محاسبات نوترونیک یک مجتمع سوختی با سوخت پودری
علی ،پذیرنده؛ سروش ،حیدری سنگستانی*؛ پگاه ،غفاری
دانشگاه آزاد اسالمی واحدعلوم وتحقیقات تهران ،دانشکده فنی مهندسی  ،گروه مهندسی هسته ای

چکیده
این مقاله به بررسی نحوه استفاده ازسوخت هسته ای به صورت پودر در راکتورهای گاز –جامد می پردازد ،بدین
شکل که یک مجتمع سوختی معرفی شده که در آن سوخت پودری ،توسط گازهلیم به صورت سیال درآمده وامکان
کنترل اتوماتیک جریان گاز -جامد توسط کاربر فراهم می شود ،در نتیجه همزمان سموم سوختی تولید شده جداسازی
می گردد  .بنابراین باتغییر میزان پودر سوخت در گاز حامل ،استفاده کمتری ازمیله های کنترل صورت پذیرد .در این
تحقیق آنالیز نوترونیک پودر سوخت( ، )MOXگاز حامل سوخت وسیال خنک کننده،توسط کد محاسباتی
انجام شده است .اطالعات ورودی به

کدMCNP 4C

MCNP 4C

توسط محاسبات ترموهیدرولیک این طرح بهینه سازی شده

است.

کلمات کلیدی :سوخت پودری ،کد محاسباتی ، MCNP 4Cگاز حامل سوخت

مقدمه
سوخت پودری مورد نظر سوختی است که در ابعاد میکرومتر شکل گرفته ،توسط گاز هلیم سیال
می شود و درطول میله سوخت حرکت می کند .در جریان این حرکت شکافت رخ داده و حرارت تولید شده
 ،توسط گازحامل سوخت وگاز خنک کننده به مبدل انتقال پیدا می کند .از مزایای طرح پییشنهادی این است
که بتوان جهت کنترل راکتور از میزان سوخت درکانال سوخت نیز استفاده کرد  ،که این کمک شایانی به
اقتصاد نوترونی ونهایتا" میزان مصرف سوخت می کند .از طرف دیگر با توجه به تولید سموم مختلف نظیر
زینان و ساماریم در طی مراحل شکافت  ،با توجه به سیال بودن پودر سوخت  ،در هر عبور از کانال می توان
این سم وم را از سوخت جداسازی کرد و از اتالف قسمت زیادی از نوترونها توسط این سموم جلوگیری
نمود  .سیال پودری فوق به جهت یکسان کردن توزیع شکافت و انتقال حرارت از پائین و سیال خنک کننده
در خالف جهت جریان سوخت از باال وارد مجتمع شده و حرارت را ازروی غالف برداشت می کند.شکل 1
جریان سیال پودر سوخت در لوله سوخت را نشان می دهد .
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شکل : 1جریان سیال پودر سوخت در لوله سوخت

راکتور پیشنهادی نوعی از راکتورهای هسته ای است که ازگازهلیم به عنوان خنک کننده استفاده می کند  .در
این راکتور لوله های سوخت به صورت ساختار هگزا گونال در کنار یکدیگر قرار گرفته اند  .حجم
سوختهای سرامیکی در برابر تغییرات دما وتابش فوق العاده پایدار است .وجود تخلخل در مواد سرامیکی
باعث می شود در دماهای باال پارهای شکافت گازی به راحتی از داخل سوخت خارج شده واز متورم شدن
سوخت که کاهش میزان مصرف سوخت را به دنبال دارد جلوگیری کند و همینطور قابلیت جداسازی پاره
های شکافت بوجود می آید .از معایب سوختهای سرامیکی پایین بودن رسانایی حرارتی آنهاست  .که در
طرح ارائه شده با افزایش سطح نسبت به حجم به جهت پودری بودن سوخت ،بر این مسئله غلبه می کنیم
سوخت  UO2برای استفاده به عنوان سوخت در این راکتور هسته ای به دالیل زیر ترجیح داده می شود)1 :
باال بودن نقطه ذوب بدون تغییر فاز  )2نداشتن میل ترکیبی با سیال خنک کننده ومواد ساختمانی
راکتور) 3پایین بودن سطح مقطع جذب نوترون های حرارتی دراکسیژن )4قابلیت خروج پاره های شکافت
وعدم تغییر فاز تا نقطه ذوب با توجه به بررسی های انجام شده و کم بودن مقدار سوخت در واحد طول لوله
سوخت نسبت به راکتور با سوخت جامد ،در این نوع راکتور نوترون دیرتر کند شده و احتمال شکافت سریع
زیادتری وجود دارد  .بنابراین سوخت مورد استفاده در این نوع راکتور ترکیبی از  UO2و  PUO2می باشد.
][1]-[2]-[3

روش کار
به منظور شبیه سازی محاسباتی ،هندسه را بصورت یک مجتمع  11لوله ای با سوخت گازی دی اکسید
اورانیوم در نظر می گیریم (.شکل ) 2
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شکل  2مقطعی از هندسه مجتمع سوخت  11لوله ای  .ارتفـــــاع مجتمع سوخت نیم مترمی باشد .

نتایج محاسبات بررسی ابعاد مناسب لوله سوخت :برای دستیابی به ساختار مناسب لوله سوخت جهت
افزایش بهره وری ،ابعاد مختلف از لوله سوخت را با ثابت ماندن ضخامت غالف مورد بررسی قرار می دهیم
 .در شکل 3با محاسبه  keبرای تیپ های مختلف از ترکیب شعاع لوله سوخت و گام شبکه ،مشاهده می
کنیم که بهترین ساختار در شعاع داخلی لوله سوخت  11mmو ضخامت لوله (غالف)  2mmبا گام شبکه
 3.3در چینش هگزا گونال اتفاق می افتد .

شکل : 3تیپ های مختلف از ترکیب شعاع لوله سوخت و گام شبکه با در نظر گرفتن  keبررسی شده است

نتایج
در صورتی که مقدار سوخت درگاز حامل را تغییر دهیم شکل  keبرحسب چگالی سوخت
در گاز حامل بصورت خطی تغییر می کند که در شکل 4نشان داده شده است .
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شکل  4ضریب تکثیر بر حسب چگالی سوخت ( UO2با غنای  )%22در گاز حامل برای  11لوله سوخت

برای محاسبه ضریب تکثیر بی نهایت در کد  MCNP4Cاز "صفحات سفید به عنوان بازتابنده در
دیواره مجتمع سوخت استفاده می کنیم  .استفاده از بازتابنده ساده اصطالحی در کد  MCNP4Cموجب
افزایش بیشتری در ضریب تکثیر بی نهایت نسبت به بازتابنده کسینوسی می شود .مقدار  kinfبرای مجتمع
شکل  2با  11میله سوخت برابر  1.322به دست آمد .تاثیر غنای سوخت بر  keو مقایسه آن با سوخت
جامددر شکل  5مقایسه تغییر غنای سوخت در مجتمع با سوخت پودری و مجتمع با سوخت جامد با 11
لوله سوخت نشان داده شده است و در دو ستون آخر شکل مقدار  keبرای مجتمعی با سوخت جامد نشان
داده شده است .مقایسه در شرایط یکسان با در نظر گرفتن یک میله سوخت به ضخامت  1.1میلیمتر ،قطر 2
میلیمتر و جرم سوخت پودری برابر با  1.1کیلوگرم انجام گرفته است  .همانطور که می بینیم ضریب تکثیردر
مجتمع  11لوله ای با سوخت جامد با غنای  %13 ، %22بیشتر از مجتمع با سوخت پودری با غنای % 22
است .

شکل  : 5مقایسه تغییر غنای سوخت در مجتمع با سوخت پودری و مجتمع با سوخت جامد با  11لوله سوخت

بهینه سازی با در نظر گرفتن شرایط همزمان نوترونیک وترموهیدرولیک :در طی محاسبات نوترونیک و
ترموهیدرولیک مجتمع سوخت با  11لوله سوخت به منظور بهینه سازی از کد  MCNP4Cو کد CFX
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 ANSYS/استفاده شد .از این محاسبات بهترین مقدار سوخت پودری درون لوله سوخت که موجب
کمترین میزان خوردگی لوله سوخت می گردید برابر  5 kgبدست آمد .در این شبیه سازی از سوخت دی
اکسید اورانیوم  %42غنی شده وچگالی سوخت در گاز حامل  %12که  %32از میزان سوخت را دی اکسید
پلوتونیوم استفاده می شود  .میزان ضریب تکثیر موثر پس از انجام بهینه سازی برابر با  2.42341می
باشد.شکل  12تغییرات شار محاسبه شده توسط  MCNP4Cبرحسب انرژی نوترون از  2MeVتا
 14MeVدر مجتمع  11لوله با  5کیلوگرم سوخت گازی را نشان میدهد.

شکل  : 12تغییرات شار بر حسب انرژی نوترون از  2MeVتا  14 MeVدر مجتمع  11لوله سوخت

در شکل 11متوسط انرژی آزاد شده در هر گرم از سوخت برحسب طیف انرژی از  2Mevتا 14MeV
در مجتمع  11لوله سوختی بعد از بهینه سازی نشان داده شده است .

شکل  : 11متوسط انرژی آزاد شده در هر گرم از سوخت برحسب طیف انرژی از  2Mevتا  14Mevرا در 11لوله سوخت
برای نقطه بهینه سازی شده
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بحث و نتیجه گیری
گرچه در راکتور پیشنهادی محتویات داخل لوله سوخت نا متجانس می باشند ولی بعلت
جریان شاره ای متالطم بنظر میرسد که توزیع دما درراستای شعاعی با تقریب خوبی یکنواخت است .ضمنا
موارد زیر حائز اهمیت اند)1:جریان متالطم سیال ذرات اجازه می دهد که عملیات به صورت اتوماتیک کنترل
شود .زیرا افزایش دما باعث انبساط گاز و درنتیجه افت راکتیویته می گردد .بنابر این در مقابل تغییرات سریع
به سرعت عکس العمل نشان می دهد )2.مخلوط شدن سریع ذرات جامد باعث ایجاد شرایط یکنواخت
وجلوگیری از ایجاد نقطه داغ وسادگی واطمینان کنترل شود )3 .گردش ذرات جامد در بستر گاز  ،امکان
برداشت حرارت تولید شده درون لوله سوخت را عالوه بر خنک کننده خارج از لوله فراهم می سازد )4.از
لحاظ ایمنی و حالت گذرا مطلوبست و معایب این نوع راکتور عبارتست از  )1:برای بستر شامل ذرات ریز،
جریان گاز و انحراف از حالت ایده آل باعث بهره پائین تماس میگردد )2.زمان اقامت دانه های جامد متفاوت
است  ،این موضوع به ع لت مخلوط شدن ذرات در بستر و خروج تصادفی آنها می باشد  ،که نتیجه آن کم
شدن عملکرد است .
توجه به این نکته ضروری است  ،که مزایای اقتصادی و صنعتی قابل توجه این راکتور  ،بستگی به شناخت و
فایق آمدن بر معایب آن دارد.
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