نوترون از راکتور ε،راندمان آشکارسازهای نوترون است .معادله ( )3را ميتوان بصورت
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()4

 NC = εη S.L/IρIنوشت .در برونيابی بحرانيت ،راکتيويته مرحله به مرحله متناسب با  NCافزايش

مييابد .راههای گوناگونی برای وارد کردن راکتيويته به راکتور وجود دارد که به طراحی و ساختار راکتور نظير
بيرون کشيدن ميله کنترل ،رقيق شدن محلول برن ،افزودن سوخت ،افزايش غلظت  232Uو غيره بستگی دارد.
در راهاندازی اوليه واقعی راکتور منحنی برونيابی بحرانيت در حالتهای مختلف راکتور ( 1/NCمحور )Y
برحسب تغيير تکثير نوترون يا تغييرات راکتيويته (محور  )Xرسم ميشود].[3

واگرائی برونیابی بحرانيت
معادله  4نشان ميدهد ،که ارتباط بين  1/NCو  ρخطی است .اما در واقع يک رابطه خطی نيست و گاهی
حالت منحنی محدب و گاهی حالت منحنی مقعر است .برونيابی در راکتيويته خيلی باال منحنی محدب ايجاد
ميکند و ريسک فوق-بحرانی شدن افزايش ميابد .برونيابی راکتيويتههای پائين ،منحنی مقعر ايجاد کرده و
رسيدن به بحرانيت کندتر و با دقت بيشتر انجام ميگيرد.
سه عامل اصلی رفتار غير خطی بشرح ذيل است.
 -1اثر چشمه نوترون .نرخ شمارش نوترونهای  NCنشت يافته از راکتور شامل دو قسمت نوترونهای شکافت
) (NFو نوترونهای چشمه ثابت ( )NSاست.
 -2اثر فضائی NC .بعلت برون-يابی بحرانيت راکتور بر اساس مدل راکتور نقطهای و همچنين در خالل
بحرانيت راکتور همراه با افزايش سوخت و يا ارتفاع آب سنگين است؛ عامل اعوجاج در توزيع چگالی
نوترون ميشود.
 -3موقعيت آشکارسازهای نوترون برای آزمايش بحرانيت
برای اطمينان از ايمنی فرآيند برون-يابی بحرانيت ،اصالح و توسعه روش برونيابی بحرانيت و منحنی H-
 1/Nضروری است .به اين منظور برای کاهش واگرائی برونيابی بحرانيت ،روش "حذف چشمه نوترون
ثابت" () )Constant Neutron Source Elimination (CNSEاستفاده ميشود .در اين تکنيک  NSدر تمام
مراحل رسيدن به بحرانيت ثابت است NC .در دو مرحله افزايش راکتيويته بصورت ذيل بيان ميشود.
()5

NC0 = NF0 + NS = εη δ1 S.L/Iρ0I + εη δ2 SL

()6

NC1 = NF0 + NS = εη δ1 S.L/Iρ1I + εη δ2 SL
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مرحله  0اشاره به اولين شمارش قابل قبول نوترون در حالت زير بحرانی و  1اشاره به حالت پايدار مرحله
بعدی تزريق راکتيويته است و  δ1کسری از نوترونهای جذب شده بوسيله سوخت و  δ2کسر نوترون نشتی
است از ترکيب ( )2و ( )6داريم
()7

) NS = (NC0 Iρ0I - NC1 Iρ1I) / (Iρ0I - Iρ1I
N C - N S = NF

()8

در محاسبات برونيابی بحرانيت با جايگزينی  NFبجای  NCنتايج برونيابی با دقت باالتری بدست ميآيد ,
][3] .[1

آزمایش بحرانيت راکتور HWZPR
راکتور صفر قدرت آب سنگين( (HWZPRاصفهان از نوع راکتورهای تانکی با کندکننده آب سنگين و فقط با
سوخت اورانيم طبيعی فلزی و سوخت ترکيبی اورانيم طبيعی فلزی ميلهای و اکسيدی خوشهای (خوشه 18
تائی) با گام  18سانتيمتری برای انجام آزمايشات راکتور کاربری يافته است .تانک راکتور از جنس آلومينيوم
به شعاع ) 120(cmو ارتفاع ) 302(cmهمراه با دو صفحه مشبک آلومينيومی نگهدارنده ميلههای سوخت
است .اين راکتـور دارای دو عدد ميله ايمنی از جنس کادميم و دو عدد ميله کنترل از جنس آهن ضد زنگ و
همچنين بازتـابنده جانبـی گـرافيتـی به ضخامـت ) 72(cmو بازتابنده تحتانی آب سنگين با ارتفاع )30(cm
می باشد .فضای باالی قلب با گاز نيتروژن پر شده و لذا اين راکتور فاقد بازتابنده فوقانی است .در شکل
( )1نمای بااليی موقعيت گايد تيوبها و ميلههای سوخت نسبت به يکديگر نشان داده شده است.

شکل ( :)1نمای باالئی راکتور
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دو سيستم شمارنده نوترون ثابت از نوع  BF3در بازتابنده گرافيتی راکتور ( )NS1 , NS2و متقارن برای
اندازهگيری بحرانيت تعبيه شده است .اولين آزمايش بحرانيت راکتور بعد از سوختگذاری بر اساس
دستورالعمل راه اندازی و رعايت ايمنی انجام ميگيرد .برای پيشبينی نقطه بحرانيت راکتور ،از برونيابی دو
نقطه متوالی حالتهای زير بحرانيت راکتور استفاده ميشود] .[4در اين مقاله از تمام حالتهای زير بحرانی
راکتور به منظور رسيدن به نقطه بحرانيت راکتور استفاده ميشود .در خالل برونيابی بحرانيت بعد از
سوختگذاری ،راکتيويته با افزايش آب سنگين (يا افزايش سوخت) و نرخ شمارش نوترون  NCو راکتيويته
 ρدر هر مرحله ثبت ميشود .با رسم بهترين خط گذرکننده از دادههای اصلی آزمايش ( )NCدر فضای H-
 1/Nدر راکتور در شکل ( )2نشان داده شده است .نرخ نوترون غير شکافت  NSبا استفاده از رابطه( )7برای
قلب يکپارچه فلزی عدد  -4/2بدست ميآيد .پس از اصالح دادهها با رابطه ( )8مجددا بهترين خط گذرکننده
از دادههای ( )NFدر فضای  H-1/Nدر راکتور در شکل ( )2آورده شده است .در جدول ( )1خالصه تمام
نتايج بحرانيت برونيابی شده راکتور  HWZPRبا سوخت فلزی آورده شده است .تحليل دادهها نشان ميدهد،
نرخ شمارش مورد نياز در حالت زير بحرانی بايستی از حداقلی عبور کند .نقطه بحرانيت برونيابی شده با
دادههای اصلی از مقدار واقعی کمتر است و اين مسئله از لحاظ بهرهبرداری ايمن از راکتور بايستی اينچنين
باشد و همچنين نشان درستی از موقعيت آشکارسازهای نوترون مورد استفاده در آزمايش دارد.
جدول ( :)1نتايج بحرانيت برونيابی شده راکتور HWZPR
ارتفاع بحرانیت

ارتفاع بحرانیت اندازه

محاسباتی)(mm

گیری شده) (mm
1111
1111

نوع قلب

نوع داده ها

معادله برونیابی شده بحرانیت

ضریب همبستگی

سوخت فلزی

اصلی آزمایش

Y = 1/ NC = 1. 11191 – 1119114e-4 * H

11999.4

111111

سوخت فلزی

اصالح شده

Y = 1/ NC = 1. 11911 – 1111111e-4 * H

11999914

111111

0.018
Origin count rate
Best fit origin extrapolation
Modify count rate
Best fit modify extrapolation

0.016
0.014

0.010
0.008
0.006
0.004
0.002
0.000
1422
1425
1428
1431
1434
1437
1440
1443
1446
1449
1452
1455
1458
1461
1464
1467
1470
1473
1476
1479
1482
1485
1488
1491
1494
1497
1500
1503
1506
1509
1512
1515
1518
1521
1524
1527
1530
1533
1536
1539
1542
1545
1548
1551
1554
1557
1560
1563
1566
1569
1572
1575
1578
1581
1584

Reactor heavy water height
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1/neutron count rate

0.012

شکل ( :)2محاسبه برونيابی بحرانيت قلب تمييز راکتور  HWZPRبا سوخت فلزی با تمام نوترونها و نوترونهای شکافت

بحث و بررسی
برای راکتوری که تازه برپا شده و يا مجددا سوختگذاری شده اولين کار برای بهرهبرداری ،راهاندازی واقعی
راکتور است .آزمايش دستيابی به بحرانيت راکتور مرحله به مرحله با تزريق آب سنگين از آزمايشات
راهاندازی واقعی راکتور است .دستيابی به نقطه بحرانيت دقيق با رسم عکس شمارش نوترون بر حسب
افزايش راکتيويته راکتور (ارتفاع آب سنگين) و برونيابی نقاط امکان پذير است .با بکارگيری روش"حذف
چشمه نوترون ثابت" ،نقطه بحرانيت راکتور را با دقت بسيار باالتر پيشبينی ميکند .همچنين بهترين خط
برونيابی بحرانيت با افزايش ضريب همبستگی روبرو است .از سه عامل موثر در واگرائی خط بحرانيت در
راکتور  ،HWZPRبعلت عدم چشمه نوترون خارجی و حضور يکنواخت چشمه نوترون بعلت شکافت
خود -بخودی اورانيوم سوخت و ثابت بودن موقعيت شمارندههای نوترون ( )BF3فقط عامل فضائی در
واگرائی موثر ميباشد .راکتور با سوخت فلزی عدد  NSمنفی است و فاکتور چشمه نوترون و اين بعلت اثر
فضائی ناشی از غير خطی بودن رابطه ارتفاع و راکتيويته ناشی ميشود.
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