بررسی و رفع منابع خطا در محاسبة پارامترهای محیط متخلخل برای راکتور تهران
روزبه ،وادی ؛ کامران ،سپانلو
سازمان انرژی اتمی ،پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای ،پژوهشکدة راکتور

چکيده :
نسبت های ابعادی تند هندسی باعث لزوم استفاده از روش های عددی پیشرفته با چگالی مش بندی باالدر مدل سازی
ترموهیدرولیک دقیق مجتمع سوخت راکتور هسته ای می شود .این امر شبیه سازی مستقیم کل قلب راکتور را از لحاظ
محاسبباتی بسبیارهزینه زا می کند .راه حل این مسئله استفاده از مدل محیط متخلخل است .در این مطالعه با استفاده از
نرم افزار  Fluentمدل بسبیار دقیقی از مجتمع سوخت راکتور تررا اراهه می شود .این مدل بعد از ححت سنجی برای
حالت کارکرد طبیعی ،جرت اسبببتخراا پارامترهای محیط متخلخل در حالت جابه جایی دزاد ب ار می رود .منابع خطا
در این محاسبات جستجو و رفع شده بطوری ه ام ا کاهش خطا در محاسبات به زیر یک درحد فراهم شده است.
کلمات کليدی  :مدل سازی  CFDمجتمع سوخت ،مدل محیط متخلخل ،انتقال حرارت جابجای دزاد

 .1مقدمه :
روش محیط متخلخل در مدل سبازی فیلترها ،کاتالیزورها ،بانک لوله و حفحه و بطور کلی هر کاربردی که با
نسببت های ابعادی تند و ییر متعارف سبروکار داشته باشد ،کاربرد دارد .برای استفاده از این مدل باید ابتدا با
ظرافت بخشبی از فابای مورد حل را بعنوا محیط متخلخل انتخاو و سببر

در این محیط تمامی پییید ی

های هندسبی حفف و بجای د ربرایب افت ویسب وز ناشبی از احط اا و افت اینرسی ناشی از انبسا یا
ال وابسته به دقت
انقباض مسبیر عبور جریا را در نظر رفت .وارب اسبت که دقت استفاده از این مدل کام ً
تخمین پارامترهای د است .روشرای مختلفی برای بردورد این پارامترها در محیط تعیین شده وجود دارد ].[1
در مورد راکتور این محیط مجتمع سببوخت د می باشببد که ام ا شببیبه سببازی دقیق عددی د بطور مجزا
وجود دارد .این امر در مرجع ] [2برای برای راکتور تحقیقاتی ] opal[3که از نوع استخری  22Mwاست ،طبق
دستورالعمل مرجع ] [4انجام شده است .سط مقطع مجتمع سوخت این راکتور که سازندة مشترکی با راکتور
تررا دارد ،بسبیار شببیه راکتور تررا است ،اما تعداد حفحات د  12و ارتفاع د در حدود  12درحد بلندتر
اسبت .میزا افت فشبار در این مجتمع سوخت درحالت کارکرد طبیعی حدود 12kpaزارش شده است ].[3
در حالی ه مرجع ] [2این افت فشببار را حدود  21kpaمحاسبببه می کند .با وجود خطای حدود  12درحببد،
همین مبدل برای تولید پارامترهای محیط متخلخل در حالت جابجایی دزاد ب ار رفته اسبببت .در بخش  1این
مقاله ربمن اراهه مدلی بسبیار دقیقتر برای راکتور تررا  ،ریشبه های این خطا بررسبی و رفع می شود .بخش
سبوم الگوی احال شده ای برای تولید دقیقتر پارامترهای محیط متخلخل اراهه و کاربرد عملی دنرا در کاهش
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خطای محاسبببات در مورد راکتور تررا به کمتر از یک درحببد نشببا می دهد .بخش دخر این مقاله شببامل
خالحه ای از نتایج حاحله است.

 .2مدل سازی مجتمع سوخت و بحث روی نتایج حاصله از حالت کارکرد طبيعی
جرت بردورد دقیق پارامترهای محیط متخلخل باید شبیه سازی مجتمع سوخت بنحوی انجام شود که تغییرات
دما و فشبارِ جریا عبوری از د با باالترین دقت مم ن محاسبه شود .برای این منظور هندسه نشا داده شده
در شب ل  2در نظر رفته شده است .این هندسه پیییده برای در نظر رفتن حداکثر جزهیات الزم از  2بخش
مجزا تشب یل شبده اسبت که بطور جدا انه در نرم افزار  Inventorتولید و در نرم افزار  Gambitشب ه بندی
شبده و نرایتاً در نرم افزار  Fluentبه ی دیگر متصبل و حل شده اند .این  2بخش شامل .2 :بخش مرکزی.1 ،
بخش جانبی .3 ،اتصببال انترایی .2 ،بخش باالیی و  .2بخش پایینی هسببتند .بخش جانبی در حقیقت فاببای
عبوری جریا جرت خن اری سببمت خارجیِ حببفحات جانبی را دربر می یرد .همانطور که دیده می شببود،
این ناحیه تا انترای مجاری ایجاد شبده در حفح نگردارندة ادامه دارد .قسمت های باال و پایین جرت در نظر
رفته شبد ارر ترکیب و مجزا شبد جریا حیاتی هسبتند و به این سبئوال پاسبی می دهند که اساساً تقسیم
بندی جریا بین مجاری مرکزی و جانبی چگونه اسبت 2 .مرز مشبترا این  2بخش بصورت مرز مش مجزا
تعریف شبده اند .این بدا معنی اسبت که شب ه بندی استفاده شده در  1طرف این مرز ی ی نبوده و در حین
حل با استفاده از روشرای پیشرفت میانیابی  ،تمامی متغییرهای مورد حل بین دو ناحیه مبادله می شوند .این امر
در شب ل  1نشبا داده شبده است .با این وجود این هندسه در مجموع حدود  2.4میلیو مش دریافت کرده
اسبت .این هندسبه شبامل مدل سبازا انتقال حرارت در سوخت از جن ِ  U3O1-Alو یالف و سایر بخش
های ساختاری از جن ِ  Al-4642می شود که خصوحیات این مواد از مرجع ] [5بر رفته شده که در این میا
تعریف رببریب هدایت حرارتی سببوخت از رابط زیر که در د دما برحسببب درج کلوین اسببت ،از اهمیت
برخوردار است.
])K=216.14-1.12E-1×T [W/ (m .K

)(1

برای تعریف شبار حرارتی حجمی تولیدی در سوخت ،در تک تک  22حفحه با استفاده از یک برنام الحاقی
به نرم افزار با زبا ِ برنامه نویسببی  ،Cشببار حرارتی در دو راسببتای محوری و موازی با حببفحات بصببورت
کسبینوسبی و در راسبتای عمود به دنرا رابت در نظر رفته شده است .جرت تعریف دقیق خصوحیات خنک
کننده از جدول بخار در فشبار کارکردی  ، 17.1barهر چرار خصوحیت چگالی ،ویس وزیته ،رریب هدایت
حرارتی ،ظرفیت حرارتی ویژه در محدودة  3237153Kتا  3887483Kاسببتخراا ،به نرم افزار  Matlabمنتقل و
تابعی چند جمله ای به این داده ها منطبق شبده اسبت .روابط بدست دمده که اعمال دنرا برای محاسب چگالی
و ویس وزیته از اهمیت باالیی برخودار است ،بدین حورت می باشد.
]ρ= 121.23+2.3212×T-6.661.2×T1 [kg/m3

)(2
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]µ= 6.2244.-6.6622212×T+4.2232E-4×T1-2.2612E-1×T3+..2123E-21 ×T2 [pa.s
برای حبالبت کبارکرد طبیعی ورودی در بباال و دما و سبببرعت متوسبببط برای د  3237153Kو 173.m/s

درنظر رفته شبده است .جدول  2نتایج بدست دمده برای تغییرات فشار و دما برای اعمال فرریات و مدلرای
عددی مختلف را نشا می دهد .اولین ن ت اساسی در مورد نتایج این مدل سازی مربو به شرایطی است که
با حبرفنظر از جریا عبوری از قسمت جانبی ،این قسمت برمراه دو بخش باالیی و پایینی که در واقع بخش
هایی از فابای اسبتخر و پلنیوم هستند از هندس مورد حل حفف شوند .بدین ترتیب برای در نظر رفتن ارر
تولید حرارت در حبفحات جانبی از منبع حرارتی سبطحی که از طریق برنامه نویسبی ولی این بار به حورت
شبرایط مرزی تعریف می شبود ،استفاده شده است .این ساده سازی که تنرا بخش مرکزی و اتصال انترایی را
باقی می فارد ،دقیقاً هما فررببی اسببت که مرجع] [2برای مدل سببازی مجتمع سببوخت راکتور  opalب ار
برده اسبت .حال ا ر نتایج این حالت با شرایطِ هندسه کامل در حالتی که سایر شرایط همسا هستند مقایسه
شبود درحبد تغییر نتایج افت فشبار ،بسبیار نزدیک به درحبد خطایی اسبت که برای محاسبات مرجع] [2در
مقدمه این مقاله به د اشبباره شببد .این نتیجه عالوه بر تاهید حببحت مدل هندس ب کامل ،واهی نیز بر اهمیت
باالی در نظر رفتن ارر ترکیب و جدایش جریا در ابتدا و انترای مجتمع سببوخت روی حببحت محاسببباتِ
بخصبو

میدا توزیع فشبار اسبت .مسئله بعدی استفاده از مدلرای عددی پیشرفته تر بجای نمونه استاندارد

دنربا بویژه در مجباورت دیواره اسبببت .جدول  2ارر قابل توجه اسبببتفاده از مدل ایتشببباش  RKEبه همراه
 Enhanced wall treatmentبجای  SKEبرمراه  Standard wall treatmentنشا می دهد] .[6ن ت دیگر قابل
توجه در نتایج ،مربو به سبرم جریا عبوری از مجرای جانبی است .از دبی کل وردی یعنی 87521 kg/sتنرا
 27212. kg/sد از این مجرا عبور می کند که سبرمی معادل  6.214درحد را نشا می دهد .این میزا که در
محاسبببات بخش بعدی هم حفم می شببود 1. ،درحببد کمتر از مقدار  271.2درحببدی اسببت که از نسبببت
مسبباحت این دو مجرا بدسببت می دید .به همین دلیل همواره افت فشببار و افزایش درجه حرارت در مجرای
جانبی باالتر از مجرای مرکزی است .در نتیجه قطر مجرای جانبی مناسب انتخاو نشده است.

 .3مدل سازی معکوس شدن جریان و توليد و صحت سنجی پارامترهای محيط متخلخل برای آن
در حبالبت انتقال حرارت جابجایی دزاد ،جرت جریا مع وا می شبببود و ورودی در پایین قرار می یرد.
برای تولید پارامترهای محیط متخلخل از الگوریتم نشببا داده شببده در شبب ل 3اسببتفاده شببده اسببت .درجه
حرارت ورودی در این حالت برای تمامی سرعترا  3127053Kاست .نتایج محاسبات برمراه خطای استفاده از
مدل بوزینسببک در جدول  1نمایش داده شببده اسببت .داده های سببتو دوم این جدول مطابق ش ب ل  2روی
نمودار برده شبده ،تابعی درجه دو به د منطبق می شبود ،از دو ربریب حاحله طبق روابط زیر ررایب افت
ویس وز  Dzو اینرسی  Czبدست می دیند].[6

ΔP = A × T2 + B × T

616

)(3

طول مجتمع سوخت = ΔH

A = 275 × Cz × ρ × ΔH

B = µ × Dz × ΔH
نتایج حاحله در جدول  1دیده می شود .احالحی که در الگوریتم اعمالی نسبت به مراجع] [2و] [4انجام شده
اسببت ،مربو به ارر ارببافه کرد حل معادل بقای انرژی و در نظر رفتن تأریر توزیع دمای حاحببل از د در
تعیین دقیق خصوحیات مادی در مدل احلی و همینین استخراا مقدار متوسط حجمی چگالی و ویس وزیته
از این مدل عالوه بر اختالف فشبار در محاسبب پارامترها می باشد .بدین ترتیب بر خالف این  1مرجع بجای
بدسبت دورد تنرا یک سبری ربریب برای تمامی سرعترا ،برای هر سرعت طبق توزیع دمای واقعی حاحله
ربرایب منحصبر بفردی بدسبت می دید .با این وجود ا ر ربرایب اولیه برای افت فشار در محدودة سرعت
خاحبی تولید شبوند ،اما برای سبرعتی خارا این محدوده استفاده شوند منجر به نتایج نامناسبی خواهند شد.
برای نمونه با ب اربرد ربرایب تولید شبده برای محدودة  2.21تا  271برای سرعت های  2.5و  1.2با واحد
متر بر رانیه منجر به خطایی به ترتیب  3.1و  8.5بر حسببب درحببد می شببود .دیده می شببود که هر چقدر از
محدوده سببرعت اولیه دور شببویم خطا بیشببتر می شببود .شب ل  2کانتور توزیع دما و فشببار را روی سببطو
خارجی بخش مرکزی و اتصبال انترایی را نشبا می دهد .قسبمت دبی تیره در بخش فوقانی نشاندهندة محل
تشب یل چشبم ممنتوم اسبت که در سبرعت های باالتر دیده نمی شبود ،در نتیجه سرعت واقعی عبوری در
شرایط جابجایی دزاد بین  2721تا  2722متر بر رانیه تخمین زده می شود.

 .4نتایج
نتبایج حباحبببله از تحلیل عددیِ مجتمع سبببوخت راکتور تررا در حالت کارکرد طبیعی ،منابع خطا در این
محاسبببه را طبق ترتیب اهمیت زیر حاحببل می کند .2.درنظر نگرفتن ارر ترکیب و جدایش جریا در ابتدا و
اتنرای مجتمع سببوخت با حفف هندسبب بخش جانبی ،باالیی و پایینی .1.عدم اسببتفاده از مدل های عددی
پیشبرفته در شببیه سبازی ایتشاش در هست مرکزی جریا و بویژه در نزدی ی دیواره ها برای مجاری باریک
بین حبفحات سبوخت .3 .ارر حفف مجاری کوچ ی که هرچند سبرم کمی از نر جریا کل را دریافت می
کنند اما سرم ییر قابل حرفنظری در کاهش دمای خروجی و افزایش افت فشار کلی دارند .2 .در نظر نگرفتن
ارر انتقال حرارت روی میدا توزیع فشبار بخصبو

از طریق تعیین دقیق خصوحیات مادی خنک کننده در

ارر میدا توزیع دما .2.اسبتفاده از مدل بوزینسبک در محاسب انتقال حرارت جابجایی دزاد .درحالتی که جرت
جریا مع وا شبده و انتقال حرارت جابجایی دزاد برقرار اسبت با کاهش سرعت متوسط ،خطای القایی در
ارر اسببتفاده از مدل بوزینسببک از ارر  2بتدریج به ارر  1در سببرعت ورودی ] 2.21[m/sارتقاع می یابد .سببایر
منابع خطا در این حالت عبارتند از اعمال چشبم تولید حرارت به ش ل و در محل نادرست ،در نظر نگرفتن
توزیع دما در تعیین مقدار متوسبببط چگالی و ویسببب وزیت اعمالی در محاسبببب پارامترهای محیط متخلخل و
اسببتفاده از تابع درجه دوم انطباقی بی کیفیت یا اعمال د در محل نادرسببت در محاسببب پارامترها .تمامی این
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منابع خطا در این مقاله مورد بحث قرار رفته و رفع شبده اند بطوری ه خطای استفاده از مدل محیط متخلخل
در تمامی سرعت های مورد بررسی به کمتر از یک درحد کاهش پیدا کرده است .عالوه بر این مطالعه جاری
نتبایج قابل توجری از تحلیل میدا جریا در مورد نحوة تقسبببیم جریا بین مجاری مرکزی و جانبی و نقطه
تش یل در احطال چشم مومنتوم روی حفحات سوخت در حالت برقراری جابجایی دزاد دارد.
جدول  : 1تغییرات فشار و دمای خروجی در حالت کارکرد عادی
با خصوصیات

بدون فواصل

با معادالت

مواد ثابت و

آبی انتهای

اغتشاش

میانگین

صفحات

استاندارد

2.8830863

388220886

366.10661

1.8..12

1.80311

1.80621

با مدل

بدون حل

بوزینسک

معادله انرژی*

2386206.1

238.80818

23.310388

2312.016

1.8038.

1.80318

-------

1.80236

مدل کامل

مدل ساده
شدة هندسی

* با چگالی و ویسکوزیته ای حل شده است که از میانگین حجمی مقادیر این دو متغییر از مدل کامل بدست آمده است.

فرضیات و
مدل های
عددی

]Δp [pa
Tout
][°K

مرز مشترک

شکل  : 2مش غیر پیوسته در مرز مشترک قسمت مرکزی و میانی

شکل  : 1هندسه کامل

جدول 4 -
ΔP =11555×T2+12.47.×T

شکل  : 4تابع درجة دوم منطبق شده بر داده های افت فشار
بدست آمده از تحلیل مجتمع سوخت با مدل کامل

شکل  : 3الگوریتم اصالح شدة محاسبات ضرایب افت

جدول  : 1تغییرات فشار با سرعت در حالت جابجایی آزاد و پارامترهای محیط متخلخل و صحت سنجی آن
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سرعت

افت فشار واقعی

[ ورودیm/s]

[pa]

.0.0
.0.0
.0.0
.0.0
.0.0
.0.0
.0.0
.0.0
.0.0
.00.
.00.
00..

360861
130321
630168
830238
820811
33803.8
3160668
3880136
2.80826
2110281
1168028.
336660182

µ [pa.sec]

Ρ [kg/m1]

Cz [3/m]

Dz [3/m2]

.0...68818
.0...61686
.0...61886
.0...66816
.0...6638.
.0...66186
.0...66836
.0...6688.
.0...68.3.
.0...68331
.0...68882
.0...68866

88.0.36
8830661
8820.66
88201.8
8820168
8820661
8820621
8820686
8820836
8820818
8820886
8810..1

260163
260123
2601.8
2601.3
260288
260281
260282
260283
26028.
260288
260281
260282

21.62880826
22612880188
22363360131
23888110688
23818260168
2361818013.
23688120681
23621860.62
231821302.8
23118320818
232.8130281
233888808..

افت فشار محیط

خطای استفاده از مدل

[ متخلخلpa]

بوزینسک به درصد

360168
1.0822
180288
8.0.21
810321
3380668
3160136
3860183
2.8088.
2110188
11660688
336680..3

3.01
801
601
606
108
103
106
10.
208
202
.08
.0.11

6061[m/s]  کانتورهای توزیع فشار (راست) و دما (چپ) از حل مدل کامل در سرعت ورودی: 4 شکل
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