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 عنوان مقاله: بررسی امکان افزایش زمان سیکل اول نیروگاه اتمی بوشهرش

 

 (3)محمد ،رهگشای  -(2)ناصرمنصور  ،شریفلو -(1*)زینب ،سیفی

 ،دانشکده فنی و مهندسی،گروه مهندسی هسته ای دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران
 

 چکیده

 
استفاده  و دستیابی به بهترین بازده حرارتی سیکل اول نیروگاه اتمی بوشهر به منظور هدف از این مقاله بررسی امکان افزایش طول

 تاتحقیق حاضر به آنالیز تغییرات ایجاد شده در ترکیب ای نیل به این هدف در. بربهینه از سوخت های موجود در راکتور است
در ادامه میزان  مقایسه شد. fsarضریب بیشینه قدرت شعاعی و ماکزیمم بیشینه قدرت با داده های  سوخت راکتور پرداخته شد.

ف در زمان های مختل مصرف سوختراکتیویته و ضریب تکثیر موثر در ابتدا و انتهای سیکل اول، مقدار ماکزیمم و میانگین 
محاسبه  LDI-2  CITATIONو  WIMSD5-Bده از کدهای روز( برای چیدمان مرجع)طرح روسی( با استفا 013روز و  492کاری)

 .شد. نتایج حاکی از آن است که امکان افزایش طول سیکل اول نیروگاه وجود دارد

 مصرف سوخت -راکتیویته -ضریب تکثیرموثر -واژه های کلیدی: سیکل بهره برداری

 

 مقدمه

از انرژی الکتریکی مورد نیازخود را از طریق انرژی امروزه کشورهای بسیاری بویژه کشورهای پیشرفته سهم قابل توجهی 

. محدودیت نسبی منابع تامین کننده سوخت هسته ای از یک سو، تولید پسماندهای هسته ]1[هسته ای تامین می نمایند

دارد که استفاده حداکثری از  ای و مسائل زیست محیطی و مسائل اقتصادی از سوی دیگر، مهندسان هسته ای را برآن می

عالوه بر تصمیم گیری در رابطه با چگونگی چیدمان و آرایش بسته های را در دستور کار خود قرار دهند و این انرژی

ول جه کنند تا طنیز تو مصرف سوختسوخت به نحوه قرار گرفتن ترکیبات قلب به منظور دستیابی به بیشترین میزان 

دف انرژی بیشتر و افزایش طول سیکل کاری، محاسبات قلب با ه. بنابراین برای برداشت سیکل کاری راکتور افزایش یابد

مصرف در انتهای سیکل کاری کمینه گردد و میزان  402بهینه کردن عوامل زیر صورت می گیرد بایستی میزان اورانیوم 

 .]4[مجتمع های خارج شونده از راکتور و همچنین ضریب تکثیر موثر و راکتیویته ماکزیمم شود سوخت

 ( نیروگاه بوشهر  -VVER 0111راکتور آب تحت فشار )معرفی 
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انرژی MW 0333که توان تولیداست  (-1111VVER)روسی از نوع آب سبک تحت فشارشهرنیروگاه بو هسته ایراکتور

آب که بعنوان کند کننده نوترون و خنک  طراحی شده استMW 1333گرمایی را داشته و برای تولید توان نامی الکتریکی 

وارد راکتورمی شود و پس  491℃و حرارتی درحدود  bar121استفاده می شود، توسط پمپ های مدار اول با فشارکننده 

به سمت مولد های بخار هدایت شده و درآنجا با تبادل حرارت با  041℃از برداشت حرارت از قلب راکتور با حرارت 

، 6/1ی از نوع دی اکسید اورانیوم درغناهای مختلف%آب مدار دوم بخار تولید می شود. منبع تولیدگرما، سوخت هسته ا

میلی متر  14و ارتفاع21/1می باشد. سوخت هسته ای به صورت قرص های استوانه ای به قطر  34/2و %  64/0، %2/4%

مجتمع سوخت با آرایش شش ضلعی است  160ساخته شده که درون میله های سوخت قرار دارد.  قلب راکتور شامل 

 .]2[و]0[و]1[میله سوختی قرار دارد 011تمع سوخت که، در هر مج

 محاسبات نوترونیک قلبروش 

اکتور رترکیبات سوختی و انجام محاسبات سلولی وابسته به زمان  تغییرات جرمبه منظور بدست آوردن  تحقیقدر این 

VVER-1000 در خالل  بوشهرinitial startup  از کد و سیکل اولWIMSD5-B همچنین با بهره  .استفاده شد

در  موثر به محاسبه توزیع شار نوترونی و توان حرارتی و همچنین ضریب تکثیر CITATION-LDI2گیری از کد 

 قلب راکتور پرداخته شد.

منظور دست یابی به یک شبیه سازی دقیق از رفتار ترمونوترونیک راکتور در سیکل اول کاری، در ه بدر این راستا   

، از انجام ساده سازی های مرسوم ع های سوختی و قلب راکتور)در بخش محاسبات نوترونیک(تممدلسازی هندسه مج

 در تحقیقات پیشین اجتناب شده و هندسه واقعی در نظر گرفته شده است. 

 ]2[در محاسبات سلولی قلب راکتور WIMSD5-Bاستفاده از کد 

آژانس  و کتابخانه WIMSD5-Bمحاسبه ثوابت گروهی فیزیکی در مجتمع های سوختی و بازتابنده ها با استفاده از کد 

معادله ترانسپورت نوترون با استفاده از  ،. در این کدانجام گرفت(  ENDF-BVIIمستخرج ازبین المللی انرژی اتمی )

مدل فیزیکی مجتمع های سوختی )با استفاده از از هندسه واقعی هریک در method NDiscrete S (DSN)روش 

cluster .حل گردیده و از این طریق ثوابت گروهی  در این مجتمع ها محاسبه شد ) 

آرایه بمنظور تعیین مکان  06در راستای  تعریف دقیق هندسه واقعی هر یک از مجتمعهای سوختی در ورودی این کد ، از 

 ، فضایمیله های سوختی در درون هر مجتمعمنظور تعریف فضای  متمم ه همچنین ب میله های سوخت استفاده شد،

حلقه شعاعی تقسیم گردید و در هریک از حلقه ها به تعیین ماده فضای متمم پرداخته  22داخلی مجتمعهای  سوختی به 

 شد. 
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 Core baffle, water holes, core barrel, downبازتابنده های شعاعی ازجملهبخش محاسبات سلولی  در

commer وpressure vessel کل هندسه راکتورVVER-1000 بوشهر به وسیله کدWIMSD5-B  مدلسازی گردید

 تا بتوانیم به دقت مطلوبی در محاسبه پارامتر های نوترونیک در نواحی بازتابنده  های شعاعی ومحوری دست یابیم.

مجتمعهای سوختی پرداخته شد، سپس با حفظ مساحت مجتمع  بدین منظور در ابتدا به همگن سازی ترکیبات هریک از

ها به تبدیل هندسه شش ضلعی آنها به دایروی پرداخته شد تا بتوان در مدلسازی کل قلب راکتور، مجتمع های سوختی 

 را به عنوان یک میله استوانه ای در نظر گرفت.

آرایه استفاده  40و 41انال آبی  به ترتیب از ک 101مجتمع سوختی و همچنین  160بمنظور تعیین مکان قرار گیری 

منظور تعریف فضای  متمم مجتمع های سوختی در قلب راکتور و همچنین تعریف هندسه و مواد ه گردید. همچنین ب

، بترتیب از   pressure vesselوCore baffle ، water holes, core barrel  ، down commerتشکیل دهنده

رف مصبمنظور بدست آوردن تغییرات ترکیبات سوختی  وابسته به زمان و   ده گردید. همچنینحلقه شعاعی استفا 2و 1

تعریف نرخ توان )در طول سیکل اول کاری( ، پس از در هریک از مجتمع های سوختی موجود در راکتور سوخت

یت های محاسباتی ، از قابل WIMSD5-Bگام  زمانی به ورودی کد ی،دما، غلظت بحرانی اسیدبوریک وطول هرحرارت

 این کد در این زمینه استفاده شد.

 ]6[در محاسبات ضریب تکثیر موثر و توزیع توان حرارتی راکتور CITATION-LDI2کد استفاده از

 در  WIMSD5-Bوارد کردن ثوابت فیزیکی گروهی هریک از مجتمعهای سوختی بدست آمده از محاسبات کد پس از

و همچنین تعریف هندسه قلب راکتور به صورت سه بعدی در این کد، معادله  CITATION-LDI2فایل ورودی کد

و از این طریق ضریب تکثیر  هپخش نوترون با استفاده از روش تفاضل محدود در هندسه تعریف شده حل گردید

موثر،توزیع مکانی شار نوترونی و توان حرارتی در قلب راکتور )در هر گام  زمانی( محاسبه می گردد. بدلیل  متقارن بودن 

ششم قلب انجام -برای یک CITATION-LDI2چیدمان قلب راکتور در سیکل اول، مش بندی انجام شده در کد 

 1901زیر حجم محوری تقسیم شده است که سطح قطاعی هر زیرحجم از  13راکتور به    گرفته است . در این راستا قلب

 مش مثلثی تشکیل یافته است. 

درشش نوع مجتمع 409-و پلوتونیوم  402-صر اورانیومابه نمایش تغییرات وابسته به زمان جرمی عن 4و  1در شکل 

 و سیکل اول پرداخته شده است. startupسوختی در خالل 
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 409-پلوتونیومتغییرات جرم  4شکل  402-تغییرات جرم اورانیوم 1شکل        

برای اطمینان از میزان دقت مدلسازی بکار برده شده در این تحقیق مقایسه ای بین نتایج محاسبات پارامترهای توزیع  

و گزارش  این تحقیق شعاعی ضریب بیشینه قدرت و همچنین تغییرات وابسته به زمان ماکزیمم ضریب بیشینه قدرت

 نمایش آنها پرداخته شده است. به2و 0شرکت طراح روسی این راکتور انجام گرفت که در شکلهای 

 
 مقایسه نتایج ضریب بیشینه قدرت شعاعی بدست آمده از این  0شکل         مقایسه نتایج تغییرات پارامتر ماکزیمم بیشینه قدرت  2شکل 

 مدلسازی با داده های ارائه شده در گزارش شرکت طراح روسی                                                            FSARبا داده های  

 محاسبات مصرف سوخت برای سیکل اول قلب راکتور بوشهر
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روز کاری مورد نظر انجام شده است و به منظور  492در این قسمت محاسبات مصرف سوخت سیکل اول راکتور بعد 

روز کاری نیز تکرار شده است. میزان  013روز کاری این محاسبات تا انتهای  013امکان سنجی افزایش طول سیکل به 

 .آورده شده است 1 ولروز کاری در جد 013و  492مصرف سوخت برای هر یک از مجتمع های سوخت در انتهای 

 کاریروز 013و  492محاسبه میزان مصرف سوخت هر یک از مجتمع های سوخت در انتهای  1جدول 
 

Fuel Assembly Burnup(MWD/kg(U)) 

 151 FA NO. 

22/3% Enrichment 

 روز 292مصرف سوخت در انتهای سیکل اول بعد از  641/9

 روز 311انتهای سیکل اول بعد از  مصرف سوخت در 085/9

 141 141 FA NO. 

4/2% 22/3% Enrichment 

 روز 292مصرف سوخت در انتهای سیکل اول بعد از  420/66 520/62

 روز 311مصرف سوخت در انتهای سیکل اول بعد از  025/62 025/62

 132 131 131 FA NO. 

2/1% 4/2B51 22/3% Enrichment 

 روز 292مصرف سوخت در انتهای سیکل اول بعد از  880/9 929/66 881/9

 روز 311مصرف سوخت در انتهای سیکل اول بعد از  600/62 299/62 848/65

 124 125 122 121 FA NO. 

4/2B51 6/1% 4/2% 22/3% Enrichment 

 روز 292مصرف سوخت در انتهای سیکل اول بعد از  514/62 565/65 650/65 012/65

 روز 311مصرف سوخت در انتهای سیکل اول بعد از  695/62 985/65 658/66 841/66

 111 112 113 114 115 FA NO. 

6/1% 4/2% 2/1% 4/2B51 22/3% Enrichment 

 روز 292مصرف سوخت در انتهای سیکل اول بعد از  514/66 995/66 648/65 949/66 805/9

 روز 311مصرف سوخت در انتهای سیکل اول بعد از  945/66 091/62 895/65 529/65 994/65

 91 91 99 111 111 112 FA NO. 

4/2B51 1/6% 4/2B51 2/1% 4/2% 22/3% Enrichment 

 روز 292مصرف سوخت در انتهای سیکل اول بعد از  489/9 449/62 560/65 094/65 845/9 496/66

 روز 311مصرف سوخت در انتهای سیکل اول بعد از  085/9 955/62 959/65 929/66 565/66 566/65

12 13 14 15 12 11 11 FA NO. 

4/2% 1/6% 4/2% 1/6% 4/2B1/5 1/6% 12/5B 51 Enrichment 

 روز 292مصرف سوخت در انتهای سیکل اول بعد از  920/66 626/65 599/65 405/9 642/62 605/65 658/62

 روز 311مصرف سوخت در انتهای سیکل اول بعد از  692/62 960/65 052/66 991/65 981/65 551/66 455/64

پارامترهای نوترونیک قلب راکتور از جمله راکتیویته مازاد قلب، ضریب تکثیر مؤثر، ماکزیمم و میانگین میزان همچنین 

آورده   4 است. نتایج در جدولروز کاری محاسبه شده  013و  492مصرف سوخت در ابتدا و انتهای سیکل در زمان های 

 .شده است
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 (کاری روز013و492درزمان های )اول انتهای سیکل درابتداو بوشهرمحاسبات نوترونیک راکتور نتایج  4جدول   

 

 بحث و نتیجه گیری

 ومیزان پلوتونیوم تولید شده در قلب در طول سیکل اول کاهش می یابدبه دلیل شکافت  402اورانیوم  میزان

 تخت تری بوده و در خالل سیکل اول روند افزایشی دارد." راکتور دارای توزیع شعاعی نسبتا

 ندیدر آغاز فرآ startupت قدر نهیشیب بیضر عیدر توز یقلب راکتور افت قابل مالحظه ا یمرکز ی، در نواح

نحوه  نیو همچن startup ندیفرآ یدر ابتدا کیدبوریاس یآنرا در غلظت باال لیتوان دل یشود که م یمشاهده م

 دانست. کلیس نیقلب راکتور در ا دمانیچ

 ود که با ش یمشاهده م،یاول کار کلیراکتور در طول س یقدرت شعاع نهیشیب بیضر عیتوز راتییتغ یبا بررس

 کند. یم دایرا پ یراکتور، حالت تخت تر یتوان حرارت عیگذشت زمان، توز

 مشخص دیانجام گرد یگزارش شرکت طراح روس یو داده ها قیتحق نیحاصل از ا جینتا نیب کهیا سهیدر مقا 

 .    باشدیبرخوردار م یاز دقت مطلوب قیتحق نیا یشد که محاسبات انجام گرفته در راستا

  طبق گزارشی که روس ها درFSAR  ساله  0ارائه داده اند، گارانتی کرده اندکه در دوره  مصرف سوختدر مورد

𝑀𝑊𝐷معادل  مصرف سوختی، یان سیکل اول از قلب خارج می شودکه در پا %6/1کار راکتور سوخت با غنای 

𝑇
 

𝑀𝑊𝐷معادل    مصرف سوختی، از قلب خارج می شود 4پایان سیکل که در  %2/4، سوخت با غنای 11333

𝑇
 

𝑀𝑊𝐷معادل    مصرف سوختی، یان سیکل سوم از قلب خارج می شودکه در پا %6/0و سوخت با غنای 41933

𝑇
 

 013روز و  492ی مختلف کاری)برن آپ در زمان هابنابراین با توجه به محاسبات  .]2[و]0[داشته باشد02433

می باشد، بنابراین امکان افزایش  FSARمجاز ذکر شده در  روز( برای چیدمان مرجع)طرح روسی(که درمحدوده

 طول سیکل اول راکتوربوشهر وجود دارد.

 منابع

بهینه سازی چیدمان سوخت راکتورهای هسته ای قدرت به روش الگوریتم  ”.1011بابازاده، داود،بروشکی، مهرداد، ]1[

 ، مقاله کنفرانس ساالنه)بین المللی( مهندسی مکانیک ایران، دانشگاه شهید باهنر کرمان.“ (PSOپرندگان)
[2] Ali Pazirandeh, Sahar Ghaseminejad, Morteza Ghaseminejad,2011. Annals of Nuclear Energy, Volume 

38, PP. 1978-1986. 

Time Reactivity K-EFF Max.Burnup Average.Burnup 

0 0/16090 8009114/0 1 1 

168 1151- 6586816/1 101/01 451/01 
101 1/1691- 65010064/1 811/08 415/00 
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