تحلیل و بررسی محاسبات مصرف سوخت یک مجتمع سوخت  VVER-0111 LEUبا
استفاده از کد دراگن
محسن ،اکبرزاده*1؛ کمال ،حداد  2؛ احمد ،پیروزمند
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 -1دانشگاه شیراز ،دانشکده مهندسی مکانیک ،گروه راکتور
 -2دانشگاه شیراز ،دانشکده مهندسی مکانیک ،گروه راکتور
 -3دانشگاه شیراز ،دانشکده مهندسی مکانیک ،گروه راکتور

چکیده
دراگن یک کد شبکه می باشد که می تواند محاسبات مصرف سوخت را برای یک مجتمع سوخت انجام دهد.
ماژولی که دراگن بدین منظور از آن استفاده می نماید

EVO:

می باشد.در این مقاله ،یک مجتمع سوخت از نوع

 VVER-8111 LEUشبیه سازی شده است و تغییرات دانسیته اتمی ایزوتوپ ها و

بر حسب مصرف سوخت

محاسبه شده است .نتایج بدست آمده مطابقت خوبی با نتایج بدست آمده از سایر کدها دارد.

واژههای کلیدی :دراگن،مصرف سوخت ،مجتمع سوخت

VVER-8111 LEU

مقدمه
در یک راکتور از محاسبات مصرف سوخت به منظور بررسی مصرف ایزوتوپ ها مختلف بر حسب زمان،
استفاده می شود .پیش بینی دقیق پارامترهای نوترونیک راکتور نیازمند شبیه سازی دقیق فرآیند ترابرد8ذرات با
استفاده از حل معادله ترابرد می باشد.کدهایی از قبیل کد  MCNPX ،WIMSو دراگن می توانند محاسبات
مربوط به تهی شدن 2را انجام دهند .به منظور انجام این محاسبات کد دراگن از ماژول  EVO:استفاده می
نماید.این ماژول محاسبات تهی شدن درون قلب 3و خارج 4آن را با استفاده از دو روش زیر انجام میدهد:
 -8حالت شار ثابت
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 -2حالت توان ثابت
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transport

8

depletion

2

In-core

3

Out-of-core

4

Constant flux depletion

5

Constant power depletion
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در این مقاله صحت کد دراگن با استفاده از پیش بینی رفتار نوترونی یک مجتمع سوخت VVER-8111

 LEUمی باشد که این مجتمع سوخت حاوی  UO2و  UO2GdO3می باشد.

محاسبات مصرف سوخت در کد دراگن][2
معادالت تهی شدن برای ایزوتوپ های مختلف یک کتابخانه با استفاده از مصرف سوخت حل می شوند.در
حالت محاسبات تهی شدن در درون قلب،فرض میشود که تغییرات شار برای هر مرحله زمانی( 8دوره
تابشی )2به صورت خطی باشد .تمامی اطالعات مورد نیاز برای محاسبات مصرف سوخت پیدرپی در -
ساختارهای داده مربوط به مصرف سوخت ذخیره میگردد.بنابراین ،در هر زمان می توان به گام زمانی ماقبل
رجوع کرد و محاسبات را دوباره از آنجا شروع نمود.
در هر مخلوط ایزوتوپی در یک سلول واحد ،تهی شدن  kایزوتوپ در بازه زمانی )  (t1, tfبه صورت زیر
خواهد بود:
dN k
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که درآن داریم:
تعداد ایزوتوپ هایی که تهی می شوند

K

تعداد ایزوتوپ های شکافت پذیر که محصوالت فیژن تولید می نمایند.

L
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Time stage

8

Irradiation period

2

دانسیته  kامین ایزوتوپ که وابسته به زمان می باشد

) N k (t

سطح مقطع وابسته به زمان و لتارژی 8مربوط به  kامین ایزوتوپ

)  x ,k (t , u

 x=aواکنش جذب

 x=f ،واکنش فیژن  ، x= γ ،واکنش radiative capture

شار نوترون وابسته به زمان و لتارژی

)  (t , u

بازده فیژن برای تولید محصول شکافت  kناشی از فیژن ایزوتوپ شکافت پذیر l ،

Ykl

تابت واپاشی رادیواکتیو در ترم )   x ,l (t ) (tبرای تولید ایزوتوپ  kبوسیله ایزوتوپ l

) mkl (t

تابت واپاشی رادیواکتیو برای ایزوتوپ  kام

k

دراگن محاسبات تهی شدن را به دو روش زیر انجام می دهد:
-8حالت شار ثابت
 -2حالت توان ثابت -در این حالت ،توان آزاد شده به ازای عنصر سنگین اولیه در ابتدای مرحله و انتهای آن
برابر با مقدار ثابت  Wمی باشد

تعریف مسئله
مجتمع سوخت  [8] VVER-8111مورد نظر به صورت هگزاگونال بوده و شامل یک کانال مرکزی 382 ،میله
سوخت( 82عدد آن حاوی  U/Gdمی باشد) و  81عدد کانال هدایت کننده میباشد .گام شبکه این مجتمع
سوخت برابر  23/6سانتی متر بوده و غالف میله ها آلیاژ  Zr-Nbمیباشد.گام میله های سوخت درون مجتمع
برابر  8/275سانتی متر بوده و قطر داخلی و خارجی غالف سوخت به ترتیب برابر  1/772و 1/081
سانتی متر می باشد.در جدول 8-ترکیب سوخت و کند کننده آورده شده است.
جدول 1-ترکیب سوخت و کند کننده در مجتمع سوخت مورد نظر

Lethargy
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8

نام ماده
غلظت

O 461113E-2

)(at./b-cm

11

ترکیبات
U 461214E-4

232

U 262112E-2

234

مورد نظر

سوخت  LEUبا غنای % 3/7
UO2

سوخت  LEUبا غنای:
852

855

Gd 851548E-4

856

851

Gd 351785E-4

Gd 255850E-6

234

U
Gd 255612E-4

861

Gd 256716E-4

232

U 762472E-4
162214E-2

 %3/1از U-232

U/Gd
 % 4از Gd2O3

854

Gd 257313E-5

11

O 461424E-2

857

Gd 850411E-4

Nb 46222E-4

Zr 46222E-2

آلیاژ زیرکونیم

غالف

Hf 16227E-1

آب سبک با غلظت بورون 161 g/kg
11B 46724E-1

H 16717E-2

11B 16242E-2

11O 36324E-2

 = 272 Kدمای کند کننده

کند کننده

 = 167232 g/ccدانسیته

نتایج
محاسبات صورت گرفته برای بنچ مارک مورد نظر تحت شرایط زیر می باشد:

(غلظت تعادلی)  = 575, 835Xe and 840Smکندکننده = 8127 K, TسوختT

شکل  – 1شماره گذاری سلول های مجتمع سوخت
مورد نظر برای تقارن 1/1
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شکل  -2مجتمع سوخت [3] VVER-1111 LEU

دانسیته توان مورد نظر برابر  811MWt/m3بوده و مصرف سوخت مورد نظر تا مقدار  41 MWd/kgHMدر
نظر گرفته شد ه است.تمامی محاسبات کد دراگن تحت شرایط مرزی زیر صورت گرفته است:
-8جریان برابر صفر است  -2نشت محوری برابر صفر است
نتایج محاسبات با نتایج بدست آمده از کدهای  WIMS1A, Multicellو نتایج موجود در بنچ مارک مورد
نظر مقایسه گردید .به عالوه ،پارامتر  kinfبرای مجتمع سوخت مورد نظر محاسبه گردید و تغییرات آن بر
حسب مصرف سوخت در نمودار شکل 3-آورده شده است .نمودار شکل 4-تغییرات دانسیته اتمی  235Uدر
سلول شماره  24را برحسب مصرف سوخت نشان میدهد.شماره بندی سلول ها در مجتمع سوخت در
شکل 8-آورده شده است.نمودارهای  3و  4نشان می دهند که نتایج بدست آمده از کد دراگن مطابقت خوبی
با سایر نتایج دارند.برای مجتمع  ، LEUدر ابتدا ،میزان راکتیویته با افزایش مصرف سوخت افزایش مییابد
تا زمانی که  Gdکامال تهی میشود و سپس به صورت یکنواخت کاهش مییابد .دانسیته اتمی اورانیوم 235
بر حسب مصرف سوخت کاهش می یابد که این امر نشان دهنده مصرف آن می باشد .ایزوتوپ های
و

سطح مقطع جذب باالیی در ناحیه حرارتی دارند ،به همین خاطر تا زمان مصرف کامل

آنها(حدود  (MWd/kgHM 81راکتیویته افرایش نسبی خواهد داشت و پس از ان راکتیویته روند کاهشی
خواهد داشت.

شکل -3تغییرات  kinfبرحسب مصرف سوخت
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 برحسب مصرف سوختU-232  تغییرات دانسیته اتمی-4 شکل
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