بررسي جابجايي طبيعي سيال با خواص متغير در راکتور مينياتوري چشمه نوترون اصفهان
اسماعيل ،قهرماني؛ جمشيد ،خورسندي*؛ مسعود ،احمدي؛ جواد ،عبادتي اصفهاني
سازمان انرژي اتمي ايران ،پژوهشگاه علوم و فنون هستهاي ،پژوهشکده راکتور

چکيده:
جابجايي طبيعي پديده اصلي و غالب در انتقال حرارت راکتور مينياتوري ميباشد .در اين مطالعه ،جابجايي طبيعي در راکتور
مينياتوري اصفهان با نرمافزار فلوئنت شبيهسازي شده و مورد بررسي قرار گرفته است .خواص سيال متناسب با دما و شار
حرارتي قلب راکتور متناسب با شار نوتروني کانال خشک و ثابت با زمان در نظر گرفته شده است .نرخ جريان جرمي سيال
در شبيهسازي با استفاده از سيال با خواص متغير ،تقريبا  51درصد بيشتر از نرخ آن با خواص سيال ثابت است و روند رو
به افزايش دارد .تفاوت دماي سيال ورودي به قلب و خروجي از آن نشان ميدهد که نتايج شبيهسازي سيال با خواص متغير
با دما با دادههاي تجربي تطابق دارد.
واژههاي کليدي :جابجايي طبيعي ،انتقال حرارت ،فلوئنت ،راکتور مينياتوري اصفهان

مقدمه
راکتور مينياتوري چشمه نوترون اصفهان ،5راکتور تحقيقاتي کم توان با غناي باالي اورانيوم به عنوان سوخت  ،آب
سبک به عنوان کندکننده و خنککننده و محافظ و برليم به عنوان بازتابنده است (شکل  .)5در توان اسمي  03کيلو
وات شار نوتروني در کانال تابش داخلي که در بازتابنده جانبي قرار دارد ،حدود  5351نوترون بر سانتيمتر مربع بر
ثانيه است .راکتور توسط انستيتو انرژي اتمي چين ساخته شده است و کاربرد آن براي آناليز به روش فعالسازي
نوتروني ،آموزش و توليد راديوايزوتوپ است [ .]5راکتور به گونهاي طراحي شده است که نسبت کنندکننده
(هيدروژن) به سوخت ( اورانيوم) برابر با  591است .قلب راکتور زيرکندشونده 1است و به علت ضريب راکتيويته
منفي دمايي ،اين راکتور به طور ذاتي ايمن است .عالوه بر آن گردش طبيعي سيال درون آن به ايمني آن ميافزايد.
از اين رو تحقيقات بسياري در مورد انتقال حرارت جابجايي طبيعي درون راکتور مينياتوري صورت گرفته است
[.]4-1
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عبدل بسيط 5و همکاران [ ]0معادالت ناوير استوکس را براي راکتور تحقيقاتي پاکستان ( ) PARR-1را بهدست
آوردهاند و جمالت کم اهميت را در معادالت حذف کردند .آنها نتايج شبيهسازي خود را با دادههاي راکتور در
توانهاي مختلف مقايسه کردند .در اين مطالعه همچنين نتايج دماي سطح غالف و دماي مرکز سوخت در شار
حرارتي مختلف نيز آورده شده است .عمر 1و همکاران [ ]1با کد ريلپ 0رفتار ترموهيدروليکي راکتور مينياتوري
سوريه را شبيه سازي کردند .در اين مطالعه اختالف دماي سيال ورودي و خروجي از قلب محاسبه شده و نتايج
شبيهسازي با دادههاي راکتور و با نمودار حاصل از شبيهسازي با کد  ATHLETمقايسه شده است .کد
ترموهيدروليکي ريلپ در مطالعات فراواني در مورد راکتورهاي تحقيقاتي استفاده شده است [.]8-6
در اين مطالعه ،گردش طبيعي سيال در راکتور مينياتوري اصفهان با استفاده از نرمافزار فلوئنت 4براي سيال با خواص
متغير با دما و ثابت با دما بررسي گرديده است .گمبيت 1نرمافزاري براي رسم هندسه جريان و شبکهبندي آن در
دو و سه بعد است .اين نرمافزار هندسه جريان را براي ورود به نرمافزار فلوئنت آماده ميکند .از فلوئنت براي
گسستهسازي معادالت ناوير-استوکس حاکم بر سيال استفاده ميشود و پس از حل معادالت به روشهاي عددي،
اطالعات ترموهيدروليکي براي کل قلب و محظه راکتور به دست ميآيد.

روش کار
رسم هندسه جريان و شبکهبندي آن با نرمافزار گمبيت
شکل  5هندسه جريان سيال درون مخزن و قلب راکتور مينياتوري اصفهان را نشان ميدهد .بهعلت تقارن تقريبي
مخزن راکتور ،يکچهارم از مخزن راکتور با نرمافزار گمبيت رسم شده است و شبکهبندي گرديده است .براي دقت
بيشتر اريفيس ورودي و خروجي جريان ،گريدپليت،6ميلههاي سوخت و ورودي و خروجي جريان با دقت رسم
شده و از شبکههاي ريزتري براي مش بندي قسمتهاي کليدي استفاده شده است.
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شکل  :5هندسه يکچهارم راکتور مينياتوري و شبکهبندي آن

شار حرارتي ميلههاي سوخت
ميلههاي سوخت به  54قسمت تقسيم شدند تا قابليت شار حرارتي غير يکسان داشته باشند .شار نسبي حرارتي
ميله هاي سوخت در راستاي عمود متناسب با شار نسبي نوتروني در کانال خشک راکتور مينياتوري که بهصورت
تجربي به دست آمده است ،در نظر گرفته شده است.
بارگزاري خواص متغير سيال
به علت گستره دمايي باال خواص سيال با دما متغير است .خاصيت ويسکوزيته سيال متناسب با دماي سيال است.
رابطه  5تابعيت دمايي ويسکوزيته را با دما بيان ميکند:
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()0

) 𝜇 = 0.000(0.9016 − 0.031001 𝑇 + 0.00020000 𝑇 0 − 0.1906 × 00−9 𝑇 3

که در اين رابطه دما بر حسب سلسيوس است .تابع دستي براي تعريف ويسکوزيته سيال با زبان برنامه سي براي
نرمافزار فلوئنت تعريف شده است .به علت اينکه نميتوان ضريب انبساط دمايي سيال را به صورت تابع دستي
تعريف کرد ،خاصيت چگالي سيال به صورت دستي تنظيم ميشود .رابطه چگالي با دما بهصورت رابطه 1است:
𝜌𝑑
𝑇𝑑

()0

× 𝜌𝛽 = −0/

که در اين رابطه  βضريب انبساط حرارتي و  ρچگالي سيال است .تابيعت ضريب انبساط حرارتي با دما متناسب
است با:
β = −0.206560 + 0.02960 T − 0.0000060 𝑇 0 + 5.35290 × 00−9 𝑇 3

()3

با گرفتن انتگرال از رابطه  1و قرار دادن ضريب انبساط حرارتي متناسب با دما ،و قرار دادن دماي مبنا(51 )T3
درجه سلسيوس رابطه  4که تغييرات چگالي را با دما نشان ميدهد ،بهدست ميآيد:
()2

)𝑇2

0 −0.0002092 𝑇 3 +0.33195×00−9

𝜌 = 666.1 e−0.0000(−1.16−0.206560 T+0.013255 T

حل معادالت بهصورت گذرا ميباشد و در هر گام زماني ،تکرارها تا خطاي نسبي  3/331ادامه مييابد.

يافتهها و بحث
در نرمافزار فلوئنت ،سطح بيروني مخزن بهصورت همدما و متناسب با افزايش دماي استخر با گذشت زمان در نظر
گرفته شده است .انتقال حرارت جابجايي فقط در پوسته مخزن منظور شده و در ساير قسمتهاي راکتور اين پارامتر
ناديده گرفته شده است .قدرت اسمي راکتور تقريبا بين  11تا  18کيلووات است .در اين شبيه سازي شار حرارتي
در توان اسمي  11/1کيلووات منظور شده است.
شکل  0مقايسه دبي جرمي جريان سيال از قلب را براي راکتور مينياتوري در توان اسمي آن در حالتي که خواص
سيال ثابت و متغير است مقايسه شده است .مشاهده ميشود با گذشت زمان ،در شبيهسازي با خواص متغير با دماي
سيال ،دبي عبوري سيال از قلب تقريبا  51درصد بيشتر از نتايج با خواص ثابت سيال روند رو به افزايش دارد .براي
مقايسه نتايج شبيهسازي با نرمافزار فلوئنت با داده هاي تجربي ،اختالف دماي سيال ورودي به قلب و خروجي از
آن با دادههاي تجربي مربوط به راکتور در توان اسمي و  13درصد توان اسمي مقايسه شده است (شکل  .)4همان
طور که از شکل  4آشکار است نتايج شبيهسازي با دادههاي تجربي تطابق قابل قبولي دارد .در نمودارهاي تجربي
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و شبيهسازي تفاوت دماي سيال ورودي به قلب و خروجي از آن کاهش مييابد که ميتوان آن را به افزايش ضريب
انبساط حرار تي سيال با دما نسبت داد .با گرم شدن سيال ضريب انبساط حرارتي آب افزايش مييابد و از اين رو
نيروي شناوري نيز افزايش مييابد و سيال با دبي بيشتر از قلب عبور ميکند و سبب کاهش اختالف دماي ورودي
سيال و خروجي سيال ميشود.
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 :4مقايسه نتايج شبيهسازي سيال با خواص متغير با دما با دادههاي کارکرد راکتور مينياتوري در توان اسمي و  13درصد توان اسمي

نتيجهگيري
جابجايي طبيعي در راکتور مينياتوري اصفهان با نرمافزار فلوئنت براي سييال با خواص متغير با دما شبيهسازي شد و نتايج با
دادههاي تجربي و نتايج سيال با خواص ثابت مقايسه شد .نتايج شبيهسازي سيال با خواص متغير با دما تطابق قابل قبولي با
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 با وجود افزايش آشفتگي سيال. درصد بيشتر از نتايج شبيهسازي با خواص ثابت است51 دادههاي تجربي داشتند و تقريبا
 افزايش ضريب انبساط حرارتي آب و همچنين کاهش ويسکوزيته سيال با افزايش دما،درون محفظه راکتور با گذشت زمان
.نرخ جرمي جريان درون قلب افزايش و اختالف دماي سيال ورودي به قلب و خروجي از آن کاهش مييابد
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