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چکیده
در اين مطالعه قسمتی از مجموعه ميله هاي سوخت نيروگاه بوشهر به صورت عددي با استفاده از ابزار کد مونت کارلو
و ديناميک سياالت محاسباتی به صورت توامان شبيه سازي شده است و پارامترهاي ترموهيدروليکی سيال خنک کننده
نظير ضريب انتقال حرارت متوسط سيال -سوخت در طول کانال و بردارهاي سرعت سيال خنک کننده هنگام عبور از
کانال با در نظر گرفتن اثر همسايگی کانالهاي مجاور بدست آمده است .با شبيه سازي مونت کارلو قلب راکتورتوسط
کد  MCNPتوان توليدي در ميله هاي سوخت موجود در کانال مورد نظرمحاسبه شده و با انجام کوپلينگ بين کدهاي
 MCNPو  ANSYS-CFXو رسيدن به همگرايی قابل قبول محاسبات ترموهيدروليک انجام گرفته است.
کلید واژه ها  :ديناميک سياالت محاسباتی ،راکتور آبی تحت فشار ،مونت کارلو ،تحليل نوترونيک و
ترموهيدروليک

.1مقدمه
در راکتورهاي آبی سيال کاري ،نقش دوگانه ي خنک کننده و کند کننده را دارد .انتقال حرارت دائم ازميله هاي
سوخت راکتورهسته اي می بايست بگونه اي باشد که دماي سطح ميله سوخت همواره درمحدوده ايمن قرار
گيرد .يکی ازمهمترين چالشهاي طراحی راکتورها از نقطه نظرايمنی و کارکرد ايمن آنها ،شناخت صحيح رفتار
ترموهيدروليکی سيال در عبور از دسته ميله هاي سوخت می باشد .بررسی پارامترهاي ترموهيدروليکی از قبيل
دماي سيال در نقاط مختلف کانال سوخت ،سرعت و نحوه توزيع سرعت در کانال ،افت فشار و محاسبه توان
مورد نياز پمپ جهت به گردش در آوردن سيال خنک کننده نقش کليدي در طراحی يک مجموعه سوخت با
کارايی حرارتی باال دارد .لذا بدون داشتن اطالعات جامع در اين زمينه ،توانايی راکتور در انتقال حرارت ايمن
به صورت بايسته و شايسته قابل پيش بينی نخواهند بود و نيز حاشيه هاي ايمنی راکتور مجهول خواهند ماند.
تاکنون روشهاي متفاوتی براي تحليل رفتار ترموهيدروليکی سيال خنک کننده حين عبور از مجموعه سوخت
هسته اي بکار گرفته شده است که می توان به روشهاي تحليلی ،تجربی و روشهاي عددي اشاره کرد ].[4-1
در اغلب موارد ترکيب روشهاي عددي و تجربی با يکديگر اطالعات بسيار مهمی به طراحان و شرکتهاي
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سازنده مجموعه ميله هاي سوخت می دهد .با توجه به رشد گسترده کدهاي محاسباتی هسته اي و همچنين
پيشرفتهاي اخير در زمينه قدرت محاسباتی کامپيوترهاي ،روشهاي تحليلی مبتنی بر محاسبه عددي مورد عالقه
مهندسان و طراحان سوخت هاي هسته اي قرار گرفته است .در اين تحقيق ساختار جريان سيال و مشخصه
هاي انتقال حرارت مجموعه سوخت نيروگاه بوشهر که از نوع  VVER-1111می باشد مورد بررسی قرار
گرفته است .همچنين با شبيه سازي مونت کارلو قلب راکتور توسط کد  MCNPو انجام محاسبات نوترونيک،
توان توليدي در ميله هاي سوخت موجود در کانال مورد نظرمحاسبه شده است.

شکل  -1طرحواره مدار حرارتی يک راکتور آبی تحت فشار

 .2شبیه سازی نوترونیک ترموهیدرولیک
به منظور شبيه سازي توامان نوترونيک – ترموهيدروليک مجموعه سوخت نيروگاه بوشهر ،دامنه محاسباتی و
پارامترهاي مدلسازي نظير هندسه و چينش مجتمع هاي سوخت و درصد غناي ميله هاي سوخت و همچنين
شرايط مرزي با توجه به اطالعات ارايه شده در  PSARنيروگاه اتمی بوشهر انتخاب شده است .ابتدا يک ششم
قلب راکتور توسط کد  MCNPمدل سازي شد (شکل .)2سپس تحليل ترموهيدروليکی مطابق دامنه محاسباتی
نمايش داده شده در شکل  8انجام گرفت .قطر ميله هاي سوخت  9/1ميليمتر و فاصله مرکز تا مرکز ميله هاي
سوخت براربر  12/8ميليمتر می باشد .همچنين ضخامت شبکه نگهدارنده سوخت با توجه به ابعاد مدل واقعی
معادل  1/5ميلی متر در نظر شده است .آب تحت فشار  15/5مگا پاسکال به عنوان سيال خنک کننده ،حرارت
ايجاد شده در ميله هاي سوخت را جذب می کند .رژيم جريان کامال آشفته است و با توجه به تقارن فيزيکی
موجود در محل قرارگيري ميله هاي سوخت ،هفت ميله سوخت مدل سازي شده است .در ورودي دامنه
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محاسباتی ،سرعت سيال خنک کننده مقدار ثابت معادل  5/6متر بر ثانيه در نظر گرفته شده است و در مرز
خروجی گراديان کليه متغير ها نسبت به راستاي ميله هاي سوخت صفر می باشد .در مرز ميله ها قانون ديواره
برقرار شده است .تعداد نقاط شبکه نهايی براي به منظور مستقل بودن جواب از شبکه در معادل  2/8ميليون
گره است .شکل 8فلوچارت محاسبات

MCNP

و

ANSYS

را نمايش ميدهد .با انجام محاسبات نوترونيک

توسط کد  MCNPو استفاده از تالی هاي مناسب (تالی  (F6و انجام محاسبات ،مقدار گرماي توليدي در هر ميله
سوخت محاسبه شد .با استفاده از مقدار بدست آمده شار گرمايی در سطح ميله سوخت ،براي هر هفت ميله
سوخت محاسبه شده و به عنوان شرط مرزي گرمايی به نرم افزار  CFXوارد شد .بعد از انجام محاسبات مقدار
دما در سطوح مختلف کانال بدست آمد و با استفاده از دماهاي بدست آمده براي سوخت و سيال خنک کننده،
چگالی ها و سطوح مقاطع نوترونی متناظر با اين دماها محاسبه شد و به عنوان ورودي کد

MCNP

وارد

محاسبات نوترونيک گرديد .اين روند تا آنجا ادامه يافت که يک همگرايی در دماها و چگالی ها حاصل شد.

شکل .2شبیه سازی توسط کد  .MCNPالف :یک ششم قلب .ب :مجتمع های سوخت  .ج :یک مجتمع سوخت .د :یک کانال
مجتمع سوخت حاوی هفت میله سوخت مورد مطالعه.
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شکل . 3شبیه سازی کانال جریان با هفت میله سوخت  .الف :مقطع کانال همراه با اسپیسر گرید .ب :مش بندی هندسه شبیه
سازی شده .ج :طول مورد مطالعه همراه با دو اسپیسر گرید در نظر گرفته شده.

شکل 4فلوچارت محاسبات  MCNPو ANSYS

 .4نتایج
شکل  5کانتور تغيييرات سرعت را در چندين سطح مقطع در باالدست و پايين دست اسپيسر گريد دوم نشان
می دهد .مشاهده می شود که سرعت با گذر از اسپيسر گريد تغيير می کند .سرعت بعد از ورود به اسپيسر
گريد سريعا افزايش می يابد و در وسط اسپيسر گريد به مقدار ماکزيمم خود می رسد و سپس به سرعت افت
می کند .يک روند افزايشی در سرعت سيال خنک کننده هنگام عبور از اسپيسر گريد مشاهده می گردد.

شکل .5کانتورتغییرات سرعت جریات در چندین مقطع جریان در باال دست و پایین دست جریان اسپیسر گرید دوم.

در شکل  6تغييرات نسبت ) ،(Nu/Nu1که  Nu1عدد نوسلت جريان باالدست و بعد از اسپيسر گريد می باشد،
را در طول اسپيسر گريد دوم نشان می دهد .اين نتايج با نتايج بدست آمده توسط  ،]6[ Rehmeمطابقت قبل
قبولی دارد.
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شکل .6تغییرات نسبت ) ،(Nu/Nu0در طول اسپیسر گرید دوم.

بحث و نتیجه گیری
نتايج تحليل سه بعدي جريان سيال در قلب راکتور نيروگاه بوشهر نشان می دهد ،سرعت سيال در
محل نگهدارنده هاي سوخت افزايش می يابد که اين مساله باعث افزايش افت فشار و افزايش ضريب انتقال
حرارات موضعی می گردد .جريان عرضی و چرخشی در اين مقاطع مشاهده می گردد که متاثر از وجود شبکه
نگدارنده ميله سوخت می باشد و منجر به افزايش آشفتگی سيال خنک کننده در طول کانال می گردد .با اينحال
جريانهاي عرضی با افزايش فاصله از شبکه نگدارنده کاهش می يابد .بيشترين مقدار ضريب انتقال حرارت
موضعی در محل نگهدارنده هاي ميله سوخت اتفاق می افتد .عدد بی بعد نسبی نوسلت در محل نگهدارنده
هاي ميله سوخت افزايشی به صور متوسط در حدود  1/8برابري نسبت به مقدار آن در انتهاي اسپن ميله هاي
سوخت دارد.
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