بررسی یک مدل ریاضی و معرفی چند کد کامپیوتری جهت شبیه سازی فعالیت پرتوزایی
محصوالت خوردگی و انتقال و انباشت این مواد در خنک کننده LWR
مهیار اسدالهزاده گودرزی ،1خدیجه رضایی ابراهیم سرایی ،* ، 1حجت اهلل منصوری،2
علیرضا تابش
 -1دانشگاه اصفهان ،دانشکده علوم و فناوریهای نوین ،گروه مهندسی هستهای
 -2دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،دانشکده مهندسی مواد

چکیده:
سطوح موجود در مدار اولیه ی راکتور که در تماس مستقیم و پیوسته با خنک کننده راکتور قرار دارند دچار خوردگی
می شوند .محصوالت خوردگی در اثر فرسایش از سطوح اولیه جدا شده و به واسطهی خنک کننده به سایر قسمت های
مدار اولیه انتقال مییابند .این مواد با ورود به قلب راکتور ،در معرض شار بزرگ نوترون موجود در این قسمت قرار
گرفته و در نتیجه گونههای پرتوزا از آنها تولید میگردد .این گونههای پرتوزا به عنوان یکی از چشمههای تابش در
مدار اولیهی راکتور به حساب میآیند و میدان تابش شدیدی را ایجاد میکنند .میدان تابش ناشی از محصوالت خوردگی
پرتوزا
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(که مهم ترین محصوالت خوردگی موجود در خنک کننده

() LWR

هستند) با نیمه عمرهای متفاوت ،محدودیت دسترسی به برخی قسمتهای راکتور را حتی در زمان خاموش بودن راکتور
در پی خواهد داشت .در هنگام کار راکتور،

𝑛𝑀

95

بیش ترین سهم را در تولید فعالیت پرتوزایی در بین محصوالت

خوردگی دارد امّا پس از خاموش شدن راکتور ،بیش ترین فعالیت پرتوزایی ناشی از ایزوتوپهای کبالت گزارش شده
است .هدف از این مقاله بررسی یک مدل ریاضی و معرفی چند کد کامپیوتری میباشد که بر اساس آنها میتوان میزان
فعالیت پرتوزایی ناشی از محصوالت خوردگی در مدار اولیه راکتورهای آب سبک را محاسبه کرده و انتقال و انباشت
این مواد را شبیه سازی نمود.

کلید واژه :مدار اولیه راکتور ،محصوالت خوردگی ،فعالیت پرتوزایی
 -1مقدمه:
بیش از  ٪65از انرژی الکتریکی مورد نیاز جهان که معادل با  0566ترا وات ساعت است ،توسط  446نیروگاه
هستهای موجود در  16کشور جهان تامین میشود[ .]6در راکتورهای آب سبک از آب به عنوان خنک کننده،
کند کننده نوترونها و بازتابنده استفاده میشود[ .]0آب در دما و فشار باال خورندگی قابل مالحظهای دارد.
خاصیت خورندگی آب به واسطهی تابشهای هستهای موجود در راکتور ،تشدید شده و در نتیجه سطوح فلزی
(شامل لولهها ،غالفهای سوخت و )...کهدر تماس با آب قرار دارند ،دچارخوردگی شدید میگردند[ .]0در اثر
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فرسایش سطوحی که دچار خوردگی شدهاند ،محصوالت خوردگی به صورت محلول و ذرهای وارد خنک
کننده میشوند و از طریق آن به تمام قسمتهای مدار اولیه منتقل میشوند .در راکتورهای آب سبک ،عمده
محصوالت خوردگی شامل آهن ،نیکل ،کروم و کبالت است زیرا اغلب سطوح در این نوع راکتورها از فوالد و
سوپر آلیاژهایی با پایهی نیکلـ آهن نظیر اینکونل ساخته شدهاند .با وجود تصفیه خنک کننده توسط فیلترها،
بسته به عواملی چون کارآیی فیلترها ،تنها بخشی از محصوالت خوردگی از سیستم حذف میگردند .محصوالت
خوردگی باقیمانده مشکالتی را در سیستم ایجاد خواهند کرد که از جمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره
کرد[:]1
 رسوب کردن محصوالت خوردگی بر روی میلههای سوخت و سطوح انتقال حرارت .در این صورت بهعلت خواص انتقال حرارت ضعیف این رسوبات ،افزایش بیش از حد دمای میلههای سوخت و سطوح
داخل قلب را خواهیم داشت.
 به علت حرکت سیال خنک کننده ،رسوبات پرتوزا از سطوح داخل قلب راکتور جدا شده و به خارج ازقلب منتقل شده و بر روی سطوح خارج از قلب مجدداً رسوب مینمایند و میدانهای تابشی شدید در
این بخشها ایجاد میکنند که میتواند محدودیت دسترسی به این قسمتها را حتی پس از خاموش شدن
راکتور در پی داشته باشد.
 افزایش مقاومت هیدرولیکی سیال خنک کننده که منجر به کاهش آهنگ جریان خنک کننده میگردد. کاهش شار نوترون در اثر جذب نوترون توسط محصوالت خوردگی نیاز به استفاده از افزودنیهایی چون روی به عنوان بازدارنده تابش[.]4طبق استاندارد ،ANSI/ANS-1.81رادیو نوکلﺋیدهای موجود در خنک کننده شامل گازهای نجیب ،هالوژنها،
سزیم و روبیدیم ،محصوالت ناشیاز فعال شدن آب ( ،)…,11Nتریتیم و دیگر هستهها ( )…,42Naمیباشند[.]9
در حالت کلی میتوان چشمههایی که موجب پرتوزا شدن خنک کننده راکتور میگردند را در سه گروه اصلی
زیر قرار داد.
الف) پرتوزایی ذاتی11N.و 11Nمهمترین عامل پرتوزا شدن خنک کننده در هنگام کار راکتور به حساب می آیند.
ب) پرتوزایی ناشی از محصوالت شکافت نشت شده به داخل خنک کننده.
ج) پرتوزایی ناشی از ناخالصیهای موجود در خنک کننده که محصوالت فرسایش و اکسایش در این رده قرار
میگیرند .گروههای الف و ب ،از رادیونوکلئیدهایی با نیمه عمرهای کوتاهتر نسبت به گروه سوم تشکیل شدهاند.
لذا به نسبت گروه سوم از اهمیت کمتری برخوردار میباشند .به طور کلی  06تا  56درصد پرتوگیری شغلی
به محصوالت خوردگی موجود در مدار اولیه نسبت داده میشود .در سالهای اخیر به دلیل بهبود ترکیب
شیمیایی آب خنک کننده و نیز انتخاب مناسب مواد ساختاری راکتورهای آب سبک ،سطح پرتوگیری در مراحل
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تعمیر ونگهداری ،کاهش پیوستهای را نشان میدهد[ .]5مدلهای ریاضی بسیاری جهت برآورد انباشت فعالیت
پرتوزایی و انتقال محصوالت خوردگی در راکتورهای آب سبک اراﺋه و توسعه داده شدهاند .این مدلهای تجربی و
نیمه تجربی ،نیازمند ضرایب تجربیمیباشند که از دادههای آزمایشگاهی و یا دادههای مربوط به طراحی نیروگاه
قابل تعیین میباشند.

مدل ریاضی جهت توصیف محصوالت خوردگی
هدف از این مدل ریاضی ،محاسبهی غلظت وابسته به زمان محصوالت خوردگی پرتوزا در خنک کننده راکتور،
روی سطوح داخل قلب ،روی سطوح داخلی لولهها و در فیلترها است[ .]0در این مدل ،غلظت وابسته به زمان
هستههای پرتوزا با موازنهی نرختولید و نرخ حذف هستههای پرتوزا بدست میآید .حذف هستههای پرتوزا در
اثرفرآیندهای تصفیه،رسوب بر روی سطوح ،نشت از مدار اولیه وواپاشی هستهای صورت میپذیرد .فرضیات
این مدل عبارتند از:
 وقوع فرآیند خوردگی به صورت یکپارچه و وابسته به زمان درنظر گرفته شده و از اثرات توزیع فضاییصرف نظر شده است.
 متناسب با غلظت محصوالت خوردگی در خنک کننده ،محصوالت خوردگی پرتوزا بر روی سطوح رسوبمیکنند.
 سیستمهای تصفیه کننده تبادل کننده یونی و فیلترها ،متناسب با غلظت محصوالت خوردگی در خنککننده ،مدار اولیه را از ناخالصیها تصفیه میکنند.
محصوالت خوردگی پیش از پرتوزا شدن ،به عنوان هستههای هدف در نظر گرفته میشوند و غلظت آنها در
خنک کننده مدار اولیه ،روی سطوح داخلی لولهها و روی سطوح قلب به ترتیب با 𝑤𝑁 و 𝑝𝑁 و 𝑐𝑁 نشان داده
شده و غلظت هستههای پرتوزا در آب خنک کننده مدار اولیه ،روی دیواره داخلی لولهها و روی سطوح قلب
به ترتیب با 𝑤𝑛 و 𝑝𝑛 و 𝑐𝑛 نشان داده شده و واحد غلظت بر حسب  𝑎𝑡𝑜𝑚𝑠⁄𝑐𝑚3بیان شده است.
روابط ریاضی و فرمولها
نرخ تغییر غلظت مواد پرتوزا در خنک کننده مدار اولیه راکتور توسط رابطه ریاضی ( )6بیان میشود:
()6

𝐾

𝐾

𝑙

𝑐𝑛 𝑐 𝑉 + ∑𝑘 𝑉𝑘 + 𝜆} 𝑛𝑤 + 𝑉𝑝 𝑛𝑝 +
𝑤

𝑤
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𝑤

𝑗𝑄 𝑗𝜀
𝑤𝑉

𝑗∑{ = σФ𝜀 𝑁𝑤 −

𝑤𝑛𝑑
𝑡𝑑

در معادلهی ( ،)6عبارت اول معرف نرخ تولید ایزوتوپهای پرتوزا ،عبارت دوم نرخهای حذف(زدایش) محصوالت
خوردگی به واسطهی تبادل کنندههای یونی ،رسوب روی لولهها ،رسوب روی سطوح داخل قلب وزدایش به
وسیلهی فیلترهارا نشان میدهند .عبارتهای سوم و نیز به ترتیب نرخهای معرفی مجدد فعالیت پرتوزایی به
داخل خنک کننده در اثر فرسایش سطوحی که محصوالت خوردگی پرتوزا روی آنها رسوب کردهاند ،را بیان
میکنند .در اینرابطه 𝑤𝑉 حجم آب خنک کننده(بر حسب  σ ،)𝑐𝑚3معرف ثابت گروه برای تولیدایزوتوپهای
پرتوزا از هستههای هدف و 𝜀 Фشار موثر گروه ( بر حسب 𝑠  ) 𝑎𝑡𝑜𝑚𝑠⁄𝑐𝑚4 .میباشد .ضرایب 𝑝𝐾 و 𝑐𝐾 به
ترتیب نرخ جدا شدن رسوبات از سطوح داخلی لولهها و سطوح داخل قلب را بیان میکنند و واحد آنها
𝑠 𝑐𝑚3⁄میباشد 𝑙𝑘 .نرخ نشت خنک کننده از نشتی  kام موجود در مدار اولیه راکتور و بر حسب 𝑠 𝑐𝑚3⁄می
باشد .با جمع بندی 𝑗𝑄 𝑗𝜀 روی ، jخواهیم داشت:
𝐹𝑄 𝐹𝜀 ∑𝑗 𝜀𝑗 𝑄𝑗 = 𝜀𝐼 𝑄𝐼 + 𝜀𝑝 𝑄𝑝 + 𝜀𝑐 𝑄𝑐 +

() 0

در این رابطه 𝐼𝑄 𝐼𝜀 و 𝑝𝑄 𝑝𝜀 و 𝑐𝑄 𝑐𝜀 و 𝐹𝑄 𝐹𝜀 به ترتیب نرخهای حذف(زدایش) محصوالت خوردگی توسط
تبادلکننده یونی ،رسوب روی لولهها،رسوب روی سطوح داخل قلبوزدایش به وسیلهی فیلترها میباشند.شار
متوسط نوترون برای یک گروه انرژی خاص با رابطهی زیر بیان میگردد:
} 𝜑6

()1

𝑐𝑇𝜆6−𝑒 −
𝑙𝑇𝜆6−𝑒 −

{ = 𝜀Ф

در این رابطه λ،ثابت واپاشی برای هر ایزوتوپ و  𝜑0شار گروه است که روی هندسه قلب ،متوسط گیری شده
است 𝑇𝑐 .و 𝑙𝑇 نیز به ترتیب زمان ماندگاری در قلب و زمان حلقه (مدت زمان یک بار پیمایش کامل خنک کننده
در مدار اولیهراکتور) میباشند.
𝑐𝑇 𝑝𝑙

()4

H

𝐴𝜌𝐻

= 𝑙𝑇

𝜔6

= 𝑐𝑇

در این روابط H ،ارتفاع قلب راکتور A ،مساحت سطح مقطع جریان برحسب ρ ،𝑐𝑚4چگالی خنک کننده در
دماهای کاری و  𝜔0آهنگ جریان بر حسب𝑠 𝑔⁄و 𝑝𝑙 طول مدار اولیه میباشد .نرخ انباشت هستههای هدف در
آب خنک کننده بر طبق رابطهی ( )9بیان میگردد:
()9

𝐶(𝑡)𝑠 𝑁6
𝑓𝑓
𝑛 𝑠 𝑉𝑤 A

𝐾

𝑝𝐾

𝑙

+ ∑𝑘 𝑉𝑘 + 𝜎Ф𝜀 } 𝑁𝑤 + 𝑉 𝑁𝑝 + 𝑉 𝑐 𝑁𝑐 +
𝑤

𝑤

𝑤

𝑗𝑄 𝑗𝜀
𝑤𝑉

𝑗∑{ = −

𝑤𝑁𝑑
𝑡𝑑

در این رابطه) C(tنرخ خوردگی است .که وابسته به زمان بوده و واحد آن 𝑠  𝑔⁄𝑐𝑚4 .است s .کل سطح سیستم
استکه در معرض خنک کننده قرار دارد𝑁6 .عدد آووگادرو و Aوزن اتمیهستههای هدفمیباشد.
𝑛𝑓 و 𝑠𝑓 به ترتیب ،فراوانی هستههای هدف و فراوانی عنصر شیمیایی در سیستم میباشد .نرخ انباشت محصوالت
خوردگی پرتوزا در رسوبات قلب توسط رابطهی ( )5بیان میگردد:
𝐾

𝑐𝑛 }𝜆 -{ 𝑉𝑐 +

()5

𝑐
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𝑐𝑄 𝑐𝜀
𝑤𝑛
𝑐𝑉

= 𝜎𝜑6 𝑁𝑐 +

𝑐𝑛𝑑
𝑡𝑑

در این رابطه 𝑐𝑉 حجم رسوبات موجود در قلب بر حسب 𝑐𝑚3میباشد .نرخ انباشت هستههای هدف در
رسوبات قلب توسط رابطه ( )0بیان میگردد:
𝐾

𝑐𝑁 } − { 𝑉𝑐 + 𝜎𝜑6

()0

𝑐

𝑐𝑄 𝑐𝜀
𝑤𝑁
𝑐𝑉

=

𝑐𝑁𝑑
𝑡𝑑

نرخ رسوب مواد پرتوزا بر روی رسوبات لوله ها( 𝑝𝑛) بر طبق رابطهی ( )5میباشد:
𝐾

𝑝𝑛 }𝜆 𝑛𝑤 -{ 𝑉𝑝 +

()5

𝑝

𝑝𝑄 𝑝𝜀
𝑝𝑉

=

𝑝𝑛𝑑
𝑡𝑑

در این رابطه 𝑝𝑉 حجم رسوبات روی لولهها (بر حسب  )𝑐𝑚1است .نرخ تغییرات هستههای هدف روی
دیوارهی لولهها( 𝑝𝑁) توسط رابطهی ( )5بیان میگردد:
𝐾

𝑝𝑁 𝑝𝑉 𝑁𝑤 −

()5

𝑝

𝑝𝑄 𝑝𝜀
𝑝𝑉

=

𝑝𝑁𝑑
𝑡𝑑

نرخ تغییر غلظت هستههای پرتوزا در رسوبات تبادل کنندهی یونی ،توسط رابطه ( )66زیر بیان میگردد:
𝐼𝑄 𝐼𝜀
𝐼𝑛𝜆𝑛𝑤 -
𝐼𝑉

()66

=

𝐼𝑛𝑑
𝑡𝑑

در این رابطه 𝑉𝐼 ،حجم رزین موجود در تبادل کنندهی یونی و 𝐼𝑛 غلظت هستههای پرتوزا در تبادل کنندهی
یونی است.
نرخ تغییر غلظت رسوبات پرتوزا در فیلتر توسط رابطهی ( )66بیان میشود:
𝑛𝑤 -

𝑓𝑄 𝑓𝜀
𝑓𝑉

=

𝑓𝑛𝑑
𝑡𝑑

𝑓𝑛𝜆

()66

در این رابطه 𝑉𝑓 ،حجم رسوبات داخل فیلتر و 𝑓𝑛 غلظت هستههای پرتوزا (بر حسب  )𝑎𝑡𝑜𝑚𝑠⁄𝑐𝑚3در
رسوبات فیلتر میباشد .این مدل ریاضی برای حالتی طراحی شده است که راکتور در شرایط کارکرد عادی در
حداکثر توان قرار دارد و اثرات ناشی از گذارها را منظور نمیکند .شایان ذکر است که گذارها که در شرایط
کارکرد غیرعادی راکتور رخ میدهند ،بر روی نرخ خوردگی ،غلظت محصوالت خوردگی و فعالیت پرتوزایی
ناشی از آنها اثرگذار میباشند ،لذا جهت منظور کردن گذارها ،این مدل نیازمند اصالح میباشد .با این فرض
که از آب فوق خالص به عنوان خنک کننده راکتور آب سبک استفاده میشود ،از غلظت ناخالصیها پیش از
شروع به کار راکتور صرف نظر میگردد و غلظت ناخالصیها پیش از شروع به کار راکتور صفر در نظر گرفته
میشوند .همچنین فرض میشود که در زمان شروع به کار راکتور 𝑁𝑤 = 𝑁𝑐 = 𝑁𝑝 = 0 ،باشد .بر اساس
دستگاه معادالت دیفرانسیل که در این مدل ریاضی اراﺋه شده ،یک کد شبیه سازی نوشته میشود .این کد قابلیت
محاسبهیغلظت محصوالت خوردگی پرتوزا را در خنک کننده ،سطوح داخل قلب راکتور ،دیواره داخلی لولهها،
روی فیلترها و درتبادل کنندهی یونی خواهد داشت .البته کدی که با حل این دستگاه به دست میآید ،یک کد نیمه
تجربی خواهد بود چرا که عالوه بر دادههای مربوط به طراحی راکتور ،نیازمند استفاده از یک سری دادههای تجربی
نیز میباشد.
مدلهای ریاضیدیگری نیز جهت توصیف رفتارمحصوالت خوردگیدر راکتورها اراﺋه شده است ،نظیر مدل
بابکوک و ویلکوکس( )Babcock&Wilcox modelو یا مدل ماشین نگری بوریل( Burril's mechanistic
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 براساس.]5[ ایجاد شده استCANDU PHWR) که به منظور توصیف رفتار محصوالت خوردگی درmodel
مجموعهای،مدلهای ریاضی که به توصیف محصوالت خوردگی و فعالیت پرتوزایی ناشی از آنها میپردازند
، CPAIR ،DISER ،PACTOLE ،CRUDTRAN،ACE-II  از آن جمله میتوان به کدهای.از کدها ایجاد شدهاند
. اشاره نمودMIGA-RTوCORA

:بحث و نتیجهگیری
PWR  انتقال و رسوب محصوالت خوردگی پرتوزا در راکتورهای،فرآیندهای فیزیکی بسیار پیچیدهای در تولید
 از طرفی. نقش دارند که در حال حاضر در مورد برخی از این فرآیندها اطالعات جامع وجود نداردBWR و
 لذا مدلهایی که اراﺋه میشوند و کدهای کامپیوتری که.مدل سازی تمام این فرآیندها بسیار دشوار خواهد بود
 به طوری که هر کدام از آنها برخی از فرآیندهای، بر یک سری فرضیات استوارند،براساس آنها نوشته میشوند
فیزیکی را منظور کرده و از بقیه فرآیندها صرف نظر میکنند که این امر موجب میگردد هر کدام از کدهای
 در شرایطی که هیچ گذاری در سیستم وجود ندارد و.نوشته شده با محدودیتهای خاص خود مواجه باشند
 مدل ریاضی منظور شده در این بررسی،راکتور در شرایط کارکرد عادی در حداکثر توان در حال کار است
 در خنک کننده مدار اولیه،قابلیت محاسبهی غلظت محصوالت خوردگی را در رسوبات داخل قلب راکتور
. در فیلترها و تبادل کننده یونی خواهد داشت، روی سطوح داخلی لولهها،راکتور
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