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 چکیده:

اي هت. میلهر گرفته اسهاي مولد گرما مورد بررسی و مطالعه قرادر اين پژوهش سیال در حال عبور از کنار میله   

ر بسیار ر فشاست که دمولد گرما در اين پژوهش در دو مدل توپر و توخالی هستند. سیال خنک کننده آب سبک ا

ا به دارد لذ حت فشاراي آبی تباشد. اين مطالعه کاربرد چشمگیري را در تحلیل راکتورهاي هستهباال در جريان می

ده شنهاد شاي پیهاي هستهعنوان محور بحث در نظر گرفته شده است. در اين پژوهش مدل جديدي براي سوخت

-هنظور میلمه همین راکتور را ضمن بهبود شرايط ايمنی افزايش داد. باست تا بتوان امکان برداشت حرارت را از 

ند کز حرکت هاي سوخت توخالی که سیال خنک کننده بتواند در درون میله سوخت نیهاي سوخت توپر با میله

 .دداشت نموقلب بر شود تا بتوان با افزايش سطح انتقال حرارت از میله سوخت، حرارت بیشتري را ازجايگزين می

داخلی و خارجی يک  سیال خنک کننده هايهاي سوخت به کانالمیلهسطح تعیین کسر توان خروجی از  براي   

هاي تهیه شد تا پس از تعیین کسر توان ورودي به هر کانال، با مشخصه به زبان فرترن برنامه کامپیوتري

قرار گیرد. اين پیشنهاد بر روي  مورد بررسی، COBRA-ENاستفاده از کد ترموهیدرولیکی مدل پیشنهاد شده 

مگاوات مورد بررسی قرار گرفته و پس از  3411اي آبی تحت فشار وستینگهاوس با توان حرارتی راکتور هسته

% شده است.  براي سیال 57% و 43هاي داخلی و خروجی به ترتیب انجام محاسبات کسر توان ورودي به کانال

هاي توپر و توخالی بسیار به هم نزديک ود که نتايج حاصله براي سوختشهاي داغ مشاهده میعبوري در کانال

 5/11%در کانال داخلی و  2/9%سوخت توپر به میلهدر  6/9%از کیفیت سیال عبوري در کانال داغ مقدار هستند. 

ي اجوشش هسته در کانال خارجی رسیده است. ضمن افزايش دماي سیال جاري، حداقل مقدار میزان انحراف از

است. دماي مرکز میله سوخت از رسیده سوخت توخالی  بخش داخلی در 318/1در سوخت توپر به  446/1 از

با افزايش توان و دبی سیال عبوري در قلب کاهش يافته است. توان  100با % درجه کلوين 980به  2650مقدار 

 3000ي میله سوخت به باالتر از مقدار اسمی آنها مشاهده شد که براي میله سوخت توپر حداکثر دما 150به %

گردد قرص سوخت در خطر ذوب شدن قرار بگیرد، اما حداکثر اين مقدار درجه کلوين رسیده است که باعث می
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 اهمیت جريان سیاالت و انتقال حرارت -1-1

اي هیستمسانتقال حرارت، انتقال جرم، جريان سیال، واکنش شیمیايی و ساير فرايندهايی که در 

 تند کهدهد داراي اهمیت بسیاري هسر ساختار موجودات زنده رخ میمهندسی، در محیط طبیعی و د

. تقريبا شودیماهمیت و نقش اين فرايندها همواره در زندگی ما و بسیاري از کاربردهاي علمی مشاهده 

ن د. همیباشنجريان سیال و انتقال حرارت فرايندهاي اصلی آن می ،هاي تولید قدرتدر تمام روش

 صنايع هاي مهمی ازها نقش اساسی دارند. در بخشيش و تهويه مطبوع ساختمانفرايندها در گرما

 اکتورها،ري حرارتی، کندانسورها و هاها، مبدلهايی همچون کورهشیمیايی و متالوژي شامل قسمت

ن سیال، ن جرياها مديوشوند. اساس کار هواپیماها و راکتبه کار گرفته می هیدرولیکیفرايندهاي ترمو

 ی، غالبا  کترونیکهاي الکتريکی و مدارهاي الشیمیايی است. در طراحی ماشین هايل حرارت و واکنشانتقا

 جرم  رارت وحناشی از انتقال  باشد. آلودگی محیط زيست اکثرا انتقال حرارت عامل محدود کننده می

غییر ر مقابل تدند. ها نقش دارسوزيها و آتشها، سیالبباشد، همچنین اين عوامل در ايجاد توفانمی

رسد ظر میکند. به نرا کنترل می دماي خود شرايط جوي، بدن انسان به وسیله انتقال حرارت و جرم

 هاي زندگی ما سرايت کرده است.فرايندهاي انتقال حرارت و جريان سیال، به تمام جنبه

مورد  وثريمبه طور  با توجه به تاثیر مهم فرايندهاي مورد نظر روي زندگی انسان، بايد آنها را

 ت پیشگويیها جه. اين توانايی بايد از درک ماهیت فرايندها و شناخت روشدادشناسايی و ارزيابی قرار 

ه مطمئن دلخوا تواند به انجام طرحکمی آنها حاصل شود. با اين کارشناسی، طراح يک وسیله مهندسی می

 نمايد.یراهم مفد را با ايمنی و بازده بهتر برداري از دستگاه موجوشود. توان پیشگويی، امکان بهره

 کند. بینی و کنترل خطرهاي احتمالی کمک میما را در پیش ،پیشگويی فرايندها

  مقادير متغیرهايی که بر فرايندهاي آن حاکم  نپیشگويی رفتار يک حالت معین، عبارت است از تعیی

بايد مقادير سرعت،  ،پیشگويی کامل ن در يکدر يک اتاق احتراق با شرايط معیباشد. به طور مثال می

، همچنین حاصل شودهاي شیمیايی مربوطه و غیره را در سرتاسر حوزه مورد نظر ت گونهظفشار، دما، غل
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بینی بینی کند. پیشهاي برشی، شارهاي حرارتی و میزان جريان جرم در اتاق احتراق را پیشتنش  بايد

نهادي در شکل هندسی، مقادير جريان، ها در پاسخ به تغییرات پیشبايد تعیین کند هر يک از اين کمیت

 کند.مشخصات سیال و غیره چگونه تغییر می

 

 های پیشگويیروش -1-2

ق : تحقیشودفرايندهاي انتقال حرارت و جريان سیال به وسیله دو روش اصلی انجام میپیشگويی 

اده و با دختصر مورد بررسی  قرار مها را به طور تئوري که در اينجا آن -تحلیلیآزمايشگاهی و محاسبات 

 کنیم.هم مقايسه می

 

 تحقیق آزمايشگاهی -1-2-1

حقیق تآيد. گیري عملی به دست میاطالعات دقیق در مورد يک فرايند فیزيکی غالبا  توسط اندازه

د جهت صلی باشاهاي دستگاه هايش عینا  اندازهآزمايشگاهی انجام شده در مورد يک دستگاه که اندازه

   بیشتر شود. اما درهاي مشابه از دستگاه مذکور تحت همان شرايط استفاده میچگونگی کار نسخه

ر ممکن اغلب غی وهاي دستگاه بسیار گران هايی به علت بزرگ بودن اندازهها، انجام چنین آزمايشحالت

ه هم مسال ند اينجاشود. هر چانجام می هايی در مقیاس کوچکترها با اندازهها روي مدلاست. لذا آزمايش

ا راي آن هي کوچکتر به دستگاه اصلی همیشه تمام جنبهبسط دادن اطالعات به دست آمده از نمونه

ل حذف وط به مدهاي مربهاي مهم مانند احتراق يا غلیان از آزمايشجنبه کند و غالبا سازي نمیشبیه

که در  اطر داشتخدهد. باالخره بايد به آزمايش را کاهش می ها مفید بودن نتايجشود. اين محدوديتمی

    ا ي از خطگیري نیز عارگیري وجود داشته و وسايل اندازهها مشکالت جدي اندازهبسیاري از حالت

 باشند.نمی

 

 عددی -تحلیلی محاسبه  -1-2-2

نتايج تجربی را بطور  شود و استفاده ازهاي تئوري، از مدل رياضی بوفور استفاده میدر پیشگويی

دهد. براي فرايندهاي فیزيکی مورد نظر، اصوال  مدل رياضی از يک سري معادالت چشمگیري کاهش می

هاي رياضیات کالسیک و تحلیلی براي حل شود. اگر مسیر محاسبات فقط روشديفرانسیل تشکیل می
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جود نداشت. با کمی توجه به يک هاي سودمند وشد، امکان پیشگويی براي بسیاري از پديدهمعادالت می

شود که فقط براي تعداد اندکی از مسايل متن کالسیک درباره هدايت يا مکانیک سیاالت مشخص می

هاي توان به تعداد مجهوالت معادالت الزم را پیدا کرد. به عالوه پاسخ اينها اغلب شامل سريمی   عملی 

شد، که ممکن است حل عددي آنها ويژه و غیره می نامحدود، توابع خاص، معادالت غیر جبري، مقادير

 اي نباشد.کار ساده

 را به هاي عددي و در دسترس بودن کامپیوترهاي ديجیتال اين اطمینانخوشبختانه توسعه روش

. فاده کردي استوجود آورده است که تقريبا براي هر مساله عملی بتوان از مفاهیم مدل رياضی و حل عدد

وانايی ج مدل، تتوان به سرعت باالي کار، اطالعات کامل از نتايهاي عددي میم روشهاي مهاز   مزيت

 آل اشاره کرد.شبیه سازي شرايط واقعی و ايده

 

 موضوع و اهداف پژوهش-1-3

ال در هش سیبررسی جريان سیال و انتقال حرارت از مهمترين کارهاي علم مکانیک است. در اين پژو

اين  گرما در ي مولدهاي مولد گرما مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. میلههاحال عبور از کنار میله

ته ر گرفپژوهش در دو مدل توپر و توخالی هستند. سیال خنک کننده که براي برداشت حرارت در نظ

ن د امکاحتا  باشد تا از جوشش آن در هنگام برداشت حرارت شده است، آب در فشار بسیار باال می

لذا  ،دشار داراي آبی تحت فشود. اين مطالعه کاربرد چشمگیري را در تحلیل راکتورهاي هستهجلوگیري 

 به عنوان محور بحث در نظر گرفته شده است.

ها به کار يیبه عنوان منبع تولید قدرت زيردريا 1950راکتورهاي آبی تحت فشار که ابتدا در دهه 

 بديل شدهتريکی براي تامین بخش بزرگی از انرژي الکت گرفته شد، پس از نیم قرن توسعه به ابزار مهمی

گی نک کنندفلسفه طراحی راکتورهاي آبی تحت فشار استفاده همزمان از خاصیت کندکنندگی و خ. است

 ترونیکشود. از نظر نوآب سبک است که باعث حصول چگالی باالي قدرت و فشردگی قلب راکتور می

ود تور وجدسترس و در نتیجه مقدار توان تولیدي در قلب راکمحدوديتی در سطح شار نوترونی قابل 

ي ايمن ر دماندارد، ولی حرارت تولیدي بايد منتقل شود تا اجزاي قلب راکتور به خصوص میله سوخت د

دود اکتور محرقلب  باقی بماند. بنابراين حداکثر مقدار توان تولیدي مجاز، به توانايی سیستم خنک کننده

 دهد.افزايش قدرت برداشت حرارت را نشان میشود که اهمیت می
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رداشت باي پیشنهاد شده است تا بتوان امکان هاي هستهدر اين پژوهش مدل جديدي براي سوخت

عمول وخت مسهاي حرارت را از راکتور را ضمن بهبود شرايط ايمنی افزايش داد. به همین منظور میله

وخت هاي سههاي بلند و توپر هستند با میلرت میلهاي که به صومورد استفاده در راکتورهاي هسته

ان با ا بتوشود تتوخالی که سیال خنک کننده بتواند در درون میله سوخت نیز حرکت کند جايگزين می

 افزايش سطح انتقال حرارت از میله سوخت، حرارت بیشتري را از قلب برداشت نمود.

پارامترهاي  ،(1999)باسیلی و همکاران،  COBRA-ENدر اين پژوهش با کمک کد ترموهیدرولیکی 

 وختسهاي هگیرد. بايد توجه نمود که با فرض میلترموهیدرولیکی قلب راکتور مورد بررسی قرار می

 ی میلهداخل از وجه بیرونی و بخش ديگر آن از وجه سوخت توخالی، بخشی از توان تولید شده در میله

اخلی و هاي دلهاي سوخت به کانازيع توان خروجی از میلهشود، بنابراين تعیین کسر توخارج می سوخت

پس از  ود تاخارجی حائز اهمیت است. براي نیل به اين هدف ضروري است يک برنامه کامپیوتري تهیه ش

هاي مشخصه ،COBRA-ENمشخص نمودن کسر توان ورودي به هر کانال و سپس با استفاده از کد 

 رد بررسی قرار گیرد.ترموهیدرولیکی مدل پیشنهاد شده مو

مگاوات  3411اي آبی تحت فشار وستینگهاوس با توان حرارتی اين پیشنهاد بر روي راکتور هسته

 گیرد.مورد بررسی قرار می

 

 ایهای هستهاهمیت نیروگاه -1-4

اعث هاي جديد علمی و فنی برشد جمعیت و به موازات آن مصرف روز افزون و بکارگیري روش

 هان در ج حصوالت مصرفی شده است و اين مرهون استفاده باالي منابع انرژي موجودافزايش تولید م

وت ر بشر قدانديشی را رويه از منابع انرژي و پیامدهاي نامطلوب آن تفکر چارهباشد. مصرف بیمی

 بخشیده است.

   ا ( ر70%ترين منبع انرژي )به طور متوسط در مقیاس جهانی نزديک به یدر حال حاضر اصل

   نهاآعالوه بر اند و اختصاص داده خود هاي فسیلی مثل زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی بهسوخت

هاي ت. سوخرندگیبه عنوان منابع انرژي مورد استفاده قرار میاي و منابع هیدرولیکی هاي هستهسوخت

 شند.بامی شدنیبازيافت هستند و به اصطالح منابع برگشت ناپذير و تجديد نقابل غیر  فسیلی عمال 
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 ا ديگرهاي فسیلی در مقايسه ببراساس شواهد موجود چنانچه مصرف منابع انرژي از نوع سوخت

 بتا  مان نسزها در مدت ها همچون گذشته با روند پرشتاب خود به پیش رود ذخاير اين نوع سوختسوخت

 .مطرح استتري به صورت جديروند. اين موضوع در مورد نفت کوتاهی رو به نابودي می

ه ی استفادکل اصلتوانند براي چند سده کافی باشند بسیار زيادند. مشمنابع و ذخاير زغال سنگ که می

ز اار دوري صله بسیهاي اين ذخاير در فاباشد. چرا که محلحمل و نقل و انتقال آن می ،از اين نوع سوخت

د اسطه وجون به ویش از حد محیط پیرامواند و عالوه بر اين آلوده ساختن بمحل استفاده آنها واقع شده

هاي وختد که سکند. ضمن اينکه بايد خاطر نشان کردوده و گرد و غبار زياد مشکل ديگري را ايجاد می

 باشند.یاتی مفسیلی به عنوان مواد خام و اولیه براي بسیاري از صنايع تولیدي ديگر، ارزشمند و حی

 د شده نهرهاي ياهاي فسیلی، سوزاندن نامعقوالنه و ديگر فاکتوها و عدم امکان بازيافت سوختمحدوديت

ن منابع زين کردطلبد، بلکه ضرورت جايگهاي فسیلی را میتنها ضرورت استفاده بهینه و به جا از سوخت

 سازد.هاي فسیلی به عنوان مسئله مهم و جدي مطرح میسوخت انرژي ديگر را به جاي

ور کامل طد به تواننهنوز نمی ،منابع انرژي تجديد شونده هستند نعنوا منابع هیدرولیکی نیز که به

هارم حدود يک چ ،هاي فسیلی مورد مصرفهاي فسیلی گردند. از مجموع تمام سوختجايگزين سوخت

، د گرمارف تولیصشود و مابقی آن هاي فسیلی )حرارتی( میآنها صرف تولید انرژي الکتريکی در نیروگاه

 گردد.می نیازهاي صنعتیو  اکز عمومی تجاري، تامین قدرت خودروهاگرمايش منازل و مر

اي و شود امیدهاي فراوانی به سوخت هستههايی که از اورانیم به عنوان سوخت استفاده میدر مکان

هاي جهان به وفور يافت . اورانیوم نه تنها در قشر زمین بلکه در اعماق اقیانوسوجود دارداي انرژي هسته

ي عادن و ذخاير غنی اورانیوم )محتومتعداد اما متاسفانه ذخاير اين عنصر بسیار پراکنده هستند.  شود،می

ا با توجه به متوان تعداد آنها را با تعداد ذخاير نفت يکی دانست. او می استکم  ( نسبتا 1/08O3Uحدود %

ي حدود محتواير مواد کانی کم اورانیوم )هاي فسیلی، کار بر روي ذخافزايش قیمت سوخت

02%/08O3Uها بلکه صدها مرتبه بیشتر از ذخاير نمايد چرا که تعداد اين ذخاير ده( مقرون به صرفه می

اين امکان که بتوان تمام ذخاير اورانیم را تبديل به سوخت  .(1383)محمودي، مواد کانی پر اورانیوم است

اي به نام اي سوخت ثانويهراکتورهاي هستهاي قابل شکافت کرد وجود دارد. با سوختن اورانیوم در هسته

تواند موجب کاهش ضرورت استخراج اورانیوم اي ثانويه میآيد. تولید سوخت هستهپلوتونیم به دست می

-تر میدانیم که غنی سازي اورانیوم طبیعی با عیار پايین مقرون به صرفهطبیعی گردد. از سوي ديگر می
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توانند پاسخگوي نیاز بشر تا اي را که میمیزان ذخاير سوخت هستهموجبات افزايش  اين موارد باشد.

-کوتاه است. می اي نسبتا  تاريخ پیشرفت و گسترش انرژي هسته سازند.چندين قرن باشند را فراهم می

 1954اي در اتحاد جماهیر شوروي سابق در ژانويه اندازي اولین نیروگاه برق هستهتوان شروع آن را از راه

و در ادامه در بسیاري ديگر از  1958، اياالت متحده آمريکا 1956سپس در بريتانیاي کبیر  دانست.

. يکی از مشکالت عمده و مهمی که بايد اي شروع به کار نمودندهاي برق هستهنیروگاه کشورهاي جهان

-د سوختمد نظر داشت و سعی در حل آن نمود مسئله زيست محیطی استفاده از منابع اولیه انرژي مانن

هاي اتمی و فسیلی داشته باشیم اي بین نیروگاههاي فسیلی است. اگر بخواهیم در اين ارتباط مقايسه

اي اين است که آنها هاي هستهدهیم. مهمترين مزيت نیروگاههاي برق اتمی را ترجیح مینیروگاه طبیعتا 

د. اين در حالی است نکنرف نمینگرديده و اکسیژن موجود در هوا را نیز مص محیط زيستموجب آلودگی 

کنند نه تنها مقدار زيادي از هاي فسیلی استفاده میهاي فسیلی و ديگر صنايعی که از سوختکه نیروگاه

نمايند، بلکه خود عامل تولید و پخش مقدار بسیار زيادي از مواد مضر به صورت اکسیژن هوا را مصرف می

تاثیرات  نشینند و عمیقا  می ين مواد برروي محیط پیرامونند. اباشاکسیدها و ديگر رسوبات جامد می

شوند و نیز هاي اسیدي میجانوران و ديگر موجودات زنده دارند. آنها موجب باران ،نامطلوبی روي گیاهان

هاي بااليی جو شده و در واقع عاملی در جهت تشکیل پديده باعث انباشته شدن گازهاي کربنیکی در اليه

ها مطرح است. اگر يک اتم اورانیوم شکافته از سوي ديگر مقايسه بازدهی اين سوخت ند.اي هستگلخانه

اتم )عدد  6×2310شود و با توجه به اين که تعداد مگا الکترون ولت انرژي آزاد می 200شود حدود 

شود انرژي  شکافته آووگادرو( در يک اتم گرم از هر عنصري وجود دارد بنابراين اگر يک گرم اورانیوم تماما  

باشد. بنابراين با توجه به مطالبی که ارايه شد، مگا الکترون ولت می 200× 6×2310آزاد شده از آن معادل 

هاي صلح آمیز، از جمله تولید برق که بحث اي در زمینهاهمیت فراگیري و استفاده از تکنولوژي هسته

 .(1384)داورزنی،  شودمی تراست روشنعمده و اصلی 

 

 و سوخت آنها ایاکتورهای هستهر -1-5

د. اين وشبراي تولید انرژي گرمايی استفاده می اورانیوم ايهاي از شکافت هستهدر راکتورهاي هسته

شود. بنابراين انرژي بوسیله توربین به انرژي مکانیکی و توسط ژنراتور به انرژي الکتريکی تبديل می

هاي هاي بخار در نیروگاهکنند که ديگاي ايفا میهستهاي همان نقشی را در نیروگاه راکتورهاي هسته
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اي و در در اولی از سوخت هسته .عهده دارند. تفاوت آنها در نوع سوخت استه حرارتی با سوخت فسیلی ب

رود، شود. ماده اصلی که براي سوخت راکتورها بکار میگاز يا ذغال سنگ استفاده می دومی از مواد نفتی،

اي دارد مورد یباتی از اين فلز است که به علت خواصی که در جذب نوترون و شکافت هستهاورانیوم يا ترک

رود يک ماده اي به کار میگیرد. اورانیوم که به عنوان سوخت در راکتورهاي هستهاستفاده قرار می

رهاي شود. پلوتونیوم فلز ديگري است که براي سوخت در راکتوراديواکتیو است که در طبیعت يافت می

هاي شود و از واکنشرود ولی اين فلز که آن هم راديواکتیو است در طبیعت يافت نمیقدرت بکار می

با جذب يک نوترون به  238هاي اورانیوم ، بدين صورت که هستهآيداي اورانیوم بوجود میهسته

، ماده کندکننده اي. راکتور از يک ساختار فلزي که در آن سوخت هستهدنشوتبديل می 239پلوتونیوم 

اي شود. به محدوده سوخت هستهاند تشکیل میها و ماده خنک کننده در کنار يکديگر قرار گرفتهنوترون

 . (1383)محمودي،  گويندمی 1شود، قلب راکتورتولید می يیيک راکتور که در آنجا انرژي گرما

گاز و غیره( به  -آب سنگین -سبک انرژي گرمايی تولید شده در راکتور توسط ماده خنک کننده )آب

شود. بخار آب، بخشی از انرژي منتقل و در آنجا توسط بخار آب به توربین منتقل می 2مولد بخاريک 

آورد. سهم ديگر اين هاي توربین منتقل کرده و محور توربین را به گردش در میگرمايی خود را به پره

  گردد. باز می مولد بخار آب سیکل شده و به قلي چگالنده منتخنک کننده انرژي در چگالنده به آب

روز بر صورت دکند تا را يک ساختار بتنی بنام پوشش ايمنی احاطه می مولد بخاراي و راکتور هسته

د انرژي تولی اي شروع بهحادثه، از پخش مواد راديواکتیو جلوگیري شود. براي اينکه يک راکتور هسته

ها وندن نوترشباشد. اين حالتی است که در آن ضريب زياد  رسیدهانی کند، بايد به حالت بحربگرمايی 

 نوترون رود يک( يعنی براي هر نوترون که جذب شده يا به طريق ديگر از دست میk=1عدد يک است )

دين ب آيد.یمبه وضع پايدار در  اي. در اين حالت واکنش شکافت زنجیرهتولید شودبراي واکنش بعدي 

وم ورانیهاي اي هر يک نوترون آزاد شده از واکنش شکافت يک الکترون توسط هستهصورت که به ازا

 شود.جذب می

راکتور می تواند به حالت بحرانی رسیده و انرژي  اينکه در چه شرايطی از ابعاد هندسی و ترکیب مواد،

 موهیدرولیک()شامل محاسبات نوترونیک و تر تولید کند موضوعی است که در طراحی و محاسبات راکتور

شود. اورانیوم از براي سوخت اين راکتورها از اورانیوم و پلوتونیوم استفاده می گیرد.مورد بررسی قرار می

                                                      
1  Reactor Core 
2  Steam Generator 
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درصد در اورانیوم طبیعی وجود  7/0آن که تنها به میزان  235چند ايزوتوپ تشکیل شده که ايزوتوپ 

عضی از راکتورها از اورانیوم غنی شده که در گیرد. در باي مورد استفاده قرار میدارد براي شکافت هسته

 شود. درصد افزايش يافته است استفاده می 4تا  3به  235آن ايزوتووپ 

آنها  . از میاناندهانواع مختلفی از راکتورها براي تولید انرژي ساخته شده و مورد استفاده قرار گرفت

هاي راکتورهاي گازي و راکتور نگین،ان(، راکتورهاي آب سشآب جو -راکتورهاي آبی )آب تحت فشار

ه اين ري دربارت مختصاند. در اين بخش توضیحازاينده بیشتر از انواع ديگر توسعه يافته و بکار گرفته شده

 شد. راکتورها داده خواهد

 

 1راکتورهای آب تحت فشار -1-5-1

     تحت فشار تشکیل اي جهان را راکتورهاي آبهاي هسته% از قدرت کل نیروگاه64، 1996در سال 

عنوان  ن آب بهراکتور آب تحت فشار از يک ساختار فلزي بنام ديگ فشار تشکیل شده که در آ دادند.می

یگراد و درجه سانت 320کننده و در عین حال کندکننده در جريان است. درجه حرارت آب حدود خنک

ک ي ماند.یو بصورت مايع باقی م اتمسفر است. در اين شرايط آب به جوش نرسیده 160فشار آن حدود 

هاي اي بصورت مجتمعوخت هستهسنشان داده شده است. ( 1-1در شکل )راکتور آبی تحت فشار 

 هاي سوخت در قلب راکتور قرار گرفته است. سوخت از میله

 

 آبی تحت فشارراکتور  نیروگاه تجهیزات و نحوه کار يک -1-1شکل 

                                                      
1  Pressurized Water Reactor(PWR) 
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و  ذب کردههاي سوخت را جت شده، بخشی از انرژي گرمايی میلههاي سوخآب از پايین وارد مجتمع

 60حدود  ا فشاربد. انرژي گرمايی در مولد بخار، به آبی که شوبوسیله پمپ به مولدهاي بخار منتقل می

ند. بخار کديل میخار تبباشد انتقال يافته و آن را به بدر جريان می بخار اتمسفر در مدار ثانويه اين مولد

 .(1967)گالستونه،  گیرداي گردش توربین مورد استفاده قرار میآب بر

رت ولید حراته با شود کبراي تنظیم فشار در مدار اولیه راکتور از دستگاهی بنام فشارنده استفاده می

گاه نا ثابت هاي آب سرد، فشار آب ربوسیله دوش و چگالش هاي الکتريکی و سرمايشبه وسیله مقاومت

 دارد.می

 ها وزهاه اين سکند. کلیجدا می همديگ فشار، مولدهاي بخار و ساير تجهیزات را از  ،هاي بتنیزهسا

ر صورت شود که د. اين پوشش موجب میگیردمیديگري بنام پوشش ايمنی قرار  يزهتجهیزات در سا

 بروز حادثه مواد راديواکتیو به محیط پخش نشود.

ه است. اتمسفر( در مدار اولی 160حدود ل فشار آب )مشکل اصلی راکتورهاي آبی تحت فشار تحم

ر را اين فشا توانندبهاي سوخت که در قلب راکتور قرار دارند بايد کلیه تجهیزات اين مدار از جمله مجتمع

کتورها، تحقیقات برداري از اين راسال تجربه بهره 35تحمل کنند. براي اين منظور عالوه بر جمع آوري 

 ها انجام گرفته است.الوژي مواد و جوش دادن تجهیزات و لولهزيادي در زمینه مت

اي هجتمعهاي کنترل که در داخل متنظیم قدرت اين راکتورها و خاموش سازي آنها بوسیله میله

شته می ن برداروند محلول اسیدبوريک که به آب خنک کننده اضافه شده يا از آسوخت باال و پايین می

اين . شودیلینوم که به صورت مخلوط همگنی با سوخت همراه است، انجام مشود و بوسیله اکسید گادو

ند و در حال حاضر امگاوات مورد استفاده قرار گرفته 1400تا  300از  هاي الکتريکیراکتورها براي قدرت

 گیرد.گذاري روي طراحی و ساخت آنها با امکانات و ايمنی باالتر صورت میهم سرمايه

 

 1ی آب جوشانراکتورها -1-5-2

شده در مقام و بهره برداري قدرت نصب  تولید از نظر (2008و  2007)گالک،  راکتورهاي آب جوشان

   هاياز قدرت نیروگاه 20%قريب  1996دوم بعد از راکتورهاي آب تحت فشار قرار دارند و در سال 

اتمسفر  70شار آب حدود در اين راکتور ف اي در جهان بوسیله اين نوع راکتور تامین شده است.هسته

                                                      
1  Boiling Water Reactor (BWR) 
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آيد. به اين ترتیب نیاز به مولد بخار نیست و بخار تولید است و به حالت اشباع بین فاز آب و بخار در می

در راکتور آب جوشان چون فشار پايین است خطر  يابد.شده در راکتور مستقیما  به توربین انتقال می

خار در آنها جريان دارند کمتر از راکتورهاي آب تحت لوله يا ساختارهاي فلزي ديگر که آب و ب گسیختگی

پخش مواد راديواکتیو هنگام جلوگیري از بتنی راکتور و  يزهفشار است. براي جلوگیري از آسیب به سا

. اين استدر پايین ساختمان راکتور پیش بینی شده 1بروز حادثه، فضاهايی بنام اطاق پائین آورنده فشار

 به سرعتتواند فشار بخار جمع شده در اطراف راکتور را نها مملو از آب است میها که نیمی از آاطاق

از  مجتمع هاي سوخت راکتور آب جوشان از ساختارهايی تشکیل می شود که در آنها کاهش دهد.

اند. در اين راکتور آب و سوخت در نزديکی هم قرار گرفته هايمیلهبراي آرايش  8×8يا  7×7 هايچیدمان

ها در يک هاي سوخت، اين میلهر کنار هم وجود دارند. براي جلوگیري از نوسانات مکانیکی میلهبخار د

 گیرند.ساختار فلزي بصورت قوطی قرار می

 

 راکتورهای با آب سنگین -1-5-3

و  نوترون در اين راکتورهاي از خواص ويژه آب سنگین که شامل پائین بودن نسبی سطح مقطع جذب

اند ولی ساخته شده ده است. چند نوع از اين راکتورهاباشد، استفاده شمی آن ی مناسبقابلیت کند کنندگ

، انج)ژي شود بیشتر از انواع ديگر مورد استفاده قرار گرفته استنامیده می 2کاندونوع کانادايی آن که 

ي فشار با هاشود لوله؛هاي فشار استفاده میبه جاي ديگ فشار از لوله کاندو. در راکتورهاي (1999

هاي فشار راکتورهاي توانند فشار زيادي را تحمل کنند در حالیکه در ديگمیلیمتر می 5ضخامت جداره 

فشار آب سنگین  شود.میلیمتر ساخته می 280جدار ديگ از فوالدي به ضخامت حدود  ،تحت فشار یآب

اتمسفر است و اين  80دهد ل میهاي سوخت را به مولد بخار انتقاها که انرژي حرارتی میلهدر داخل لوله

ن مملو از آب مجتمع سوخت در داخل يک مخز اند.ها بصورت افقی در داخل قلب راکتور قرار گرفتهلوله

خواص ممتاز آب سنگین  رود.ها بکار مین براي کند کردن نوترونزسنگین قرار دارند آب سنگین اين مخ

قطع جذب آن، استفاده از اورانیوم طبیعی را در اين ها و پايین بودن سطح ماز نظر کندکردن نوترون

 سازد ولی تهیه آب سنگین تکنولوژي پیچیده و هزينه سنگینی دارد.راکتورها امکان پذير می

 

                                                      
1  Pressure Suppression Chamber 
2 CANDU 
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 راکتورهايی با خنک کننده گازی -1-5-4

 ايی بودند کهاولین راکتوره (2002و ژينگ و همکاران،  2004)تاکادا و همکاران،  راکتورهاي گازي

ها از هاي انگلستان و فرانسه مورد استفاده قرار گرفتند. در اين راکتوردر کشور 1956-62در سالهاي 

اي هجتمعها و از گاز کربنیک )دي اکسید کربن( براي خنک کردن مگرافیت براي کند کردن نوترون

ز به و نیا رودشود. در راکتورهاي گازي نیز اورانیوم طبیعی براي سوخت بکار میسوخت استفاده می

ين ا 50دهه  اواخر شده نیست. دلیل استفاده از اين راکتورها در کشورهاي اروپايی درمصرف اورانیوم غنی

 ود نداشتی( وجبود که در آن زمان کارخانجات غنی سازي اورانیوم )غیر از غنی سازي براي مصارف نظام

ده ده استفاغنی ش اکتورهاي آبی با اورانیومتوانستند از رو در نتیجه اين کشورها بر خالف آمريکا نمی

 کنند.

کنون ساخته شده و مورد بهره برداري قرار گرفته است مشهورترين آنها چند نوع راکتور گازي تا

قلب راکتور به شکل يک مکعب  . استانگلستان  ساخت کشور 2ار-جی-ايو  1مگناکس راکتورهاي

اند تشکیل شده هدورتادور آن و در کنار هم قرار داد ردکه بصورت آجرهايی را مستطیل است که گرافیت 

هاي اند. قطر اين کانالهايی قرار گرفتههاي سوخت بطور عمودي در داخل کانالاست. در قلب راکتور میله

هاي سوخت از اورانیوم طبیعی بصورت فلز در غالفی از جنس میله .میلیمتر است 98اي شکل استوانه

میلیمتر و ارتفاع  29هاي سوخت به قطر با بريلیوم و آلومینیوم قرار دارند. میله منیزيوم بصورت آلیاژ

 هاي سوخت نصب شده است.هايی بر روي میلهباشند. به منظور افزايش انتقال گرما، پرهمیلیمتر می 850

ور اکترقلب  قلب راکتور در يک مخزن فلزي به شکل کره قرار دارد. گاز کربنیک تحت فشار از درون

ولد مانويه کند در مدار ثگذشته و پس از جذب انرژي حرارتی به طرف مولدهاي بخار جريان پیدا می

 رود.بخار، آب بصورت بخار در آمده و به طرف توربین می

 

 راکتورهای زاينده -1-5-5

از اين شود و هاي پلوتونیوم استفاده میهسته تهاي سريع براي شکافدر راکتورهاي زاينده از نوترون

هاي قبلی راجع به آنها صبحت شد، تفاوت اساسی دارند. خاصیت اصلی جهت با راکتورهايی که در بخش

هاي پلوتونیوم و تولید انرژي، هسته تهاي سريع عالوه بر شکافاين راکتورها اين است که در آنها نوترون

                                                      
1  Magnox 
2  AGR 
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چون سرعت اين تبديل بیش  کنند.ل میآنها را به پلوتونیوم تبدي 238هاي اورانیوم بر اثر واکنش با هسته

  توانند بیش از مقدار پلوتونیومی که مصرفاز سرعت مصرف پلوتونیوم است بنابراين اين راکتورها می

در اين راکتورها از سديم به  گويند.کنند پلوتونیوم تولید کنند. از اين جهت اين راکتورها را زاينده میمی

سديم به  -هاي سوخت در يک مبدل سديمشود انرژي حرارتی میلهمی عنوان ماده خنک کننده استفاده

و اين انرژي سپس در يک مولد بخار براي تبديل آب به بخار مورد استفاده قرار  يافتهمدار دوم انتقال 

مگاوات الکتريکی  1200هاي تا قدرته انواع مختلف راکتورهاي زاينده ب  .(2007،  )آوياما گیردمی

اند. مشکالت تکنولوژي سديم مايع، ايمنی راکتور و هزينه و مورد بهره برداري قرار گرفتهساخته شده 

باالي سرمايه گذاري و بهره برداري از اين راکتورها موجب شده که بکارگیري اين راکتورها آنطور که 

      تونیومسوخت اکسید اورانیوم و اکسید پلودر راکتورهاي زاينده از  رفت توسعه نیابد.انتظار می

)2UO-2PuO( شود. استفاده می 

 

 مبانی فیزيک راکتور و انتقال گرما -1-6

ي ها براها و خنک کنندهخصوصیات و مشخصات کند کننده اصول تولید توان حرارتی،در اين بخش 

 گردد.استفاده در قلب راکتور تشريح می

 قلب راکتور -1-6-1

قرار  نار هماز تعدادي مجتمع سوخت که بطور عمودي در کقلب راکتور مهمترين جزء راکتور است که 

متفاوت  ان مختلفهاي سوخت و ابعاد آنها براي راکتورهاي با توشود. تعداد مجتمعاند تشکیل میگرفته

مجتمع  157 مگاوات الکتريکی ، 900قدرت ه ب آبی تحت فشار عنوان مثال در قلب يک راکتوره ب ،است

هاي ي میلهکانال برا 24میله سوخت،  264اند. هر مجتمع سوخت شامل رفتهسوخت در کنار هم قرار گ

نده از کند خنکير مواگیري است که در مرکز قلب قرار دارد. آب يا ساکنترل و يک کانال براي لوازم اندازه

   جذب  هاي سوخت راهاي سوخت در درون قلب راکتور حرکت کرده و انرژي گرمايی میلهکنار میله

 شود.هاي سوخت تولید میدر داخل میله ،ايهاي هستهاين انرژي توسط شکافت .کنندمی

قلب راکتور  کند.هاي عمودي و افقی در داخل ديگ فشار استقرار پیدا میقلب راکتور بوسیله سازه

ا به ايش دمترين قسمت راکتور از نظر ايمنی است زيرا در صورت فقدان مايع خنک کننده و افزحساس

 آيد.اي در راکتور بوجود میهاي سوخت ذوب شده و سانحهش از حد مجاز، مجتمعبی
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ط خنک ه توسککنترل قدرت گرايی راکتور از نقطه نظر توازن بین توان تولید شده در قلب و توانی 

سیستم  ضطراريايابد، بايد به صورت دقیق و بدون وقفه انجام شود در مواقع کننده از قلب انتقال می

ي يمنی براتعدد اهاي مهاي کنترل، راکتور را خاموش سازد. سیستمل بايد بتواند با سقوط آنی میلهکنتر

یش بینی وشی پمقابله با نقص فنی در سیستم خنک کننده و برداشت گرماي باقیمانده راکتور پس از خام

 شوند.ها در مواقع اضطراري وارد عمل میشده است. اين سیستم

 1هاي کنترل، تنظیم غلظت بور در خنک کننده و يا استفاده از گادولینیومله میلهکنترل راکتور بوسی

 گیرد.در قرص سوخت انجام می

 

 ای مواد سوختخواص هسته -1-6-2

اي هاي هستهاکتوررچنانچه قبال اشاره شد، اورانیوم و پلوتونیوم فلزاتی هستند که به عنوان سوخت در 

ن با رد نوتروثر برخوهاي آنها در ان دو فلز اين است که بعضی از ايزوتوپروند. علت انتخاب ايبه کار می

  ه و بامقطع موثر شکافت نامیده شد سطح باشند. احتمال شکافت کهانرژي مناسب شکافت پذير می

ورد نوترون برخ عتشود تابعی است از انرژي و يا سرسانتیمتر مربع( نشان داده می 10 -24)واحد بارن= 

راي وترون بنبراي راکتورهاي قدرت، به استثناي راکتورهاي زاينده، انرژي مناسب  کننده با سوخت. 

  .(1971وکیل،-)ال متر در ثانیه است 2200يا سرعت  eV 025/0شکاف، 

 

 راکتورهای گرمايی و نقش کند کننده -1-6-3

 500حدود  البانرژي پايین يا انرژي گرمائی هاي با ابراي نوترون 235سطح مقطع شکافت اورانیوم 

براي کس عبر شوند شکافته می 235هاي اورانیوم بارن است. در اين گستره، تعداد زيادي از هسته

-ا نوترونب ، صفر است يعنی هسته هاي اين ايزوتوپMeV 1، سطح مقطع شکافت تا انرژي 238اورانیوم 

 ام گسترهگر در تمسطح مقطع گیراندازي از طرف دي شوند.ه نمیشکافت تر از اين مقدار انرژيهايی پايین

ها را وترونهر دو ن 238و  235هاي اورانیوم انرژي براي هر دو ايزوتوپ باالتر از صفر است هسته

زياد  eV 500 تا 5 بخصوص در گستره انرژي 238کنند. سطح مقطع گیراندازي اورانیوم می  گیراندازي

 است.

                                                      
1 Gadolinium  
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 تا ستا شکافت واکنشاز  هاي ناشیدر راکتورهاي گرمايی کاهش انرژي نوتروننقش کند کننده 

 :ارا باشددمناسب بايد خواص زير را  ي. کند کنندهبرسندانرژي گرمايی  ها بهانرژي اين نوترون

نرژي انتقال هاي آن از نظر وزنی کوچک باشند تا پس از برخورد نوترون با هسته، مقدار ااتم -

 پیدا کند. قابل توجهیو سرعت نوترون کاهش  فت نمودهرا دريا يزياد

شسان کرخورد بها داراي مقطع موثر پراکندگی بااليی باشند يا به عبارت ديگر امکان هسته اتم -

 زياد باشد.

ا بدون هترونها داراي سطح مقطع موثر پائینی از نظر جذب نوترون باشند تا اکثر نوهسته اتم -

 دهند.جذب به کندشدن خود ادامه 

م ثانیه و در يک ده هزار eV 03/0تا  MeV 1يک خنک کننده مناسب مثل کربن، انرژي نوترون را از 

 دهد.برخورد، کاهش می 100پس 

 :(1376)خزانه،  شود؛کندشدگی بیان می نسبتخواص يک کند کننده با 

 (1-1) 
 

 که در آن:

L  =هش لگاريتمی انرژي در اثر برخوردضريب کا 

sσ  =1قطع موثر پراکندگیسطح م 

ασ  =2سطح مقطع موثر جذب 

 وده و بهبگاز  هیدروژن و دوتريوم خود به تنهايی به عنوان کند کننده مناسب نیستند، چون به صورت

ه در است ک باشند، چگالی آنها نیز پائین است. بهترين کندکننده آب سنگینسهولت قابل اشتعال می

آن و  باالي رود. مشکالت آب سنگین يکی قیمتم طبیعی بکار میبا اورانیو کاندو راکتورهاي از نوع

ت که ها اسهترين کند کنندآب سبک يکی از مناسب تولید ايزوتوپ راديواکتیو، تريتیوم است. يديگر

آن  زآب جوشان( ا -دسترسی به آن نیز بسیار آسان است و در بیشتر راکتورهاي قدرت )آب تحت فشار

 رارگیرد.فاده قد کننده بايد همراه با اورانیوم غنی شده در راکتور مورد استشود اين کناستفاده می

شود بر خالف کنند مصرف میهاي سوخت از آن عبور میهايی که میلهکربن بصورت گرافیت در بلوک

شوند، در تفاده میسو آب سنگین که به طور همزمان به صورت کند کننده و خنک کننده اسبک آب 
                                                      
1  Scattering Cross Section 
2  Absorbing Cross Section 
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کردن راکتور بکار گرفته کندکننده گرافیت بايد يک گاز ، معموال  گاز کربنیک، براي خنک راکتورهاي با

 کننده در راکتورهاي قدرت هستند.ب سنگین و گرافیت مهمترين کندآآب سبک،  شود.

 

 انتقال حرارت از سوخت به خنک کننده -1-6-4

  قال ر انتبخار جهت تولید بخا در راکتورهاي قدرت، خنک کننده انرژي حرارتی سوخت را به مولد

  رخت عبوهاي سوخنک کننده بوسیله پمپ به گردش درآمده و در مداري بسته از کنار میله .دهدمی

نک خیزيکی بازده انتقال حرارت از سوخت به مولد بخار به آهنگ شارش خنک کننده، خواص ف .کندمی

رها راکتو .و خنک کننده بستگی داردجنس غالف سوخت و اختالف درجه حرارت بین غالف  ،کننده

تا  نه برسندسوخت و غالف آنها به باالترين درجه حرارت ممکمیله شوند که معموال  طوري طراحی می

 انتقال حرارت بهبود يافته و درجه حرارت خنک کننده افزايش پیدا کند.

 

 خنک کننده و خواص آنها -1-6-5

 :(1376)خزانه،  به قرار زير هستند اندمهمخواص مهمی که براي انتخاب يک خنک کننده 

د بخار نده و مولمدار خنک کن -خنک کننده بايد از نظر شیمیايی روي موادي که در قلب راکتور -1

 هاي مورد استفاده اثر نامطلوبی نداشته باشد.وجود دارد، در گستره حرارت

 خنک کننده بايد به مقادير زياد و با قیمت مناسب در دسترس باشد. -2

حتی  ن خنک کننده توسط پمپ در مدارهاي راکتور بايددربراي به گردش در آوتوان الزم  -3

 المقدور پايین باشد.

 اشد.بول بقفشار خنک کننده بايد از نظر ايمنی راکتور و هزينه در ساختارهاي راکتور قابل  -4

 مل کند. د تحهخنک کننده بايد بتواند تابش شديد گاما و نوترون را بدون اينکه تغییر ماهیت د -5

 ظرفیت حرارتی و نقطه جوش آن باال و نقطه ذوب آن پائین باشد. -6

ند ارده شدهکار بمواد زيادي به عنوان خنک کننده در راکتورهاي آزمايشی و نیز در راکتورهاي قدرت ب

هلیوم را نام برد. در راکتورهاي  وگاز کربنیک  -سديم -ب سنگینآ -سبک توان آبکه از میان آنها می

 د.شوب سنگین و گاز کربنیک براي خنک کردن راکتور استفاده میآ -سبک قدرت در حال حاضر از آب
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     شکیل% توان راکتورهاي قدرت را ت80در راکتورهاي آب تحت فشار و آب جوشان که بشیتر از 

ا ههکنند خنک سبک در بینگیرد. آب به عنوان خنک کننده مورد استفاده قرار می سبک دهند، آبمی

 کند.گانه فوق را بهتر ارضا می 6شرايط 

، بايد آب را تحت فشار قرار داد تا امکان باال بردن درجه حرارت بدون براي افزايش بازده ترمودينامیکی

آتمسفر است و آب به  160تحت فشار، فشار آب حدود  یتغییر فاز وجود داشته باشد. در راکتورهاي آب

با وجود  باشد.ورهاي آب جوشان، آب در درجه حرارت و فشار اشباع میرسد. در راکتنمی شجوش شرايط

   اينکه در راکتورهاي آب تحت فشار، تنها آب در اطراف میله سوخت جريان دارد، در کنار بعضی از 

هائی که در قسمت مرکزي قلب راکتور قرار دارند( و يا هاي سوخت با درجه حرارت بسیار باال )میلهمیله

 از انحرافشود اين پديده را هاي بخار تولید میهاي سوخت حباباي از میلهي فوقانی پارهدر انتها

هاي بخار موجب افزايش موضعی دماي سوخت شده و انتقال نامند. ايجاد حبابمی 1ايش هستهجوش

 هاي اول تکامل تکنولوژي راکتورهاي آبدر دهه دهد.حرارت از میله سوخت به آب را نیز کاهش می

ي سوخت ژبا توسعه تکنولو ،شود جلوگیريبروز اين پديده  از شد که تا سر حد امکانتحت فشار سعی می

هاي نیز در قسمت 2به بعد ديگر مانعی براي بروز نقطه جوش وجود ندارد و حتی جوش کامل 80از دهه 

 گیرد.مرکزي راکتورهاي آب تحت فشار صورت می

 

 مروری بر کارهای گذشته -1-7

امري اي اده از کدهاي ترموهیدرولیکی براي آنالیز نحوه کارايی و عملکرد راکتورهاي هستهاستف

المللی و هاي بینباشد. در اين زمینه مجالت علمی معتبري وحود داشته و هرسال نیز کنفرانسمعمول می

راي آنالیزهاي گردد. به عنوان نمونه در استفاده از کدهاي ترموهیدرولیکی بداخلی بسیاري برگزار می

)لويد VIPRE-01طراحی قلب راکتور با کمک کد  بررسی روشتوان به  میاي مختلف از راکتورهاي هسته

هاي سوختی براي راکتورهاي آبی تحت توزيع آنتالپی و شار حرارتی بحرانی در بسته، (1995و همکاران، 

آنالیز انجام  ،(2000مکاران، )هوانگ و ه COBRA-IV-Iفشار و جوشان به کمک کد ترموهیدرولیکی 

براي تخمین دما، سرعت سیال خنک کننده و شار حرارتی بحرانی  COBRA-IIICبا کمک کد شده 

و محاسبات  (2005)فیلهو و همکاران، محاسبات کسر حجمی بخارو يا بررسی  (2001)تمراز و همکاران، 

                                                      
1  Departure from Nucleate Boiling (DNB) 
2  Bulk Boiling 
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 COBRA-ENکد ترموهیدرولیکی  با کمک (1387)جعفري و همکاران، ترموهیدرولیکی کل قلب راکتور

با کد  COBRA-TFهاي کدهاي ترموهیدرولیکی . همچنین در تحقیقی به بررسی توانايیاشاره نمود

COBRA-EN با کمک از کد در پژوهشی ديگر، .(2005)بیکر، پرداخته شده استCOBRA-EN،  قلب

را براي انجام محاسبات هاي اين کد اند و توانايیطراحی ترموهیدرولیکی نموده يک راکتور را

 .(2009)جعفري و همکاران،  انداي نشان دادهترموهیدرولیکی راکتورهاي هسته

ي سوخت هالهکارهاي تحقیقاتی قابل توجهی در مورد بررسی تاثیر افزايش سطح انتقال حرارت در می

اي هارامترر روي پلی بهاي سوخت توخاهاي سوخت توپر به میلهاي با تبديل آنها از میلهراکتورهاي هسته

جو و در جست هاي زيادي کهاست. در اين زمینه با توجه به محدوديت ترموهیدرولیکی انجام نپذيرفته

 تحقیق وجود دارد تنها دو مورد پژوهش زير يافت شده است:

ماجید کازيمی توسط  2001اي که ايده اولیه آن در سال بررسی تو خالی کردن سوخت هسته -1

داده شده است. آنها اين آنالیز را با کمک کد ترموهیدرولیکی  MITدر دانشگاه  1و همکاران

VIPRE-01  ،اي آبی تحت فشار وستینگهاوس با براي راکتور هسته (2001)دونر و همکاران

قلب مرجع  17×17اند.آنها در اين پژوهش چیدمان داده مگاوات انجام 3411توان حرارتی 

جايگزين نموده و تمامی پارامترهاي ترموهیدرولیکی قلب را  13×13راکتور را با چیدمان 

 .(2006)کازيمی و همکاران،  اندداده مورد بررسی قرار

براي  3و سونگ هیونگ چان 2توسط کیو هیو هان 2003تحقیق ديگر در اين زمینه در سال  -2

 به 17×17 مگاوات و با تبديل چیدمان 2815اي با توان حرارتی قلب راکتور استاندارد کره

. اين تحقیق نیز با انددادهانجام  MATRA ترموهیدرولیکی به کمک کد 15×15چیدمان 

 .(2003)هان و همکاران،  انجام گرديده است MITهمکاري دانشگاه 

ی و همکارانشان که توسط کازيم MITنتايج حاصل از اين تحقیق با نتايج کار انجام گرفته در دانشگاه 

 اند.م مقايسه شدهبا هانجام شده است، 

                                                      
1  Majid Kazime et al 
2 Kyu Hyun Han 
3 Soon Heung Chang 
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 تجزيه و تحلیل تئوری  -2-1

به همراه فرضیات استفاده شده در  COBRA-ENکد ترموهیدرولیکی زيربنايی مطالب  بخشدر اين 

 نیز روش هاي سوخت ومیله هايمجتمعگردد. معادالت اساسی حاکم بر جريان سیال در آن تشريح می

 گردد. ارايه می مربوطه حل عددي

 هايهاي سوخت بدون استفاده از نتايج حاصل از تستپیش بینی دقیق گسیختگی در المان

 وجريان  ي دبیمحاسبه پیچیدگی، مشکل مذکورآزمايشگاهی امکان پذير نیست. يکی از داليل اولیه 

 حلی مذکورمي شرايط باشد. محاسبهمی هامیله هايمجتمعننده در طول آنتالپی  موضعی سیال خنک ک

 به دو دلیل عمده مشکل آفرين است:

 سطح مقطعهاي جريان ها، کانالمیله هايمجتمعهاي سوخت در اکثر به دلیل نحوه آرايش میله  .1

به سطح مقطع جريان گردد که نسبت سطح انتقال حرارت . اين تفاوت در اندازه باعث میدارند یمتفاوت

     بیشتر از ممکن استهاي جريان سیال در بعضی از کاناليکسان نباشد. بنابراين، آنتالپی ها کانال

تاثر م ي طرح راهاود. اين عدم موازنه در آنتالپی  سیال خنک کننده توزيع دبی کانالشهاي ديگر کانال

اختالف آنتالپی  يدر نتیجهو  تقريبا  مساوي استهاي جريان چون افت فشار در هر يک ازکانال ،دسازمی

مشابه اين حالت در حالتی که توزيع قدرت  رفتارآيد. ها بوجود میبین کانال یتبادل جرم ،هاکانال

 آيد. بوجود می نیز يکنواخت باشد به صورت غیر مجتمعيک  يهاحرارتی میله

   ل در بین مرز مشترک دو کانال تاثیر دبی و آنتالپی  موضعی هر کانال از حرکت تصادفی سیا  .2

هاي ي نوسانهاي طبیعی سیال خنک کننده به عالوهي اختالط ناشی از نوسانپذيرد. اين پديدهمی

گردد. هاي مجاور میها است که باعث کاهش اختالف آنتالپی  بین کانالوسايل مکانیکی نظیر شبکه

ها دارد. در هاي میلههمی در دبی جريان و آنتالپی مجتمعها، تاثیر مي اختالط سیال بین کانالپديده

است و يا ها پرداخته شدهي میلههاي انجام يافته، يا فقط به بررسی جريان تک فازي در مجموعهتحلیل

 ي اختالط ياد شده صرف نظر شده است. شده از تاثیر پديده اگر جريان دو فازي در نظر گرفته
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passing the coolant through inner side of fuel rods were applied instead of the solid 

rods, used in the common reactors. 

To determine the fraction of power generated in annular fuel rods and transformed 

from inner and outer channel surfaces, a program in FORTRAN field was written. 

The program was linked with COBRA-EN code. The thermo-hydraulic parameters 

of the new model were obtained. Previously, the model had been used in 

Westinghouse 3411 MWth PWR using VIPRE-01 code. The same conditions were 

applied to the COBRA-EN code. The results showed that 43% and 57% of total 

power took out from inner and outer channel, respectively. The maximum 

temperature of the fuel rods decreased from 2650K in solid case to 980K in the 

annular one. Increasing the power and flow rate to 150% of the nominal conditions, 

the maximum temperature of the solid fuel rod increased above 3000K, higher than 

the critical temperature of UO2, but at the same conditions in the annular fuel rods it 

increased to 1256K. The result of the coolant passing the hot channel showed a 

similar shame for the two models. The fluid quality was changed from 9.6% in the 

hot channel of the solid rods to 9.2% in the inner channel and 11.5% in outer 

channel of the annular rods. Increasing the coolant temperature, the MDNBR 

reduced from 1.446 in the solid fuel rod to 1.318 in the inner channel of the annular 

fuel rods. Also, using the proposed model, the result showed that the generated 

power by the fuel rods could be increased (i.e. the ability of the heat removed by 

coolant was increased). 
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