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 بوشهر در طی حالت گذاری تزریق راکتیویته VVER-1000ارزیابی پارامترهای ترموهیدرولیکی قلب راکتور 

 

 (3)نعمت اللهی، محمدرضا  –(2)*فقیهی، فرشاد  -(1) باقری، سمیه

 دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی مکانیک، بخش مهندسی هسته ای، شیراز، ایران. 3و2و1

 

 چکیده
در طی حالت های گذرای متفاوت تزریق  VVER-1000خ پارامترهای ترموهیدرولیکی قلب راکتور در این مطالعه پاس

راکتیویته مورد مطالعه قرار گرفته است. پارامترهای ترموهیدرولیکی قلب راکتور از جمله ماکزیمم و میانگین دمای سوخت، 
 برای EPRIفشار خنک کننده با استفاده از روش کسر بخار، آنتالپی، دما و چگالی خنک کننده، نرخ جریان جرمی و افت 

حالت گذرای متفاوت تزریق راکتیویته به قلب راکتور که مربوط به حادثه ی خروج میله ی کنترل  4 حالت پایدار قلب و نیز
 04، 01، 154 قلب راکتور به ترتیب دالر در توان  های ابتدایی 540و  540، 5440، 5440با ارزش های متفاوت راکتیویته 

درصد توان نامی راکتور می باشد محاسبه و با محدودیت های حرارتی قلب راکتور مقایسه شده است. همچنین رفتار  1و 
ترموهیدرولیکی کانال داغ راکتور در طی این حاالت گذرا مورد بررسی قرار گرفته و دما، آنتالپی، شار حرارتی بحرانی، 

 ر این کانال بررسی شده است.مینیمم نسبت انحراف از جوشش هسته ای د

 مقدمه
محاسبه پارامترهای ترموهیدرولیکی در یک راکتور هسته ای از اهداف اصلی طراحی به لحاظ ایمنی و اقتصادی 

محسوب می گردد، لذا از لحاظ ایمنی باید تضمین گردد که محدودیت های حرارتی قلب راکتور در طی حالت گذرای 

در  VVER-1000مطالعه پاسخ پارامترهای ترموهیدرولیکی قلب راکتور ر در این ممکن حفظ می گردد، بدین منظو

طی حالت گذرای تزریق راکتیویته مورد مطالعه قرار گرفته است. این حالت گذرا می تواند در نتیجه هرگونه حوادث 

 4العه باشد. در این مطاحتمالی که منجربه تزریق راکتیویته مثبت به قلب راکتور و به تبع آن افزایش توان گردد، 

راکتور بوشهر مربوط به حادثه خروج آنی که از جمله حوادث  FSAR [1]حالت گذرای تزریق راکتیویته که در 

قابل اهمیت در ایمنی راکتورهای هسته ای محسوب می شود مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجا که در شرایط 

ل عملکرد قلب، میله های کنترل به صورت جزئی درون قلب حضور دارند جهش آنی یکی از میله های کنترل نرما

حالت مختلف  4به معنای اعمال راکتیویته مثبت به اندازه ارزش میله کنترل حاضر درون قلب خواهد بود. بنابراین 

دالر در توان های  4.0و  4.0، 4.40، 4.45تزریق راکتیویته مربوط به ارزش های متفاوت میله کنترل کنترل 

 درصد توان نامی راکتور می باشد، بررسی شده است. 1و  54، 01، 144ابتدایی قلب راکتور به ترتیب 
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به منظور محاسبه پارامترهای ترموهیدرولیکی در طی حالت  COBRA-EN  [2]در این مطالعه، کد کامپیوتری 

توسط  COBRA-ENهای گذرای موردنظر استفاده شده است. همچنین توزیع قدرت موردنیاز در کارت ورودی کد 

رهای بر مبنای روش مونت کارلو با مدلسازی دقیق قلب راکتور محاسبه می گردد و پارامت MCNPX2.6 [3]کد 

ترموهیدرولیکی قلب راکتور از جمله ماکزیمم و میانگین دمای سوخت، کسر بخار، آنتالپی، دما و چگالی خنک 

حالت پایدار قلب راکتور و نیز برای  EPRIکننده، نرخ جریان جرمی و افت فشار خنک کننده با استفاده از روش 

. همچنین رفتار ترموهیدرولیکی کانال داغ راکتور در طی این حاالت مورد [4]حالت گذرا مقایسه می گردد 4

بررسی قرار گرفته و دما، آنتالپی، شار حرارتی بحرانی، مینیمم نسبت انحراف از جوشش هسته ای در این کانال 

 .[5]بررسی شده است

 روش کار

 PWRیک برنامه کامپیوتری به منظور آنالیز ترموهیدرولیکی قلب راکتورهای  COBRA-ENد ک: های محاسباتیکد 

تن جریان متقاطع بین زیرکانال ها به طور ضمنی و سیال دو فازی همگن می باشد. این کد استفاده با در نظر گرف BWRو 

و همچنین برای شبیه سازی کامل قلب با در نظر گرفتن  LWRراکتور  در زیرکانال های DNBRگسترده ای در تعیین نقطه 

این کد قابلیت شبیه سازی شرایط در دو حالت گذرا و پایدار را دارد  [2]د،سوخت می باشیک یا چند کانال به ازای هر مجتمع 

که توابع فشار، جریان سیال، دما یا آنتالپی سیال ورودی و غلظت بورون محلول و توان میله ها یا مجتمع های سوخت می 

در حالت  VVER-1000ور تواند یه صورت گذرا و وابسته به زمان برای کد تعریف گردد در این مطالعه آنالیز قلب راکت

به منظور تهیه کارت توزیع توان صورت می گیرد. لذا ابتدا باید  COBRA-ENپایدار و نیز در طی حالت گذرا توسط کد 

توسط  VVER-1000نوترونیک قلب راکتور صورت گیرد. بدین منظور قلب راکتور محاسبات  COBRA-ENورودی کد 

  ی ناشی از شکافت برای هر مجتمع سوخت راکتور محاسبه می گردد.مدلسازی شده و توان حرارت MCNPX2.6کد 

است. به  (VVER-1000)کتور هسته ای نیروگاه بوشهر از نوع آب سبک تحت فشار روسی را :شرح راکتور و مدلسازی

 انرژی گرمایی طراحی گردیده است. مشخصات اصلی قلب راکتور در 3000MWthمنظور بهره برداری در توان تولیدی 

و  242، 146مجتمع سوخت در آرایش شش ضلعی با درصدهای متفاوت  161آورده شده است. قلب راکتور شامل  1جدول 

نحوه چیدمان مجتمع های سوخت در قلب راکتور نشان داده شده است. هر مجتمع سوخت  1چیدمان شده است. شکل  % 146

آرایش شش وجهی داخل مجتمع های سوخت می باشد.  عدد میله سوخت حاوی قرص های اکسید اورانیوم در 111دارای 

آورده شده  2اصلی راکتور که در این مدلسازی مدنظر قرار گرفته است در جدول پارامترهای ترموهیدرولیکی و مشخصات 

 .[1]است

. [6]تحت عنوان "آنالیز قلب" استفاده شده است COBRA-ENدر این مطالعه از یک مدل ترموهیدرولیکی قلب راکتور در کد 

 Lumped parameter)در این تحلیل یک مجتمع سوخت به طور کامل همراه با خنک کننده مربوطه به عنوان کانال توده ای 

channel) در نظر گرفته شده است. 
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 VVER-1000. شرایط کاری راکتور 1جدول  VVER-1000قلب  مدل سازی. 1شکل 

مع شعاعی در بین مجتنظر گرفتن بیشترین فاکتور پیک توان با محاسبه توزیع توان در راستای شعاعی با در 

های سوخت راکتور، کانال داغ راکتور تعیین می گردد، در این مطالعه محاسبات ترموهیدرولیکی در شرایط گذرا 

برای این کانال آورده شده و دما، آنتالپی، شار حرارتی بحرانی، مینیمم نسبت انحراف از جوشش هسته ای در 

در این شبیه سازی مدل های انتقال حرارت و ترموهیدرولیکی به کار رفته توسط کد  نال بررسی شده است.این کا

COBRA-EN :با انتخاب کرلیشن های زیر می باشد 

بوالتر  -از رابطه دیتوس (single phase forced convection)قال حرارت جابجایی اجباری تکفاز انت برای

 [2]شده است:برای جریان آشفته استفاده 

𝐻𝑇 = 0.023𝑅𝑒0.8𝑃𝑟0.4 (
𝑘

𝐷ℎ

)                                                                               (1)  

 و برای جریان آرام از رابطه زیر استفاده شده است:

𝐻𝐿 = 8.0
𝑘

𝐷ℎ
                                                                                                              (2) 
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K= coolant thermal conductivity (Btu/s/ft/F), Dh= equivalent hydraulic diameter(ft) 

Re=Reynolds number, Pr=Prandtl number, G= dynamic viscosity, Cp= specific heat 

برای انتقال حرارت در ناحیه جوشش هسته ای تحت اشباع  COBRA-ENرابطه پیش فرض توصیه شده کد 

(subcooled nucleate Boiling)  مجموع روابط انتقال حرارت جابجایی اجباری در حالت تک فاز و ضریب انتقال

 .است Thomحرارت 

𝑞𝑇ℎ𝑜𝑚
′′ = 0.05358. 𝑒𝑝 630⁄ . (𝑇𝑤 − 𝑇𝑠𝑎𝑡)2                                                                 (3) 

 ر این حالت خواهیم داشت:بنابراین برای ضریب انتقال حرارت د

𝐻𝑁𝐵 = 𝐻𝑆𝑃𝐹𝐶 +
𝑞𝑇ℎ𝑜𝑚

′′

(𝑇𝑤 − 𝑇𝑏)⁄                                                                           (4) 

 که در روابط فوق:

HNB: Nucleate boiling heat transfer coefficient 

HSPFC: single phase forced convection heat transfer coefficient 

یا شار انحراف از جوشش هسته ای  (critical heat flux)به منظور محاسبه شار حرارتی بحرانی 

(departure from nucleat boiling heat flux)  از دورابطه کاربردی برای راکتورهایPWR رابطه ،EPRI  و

W-3  استفاده شده است. البته روابط دیگری نیز برای محاسبهCHF  در کد موجود است که در این مطالعه با

 استفاده شده است. EPRIتوجه به شرایط عملیاتی راکتور از رابطه 

 EPRI :[2]رابطه 

𝑞𝐶𝐻𝐹
′′ =

1

0.0036

𝐴. 𝐹𝐴 − 𝑥𝑖𝑛

𝐶𝐹𝐶𝐹𝑔𝐹𝑛𝑢 + [
ℎ − ℎ𝑖𝑛

0.0036 . 𝑞′′. ℎ𝑓𝑔
]

                                                     (5) 

𝐴 = 0.5328 . 𝑃𝑟
0.1212(0.0036 . 𝐺)(−0.3040−0.3285 .𝑃𝑟)                                             (6) 

𝐶 = 1.6151 . 𝑃𝑟
1.4066 (0.0036 . 𝐺)(−0.4843−2.0749 .𝑃𝑟)                                            (7) 

 نتایج و بحث:

در حالت پایدار محاسبه و با نتایج  COBRA-ENابتدا نتایج حاصل از محاسبات پارامترهای ترموهیدرولیکی توسط کد 

 2زی آورده شده است. بعد از اطمینان از صحت مدلسا 2مقایسه و در جدول  [1]راکتور بوشهر  FSARگزارش شده در 

حالت گذرای قلب راکتور که مربوط به حادثه خروج آنی میله کنترل با ارزش های راکتیویته متفاوت و در توان های اسمی 

پارامترهای ترموهیدرولیکی قلب راکتور  آورده شده است. 2کارکرد متفاوت قلب راکتور انجام و به منظور مقایسه در جدول 

خت، کسر بخار، آنتالپی، دما و چگالی خنک کننده، نرخ جریان جرمی و افت فشار خنک از جمله ماکزیمم و میانگین دمای سو

حالت گذرا مقایسه می گردد. همچنین رفتار  2برای حالت پایدار قلب راکتور و نیز  EPRIکننده با استفاده از روش 

آنتالپی، شار حرارتی بحرانی، مینیمم ترموهیدرولیکی کانال داغ راکتور در طی این حاالت مورد بررسی قرار گرفته و دما، 

شده است. بر آورده  1-0قلب راکتور بررسی و در جداول نسبت انحراف از جوشش هسته ای در این کانال در جهت ارتفاع 
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تحت عنوان آنالیز قلب یاد شده و در این مطالعه استفاده شده  COBRA- ENپایه مدل ترموهیدرولیکی که در کد 

رفته مقادیر میانگین پارامترها در طول قلب مخصوصا در کانال داغ را محاسبه می نماید. است آنالیز صورت گ

همانطور که در کلیه شرایط گذرا و نیز حالت پایدار قلب راکتور مشاهده می شود ماکزیمم دمای سطح داخلی سوخت 

  ور می باشد.راکت  FSARو همچنین ماکزیمم دمای سطح غالف همواره کمتر از مقادیر ذکر شده در 

می باشد و از محدودیت های مهم در  DNBRیکی از پارامترهای مهم ایمنی قلب راکتورهای هسته ای، پارامتر 

استفاده  EPRI، از روابط COBRA-ENایمنی راکتور محسوب می شود. برای محاسبه شار حرارتی بحرانی در کد 

اسبه می گردد. نسبت این دو پارامتر بیانگر پارامتر می شود و شار حرارتی واقعی و نیز شار حرارتی بحرانی مح

DNBR  می باشد وMDNBR  ز در حالت حالت گذرای موردنظر و نی 4به عنوان معیار ایمنی در کانال داغ در طی

 نمودارهای )آ( تا )ه( آورده شده است.پایدار راکتور مورد مطالعه قرار گرفته و در 
محاسبه شده برای قلب راکتور بوشهر در . پارامترهای ترموهیدرولیکی 2جدول 

 حالت گذرا 4شرایط پایدار و 

. پارامترهای ترموهیدرولیکی محاسبه شده برای کانال داغ فلب راکتور 1جدول 

 بوشهر در شرایط پایدار

  
. پارامترهای ترموهیدرولیکی محاسبه شده برای کانال داغ فلب راکتور 4جدول 

 1بوشهر در حالت گذرای 

. پارامترهای ترموهیدرولیکی محاسبه شده برای کانال داغ فلب راکتور 0ل جدو

 2بوشهر در حالت گذرای 

  
. پارامترهای ترموهیدرولیکی محاسبه شده برای کانال داغ فلب راکتور 0جدول 

 1بوشهر در حالت گذرای 

 . پارامترهای ترموهیدرولیکی محاسبه شده برای کانال داغ فلب راکتور0جدول 

 4بوشهر در حالت گذرای 
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 آ   ب ج  

   د ه ی

، شار حرارتی واقعی و بحرانی در کانال داغ : )آ( حالت پایدار، )ب( حالت گذرای اول )ج( حالت DNBR: 1نمودار 

 حالت 0گذرای دوم، )د( حالت گذرای سوم )ه( حالت گذرای چهارم )ی( میانگین دما در راستای شعاعی برای 

 جه گیری:نتی
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حالت های  4در طی حال پایدار و  VVER-1000در این مطالعه پاسخ پارامترهای ترموهیدرولیکی قلب راکتور 

پارامترهای ترموهیدرولیکی قلب راکتور از جمله گذرای متفاوت تزریق راکتیویته مورد مطالعه قرار گرفت و 

گالی خنک کننده، نرخ جریان جرمی و افت فشار ماکزیمم و میانگین دمای سوخت، کسر بخار، آنتالپی، دما و چ

محاسبه گردید . همانطور که مشاهده گردید در کلیه شرایط گذرا  EPRIخنک کننده با استفاده از روش 

در حرارتی گزارش شده محدودیت های  MDNBRمحاسبه شده به جز پارامتر پارامترهای ترموهیدرولیکی 

FSAR سه حالت گذرای اول مورد بررسی، به علت آنکه قدرت راکتور از توان را براورده می سازد. در  راکتور

از معیارهای ایمنی تجاوز کرده و با استانداردهای گزارش شده  MDNBRاسمی راکتور فراتر می رود، پارامتر 

  توافق ندارد.
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