تست لوپ ترموهیدرولیکی جریان گردش طبیعی SHUNCL
* ()2

مهدی رضائیان ( -)1محمدرضا نعمت اللهی

سازمان انرژی اتمی ایران ، .پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
دانشگاه شیراز  ،دانشکده مهندسی مکانیک  ،بخش مهندسی هسته ای

چکيده:
جریان گردش طبیعی در راکتورهای آبی پیشرررهتک کاربردهای هرانا ی دارد تسررل پوت ترهوهیورنپی ی  SHUNCLدر
راسررتای هلاپعک جریان گردش طبیعی ن چاپش های پیش رنی بک کارگیری آن ،در دا شررهاش ررریراا طرا ی ن سررا تک
روش ،کک هشخصات ن هلاپعات صورت پذیرهتک رنی آن در این هقاپک ارائک روش اسل ههمترین چاپش های پیش رنی
بک کارگیری جریان گردش طبیعی یرنی هحرک ،اهل هشرارهای سریسرتن ،اپایواری ها ،ررایا کاری ن ررایا ررن
انپیک ،ن رررار گرهایی بحرا ی هیباررر.و تایج اص ر اا هلاپعات تسررل پوت ترهوهیورنپی ی  SHUNCLدر ارایابی
قابلیل بک کارگیری رنابا تجربی ن یمک تجربی هوجود برای جریان گردش طبیعی ،اعتبارسرر.جی ررربیک سرراای های
کوهای ترهوهیورنپیک هوجود ن یز تونین کوهای ترهوهیورنپی ی قاب استفادش هی بارو
کليد واژه :راکتورهای آبی پیشرهتک ،جریان گردش طبیعی ،تسل پوت ترهوهیورنپی ی

SHUNCL

مقدمه :
گردش سیال بک طور طبیعی بک دپی هزایای آن کاربردهای هرانا ی در ص.عل هستک ای بک نیژش در راکتورهای
آبی پیشرهتک 1یاهتک اسل اا جملک هزایای آن اه ان ذف پمپ ،توایع بهتر جریان ،ج.بک های ایم.ی آن ،سادگی
سیستن ن نیژگی های جریا ی آن (اهزایش جریان با اهزایش توان) هی بارو [ ]1در بر ی طرا ی ها جریان
گردش طبیعی بک ه.ظور .ک کردن قلب در ررایا عادی کارکرد هورد استفادش قرار هی گیر و همچ.ین اغلب
سیستن های ایم.ی غیرعاه  2اا پویوش گردش طبیعی بهرش هی گیر و []2
اا ا وا راکتورهایی کک گردش طبیع ی جریان دنهاای در طرا ی آ ها بک کار رهتک اسل هی توان هوارد AHWR3,

 ESBWR4, VK-3335, TOSBWR6, HSBWR7را ام برد بک ه.ظور بک کارگیری جریان گردش طبیعی ،بایو
چاپش ها ن هسائ پیش رنی بک کارگیری آن بک طور کاه هو ظر قرار گیر و ههمترین چاپشها ن هسائ پیش

)Advanced Light Water Reactors (ALWRs
Passive safety systems
)Advanced Heavy Water Reactor (AHWR
)Economical Simplified Boiling Water Reactor (ESBWR
Russian boiling water reactor
)Toshiba Simplified Boiling Water Reactor (TOSBWR
)Hitachi Simplified Boiling Water Reactor (HSBWR
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رنی بک کارگیری جریان گردش طبیعی یرنی هحرک ،1اهل هشارهای سیستن ،2اپایواری ها ،3ررایا کاری ن
ررایا ررن انپیک ،4رار گرهایی بحرا ی ،5هی بار.و []1
در گزارری [ ]3کک توسا سک آژا س بین اپمللی 6ه.تشر روش ن هوف آن بیان هرصل ها برای تعریف پرنژش
های هشترک در اهی.ک توسعک ت .وپوژی های راکتورهای ر اهل هستک ای بودش اسل ،ی ی اا اهی.ک های
هلاپعاتی ههن ،جریان گردش طبیعی هعرهی روش اسل [ ]4در سال  2334آژا س بین اپمللی ا رژی اتمی پرنژش
تحقیقاتی هماه.هی 7رنی پویوش جریان گردش طبیعی ،هوپساای ن قابلیل اطمی.ان 8سیستن های غیرعاهلی کک
اا جریان گردش طبیعی استفادش هی ک..و را آغاا کرد کک در همین چهارچوب سک گزارش ه.ی ه.تشر روش
اسل[2ن5ن]6
هجمو این هلاپعات بیا هر یاا هلاپعاتی بیشتر در بر ی اهی.ک های جریان گردش طبیعی ظیر ارایابی قابلیل
بک کارگیری رنابا ترهوهیورنپی ی تجربی ن یمک تجربی هوجود کک بر پایک جریان اجباری بک دسل آهوش ا و
برای جریان گردش طبیعی ،بوسل آنردن رنابا ترهوهیورنپی ی برای گسترش هایی کک تاک.ون رنابا کاهی
برای آن ارائک شوش اسل ها .و رار جرهی پایین ،]7[ 9ن ظایر آن هی بارو در همین راستا ن بک ه.ظور هلاپعک
جریان گردش طبیعی ن چاپش های پیش رنی بک کارگیری آن تسل پوت ترهوهیورنپی ی ،SHUNCL13در
دا شهاش ریراا طرا ی ن سا تک روش اسل []8

تست لوپ ترموهيدروليکی : SHUNCL
تسرررل پوت ترهوهیرورنپی ی SHUNCLبک ه.ظور هلاپعک جریان گردش طبیعی ن چاپش های پیش رنی بک
کارگیری آن ،در دا شهاش ریراا طرا ی ن سا تک روش اسل ارتفا تسل پوت ترهوهیورنپی ی  SHUNCLاا
اهین ن هح قرارگیری پوپک پایی.ی 11تا باالی هخزن در وند  13هتر هی بارررو تسررل پوت دارای یک کا ال
جریان در ال جورررش 8/5 12هتری ( ا یک رارتی )13اسررل کک قابلیل ا جام آاهایش در هحوندش توانهای
1

Driving force
System pressure losses
3
Instability effects
4
Specification of a startup and operation procedure
5
)Critical Heat Flux (CHF
6
The International Energy Agency (IEA), the OECD Nuclear Energy Agency (NEA), and the
)International Atomic Energy Agency (IAEA
7
)Coordinated Research Project (CRP
8
Reliability
9
Low mass flux
10
)Shiraz University Natural Circulation Loop (SHUNCL
11
Footer
12
Boiling channel
13
Heated section
2
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1کیلونات در هتر تا 4کیلونات در هتر را دارا هی باررررو همچ.ین هلاپعک ادر دندکش 1در همین هحوندش های
توان اه ران پرذیر هیبراررررو توان هذکور اا طریم اپم.ل های رارتی در پیراهون پوپکهای جریان تأهین هی
ررود آاهایشرات در تسرل پوت ترهوهیورنپی ی  SHUNCLتاک.ون در هشرار اتمسرفریک کک هشابک ررایا
رررن انپیک 2در راکتورهای هستک ای هی بارو ،ا جام پذیرهتک اسل برای هلاپعات بعوی ا جام آاهایش ها در
هشارهای باالتر ن تا واکثر هشار  13بار پیش بی.ی روش اسل رماتیک سادشای اا تسل پوت ترهوهیورنپی ی
 SHUNCLدر ر

رمارش ( )1شان دادش روش اسل

شکل شماره ( )1شماتيک ساده تست لوپ ترموهيدروليکی SHUNCL

اا جملک پاراهترهای ههن جریان های دنهاای ،بک نیژش در راکتورهای هسررتک ای آب جوررران ،کسر
بارررو کسررر

 3هی

یا همان سرربل جمی هاا گاا بک ک  ،پاراهتر کلیوی برای تعیین سررایر پاراهترهای جریان

دنهاای اسرل همچ.ین کسر

قش ههمی در هوپساای اهل هشار جریان دنهاای ،اپل گذرای اپهوی

جریان ،ن ا تقال رارت ایفا هی ک.و در راکتورهای هسرررتک ای کک آب سررربک ع نش بر .ک ک..وش بک ع.وان
ک.وک..وش وترنن یز بک کار هی رند ،کسررر
تجربی هختلفی برای ا وااش گیری کسرررر

در تخمین راکتیویتک ائز اهمیل هی بارررو[ ]9رنش های
در تسرررل پوت های ترهوهیورنپی ی نجود دارد کک اا جملک
1

Chimney
Startup
3
Void fraction
2
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ههمترین آ ها هیتوان بک رنش ررریر سررریع بسررتک رررو وش ،1جذب تابش گاها[ ،]13سرر.سررور اان ،2ها وهتر،
پراک.وگی وترنن ،رسرا ایی 3ن سایر رنشها[ ]11ارارش مود [ ]12در ال اضر ا وااش گیری کسر

در

هشررارهای پائین ،ن همچ.ین تعیین رژین جریان در تسررل پوت  SHUNCLاا طریم ع سرربرداری اا جریان
دنهاای با دنربین پرسررعل ا جام هیپذیرد کسرر

با پردااش ع سهای اص بک نسیلک ابزار پردااش

تصویر 4رم اهزار  MATLABبرآنرد هی رود
در تسل پوت ترهوهیورنپی ی  SHUNCLاه ان ا وااش گیری دبی جریان در پایین ریز ن ا وااش گیری دها ن
هشار در قسمل های هختلف ا یک رارتی ،بستک بک آاهایش تعریف روش ،هراهن روش اسل در هواص هختلف
ا یک رارتی ،قسمل های قاب رؤیل بک ه.ظور ع سبرداری اا جریان ن تعیین رژین جریان ن کسر
تعبیک روش اسل قسمل های قاب رؤیل ن هح ا وااش گیری پاراهترهای هختلف در ر

رمارش ( )1شان

دادش روش اسل بک ه.ظور هلاپعک ن تعیین اپهوی جریان ن همچ.ین برآنرد تجربی کسر

ن سبل پغزش

در جریان گردش طبیعی در آاهایش های هشار پایین ،قسمل های قاب رنیل در ا یک رارتی تعبیک روش
اسل در ر

رمارش ( )2مو ک این قسمل های قاب رؤیل شان دادش روش اسل

شکل شماره ( )2قسمت قابل رؤیت در تست لوپ ترموهيدروليکی SHUNCL

برنامه مطالعاتی تست لوپ : SHUNCL
با توجک بک هرنر هلاپعات صورت پذیرهتک پیراهون جریان گردش طبیعی ن یز هلاپعات آژا س بین اپمللی
ا رژی اتمی در این اهی.ک کک در گزارش ه.ی 1677-این آژا س جمع ب.وی روش اسل [ ،]2بر اهک هلاپعاتی بل.و
هوتی در اهی.ک جریان گردش طبیعی با تأکیو بر کاربردهای آن در یرنگاش های هستک ای ،در دا شهاش ریراا در
1

Quick closing valve
Capacitance sensor
3
Conductance probe
4
Image processing
2
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ال تونین هی بارو تسل پوت ترهوهیورنپی ی  SHUNCLکک هشخصات آن در این هقاپک ارائک روش اسل،
بخشی اا این بر اهک هلاپعاتی هی بارو در هیان پویوش ها ن اهی.ک های هلرح جریان گردش طبیعی در راکتورهای
هستک ای ،دن هوضو دی.اهیک رارتی– سیاالتی ن اهل هشارها در ررایا ه.وسی هختلف 1ن جریان گردش
طبیعی در پوت های بستک 2در انپویل بر اهک هلاپعاتی در ال تونین قرار دار و کک ررایا ا جام آاهایشات
هربوط بک آ ها در تسل پوت ترهوهیورنپی ی  SHUNCLهراهن روش اسل
در همین راستا ن در هیان هلاپعات صورت پذیرهتک تا بک ال تایج هلاپعک در اهی.ک برآنرد تجربی کسر
[ ]13ن یز برآنرد تجربی اهل هشار رتاب گیری [ ]14ه.تشر روش ن هلاپعات دیهری یز در ال ا جام هی
بار.و ا وااش گیری تجربی کسر

در این دن هلاپعک برای رار رارتی 2کیلونات در هتر ن برای ا یک

رارتی 8/5هتر صورت پذیرهتک اسل با استفادش اا قسمل های قاب رؤیل ،در ه.هام عبور جریان دنهاای اا
ا یک رارتی رژین های هختلف جریان دنهاای قاب تشخیص هیبارو با ع سبرداری اا باب های جریان
دنهاای ه.هام عبور اا این قسمل ها ن پردااش تصانیر اص هی توان کسر

را در ررایا هختلف ا وااش

گیری کرد مو ک ای اا این ع س ها هربوط بک رژین های هختلف جریان ،در ر

رمارش ( )3شان دادش روش

اسل دنربین پرسرعل بک کار رهتک در این پژنهش دارای قابلیل ع سبرداری تا صو ن ود هزار هرین در دا یک
هی بارو در این هلاپعک ،ع سبرداری با سرعل های  333هرین در دا یک صورت پذیرهتک اسل

شکل شماره ( ) 3نمونه تصاویر رژیم های مختلف جریان در تست لوپ SHUNCL

جمع بندی ونتيجه گيری :
گردش سیال بک طور طبیعی بک دپی هزایای آن کاربردهای هرانا ی در ص.عل هستک ای بک نیژش در راکتورهای
آبی پیشرهتک یاهتک اسل ههمترین چاپشها ن هسائ پیش رنی بک کارگیری جریان گردش طبیعی یرنی هحرک،
اهل هشارهای سیستن ،اپایواری ها ،ررایا کاری ن ررایا ررن انپیک ،رار گرهایی بحرا ی ،هی بار.و
هلاپعات هرنری صورت پذیرهتک بیا هر یاا ا جام هلاپعات ت میلی در بر ی اهی.ک های جریان گردش طبیعی
Thermo-fluid dynamics and pressure drops in various geometrical configurations
Natural circulation in closed loop
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ظور هلاپعک جریان گردش طبیعی ن چاپش های پیش رنی بک کارگیری آن.هی بارو در همین راستا ن بک ه
 در دا شهاش ریراا طرا ی ن سا تک روش اسل هشخصات این تسل،SHUNCLتسل پوت ترهوهیورنپی ی
 در این هقاپک ارائک روش اسل تایج اص اا،و هوت هی بارو.پوت کک ود بخشی اا یک بر اهک هلاپعاتی بل
 در ارایابی قابلیل بک کارگیری رنابا تجربی ن یمک تجربیSHUNCL هلاپعات در تسل پوت ترهوهیورنپی ی
جی ربیک ساای جریان. اعتبارس،هوجود کک بر پایک جریان اجباری بک دسل آهوش ا و برای جریان گردش طبیعی
ک قاب.گردش طبیعی توسا کوهای ترهوهیورنپی ی هوجود ن یز تونین کوهای ترهوهیورنپی ی در این اهی
استفادش هی بارو
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