مدلسازی عددی جریان دو فازی سیال در یک کانال خنک کننده راکتور هستهای در
حالت پایا با استفاده از روش drift-flux
غنچه ،باغبان*1؛ محسن ،شایسته2؛رضا ،سیاره1؛ محمدمهدی ،خلیفه شوشتری

3

1سازمان انرژی اتمی ،پژوهشگاه علوم و فنون هستهای ،پژوهشکده چرخه سوخت
 2سازمان انرژی اتمی ،شرکت ساخت و راه اندازی نیروگاههای اتمی
3دانشگاه صنعتی شریف ،دانشکده مهندسی انرژی ،گروه مهندسی هستهای

چکيده
با توجه به اهمیت بررسی سیستمهای دوفازی در راکتورهای هستهای در حالت پایا و گذرا در این مقاله پارامترهای
ترموهیدرولیکی جریان دو فازی در یک کانال خنک کننده در حالت پایا به دست آورده شده است .بدین منظور ،پس از
تقسیم کانال به تعداد مناسبی حجم کنترل معادالت بقا در حالت پایا جداسازی شده و سپس با استفاده از روش

Drift-

-4 Fluxمعادلهای ،پارامترهای ترموهیدرولیکی از جمله کسر حجمی بخار ،توزیع دمایی و افت فشار دو سر کانال
محاسبه شده است .در نهایت برای اعتبار سنجی نتایج به دست آمده از نتایج شبیهسازی با کد  COBRAاستفاده شده
است.
کلید واژه ها :مدل  ،Drift-Fluxجریان دوفازی ،حالت پایا ،کسرحجمی بخار ،کد COBRA

.1مقدمه
با توجه به استفاده گسترده صنعت از سیستمهای مهندسی که با جریانهای دوفازی کار میکنند ،طراحی
بهینه و اطمینان از عملکرد ایمن این سیستمها بسیار مورد توجه قرار گرفته است .در این میان مدلسازی
جریانهای دوفازی در کانالهای قلب یک راکتور هسته ای نقش بسیار مهمی در بررسی عملکرد ایمن آن
خواهد داشت .بدین منظور و برای به دست آوردن مشخصات جریان سیال بایستی معادالت بقا به شکل مناسبی
نوشته شده و پس از حل این معادالت با استفاده از روشهای عددی مناسب پارامترهای ترموهیدرولیکی سیال
محاسبه گردد .تاکنون سه مدل اصلی برای حل معادالت حاکم بر جریانهای دو فازی پیشنهاد شده است که
این مدلها عبارتند از :مدل تعادلی همگن ( ،)HEMمدل  [1] Drift-Fluxو مدل دوسیاله]2و .[3برخالف
مدل تعادلی همگن ،با در نظر گرفتن دو فاز به شکل کامالً جدا از هم و نوشتن معادالت بقا به طور جداگانه
برای هر فاز ،میتوان به نتایج دقیقتری رسید] .[4برای این منظور الزم است سه معادله اصلی بقای جرم ،انرژی
و مومنتوم برای دو فاز حل گردد .با این وجود حل شش معادله بقا عالوه بر پیچیدگی محاسبات این مدل
مشکالتی از قبیل پایداری سیستمهای عددی را به دنبال خواهد داشت] .[5به همین دلیل روش Drift-Flux
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که اولین بار توسط  [2] Zuber-Findlayارائه گردید ،توسعه چشمگیری یافته است .در این روش حرکت
کل مخلوط توسط یک معادله بقای مومنتوم توصیف شده و سپس حرکت نسبی بین دو فاز به وسیله یک معادله
مناسب سینتیکی کمکی مدلسازی میگردد .بنابراین قابلیتهای اصلی این روش زمانی خود را نشان خواهد
داد که حرکت بین دو فاز به درستی تخمین زده شود] .[3روش  Drift-Fluxرا میتوان به شکل چهار
( معادالت بقای جرم ،مومنتوم و انرژی مخلوط و یکی از معادالت بقا برای یکی از فازها) و پنج معادلهای
(معادالت بقای جرم ،مومنتوم و انرژی مخلوط و دو تا از معادالت بقا برای یکی از فازها) نوشت .در این مقاله
از روش -4معادلهای برای مدلسازی سیستم دو فازی استفاده شده است.

 .2روش کار
برای مدلسازی سیستم دو فازی ،کانال خنک کنندهای با قطر هیدرولیکی و طول به ترتیب  1/11mو
 3/5mدر نظر گرفته شده و معادالت بقا در حالت یک بعدی به شکل زیر برای آن نوسته شده است]:[1
 معادله بقای جرم مخلوط

)  (v 
m m 0
z

()1



m
t

در معادلهی فوق  ρmو  vmبه ترتیب دانسیته و سرعت مخلوط دو فازی است.
 معاله بقای جرم فاز گاز
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V gj 
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()2

در این رابطه ،Γ،نرخ خالص تولید بخار α ،کسر حجمی بخار ρg ،و  ρlدانسیته فاز گاز و مایع و  V gjسرعت
 Driftمتوسط فاز گاز است.
 معادله بقای مومنتوم مخلوط
  g  l
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V gj 
 1   

m



()3
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در معادلهی فوق  gشتاب جاذبه ftp ،ضریب اصطکاک دو فاز Gm،سرعت جرمی مخلوط مایع و بخارDe ،
قطر هیدرولیکی کانال و  Pفشار سیال است.
 معادله بقای انرژی مخلوط
()4

 p
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در معادله فوق  hmآنتالپی مخلوط q" ،شار حرارتی Az ،سطح مقطع کانال و  Phمحیط کانال است .باتوجه
به در نظرگرفتن حالت پایا در ایم مقاله ،کلیه جمالت مشتق وابسته به زمان در معادالت باال حذف میگردد.

307

پس از آن با تقسیم بندی محوری کانال به تعداد مناسبی حجم کنترل ،معادالت بقا جداسازی و حل شده است.
در حل این معادالت از روش حجم محدود و تفاضالت مرکزی برای تخمین مقادیر مشتقات مکانی در هر
حجم کنترل استفاده شده است .در نهایت پس از انتخاب معادالت کمکی مناسب شامل معادالت محاسبه
پارامترهای ترمودینامیکی سیال ،معادالت تخمین میزان انتقال حرارت بین دیواره کانال و سیال و ...پارامترهای
ترموهیدرولیکی سیال در کانال به دست آورده شده است .همچنین با توجه به غیر خطی بودن معادالت برای
حل آنها از روشهای حدس و خطا استفاده شده است .همانگونه که اشاره شد برای استفاده از روش Drift-
 Fluxالزم است سرعت نسبی بین دو فاز تعیین گردد .معادلهای که برای تخمین این سرعت استفاده میشود
عبارتست از:

)  m (Vgj  (C0  1)vm
)  m  (C0  1) ( l   g

()5

Vgj 

در این رابطه  Vgjسرعت  Diftو  C1پارامتر توزیع است .این دو مقدار به ترتیب نشان دهنده حرکت نسبی
دو فاز و اثرات کسر حجمی بخار میباشند .مقدار این دو پارامتر که به رژیم جریان ،شکل هندسی کانال ،فشار
و دبی جرمی سیال بستگی دارد ،از روابط تجربی به دست میآید .در این مقاله با توجه به گستره کاری از رابطه
تجربی  Chexal and Lelloucheاستفاده شده است] .[6برای مدلسازی تولید بخار به منظور استفاده در
معادله بقای جرم فاز گاز از مدل  EPRIدر این برنامه استفاده شده است] .[7در این مدل فرض میشود تمام
گرمای دیواره به فاز مایع منتقل گردد .بخشی از این گرما در حقیقت صرف تبخیر مایع گشته و بخش دیگر آن
از طریق الیه مرزی و انتقال حرارت جابهجایی صرف گرم نمودن فاز مایع میگردد .براین اساس دو ضریب
انتقال حرارت جابهجایی تعریف میگردد .در صورتی که توده سیال در دمای اشباع قرار نداشته باشد ،آهنگ
تولید بخار و چگالش بخار در توازن با یکدیگر قرار خواهند گرفت .با در نظر گرفتن این موارد میتوان آهنگ
خالص تولید بخار را به وسیله رابطه زیر مدلسازی نمود:
()6

1
qH m
H DB H m
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(
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  max( 0,

()8

H m  H tom  0.5H DB

()9

2P
) )(Twall  Tsat
8.7
k
H DB  0.023 Re l0.8 Prl0.4 l
Dh
k
H HN  0.2 Re l0.662 Prl l
Dh
(H tom  1975 .3 exp

()11
()11

ضریب انتقال حرارت جابهجایی در جریان دو فازی از طریق رابطه تجربی  Chenبه دست آمده است] .[8در
این روش ضریب جابجایی حرارت به دو بخش تقسیم میشود-1:انتقال حرارت جابجایی ناشی از
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جوشش -2 ،hONBانتقال حرارت جابجایی ناشی از جریان سیال که از رابطه ( )11بدست میآید .مقادیر این
دو جمله عبارتند از:
()12
()13

 k 0.79C p0.45  0.49 g 0.25 
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پس از توسعه معادالت کمکی الزم و جداسازی معادالت بقا ،برای حل معادالت ،ابتدا دما و فشار تمام حجم
کنترل ها حدس زده شده و سپس با توجه به خواص ترمودینامیکی به دست آمده از جدولی که بدین منظور
تهیه شده است ،فشار و دمای سیستم از حل معادالت بقا به دست خواهد آمد .عالوه بر این در هر مرحله کسر
حجمی بخار و کیفیت غیر تعادلی بخار که به ترتیب نسبت حجم و جرم بخار به حجم و جرم مخلوط را نشان
می دهد محاسبه خواهد شد .به این ترتیب پس از همگرایی جوابها برای هر حجم کنترل ،پارامترهای
ترموهیدرولیکی کانال به دست آورده خواهد شد .پس از یافتن دمای سیال ،توزیع دمایی در سوخت از طریق
حل معادله رسانش در حالت پایا و دو بعدی به دست آورده خواهد شد:
k 2T  S  0

()16

در این معادله  kضریب رسانش حرارتی مواد سازه حرارتی است که به صورت تابعی از دما در نظر گرفته
میشود.شکل جداسازی شده این معادله با انتگرالگیری از هر یک از جمالت معادله روی حجم سلول بدست
میآید.

 .3نتایج
به منظور محاسبه پارامترهای ترموهیدرولیکی سیستمهای دوفازی با استفاده از روش  Drift-fluxجریان
عبوری خنک کننده از یک کانال عمودی مدل سازی شده است .برای این کار برنامه کامپیوتری به زبان فرترن
 91نوشته شده است .توزیع محوری توان در این کانال به شکل کسینوسی بوده و توان تولیدی آن 69111 w
در نظر گرفته شده است  .همچنین فرض شده است خنک کننده در حالت مادون سرد و در دما و فشار به
ترتیب  554/15kو  13/25MPaوارد کانال گردد .با وارد کردن این مقادیر به عنوان پارامترهای ورودی به
برنامه نوشته شده توزیع دما و دانسیته در طول کانال به دست آورده شده است(شکلهای 1و .)2همچنین به
منظور اعتبارسنجی نتایج به دست آمده پارامترهای سیستم در نظر گرفته شده با استفاده از کد ترموهیدرولیکی
 [7]COBRA-ENنیز برای کانالی با همین مشخصات به دست آمده است .هرچند این کد اساس ًا برای
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محاسبه پارامترهای مجتمعهای سوخت به کار میرود با توجه به امکان استفاده از روابط مربوط به روش
 Drift-fluxمی توان با در نظر گرفتن یک کانال منفرد نتایج آن را با روش به کار رفته در این مقاله مقایسه
نمود.
610
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بدین منظور با نوشتن ورودی مناسب و در نظر گرفتن مشخصات کانال و جریان یکسان و همچنین استفاده از
روابط تجربی تخمین کسر حجمی بخار و پارامترهای  Driftمشابه ،در کد  COBRAنتایج این شبیهسازی
نیز در شکل های مذکور آورده شده است .عالوه بر دما و دانسیته ،کسر حجمی بخار و کیفیت غیر تعادلی در
طول کانال در شکلهای ( )3و ( )4نشان داده شده است .با توجه به این شکلها میتوان پیش بینی نمود که
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 نمودار توزیع دمای سطح غالف نیز در شکل.از ابتدای کانال دو فازی خواهد شد1/588 m سیال در فاصله
.) نشان داده شده است5(

 بحث و نتيجه گيری.4
معادالت بقا به عنوان معادالت اصلی توصیف کننده جریان سیال دوفازی در یک کانال عمودی با استفاده از
 در این مقاله بررسی شده و در نهایت نتایج به دست آمده در هر مرحله از کار با دادههایDrift-Flux روش
 در میانDrift-Flux  روش. مقایسه گردیده استCOBRA-EN به دست آمده از شبیه سازی با کد
روشهای دیگر از جمله روش دو سیاله دارای مزایایی از جمله پیچیدگی کمتر محاسبات و پایداری بیشتر
inter-( عالوه بر این در این روش به تخمین تعداد کمتر جمالت مرتبط کننده فازها.روشهای عددی است
 هرچند در سیستمهای دو فازی با.) نیاز است و بنابراین محاسبات تا حد زیادی سادهتر خواهد بودphase
، با توجه به گستره کاری راکتورها، نمیتواند نتایج دقیقی داشته باشدDrift-Flux کسرهای حجمی باال روش
خصوصاً راکتورهای آبی تحت فشار(کسرهای حجمی نسبتاً پایین) میتوان از این روش در تخمین پارامترهای
.سوخت و جریان سیال استفاده نمود
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