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فصل اول

رآکتورهای اتمی
رآکتور اتمی وسیلهای است که در آن با انجام یک واکنش هستهای کنترلشده ،انرژی هستهای به
انرژی گرمایی تبدیل میشود .براساس واکنش هستهای که در درون رآکتور اتفاق میافتد،
رآکتورهای هستهای به رآکتورهای شکافت و رآکتورهای همجوشی (گداخت) هستهای تقسیمبندی
میشوند ].[1
در رآکتور هستهای (از نوع شکافت) فرایند شکافت هستهای بهصورت کنترلشده انجام میشود.
معموالً واکنش هستهای در این نوع رآکتورها عبارت است از تابش نوترون به هسته اورانیم ،235
شکافت اورانیم و آزاد شدن مقدار فراوانی انرژی .در رآکتور گداخت هستهای ،بهواسطه فرایند
همجوشی انرژی آزاد میشود .در فرایند همجوشی ،دو ایزوتوپ اتم هیدروژن (دوتریم و تریتیم) با
یکدیگر ترکیب و اتم سنگینتری مانند هلیم تولید و مقدار قابلتوجهی انرژی آزاد میشود .انرژی
حرارتی بهدست آمده از این طریق برای تبخیر آب و به گردش درآوردن توربینهای بخار و
ژنراتورهای الکتریکی مورداستفاده قرار میگیرد .رآکتورهای همجوشی هماکنون در مرحله
تحقیقاتی و راهاندازی آزمایشگاهی هستند و کاربرد صنعتی برای تولید برق پیدا نکردهاند؛ اما
رآکتورهای هستهای از نوع شکافت نقش مهمی در تولید انرژی دارند و در تولید برق و ایجاد نیروی
محرکه استفاده میشوند .در این کتاب تمرکز بر رآکتورهای هستهای از نوع شکافت است و هر جا
که صحبت از رآکتور اتمی میشود ،منظور رآکتور شکافت هستهای است.
هماکنون حدوداً  ۴۰۰نیروگاه هستهای در سرتاسر جهان فعال هستند که تقریباً  %1۷کل برق
مصرفی جهان را تأمین میکنند .از دیگر استفادههای رآکتورهای هستهای میتوان به نمکزدایی
آب دریا (آب شیرینکن) و تأمین انرژی برای حرکت کشتیها و یا زیردریاییها اشاره کرد .به دلیل
چگالی انرژی باال در سوخت هستهای (اکسید اورانیم) ساخت رآکتورهای هستهای از نظر اقتصادی
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مقرونبهصرفه است .در این نوع رآکتورها ،قیمت واحد انرژی تولیدشده بسیار کمتر از قیمت واحد
انرژی تولیدشده با استفاده از روش سوختهای فسیلی است .بهعنوانمثال مقدار انرژی تولیدشده از
یک کیلوگرم اورانیم (با غنای  %3اورانیم  )235برابر با  5/2×1۰9 KJاست درحالیکه یک تن
سوخت فسیلی در حدود  ۴×1۰۷ KJانرژی تولید میکند .در جدول  1-1مقایسهای بین انواع
سوختهای فسیلی و هستهای برای تولید حدود  1۰۰۰ MWبرق ارائه شده است .در صورت
استفاده از  28تن سوخت هستهای اکسید اورانیم ،میتوان همان مقدار انرژی تولید کرد که با
مصرف  2/۷میلیون تن زغالسنگ و  1/9میلیون تن نفت .در رآکتورهای گداخت علیرغم مقدار کم
سوخت موردنیاز ( 1۰۰کیلوگرم دوتریم و  15۰کیلوگرم تریتیم) برای تولید  1۰۰۰ MWبرق ،هنوز
کار در مراحل تحقیقاتی است.
جدول  .1-1مقدار انواع سوختهای فسیلی و هستهای برای تولید  1۰۰۰ MWبرق ].[2
مقدار سوخت

نوع سوخت

 2/۷۰۰/۰۰۰تُن

زغالسنگ

 1/9۰۰/۰۰۰تُن

نفت

 28تُن اکسید اورانیم ) (UO2

شکافت

 1۰۰ kgدوتریم ( )Dو  15۰ kgتریتیم ()T

گداخت

 1-1اجزای رآکتور اتمی شکافت
یکی از مهمترین قسمتهای رآکتور اتمی قلب رآکتور است .اجزای مهم قلب رآکتور عبارتاند از
میلههای کنترل ،سامانه خنککننده ،مواد کندکننده نوترون ،مجتمعهای سوخت (شامل سوخت و
غالف سوخت) .این اجزا در درون محفظه (دیگ) فشار رآکتور قرار گرفتهاند .در این بخش هر یک
از این اجزا بهصورت اجمالی معرفی میشوند.

 1-1-1میلههای کنترل

1

برای دستیابی به فرایند شکافت کنترلشده و یا متوقف کردن فرایند شکافت پس از شروع ،الزم
است که از سامانهای استفاده شود که بتواند نوترونها را جذب کند .این کار توسط میلههای کنترل
1. Control rod
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انجام میشود .این میله از مادهای ساختهشده که سطح مقطع جذب نوترون 1باالیی دارد (کادمیم).
از نظر ایمنی و بهرهبرداری ،میلههای کنترل از حساسترین اجزای رآکتور اتمی هستند .میلههای
کنترل در مواردی مانند راهاندازی رآکتور ،کنترل قدرت حرارتی رآکتور در حال بهرهبرداری و
خاموش کردن رآکتور در خاتمه دوره بهرهبرداری یا در حاالت اضطراری به کار گرفته میشوند .از
ترکیبات بور در مایع خنککننده (بهصورت اسید بوریک) نیز بهعنوان کنترلکننده نوترون استفاده
میشود.

 2-1-1سامانه خنککننده اولیه رآکتور

2

گرمای حاصله از شکافت در محیط رآکتور باید به طریقی از قلب رآکتور خارج شود .در غیر این
صورت افزایش دما باعث ایجاد مشکالت در میلههای سوخت و قلب رآکتور میشود .براساس نوع
رآکتور سامانه خنککننده شامل دو یا سه مدار است که مدار اول تحت عنوان سامانه خنککننده
اولیه شناخته میشود .این سامانه گرمای تولیدشده در قلب رآکتور را به مدار دوم منتقل میکند.
هدایت حرارتی مناسب برای انتقال مؤثر حرارت ،پایداری شیمیایی و سطح مقطع جذب نوترون
پایین از مهمترین ویژگیهای ماده خنککننده 3مورداستفاده در سامانه خنککننده اولیه است .از
مایعات (آب ،آبسنگین) ،فلزات مذاب (سدیم) و گازها (دیاکسید کربن و هلیم) بهعنوان
خنککننده استفاده میشود.

 3-1-1مواد کندکننده نوترون
کندکننده مادهای است که برای کند کردن نوترون یا تبدیل نوترونهای سریع به نوترونهای
حرارتی به کار میرود .اتمهای با جرمی نزدیک به جرم نوترون ،بهترین کندکنندههای نوترون
هستند .کندکننده برای آنکه بتواند در رآکتور مورداستفاده قرار گیرد ،باید سطح مقطع جذب
پایینی برای نوترون داشته باشد (هیدروژن ،دوتریم ،کربن و بریلیم) .از هیدروژن و دوتریم به شکل
آب و آبسنگین و از کربن به شکل گرافیت بهعنوان مواد کندکننده استفاده میشود .به دلیل
سمی بودن بریلیم از این ماده بهندرت بهعنوان کندکننده در رآکتور اتمی استفاده میشود.

1. Neutron adsorption cross section
2. Reactor primary coolant system
3. Coolant
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 4-1-1مجتمعهای سوخت
معموالً از اورانيم غنیشده بهصورت قرص اکسيد اورانيم )  (UO2بهعنوان سوخت در راکتورها
استفاده میشود .سوختهای هستهای مستقيماً در داخل رآکتور قرار داده نمیشوند ،بلکه بهصورت
پوشيده شده در یک غالف مورداستفاده قرار میگيرند .یک ميله سوخت از تعداد مشخصی قرص
سوخت در داخل یک غالف تشکيل میشود .ميلههای سوخت در بستههای چندتایی دستهبندی
میشوند و مجتمعهای سوخت را تشکيل میدهند (شکل  .)1-1در قلب رآکتور مجموعهای از
مجتمعهای سوخت در کنار یکدیگر قرارگرفتهاند .مجتمع سوخت در درون رآکتور تحت شرایط
سختی از نظر فشار ،دما و تابشهای هسته ای (نوترون ،آلفا ،گاما و بتا) قرار دارد .نکته مهم این
است که این شرایط برای زمان طوالنی است و غالف سوخت باید که توانایی مقاومت در این بازه
زمانی را داشته باشد .در این حال یکپارچگی غالف سوخت بهعنوان اولين سد دفاعی در جلوگيری
از پخش مواد رادیواکتيو نقش بسيار مهمی دارد .غالف سوخت کندکننده و یا خنککننده را از
سوخت جدا میکند .این امر از خوردگی سوخت محافظت و از پخش محصوالت شکافت به محيط
اطراف جلوگيری میکند .اغلب از زیرکونيم 1و آلياژهای آن بهعنوان یک ماده مقاوم در شرایط حاد
کار رآکتور اتمی ،در ساخت غالف سوخت استفاده میشود .دیگر خاصيت مهم این ماده سطح
مقطع جذب نوترون پایين آن است.

شکل  .1-1ميلهها و مجتمعهای سوخت ].[1
1. Zirconium

رآکتورهای اتمی

 5-1-1محفظه (دیگ) فشار رآکتور

5

1

مجموعه واکنشهای هستهای در درون قلب رآکتور 2اتفاق میافتد .اغلب قلب رآکتور و اجزای آن
در درون محفظه (دیگ) فشار رآکتور قرار دارند .دیگ فشار رآکتور از دو قسمت فوقانی و تحتانی
تشکیلشده است .قسمت فوقانی یا سرپوش دیگ 3از فوالدی از جنس بدنه ساختهشده و از داخل
با روکشی از فوالد زنگنزن پوشانده شده است .حفرههایی در سرپوش برای حرکت چنگکهای
کنترل و لوازم اندازهگیری در نظر گرفتهشده است .قسمت تحتانی دیگ حفرههایی برای اتصال
کابلهای مربوط به اندازهگیری شار نوترون و سایر کمیتهای فیزیکی دارد .در جدار داخلی
حفرههایی سرپوش و قسمت تحتانی از استوانههای از جنس آلیاژهای نیکل ـ کروم ۴استفادهشده
است .برای بررسی و مطالعه اثر تابشهای هستهای (آلفا ،گاما ،بتا و نوترون) بر فلزات سازنده دیگ
رآکتور ،نمونههایی از این فلزات در داخل سبد تابش 5قرارگرفته و این سبد در داخل دیگ قرار
میگیرد .هنگام تجدید سوخت و برداشت سرپوش دیگ ،این سبد از داخل دیگ خارج و اثر شرایط
کار رآکتور بر نمونه فلزات مطالعه میشود.
برای ساخت دیگ فشار از آلیاژهای فوالد با ترکیبی از منگنز ،نیکل و مولیبدن استفاده میشود.
اثر تابشهای هستهای (آلفا ،بتا ،گاما و نوترون) بر ساختار و خواص ماده ،نیروهای اعمالی مانند
وزن سازههای داخلی ،نوع سوخت رآکتور و سازوکار (مکانیسم) کنترل از جمله عواملی هستند که
در انتخاب ماده برای بدنه دیگ باید در نظر گرفته شوند .معموالً بدنه داخلی دیگ با الیهای از فوالد
زنگنزن 6پوشانده میشود تا از خوردگی فوالد بدنه در زمان کار رآکتور جلوگیری شود.
آب مدار اولیه پس از ورود به دیگ و به قسمت پایین دیگ هدایت میشود .آب پس از عبور از
کانال های مجتمع سوخت قسمتی از انرژی حرارتی میلههای سوخت را جذب میکند و در قسمت
باالیی قلب به سمت مدار خروج آب هدایت میشود.

 2-1انواع رآکتورها
برای رآکتورهای هستهای دستهبندیهای زیر ارائه شده است.
 براساس نوع فرایند شکافت :رآکتورهای حرارتی ،سریع و میانی (واسطه)
1. Reactor pressure vessel
2. Reactorcore
3. Reactor vessel head
4. Inconel
5. Irradiation basket
6. Stainless steel cladding
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براساس مصرف سوخت :رآکتورهای سوزاننده ،مبدل و زاینده
براساس نوع سوخت :رآکتورهای اورانیم طبیعی و اورانیم غنیشده
براساس ماده خنککننده :رآکتورهای خنکشونده با گاز ( ،)CO2خنکشونده با مایع
(آب ،فلز مذاب)
براساس کاربرد :رآکتورهای قدرت ،تحقیقاتی و تولید مواد رادیواکتیو

 1-2-1رآکتورهای آب تحتفشار)PWR( 1
در این رآکتورها از آب سبک ( )H2Oبا فشار باال (حدود  15۰اتمسفر) بهعنوان ماده خنککننده
استفاده میشود .در این نوع رآکتور ،میله سوخت حاوی قرصهای دیاکسید اورانیم و آلیاژی از
زیرکونیم غالف این میلهها را تشکیل میدهد .حرارت تولیدشده در قلب رآکتور توسط آب
خنککننده مدار اول به مدار دوم انتقال داده میشود.
 2-2-1رآکتور آب جوشان)BWR( 2
رآکتور آب جوشان ( )BWRشباهت زیادی به  PWRدارد بهجز اینکه یک مدار آب خنککننده
با فشار کم (حدود  ۷5اتمسفر) دارد .در این شرایط دمای آب به حدود  285 ۰Cمیرسد .طراحی
این رآکتور بهگونهای است که همواره  %12الی  %15آب در باالی قلب بهصورت بخار وجود دارد.
 3-2-1رآکتور خنکشونده با گاز)GCR( 3
رآکتورهای خنکشونده با گاز ( )GCRدر کشور انگلستان ساختهشده و توسعهیافته است .در این
نوع رآکتور گرافیت بهعنوان کندکننده و دیاکسید کربن بهعنوان خنککننده در مدار اول نقش
انتقال حرارت را به عهده دارد.
رآکتورهای AGCR ۴نسل جدید رآکتورهای خنکشونده با گاز هستند .در این دسته از
رآکتورها هم گرافیت بهعنوان کندکننده و دیاکسید کربن بهعنوان خنککننده مورداستفاده
قرارگرفته است .سوخت این رآکتورها ،قرصهای اکسید اورانیم با غنای  %2/5-3/5است .سوخت در
غالفی از جنس فوالد زنگنزن قرار میگیرد.
1. Pressurized water reactors, PWRs
2. Boiling water reactors, BWRs
3. Gas coolling reactor, GCR
4. Advanced gas-cooled reactor, AGCR
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 4-2-1رآکتور خنکشونده با آب سبک و کندکننده گرافیکی
در این نوع رآکتور ،محفظه تحتفشار (قلب رآکتور) عمودی است و در آن از کندکنندههای
گرافیتی استفاده شده است .حرارت تولیدشده توسط آب جوشان ( ،)29۰ ۰Cبهعنوان خنککننده،
منتقل میشود .این وضعیت تا اندازه زیادی شبیه به رآکتورهای  BWRاست .این رآکتورها در
شوروی سابق طراحیشده و تحت عنوان  RBMK1شناخته میشوند.
 5-2-1رآکتور آبسنگین تحتفشار)CANDU( 2
در رآکتورهای «کندو» از اورانیم طبیعی بهعنوان سوخت و از آبسنگین ( )D2Oبهمنظور کندکننده
و خنککننده استفاده میشود.
 6-2-1رآکتورهای زاینده سریع با فلز مایع)LMFBR( 3
در رآکتورهای  PWRو  BWRو دیگر انواع رآکتورها بخش عمدهای از واکنش شکافت بر روی
ایزوتوپ اورانیم  235اتفاق میافتد .در رآکتورهای زاینده سریع دو فرایند تولید انرژی و
ساختهشدن هستههای جدید پلوتونیم با هم اتفاق میافتد .قلب این رآکتور از دو قسمت تشکیل
میشود .میلههای سوخت که مخلوطی است ،از دیاکسید پلوتونیم و دیاکسید اورانیم که در
قسمت داخلی قرار دارند.

 3-1اهمیت غالف سوخت
رآکتورهای آب تحتفشار ( )PWRو آب جوشان ( )BWRسهم مهم و عمدهای در رآکتورهای
اتمی مورداستفاده دارند (حدود  .)%۷9در این نوع رآکتورها معموالً از غالفهای سوخت بر پایه
زیرکونیم یا آلیاژهای زیرکونیم ( ZIRLO ،E110 ،M5و زیرکالوی )۴استفاده میشود .از نظر
ایمنی ،غالف سوخت نقش بسیار مهمی دارد ،چراکه غالف سوخت باید مانع از نفوذ مواد پرتوزا به
ماده خنککننده شود .همچنین این غالف میتواند پشتیبان ساختاری سوخت باشد و در انتقال
حرارت از سوخت به خنککننده نیز مشارکت کند .ماده غالف مانند خود سوخت باید خواص
فیزیکی (هدایت حرارتی) و خواص مکانیکی (سختی ،استحکام ،مدول االستیسیته ،چقرمگی
)1. Reaktor bolshoy moshchnosty kanalny, RBMK (high-power channel reactor
2. Canada deuterium uranium, CANDU
3. Fast breeder reactor
4. Zircaloy
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شکست ،خستگی و خزش) مناسب داشته و از نظر شیمیایی نسبت به برهمکنش با سوخت و
محیط پایدار باشد (مقاومت خوردگی باال) .همچنین الزم است غالف سطح مقطع جذب نوترون
پایین داشته و در برابر تشعشع مقاوم باشد .از نظر ویژگیهای مدنظر برای غالف سوخت (خواص
فیزیکی ،مکانیکی ،شیمیایی) زیرکونیم و آلیاژهای آن خواص مناسبی دارند ،ازاینرو در رآکتورهای
هستهای از آنها در ساخت غالف سوخت استفاده میشود.

