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 توزاییرجهت شبیه سازی فعالیت پ چند کد کامپیوتری و معرفی بررسی یک مدل ریاضی

 LWRدر خنک کننده  این مواد انتقال و انباشت و خوردگیمحصوالت 

 ، 2حجت اهلل منصوری ،*،  1، خدیجه رضایی ابراهیم سرایی1زاده گودرزیمهیار اسداله

   علیرضا تابش 
 ایهسته مهندسی گروه نوین، هایفناوری و علوم دانشکده  اصفهان، دانشگاه -1

 دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشکده مهندسی مواد -2

 چکیده:

ی راکتور که در تماس مستقیم و پیوسته با خنک کننده راکتور قرار دارند دچار خوردگی سطوح موجود در مدار اولیه
ی خنک کننده به سایر قسمت های و به واسطهمی شوند. محصوالت خوردگی در اثر فرسایش از سطوح اولیه جدا شده 

د به قلب راکتور، در معرض شار بزرگ نوترون موجود در این قسمت قرار یابند. این مواد با ورومدار اولیه انتقال می
 در های تابشپرتوزا به عنوان یکی از چشمه هایاین گونه گردد.یها تولید مهای پرتوزا از آنگرفته و در نتیجه گونه

 کنند. میدان تابش ناشی از محصوالت خوردگیمیدان تابش شدیدی را ایجاد می و آیندی راکتور به حساب میمدار اولیه

 (LWR )      صوالت خوردگی موجود در خنک کنندهمهم ترین محکه ) 𝐹𝑒95،𝑀𝑜55،𝑀𝑛95،𝐶𝑜 95، 𝐶𝑜56ا نظیرپرتوز
اکتور بودن ر های راکتور را حتی در زمان خاموشدسترسی به برخی قسمت، محدودیت با نیمه عمرهای متفاوت هستند(

در بین محصوالت  پرتوزاییبیش ترین سهم را در تولید فعالیت  𝑀𝑛95 در هنگام کار راکتور، .در پی خواهد داشت
شده  ت گزارشهای کبالایزوتوپ خوردگی دارد امّا پس از خاموش شدن راکتور، بیش ترین فعالیت پرتوزایی ناشی از

 میزان توانها میکه بر اساس آن باشدچند کد کامپیوتری می و معرفی. هدف از این مقاله بررسی یک مدل ریاضی است
 اشتانتقال و انب محاسبه کرده ورا  های آب سبکلیه راکتوردر مدار اورتوزایی ناشی از محصوالت خوردگی فعالیت پ

 این مواد را شبیه سازی نمود.

 توزاییفعالیت پر واژه: مدار اولیه راکتور، محصوالت خوردگی،ید کل

    مقدمه: -1

نیروگاه  446، توسط است ترا وات ساعت 0566 که معادل با جهان الکتریکی مورد نیاز انرژیاز  ٪65بیش از 

از آب به عنوان خنک کننده،  ی آب سبکهاراکتور در. [6]شودمیکشور جهان تامین  16ای موجود در ههست

 ای دارد.گی قابل مالحظهخورند آب در دما و فشار باال .[0]شودها و بازتابنده استفاده میکند کننده نوترون

 زیو در نتیجه سطوح فلای موجود در راکتور، تشدید شده های هستهی تابشآب به واسطه خاصیت خورندگی

. در اثر [0]گردندشدید می خوردگی دچار ،دارند در تماس با آب قرار که های سوخت و...(ها، غالفلولهشامل )
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ای وارد خنک اند، محصوالت خوردگی به صورت محلول و ذرهفرسایش سطوحی که دچار خوردگی شده

های آب سبک، عمده شوند. در راکتورهای مدار اولیه منتقل میبه تمام قسمت و از طریق آن شوندکننده می

 ها از فوالد واغلب سطوح در این نوع راکتور زیرا استمحصوالت خوردگی شامل آهن، نیکل، کروم و کبالت 

ها، لتربا وجود تصفیه خنک کننده توسط فی. اندساخته شدهنظیر اینکونل  ـ آهننیکل یبا پایه ییهاسوپر آلیاژ

محصوالت  گردند.بخشی از محصوالت خوردگی از سیستم حذف می تنها بسته به عواملی چون کارآیی فیلترها،

اشاره  زیر توان به مواردمی هاآن جملهدر سیستم ایجاد خواهند کرد که از  مشکالتی راباقیمانده  خوردگی

 :[1]کرد

در این صورت به  های سوخت و سطوح انتقال حرارت.محصوالت خوردگی بر روی میله کردن رسوب -

های سوخت و سطوح خواص انتقال حرارت ضعیف این رسوبات، افزایش بیش از حد دمای میله علت

 .خواهیم داشتداخل قلب را 

ز خارج ابه  و جدا شده راکتور رسوبات پرتوزا از سطوح داخل قلب به علت حرکت سیال خنک کننده، -

های تابشی شدید در یدانم نمایند ومجدداً رسوب میبر روی سطوح خارج از قلب منتقل شده و قلب 

ها را حتی پس از خاموش شدن محدودیت دسترسی به این قسمت تواندمیکه کنند ها ایجاد میاین بخش

 راکتور در پی داشته باشد.

  .گرددان خنک کننده میکاهش آهنگ جری منجر به که سیال خنک کننده افزایش مقاومت هیدرولیکی -

 نوترون توسط محصوالت خوردگیکاهش شار نوترون در اثر جذب  -

 .[4] تابش بازدارندههایی چون روی به عنوان نیاز به استفاده از افزودنی -

 ،ها، هالوژنگازهای نجیب شاملموجود در خنک کننده  هاییدئنوکل ، رادیوANS-1.81/ANSIاستاندارد طبق

. [9]باشندمی (,…Na42) هادیگر هستهو تریتیم (، …,N11از فعال شدن آب ) محصوالت ناشی سزیم و روبیدیم،

ند را در سه گروه اصلی گردکه موجب پرتوزا شدن خنک کننده راکتور می هاییتوان چشمهدر حالت کلی می

 قرار داد. زیر 

 در هنگام کار راکتور به حساب می آیند. خنک کننده عامل پرتوزا شدن ترینمهم N11وN11 .پرتوزایی ذاتی الف(

 .ده به داخل خنک کنندهشب( پرتوزایی ناشی از محصوالت شکافت نشت  

که محصوالت فرسایش و اکسایش در این رده قرار  های موجود در خنک کنندهپرتوزایی ناشی از ناخالصی ج( 

 .اندیل شدهسوم تشک تر نسبت به گروههایی با نیمه عمرهای کوتاهیدوکلئاز رادیون ،های الف و بگروه گیرند.می

درصد پرتوگیری شغلی  56ا ت 06باشند. به طور کلی تری برخوردار میسوم از اهمیت کم لذا به نسبت گروه

های اخیر به دلیل بهبود ترکیب سال شود. دربه محصوالت خوردگی موجود در مدار اولیه نسبت داده می

ل آب سبک، سطح پرتوگیری در مراحآب خنک کننده و نیز انتخاب مناسب مواد ساختاری راکتورهای  شیمیایی
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بسیاری جهت برآورد انباشت فعالیت  های ریاضیمدل .[5]دهدرا نشان می ایتعمیر ونگهداری، کاهش پیوسته

و  تجربی هایاین مدل  اند.داده شده توسعه و ارائه آب سبک هایدر راکتور محصوالت خوردگی و انتقال پرتوزایی

 اههای مربوط به طراحی نیروگیا داده آزمایشگاهی و هایاز داده که باشندمی ضرایب تجربی نیازمند نیمه تجربی،

 .باشندقابل تعیین می

   جهت توصیف محصوالت خوردگی مدل ریاضی

 ی غلظت وابسته به زمان محصوالت خوردگی پرتوزا در خنک کننده راکتور،محاسبه ،هدف از این مدل ریاضی

 وابسته به زمان غلظت در این مدل، .[0]و در فیلترها است هالوله روی سطوح داخلی روی سطوح داخل قلب،

 در اهای پرتوزآید. حذف هستهبدست می های پرتوزانرخ حذف هسته و تولید ی نرخهای پرتوزا با موازنههسته

 رضیاتف .پذیردمی صورتای هسته شیواپا و از مدار اولیه نشتسطوح،  رسوب بر روی تصفیه، هایفرآیند اثر

  :عبارتند از مدلاین 

 گرفته شده و از اثرات توزیع فضایی نظر ورت یکپارچه و وابسته به زمان درص به خوردگیوقوع فرآیند  -

 نظر شده است. صرف

 بر روی سطوح رسوب محصوالت خوردگی پرتوزامتناسب با غلظت محصوالت خوردگی در خنک کننده،  -

 د.نکنمی

، متناسب با غلظت محصوالت خوردگی در خنک هاو فیلتر ییون کننده تصفیه کننده تبادلهای سیستم -

 کنند.ها تصفیه میمدار اولیه را از ناخالصی کننده،

ر ها دو غلظت آن شوندگرفته می های هدف در نظربه عنوان هسته والت خوردگی پیش از پرتوزا شدن،محص

𝑁𝑐به ترتیب با  ها و روی سطوح قلبداخلی لولهح ، روی سطوخنک کننده مدار اولیه  نشان داده 𝑁𝑤 و𝑁𝑝 و 

 ها و روی سطوح قلبداخلی لوله های پرتوزا در آب خنک کننده مدار اولیه، روی دیوارهغلظت هستهو  شده

𝑎𝑡𝑜𝑚𝑠بر حسب  واحد غلظت و شده نشان داده 𝑛𝑤 و 𝑛𝑝 و 𝑛𝑐به ترتیب با  𝑐𝑚3⁄ ن شده استبیا.  

 هاروابط ریاضی و فرمول

 شود:بیان می (6توسط رابطه ریاضی ) نرخ تغییر غلظت مواد پرتوزا در خنک کننده مدار اولیه راکتور

𝑑𝑛𝑤

𝑑𝑡
= σФ𝜀𝑁𝑤 − {∑

𝜀𝑗𝑄𝑗

𝑉𝑤
+ ∑

𝑙𝑘

𝑉𝑤
𝑘𝑗 + 𝜆} 𝑛𝑤 +

𝐾𝑝

𝑉𝑤
𝑛𝑝 +

𝐾𝑐

𝑉𝑤
𝑛𝑐                                                            (6)                                                                         
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های حذف)زدایش( محصوالت نرخ دوم عبارت پرتوزا، هایایزوتوپ تولید نرخ معرف اول (، عبارت6) یمعادله در

زدایش به  و ها، رسوب روی سطوح داخل قلبی یونی، رسوب روی لولههای تبادل کنندهخوردگی به واسطه

ه های معرفی مجدد فعالیت پرتوزایی بسوم و نیز به ترتیب نرخ هایدهند. عبارتنشان می را های فیلتروسیله

 را بیان اند،کرده ها رسوبپرتوزا روی آن سطوحی که محصوالت خوردگی داخل خنک کننده در اثر فرسایش

 هایوپایزوت تولید گروه برای معرف ثابت σ ،(𝑐𝑚3 حسببر )حجم آب خنک کننده 𝑉𝑤رابطه  در این کنند.می

𝑎𝑡𝑜𝑚𝑠 بر حسب ) شار موثر گروه Ф𝜀 و های هدفهسته پرتوزا از 𝑐𝑚4. 𝑠⁄  )ضرایب  باشد.می 𝐾𝑐و 𝐾𝑝  به

ها و واحد آن کنندبیان می ها و سطوح داخل قلب رااخلی لولهترتیب نرخ جدا شدن رسوبات از سطوح د

𝑐𝑚3 𝑠⁄ باشد.می 𝑙𝑘  نرخ نشت خنک کننده از نشتیk  ام موجود در مدار اولیه راکتور و بر حسب𝑐𝑚3 𝑠⁄  می

 : خواهیم داشت ، j روی 𝜀𝑗𝑄𝑗جمع بندی  با باشد.

∑ 𝜀𝑗𝑄𝑗 =𝑗 𝜀𝐼𝑄𝐼 + 𝜀𝑝𝑄𝑝 + 𝜀𝑐𝑄𝑐 + 𝜀𝐹𝑄𝐹  (0                                                                                      )  

 محصوالت خوردگی توسطهای حذف)زدایش( به ترتیب نرخ 𝜀𝐹𝑄𝐹و  𝜀𝑐𝑄𝑐و  𝜀𝑝𝑄𝑝و  𝜀𝐼𝑄𝐼در این رابطه 

شار  .اشندبها میفیلتر یدایش به وسیلهز و رسوب روی سطوح داخل قلب ها،، رسوب روی لولهکننده یونیتبادل

 گردد:ی زیر بیان میمتوسط نوترون برای یک گروه انرژی خاص با رابطه

Ф𝜀 = {
6−𝑒−𝜆𝑇𝑐 

6−𝑒−𝜆𝑇𝑙 
} 𝜑6  (1                                                                                               )  

گیری شده  متوسط ،شار گروه است که روی هندسه قلب 𝜑0واپاشی برای هر ایزوتوپ و ثابت λ در این رابطه،

 خنک کننده  کامل زمان یک بار پیمایش )مدت ماندگاری در قلب و زمان حلقه ترتیب زمان نیز به 𝑇𝑐 و 𝑇𝑙است. 

 باشند.می  راکتور( مدار اولیهدر 

𝑇𝑐 =
𝐻𝜌𝐴

𝜔6
                          𝑇𝑙 =

𝑙𝑝𝑇𝑐

H
   (4                                                                     )  

چگالی خنک کننده در  𝑐𝑚4 ،ρبرحسب مساحت سطح مقطع جریان Aارتفاع قلب راکتور،  Hدر این روابط، 

𝑔آهنگ جریان بر حسب 𝜔0دماهای کاری و 𝑠⁄ و𝑙𝑝 های هدف در هستهنرخ انباشت  د.باشطول مدار اولیه می

 گردد:بیان می (9ی )بر طبق رابطهآب خنک کننده 
𝑑𝑁𝑤

𝑑𝑡
= − {∑

𝜀𝑗𝑄𝑗

𝑉𝑤
+ ∑

𝑙𝑘

𝑉𝑤
+ 𝜎Ф𝜀𝑘𝑗 } 𝑁𝑤 +

𝐾𝑝

𝑉𝑤
𝑁𝑝 +

𝐾𝑐

𝑉𝑤
𝑁𝑐 +

𝐶(𝑡)𝑠

𝑉𝑤

𝑁6

A
𝑓𝑠𝑓𝑛 (9                                )  

𝑔است. که وابسته به زمان بوده و واحد آن  نرخ خوردگی  C(t) هبطادر این ر 𝑐𝑚4. 𝑠⁄ است. s کل سطح سیستم 

 .باشدمی هدف هایهسته وزن اتمی A عدد آووگادرو و 𝑁6 دارد. در معرض خنک کننده قرار که است

𝑓𝑠و 𝑓𝑛 محصوالت  د. نرخ انباشتباشنی عنصر شیمیایی در سیستم میهای هدف و فراوابه ترتیب، فراوانی هسته

 گردد:بیان می (5)ی رابطه ا در رسوبات قلب توسطخوردگی پرتوز
𝑑𝑛𝑐

𝑑𝑡
= 𝜎𝜑6𝑁𝑐 +

𝜀𝑐𝑄𝑐

𝑉𝑐
𝑛𝑤 -{

𝐾𝑐

𝑉𝑐
+ 𝜆} 𝑛𝑐 (5                                                )                              
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های هدف در باشد. نرخ انباشت هستهمی𝑐𝑚3 بر حسب حجم رسوبات موجود در قلب 𝑉𝑐در این رابطه  

 گردد:بیان می (0) توسط رابطه رسوبات قلب

 
𝑑𝑁𝑐

𝑑𝑡
=

𝜀𝑐𝑄𝑐

𝑉𝑐
𝑁𝑤 − {

𝐾𝑐

𝑉𝑐
+ 𝜎𝜑6} 𝑁𝑐 (0                                                                                   )  

 :باشدمی (5)ی رابطه بر طبق( 𝑛𝑝نرخ رسوب مواد پرتوزا بر روی رسوبات لوله ها)
𝑑𝑛𝑝

𝑑𝑡
=

𝜀𝑝𝑄𝑝

𝑉𝑝
𝑛𝑤-{

𝐾𝑝

𝑉𝑝
+ 𝜆} 𝑛𝑝 (5                                                        )                                   

روی  های هدف. نرخ تغییرات هستهاست (𝑐𝑚1بر حسب ها )حجم رسوبات روی لوله𝑉𝑝 در این رابطه 

 گردد:بیان می (5)ی رابطه توسط( 𝑁𝑝ها)ی لولهدیواره
𝑑𝑁𝑝

𝑑𝑡
=

𝜀𝑝𝑄𝑝

𝑉𝑝
𝑁𝑤 −

𝐾𝑝

𝑉𝑝
𝑁𝑝 (5                   )                                                                             

 گردد:زیر بیان می( 66)رابطه  توسط، ییون یکنندهتبادل های پرتوزا در رسوبات نرخ تغییر غلظت هسته
𝑑𝑛𝐼

𝑑𝑡
=

𝜀𝐼𝑄𝐼

𝑉𝐼
𝑛𝑤-𝜆𝑛𝐼 (66                                                              )                                                           

 یکننده تبادلهای پرتوزا در غلظت هسته 𝑛𝐼و یونی یکننده تبادلحجم رزین موجود در  𝑉𝐼در این رابطه،

 .استیونی 

 شود:بیان می (66)ی رابطه توسطنرخ تغییر غلظت رسوبات پرتوزا در فیلتر 
𝑑𝑛𝑓

𝑑𝑡
=

𝜀𝑓𝑄𝑓

𝑉𝑓
𝑛𝑤-

𝜆𝑛𝑓 (66                                                                                                        )  

𝑎𝑡𝑜𝑚𝑠 بر حسب) های پرتوزاغلظت هسته 𝑛𝑓حجم رسوبات داخل فیلتر و  𝑉𝑓در این رابطه،  𝑐𝑚3⁄)  در
 که راکتور در شرایط کارکرد عادی در طراحی شده است این مدل ریاضی برای حالتی باشد.رسوبات فیلتر می

ها که در شرایط گذارشایان ذکر است که  کند.اثرات ناشی از گذارها را منظور نمی و توان قرار دارد حداکثر
و فعالیت پرتوزایی  غلظت محصوالت خوردگی نرخ خوردگی، ، بر رویدهندکارکرد غیرعادی راکتور رخ می

با این فرض  باشد.مدل نیازمند اصالح می این جهت منظور کردن گذارها، لذا ،باشندگذار میراث هاآن ناشی از
از  ها پیشاز غلظت ناخالصی شود،که از آب فوق خالص به عنوان خنک کننده راکتور آب سبک استفاده می

فته راکتور صفر در نظر گرها پیش از شروع به کار غلظت ناخالصید و گردراکتور صرف نظر می شروع به کار
𝑁𝑤،شروع به کار راکتورشود که در زمان د. همچنین فرض مینشومی = 𝑁𝑐 = 𝑁𝑝 =  باشد. بر اساس  0

قابلیت  این کدشود. می نوشتهکد شبیه سازی  یک شده، ئهارا در این مدل ریاضی که دیفرانسیل دستگاه معادالت
 ا،هدیواره داخلی لوله داخل قلب راکتور، خنک کننده، سطوح خوردگی پرتوزا را در محصوالت غلظت یمحاسبه

ک کد نیمه آید، یالبته کدی که با حل این دستگاه به دست می .داشت خواهد ی یونیکننده تبادل در روی فیلترها و
 جربیت هایداده از یک سری نیازمند استفاده راکتور، های مربوط به طراحیداده بود چرا که عالوه بر خواهد تجربی

 باشد.می نیز
 دلم نظیر ها ارائه شده است،در راکتورمحصوالت خوردگیدیگری نیز جهت توصیف رفتارریاضیهای مدل  

 Burril's mechanisticبوریل)  نگری ماشین مدل یا و (Babcock&Wilcox model)ویلکوکس و بابکوک
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model) درمنظور توصیف رفتار محصوالت خوردگی  که بهCANDU PHWR براساس . [5]ایجاد شده است
 ایهمجموع پردازند،ها میهای ریاضی که به توصیف محصوالت خوردگی و فعالیت پرتوزایی ناشی از آنمدل

 ،  ACE-II ،CRUDTRAN ،PACTOLE،DISER ،CPAIRکدهایتوان به از آن جمله می اند.شده ایجاد کدها از
CORAو MIGA-RT اشاره نمود.    

 گیری:و نتیجهبحث 

 PWRای های در تولید، انتقال و رسوب محصوالت خوردگی پرتوزا در راکتورهای فیزیکی بسیار پیچیدهفرآیند
ها اطالعات جامع وجود ندارد. از طرفی نقش دارند که در حال حاضر در مورد برخی از این فرآیند BWRو 

های کامپیوتری که کد شوند ومی که ارائه هاییلذا مدل .ها بسیار دشوار خواهد بودفرآیند تمام این مدل سازی
های ندها برخی از فرآیشوند، بر یک سری فرضیات استوارند، به طوری که هر کدام از آنها نوشته میبراساس آن
ی هاد هر کدام از کدگردکنند که این امر موجب میها صرف نظر میکرده و از بقیه فرآیند منظور فیزیکی را
در شرایطی که هیچ گذاری در سیستم وجود ندارد و  های خاص خود مواجه باشند.با محدودیت نوشته شده

راکتور در شرایط کارکرد عادی در حداکثر توان در حال کار است، مدل ریاضی منظور شده در این بررسی 
کننده مدار اولیه را در رسوبات داخل قلب راکتور، در خنک  غلظت محصوالت خوردگیی قابلیت محاسبه

 ها و تبادل کننده یونی خواهد داشت.ها، در فیلترراکتور، روی سطوح داخلی لوله
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