طراحی و تحلیل یک سیکل ترکیبی جدید به منظور افزایش راندمان
راکتورهای سریع خنک شونده با سدیم مذاب
*

فرزاد چوبدار رحیم ،ابراهیم عابدی جندانی

سازمان انرژی اتمی ،معاونت توسعه کاربرد پرتوها ،راکتور تحقیقاتی تهران

چکیده:
در کنار مشکالت فنی بهره برداری ،مسائل مربوط به ایمنی و خطرات امنیتی مربوط به استفاده های نظامی از پلوتونیم،
پایین بودن راندمان ترمودینامیکی راکتورهای سریع خنک شونده با سدیم،به خصوص در مقایسه با نیروگاههای سیکل
ترکیبی فسیلی با توجه به هزینههای باالی ساخت ،یکی از دالیل عدم رقابت پذیری این راکتورها به شمار میرود .در
این مقاله ،با استفاده از یک سیکل ترکیبی

CO2-Steam-Air

و استفاده از دو توربین گاز با دو نوع سوخت متفاوت که

یکی هسته ای و دیگری فسیلی است ،یک پیکربندی جدید جهت باال بردن راندمان راکتورهای سریع طراحی و تحلیل
شده است.برای تحلیل سیکل یک برنامه ویژه با استفاده از  MatLabنوشته و بکار گرفته شده است.
کلیدواژه :راکتورهای سریع ،سدیم مذاب ،سیکل ترکیبی ،راندمان ترمودینامیکی.

مقدمه:
راکتورهای هستهای با طیف نوترونی سریع (یا به اختصار راکتورهای سریع) از دهه  0791میالدی،
همزمان با رشد تکنولوژی نیروگاههای هستهای آبخنک (ترمال) و رشد قیمت اورانیوم مورد توجه کشورهای
مختلف دارنده تکنولوژی هستهای قرار گرفتند .با اینکه طرحهای مختلفی از راکتورهای هستهای سریع وجود
داشته است ،اما راکتورهای سریع خنکشونده با سدیم مذاب در این زمینه پیشرو بودهاند .کشورهای
فرانسه،روسیه(شوروی سابق)،ایاالت متحده ،ژاپن ،انگلیس تا سال  2101در مجموع  01میلیارد دالر صرف
توسعه راکتورهای هستهای سریع و به خصوص راکتورهای خنک شونده با سدیم کردهاند .اما در دهه 0771
توجه به این راکتورها کاهش یافت]0[.
عمده دالیل شکست در تجاریسازی راکتورهای سریع در آن دوره را میتوان پایین آمدن قیمت اورانیوم،
خطرات بالقوه ایمنی نظیر آتش سوزی و واکنش سدیم با بخار آب مانند نشت سدیم و آتشسوزی در راکتور
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 Monjuدر ژاپن ،هزینه باالی ساخت این نیروگاهها و در نهایت نگرانیهای ناشی از استفاده نظامی از پلوتونیوم
و ساخت سالحهای هستهای بر شمرد ]0[.در سالهای اخیر و همزمان با رشد تکنولوژی در زمینه مواد هسته
ای و با کم شدن خطر تولید پلوتونیوم با درجه ساخت سالح ،توجه دوباره به راکتورهای سریع معطوف شده
است[ ]2و از میان طرحهای مربوط به نسل چهارم نیروگاههای هستهای نیز چند طرح مربوط به همین نوع از
راکتورهاست]3[.
با توجه به دانش کسب شده از تجارب قبلی و شناخت موجود از راکتورهای سریع خنکشونده با
سدیم ،توسعه این نوع راکتورها با توجه به مرتفع شدن مشکالت فنی آنها با گذشت زمان ،نسبت به سایر
طرحهای نسل چهارم نیروگاههای هستهای محتملتر به نظر میرسد ]4[.برای مثال راکتور  PFBRکه در هند
طراحی و ساخته شده است ،از نوع راکتورهای خنک شونده با سدیم است ]0[.یکی از مشکالت عمده
راکتورهای خنکشونده با سدیم مربوط به واکنش شدید بین بخار آب موجود در سیکل بخار توربین و سدیم
خنککننده قلب راکتور است ]4[.یکی از طرح های پیشنهاد شده برای رفع این مشکل استفاده از یک سیکل
گازی برایتون برای خنک کردن سدیم و استفاده از توربین گاز برای تولید قدرت است ]6[.در این طرح از
گازهایی مانند هلیم( )Heو دیاکسیدکربن( )CO2میتوان استفاده نمود که با سدیم به سختی واکنش میدهند.
با این وجود استفاده از سیکل ترمودینامیکی برایتون برای خنک کردن سدیم و تولید قدرت مشکل راندمان
نسبی پایین این نوع راکتورها را حل نکرده و در بهترین طراحیها راندمان آن به حدود  373خواهد رسید که
هرچند نسبت به راکتورهای آبخنک امروزی راندمان خوبی است اما در مقایسه با راکتورهای سیکل ترکیبی
فسیلی از راندمان پایینی برخوردار است]4[.

معرفی سیکل ترکیبی جدید:
در این مقاله با استفاده از یک سیکل ترکیبی و استفاده از یک توربین گازی فسیلی در کنار توربین گازی
هستهای با گاز  CO2افزایش راندمان سیکل ترمودینامیکی بررسی و تجزیه و تحلیل شده است .راکتور خنک-
شونده با سدیم که در اینجا مورد تحلیل قرار گرفته است راکتور Advanced Burner Test
) Reactor(ABTRاست که در ) Argonne National Laboratory(ANLطراحی و تحلیل شده است]4[.
برای قسمت توربین گاز فسیلی نیز از توربین  GE 1009Hکه یک توربین گاز طراحی شده مخصوص
سیکلهای ترکیبی است استفاده شده است ]7[.جدول شماره  9مشخصات این توربین را نشان میدهد .برای
قسمت بخار سیکل از یک سیکل رانکین سه فشاره استفاده گردیده است .راندمان ایزنتروپیک هر سه توربین
بخار برابر  350و راندمان کمپرسوز گاز  CO2برابر  351در نظر گرفته شده است ]5[.شکل شماره  0پیکربندی
سیکل مورد نظر را نشان میدهد.گازهای خروجی از توربین گاز  GE 1009Hدر دمای 232˚Cوارد HRSG
در سه فشار متفاوت میشوند.
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℃ T,
P, Mpa

شکل  -0دیاگرام سیکل ترکیبی  CO2 - Steam - Airبرای راکتور سریع خنک شونده با سدیم
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جدول  -0مشخصات توربین گاز GE 7110H
توان توربین()MW

480

توان مکانیکی خروجی()MW

331

راندمان حرارتی ()%

3790

دبی گاز خروجی()kg/s

650

دمای گاز ورودی()K

0911

دمای گاز خروجی()K

710

نسبت فشار

2393

گازهای حاصل احتراق توربین گاز فسیلی در خروجی از  HRSGوارد یک مبدل حرارتی دیگر شده
و با انتقال گرما به گاز  CO2تا دمای  71 ˚Cخنکشده و سپس وارد اتمسفر میشوند .گاز  CO2با فشار
 2000MPaاز کمپرسور خارج شده ،بعد از پیشگرم شدن توسط گاز خروجی توربین گاز فسیلی وارد مبدل
حرارتی هستهای شده و پس از گرفتن حرارت از سدیم سیکل ثانویه راکتور هستهای تا دمای  47904˚Cگرم
میشوند .سپس وارد یک توربین گاز شده تا با تولید انرژی مکانیکی تا دمای  322˚Cو فشار 7073MPa

خنک شده و در ادامه وارد یک مبدل حرارتی شده و باقیمانده گرمای خود را به آب پمپ شده در دمای
کندانسور ( )40˚Cمیدهد CO2.در خروج از این مبدل گرمایی در حدود  40˚Cخواهد داشت که در یک
خنککننده دیگر تا دمای  32˚Cخنک شده و وارد کمپرسور میگردد .بنابراین سیکل گازی  CO2در دو مبدل
گرمایی با هریک از دو سیکل هوا و بخار تبادل انرژی دارد.
برای تحلیل ترمودینامیکی این سیکل ترکیبی از یک برنامه نوشته شده به زبان  MatLabاستفاده گردیده
است .این برنامه طوری طراحی شده تا بتواند تمام فشارها و دماهای سیکل را تحلیل نماید و بهترین حالت را
برای راندمان کلی سیکل به دست آورد.
در اینجا برای بررسی سیکل و همچنین بررسی میزان تأثیر دبی سیال عامل هریک از توربینهای گاز بر
روی راندمان کلی سیکل ،پارامترهای مربوط به سیکل نیروگاههای هستهای شامل دبی جریان و دمای گاز CO2

در نقاط مختلف سیکل مشخص و ثابت فرض گردیده است .دما و فشار گاز  CO2در ورودی و خروجی
توربین گاز و در ورودی کمپرسور برابر و یا نزدیک به دما و فشارهای مشابه در طرح پیشنهادی  ]2[ANLدر
نظر گرفته شده است.
دما و فشار در نقاط مختلف سیکل بخار رانکین بهصورت پارامتری قابل تغییر بوده است راندمان کلی
سیکل ترکیبی بر حسب دمای بخار خروجی از  HRSGو برای فشارهای مختلف در نمودارهای شماره  0تا
 3نشان داده شده است.همچنین قابل ذکر است در این آنالیز دمای ورودی به هر سه توربین بخار برابر فرض
گردیده است.
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نمودار -0تغییرات راندمان کل برحسب دمای

نمودار -2تغییرات راندمان کل برحسب دمای

 HRSGدر فشار  6مگاپاسکال برای توربین

 HRSGدر فشار  5مگاپاسکال برای توربین

پر فشار
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نمودار -3تغییرات راندمان کل برحسب دمای  HRSGدر فشار  01مگاپاسکال برای توربین پر فشار

نتیجهگیری:
همانگونه که در نمودارهای  0تا  3دیده میشود با باال رفتن دمای ورودی به توربین های بخار راندمان
کلی سیکل باال میرود .اما نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که باال رفتن دمای ورودی به توربینهای
بخار مستلزم افزایش دبی گاز خروجی از توربین گاز فسیلی است .این موضوع به معنی افزایش سهم منبع
گرمایش فسیلی در سیکل است که به دلیل باال بردن مصرف سوخت فسیلی و همچنین افزایش تولید گازهای
گلخانهای نیروگاه مطلوب نمیباشد.
نتایج این محاسبه نشان میدهد از جهت فنی باال بردن راندمان ترمودینامیکی یک نیروگاه هستهای از
نوع راکتور سریع خنکشونده با سدیم مذاب با استفاده از یک سیکل ترکیبی برایتون-رانکین و کمک گازهای
داغ یک توربین گازی فسیلی تا حدود راندمان سیکلهای ترکیبی نیروگاههای حرارتی فسیلی امروزی ][7
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 مزیت این سیکل نسبت به سیکلهای حرارتی فسیلی پایین بودن میزان سوخت فسیلی مورد.امکانپذیر است
 از نظر اقتصادی بررسی و تحلیل.نیاز و همچنین کاهش میزان گازهای گلخانه ای خروجی از نیروگاه است
این سیکل و به دست آوردن نقطه بهینه سهم تأ مین میزان گرما توسط هریک از منابع گرم هسته ای و فسیلی
.در سیکل نیازمند یک بررسی جداگانه است
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