ارزیابی مقایسه ای و حل عددی جریان آشفته نانو سیال  Al2O3/Waterدر
راکتور  VVER-0111به روش تک فازی و دو فازی
کمال حداد ،عارف رحیمیان  -محمد رضا نعمت اللهی
دانشگاه شیراز  ،مهندسی هسته ای دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده
در این مقاله رفتار نانوسیال به عنوان خنک کننده در یک راکتور  VVER-0111به لحاظ افزایش ضریب انتقال حررار
خنک کننده و به عنوان نانوسیال در خنک کننده راکترور مرورد بررسرر رررار هرفتره اسرمط در م اللرا راررر رفترار
نوترونیک نانو ذرا در ررب یک راکتور  VVER-0111ارائه هردیده []0ط رفتار ترموهیدرولیک نانو سریال رررب یرک
راکتور  VVER-0111مورد بررسر ررار داده شده اسمط که یک  FAدر راکتور  VVER-0111مدل شده و محاساا برر
روی آن به وسیره دینامیک سیاال محاسااتر ) (CFDانجام هردیده اسم و در نهایرم نترایض ضرریب انتقرال حررار
افم فشار و همچنین اختالفا دما مشخص هردیدندط محاساا عددی در دو بخش ترک فرا ی و دو فرا ی در ایرن
مورد انجام شده اسمط نتایض بدسم آمده ا حل در بخش مجزای فوق نشان مر دهد که حل بوسیره ی مدل دو فرا ی
بهتر ا حل تک فا ی بوده و این عامل به دلیل ررار هرفتن  01ردیف

Spacer Grid

در مدل اصرر مر باشد که باعث

افزایش توربولنسر وحرکم تصادفر ذرا مر شود و این عامل ساب  Trackingبیشرتر و در نهایرم برداشرم بیشرتر
حرار مر شودط
کلمات کلیدی :راکتور  ،VVER-0111نانو سیال ،جریان تک فازی ،جریان دو فازی،

CFD

مقدمه
با ده باالی خنک کننده ها ا مهمترین اهداف در صنلم مر باشدط مقدار خیرر کم نرانوذرا  ،مرانر کره بره
صور
سیاال

یکنواخم و پایدار در یک سیال تو یع شود مر تواند تاثیرا
داشته باشدط نانوسیال به واس ه ملرق شدن نانو ذرا

شگفم آوری در رفتار ترموهیردرولیک

با اندا ه متوسط یر  011mmدر سریاالتر ملرل

آب ،روغن یا اتیرن هریکُل ایجاد مر شود][0ط ) Choi (0991اولین کسر بود کره ایرن نروی سریاال

را بره

عنوان نانو سیال ملرفر کرد و شاخه تا ه ای در نرانو تکنولرو ی را ایجراد نمرودط بره ترا هر انتقرال حررار
جوشش استخری در مورد نانو سیاال

برای بدسم آوردن شار بحرانرر ) (CHFمرورد م اللره رررار هرفتره

اسمط مدل های به کار هرفته در این مورد برای خنرک کننرده راکتورهرای هسرته ای کره یرک مقردار کرم ا
نانوذار

که عموماً یر  %0حجمر مر باشد مر تواند  CHFرا به  %011افزایش دهد][0ط توانرایر اسرتفاده ا

نرانو سرریال برررای بهاررود  (In- Vessel Retention) IVRدر راکتورهررای  LWRدر طررول یررک Sever

 Accident Scenarioمورد م الله ررار هرفته اسم] [3که در آن نانو سیال توانایر بهاود برداشرم حررار
تولیرردی در حاشرریه CHFرا دارا مررر باشرردط در ایررن مقالرره ،انتقررال حرررار

برره صررور

همرفتررر اجارراری

) (Force Convectionبرای نانو سیال ) (Al0O3/ Waterدر یک  FAا راکتور  VVERبرا شرار حرارترر

934

ثابم و یکنواخم بر روی دیواره سوخم مر باشد به صور

عددی مورد بررسر رررار هرفتره اسرمط نشران

داده شده که ضریب انتقال حرار

برای نانو سیال ا سیال پایه بیشرتر بروده و ایرن نسرام برا افرزایش عردد

رینولد و غرظم حجمر نانوذرا

بیشتر مر شودط انجام این م اللره دو هردف را مرد نظرر دارد ،اوالً امکران

بررسر نقش فا سیال و ذرا

جامد در انتقال حرار

بررسر هردد و ثانیاً به این نتیجه برسیم که مدل کرردن

دو فررا ی سرریال برره سیسررتم وارلررر برره واسرر ه هرررانش ،اصرر کاا بررین ذرا
) ،(Brownian forcesنفوذ براونر ،ته نشینر و پخش ذرا
ملنر اسم که  slip velocityبین سیال و ذرا
صور

نیروهررای براونررر

در نانو سیال اصرر نزدیکتر اسرم و ایرن بردان

صفر نمر باشد ][4ط با این فرضیا

دو فا ی به حالرم وارلرر نزدیرک ترر مرر باشردط در محاسراا

مدل کردن نانو سیال بره

دو فرا ی مرا ا ملادلره  Millerو

 [1] Gidapowبرای محاساه ویسکو یته فا جامد اسرتفاده نمرودیمط نترایض ایرن ملادلره ویسرکو یته براالی
نانوسیال در حالم دو فا ی را ایجاد مر نمایدط برای اثاا
نتایض حاصل ا م اللا

صحم مدل و حرل آن نترایض بدسرم آمرده را برا

تجربر مقایسه نموده و مشاهده هردید که نتایض با داده های تجربر همخوانر خروبر

داردط

توضیح و مدل مسئله
یک مجتمع سوخم ) (FAدر ررب را برای محاساا

عددی مردل نمرودیم( شرکل )0بواسر ه دسرته بنردی

متقارن میره های سوخم در یک مجتمع سوخم مدل هندسر به صرور

 7میرره سروخم کرافر مرر باشرد

(شکل )0ط میره های سوخم دارای ر ر  9/0mmو در فاصره  00/71mmا مرکز یکدیگر به صرور

ملرلرر

ررار دارندط طول مجتمع سوخم  3111mmمر باشد و شار حرارتر در طول آن وارد مر شودط عدد رینولرد
بیشتر ا  0111مر باشد که نشان دهنده حالم کامالً آشفته سیال در مجتمرع سروخم مرر باشردط میرره هرای
سوخم به واس ه  01ردیف  spacer gridنگه داشته شده اسم که ضخامم آنهرا  1/8mmمرر باشد(شرکل
)0ط

شکل 0طیک مجتمع سوخم

شکل 0ط مدل هندسر مورد بررسر

994

خواص ترموفیزیکی
خواص ترموفیزیکر خنک کننده در حالم کارکرد راکتور برای سیال پایه ا کتراب هرای راهنمرای مهندسرر
هسته ای استخراج شده ] [6و در جدول  0آورده شده اسمط
جدول 0ط خواص ترموفیزیکر در حالم کارکرد راکتور

)μ (kg/m-s

)K (w/m-k

)Cp (j/kg-K

)ρ (kg/m3

191111960

1910

1611

69699

Water

−

41

761

3971

Al0O3

−

08

331

646998

zircolly

شرایط مرزی
در مورد مجتمع سوخم سرعم محوری یکنواخم و دمرا در ورودی  T1= 164مرر باشردط شرد

آشرفتگر

ثابم و ملادل  %1در نظر هرفته شده ،در خروجر حالم جریان کامرل توسرله یافتره فرره شرده اسرمط در
دیواره سوخم حالم بدون لغزش در نظر هرفته شده وشار انتقال حرار

در طول میره سوخم ثابرم فرره

شده اسمط در طول کارکرد راکتور فشار  01/1مگا پاسکال در نظرر هرفتره شرده و برر روی دیرواره سروخم
شرایط غیر لغزشر فره شده اسمط

اعتبار سنجی و حل عددی
یک کد دینامیک سیاال
فا مسئره به صور

محاسااتر ) (CFD codeبر حل مسئره بکار رفته اسمط برای حالم تک فا ی و دو

تقریب حجم محدود حل هردیده که ملادال

بقای جرم ،ممنتوم و بقای انر ی به روش

حجم محدود برای شکل هندسر سه بلدی به کار رفته ،حل شدندط در جدول  0شاکه های مختررف امتحران
هردیده و ضریب انتقال حرار

را در برای آنهرا بدسرم آورده شرده ،کره در نهایرم تلرداد مرش 0040111

بهترین شاکه را نشان مر دهدط
جدول 0طاندا ه هیری ضریب انتقال حرار

Error

با مشهای مخترف در q"=611 kw

grid

N

07940 %

04،011

671 × 861

0

-

07،061

0311 × 0661

0

07،301

0711 × 3061

3

1909 %

)h (w/m0-k

و سپس برای اعتاار مدل های مورد استفاده ا داده های تجربر ] [7استفاده نموده که نتایض به دسم آمرده در
شکل 3نشان داده شده اسمط
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ضریب انتقال حرار

شکل 3ط تغییرا

با سرعم ورودی

نتایج
برای یک مجتمع سوخم با نانوسریال و بردون نرانو سریال بره صرور

جریان سیال و خواص انتقال حرار

یر داده شده اسمط در شکل  4افزایش ضریب انتقال حررار

عددی حل شد و نتایض به صور

افزایش  Reرا نشان مر دهدط دیده مر شود که ضریب انتقال حررار

بره واسر ه

بره سررعم برا  Reافرزایش مرر یابرد

همچنین مدل تک فا ی و دو فا ی اثراتشان خیرر به بهم شایه مر باشدط شکل های 4الف و 4ب غرظرم %0
و  %1را نشان مر دهند و دیده مر شود که با افزایش درصد حجمر ضریب انتقرال حررار

ا حالرم سریال

پایه فاصره هرفته اسمط

شکل  4الفط تغییرا

ضریب انتقال حرار

با رینولد در φ=1/10

شکل  4بط تغییرا

ضریب انتقرال حررار

برا رینولرد در

φ=1/11

در شکل  1نسام ضریب انتقال حرار
که مالحظه مر شود که با تغییرا
درشکل  6تفاو

نانوسیال به سیال پایه در برابر تغییرا

شار حرارتر رسم شده سرم

شار حرارتر این نسام برای درصدهای حجمر مخترف فررر نمر کندط

دمای میانگین دیواره ی میرره سروخم و دمرای مرجرع (دمرای ورودی) بررای درصردهای

حجمر مخترف رسم شده اسمط
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شکل ط1ط نسام ضریب انتقال حرار
در برابر تغییرا

نانوسیال به سیال پایره شکل 6ط تفاو

شار حرارتر

دمای میانگین دیواره ی میره سوخم و دمای

مرجع (دمای ورودی) در برابر درصدهای حجمر مخترف

در شکل -7الف و-7ب اختالف دمای میره سوخم و دمای مرجع در رینولد های مخترف بررای درصردهای
حجمر  1/10و  1/11رسم شده اسمط

شکل  7الف .اختالف دمای میره سوخم و دمرای مرجرع در شکل 7ب .اخرتالف دمرای میرره سروخم و دمرای مرجرع در
رینولد های مخترف برای φ= 1/10

اثرا

رینولد های مخترف برای φ=1/11

نانو سیال بر افم شار در یک مجتمع سوخم یک فاکتور مهم مر باشدط شکل  8تغییرا

افم فشار را

در رینولد های مخترف با دو غرظم حجمر مخترف را نشان مر دهدط دیده مر شود که برای   0.02

 Re<081111و برای  Re<061111   0.05انحراف نانو سیال خیرر کم مر شودط

شکل - 8الفط تغییرا
برای φ= 0/10

افم فشار را در رینولد های مختررف شکل -8بط تغییرا
برای φ=0/ 11
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افرم فشرار را در رینولرد های مختررف

بحث و نتیجه گیری

در این مقاله کاربرد نانو سیال  Al0O3/Waterدر یک راکترور هسرته ای ا نروی  VVER-0111بره صرور
عددی مورد بررسر ررار داده شدط ابتدا ویسکو یته و ضریب انتقال حرار با نتایض تجربر اعتاار سنجر شرد
و سپس مدل هسترش داده شدط در این م الله آثار ترموهیدرولیک تزریق نانو سریال مرورد بررسرر رررار داده
شد و برای حل ا روش حجم محدود استفاده هردیدط و نتایض یر بدسم آمدط
انتقال حرار با دبر جرمر افزایش مرر یابرد ،در  Re<081111بررای    0.05و Re<011111

برای    0.02تاثیر نانوسیال رابل اغماه اسمط
 افزایش شار حرارتر تاثیر چندانر بر روی نسام ضریب انتقال حرار نداردط
 تزریق نانوسیال یا افزایش درصد حجمر آن مر تواند دمرای خروجرر مجتمرع سروخم را افرزایش
دهدط
 اختالف دمای دیواره و دمای مرجع به واس ه افزایش  ،Reبه صور یکنواخم کاهش مر یابدط
 مقایسه تغییرا افم فشار با  Reنشان مر دهد که مدل تک فا ی مقادیر باالتری ا تلداد وارلرر را
نشان مر دهدط با مقایسه مدل تک فا ی و دو فا ی با نتایض تجربرر مشراهد مرر کنریم کره مردل دو
فا ی با داده های تجربر نزدیکتر مر باشدط
در پایان مر توان به این نتیجه رسید که ررار دادن  01ردیف  Spacer Gridدر مدل محاسااتر ،که در حالم
وارلر نیز به همین صور مر باشد ،ساب میشود که اغتشاش بیشتر شده و  Trackingذار بهترر صرور
بگیرد و در نهایم مدل دو فا ی کارایر بیشتری داشته باشد و بنابراین با به کار بردن ایرن مردل دو فرا ی در
راکتور به نتایض بهتری نسام به تک فا ی خواهیم رسیدط
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