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  مدار اولیه راکتور سیال درمقاومت مکانیکی بر دبی ناشی از اتالف  تاثیر
 حسین شورکایی اکبریان

 تهرانانتهای خيابان كارگر شمالي ،  علوم و فنون هسته ای، اهپژوهشگ

 

 چکیده
هايي كه در مسير مدار اوليه همه مولفهيز قرار گرفته است. خنك كننده راكتور تحقيقاتي در حالت گذار كه از قطعي در منبع توان ايجاد شده، مورد آنال مدار اوليه 

های چرخان پمپ سانتريفيوژ بدست آورده معادالت ديفرانسيلي حركت سيال در مدار اوليه و قسمت اند.كنند، بطور فيزيكي مدل شدهخنك كاری مقاومت ايجاد مي

در انتها، در مقايسه با روشهای تجربي، علت  .شونداده از پايستگي تكانه بطور همزمان حل ميبا استف پمپ های چرخانمعادالت حركت سيال و نيز قسمت شود.مي
 تفاوت رفتار بين روش محاسباتي و تجربي، با تعريف اتالف مكانيكي، مشخص مي شود.  

 

The Effect of mechanical loss on fluid flow in Primary cooling system  

 
Akbarian Shourkaei, Hossein 

 

Nuclear Science and Technology Research Institute, Amir Abad, Tehran 

 

Abstract 
 

Primary cooling system of the Research Reactor (RR) has been analyzed for a possible flow transient 

phenomenon caused by power cut-off. All the components of the RR primary cooling loop that offer resistance 

to the coolant flow are physically modeled. Differential equations of motion for the coolant in the primary 

piping and for the rotating parts of the centrifugal pump are then derived. The equation of flow motion is solved 

simultaneously with momentum conservation equation of the rotating parts of the pump. Ultimately, the cause of 

difference between computational and experimental method determines by mechanical losses. 

  

PACS No.28        
 

  قدمهم
ی خنك خنك كننده در مدار اوليه جريانآهنگ افت تعيين      

كاری راكتور شكافت از پارامترهای مهمي است كه دانستن آن 

مدار اوليه خنك كاری از كار  پمپزمانيكه  ضروری مي باشد زيرا

ممكن است در اثر از كار افتادن پمپ و افت سريع جريان مي افتد، 

تن در دمای سوخت آنقدر باال برود كه حالت سوخ ،خنك كننده

 شود.راكتور ايجاد ميسوخت 

 سيستم ايمني به گونه ای طراحي شده است كهدر اكثر راكتورها، 

به  راكتورايجاد شود،  پمپعملكرد هرگونه خطايي در در صورتي 

برداشت طوريكه در اين حالت ، شودمي خاموش طور اتوماتيك 

 بيشينه ی خودبه كسری از مقدار حالت حرارت از سوخت، 

 يابد.يكاهش م

-Coast)معموال در اين حالت كه به حالت گذاری افت دبي

down) در  بكار از پمپ های اضطراری آمادهيا  باشد،معروف مي

كنند يا اينكه با توجه به مسايل ترموهيدروليكي، مدار استفاده مي

به روش همرفت  حرارتاستفاده از برداشت  با شودميسعي 

فرآيند برداشت حرارت از  ،(Natural convection)طبيعي

ای گذاری ممكن است پديده ه خت را ادامه دهند.صفحات سو

مدار اوليه  لوله وطدر خط سيال كه در فشار و دبيبرای هر تغييری 

گشتاور پروانه پمپ رخ دهد، تعريف خنك كاری راكتور و يا در 

نويسي  در اين كار سعي شده است تا با استفاده از برنامه شود.
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موجود انجام گيرد و  هایاز مقاومت  كامپيوتری، پيشبيني درستي

 در نهايت با نتايج تجربي نيز مقايسه شده است.

 

 روش تحلیلی و عددي 
بر پايه قانون پايستگي انرژی شده  مدل رياضي بكار گرفته       

آورده شده  5تا  1طابق با روشهای ارائه شده در مراجع و مست ا

يكي از اين روابط ، شودبرای حل از دو رابطه استفاده مي است.

بوط به دبي سيال است كه در مدار اوليه راكتور جريان دارد اين مر

باشد:رابطه بصورت زير مي
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به سرعت سيال مي باشد.  vجرم سيال جابجا شده و LArكه 

از رژی ذخيره شده در هر كانال جريان محض قطع برق در پمپ، ان

از مولفه های موجود در يك مدار جريان سيال  و ساير قبيل لوله

 (،qتوجه به تعريف دبي ) . با[1] دنشوتعريف مي (1) رابطه
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مقدار تواني كه بايد ايجاد شود تا افت انرژی جبران شود برابر 

بدست  (1) گيری كه از معادله است با آهنگ افت انرژی. با مشتق

 مي آيد:

(2) 
E

i

FF P
q

dt

dq
q

A

L

g
PE

dt

d









 

  0

1 

پمپ بتواند بر افت ناشي از تا كند  ايجاد هدیبايد اين توان 

با توجه به بسته بودن مسير حركت سيال غلبه كند.  اصطكاک در

با صفر شود  سيال، افت فشار خالص در يك حلقه مدار بايد برابر

[، پس با توجه به مطالب گفته شده، برای مدار اوليه خنك كننده 3]

آمده است، هد و يا توان نهايي كه در يك  1راكتور كه در شكل 

مدار جريان سيال حاصل مي شود برابر است با مجموع هد توليد 

شده توسط پمپ و نيز ميزان افت هدی كه در مسير جريان سيال 

وقتي توان خروجي از پمپ بخاطر وقوع اتفاقي در  .ايجاد مي شود

و نيز سرعت زاويه ای  در مدار شود، دبي سيالسيستم قطع مي

. اگر انرژی جنبشي ناشي پروانه ی پمپ به سرعت كاهش مي يابد

در اين ی پمپ بزرگتر از انرژی جنبشي سيال باشد، از پروانه

روانه های پمپ قادر خواهند بود كار پمپ را همراه با پصورت 

  كاهش دبي سيال ادامه دهند.

 
 . مدار اوليه خنك كننده در راكتور مورد بررسي1شكل 

 

شيرها و  ،خم ها ،افت هد ناشي از تغيير در سطح مقطع لوله ها

همچنين ساير مولفه های موجود در مسير جريان سيال در عبارت 


ii
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AD

Lf
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2
در حال كار  در حالتي كه پمپ آمده است. 

است و دارای عملكرد پايا است، تقريبا با دبي ثابت جريان دارد و 

0لذا تغييرات دبي در آن وجود ندارد و 
dq

dt
كه در اين  =

صورت
2

0

0

2 q

gh

AD
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ii

i  ميزان هدی كه پمپ در اين .

صه پمپ توان با استفاده از منحني مشخكند را ميحالت ايجاد مي

بدست آورد، اين منحني مشخصه معموال توسط كارخانه سازنده 

 ، در نتيجه داريم: گيردپمپ در اختيار استفاده كنندگان پمپ قرار مي
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 كه انديس صفر نشان دهنده مقدار در حالت پايا مي باشد.

شي از حركت نافقط اوليه كه كاهش دبي در مدار  شودفرض اگر  

، در اين صورت اين كاهش سرعت حركت پروانه پروانه پمپ باشد

گذارد. در صورتي كه ميتاثير و هد بدست آمده  روی دبيپمپ 
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قطع  باشد،نيز مي پروانه پمپمحرک  توان ورودی به موتور كه

 .صفر مي شود (3) قسمت دوم معادلهگردد، و پمپ خاموش شود 

قدار هد توليدی پمپ در سرعتهای ميعني  ph برای بدست آوردن

شود كه با استفاده از منحني  ای استفاده مي مختلف از چند جمله

با استفاده از داده هايي كه از  .[3] آيدمي مشخصه پمپ بدست

سرعت  درمنحني مشخصه بدست مي آيد، رابطه بين هد و دبي 

 شود. های مختلف ديده مي

 گيردميمورد بررسي قرار  (q) فقط تغييرات دبي (3) در معادله 

بررسي شود، برای  سرعت در حالت گذاربايد بهمراه تغييرات كه 

ين بد .شوداستفاده مياز قانون پايستگي انرژی اين منظور نيز 

در  و موتور ای كه پمپصورت كه فرض مي شود انرژی اوليه

 برابر است با  ،دنحالت پايا دار

(4) 2

2
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E E

g
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+
+ = 

گشتاور لختي پمپ  pIسيال و سرعت زاويه ای wدر اين رابطه 

اين  ،برای چرخاندن پمپ توانبا از دست رفتن منبع باشد. مي

رژی در پمپ ذخيره مي شود و با گذشت زمان مقداری از اين ان

فراهم كردن دبي مورد نياز برای جريان سيال  درانرژی ذخيره شده 

 در مدار بكار مي رود. 

تلف  ،اين انرژی بوسيله عوامل مختلفي كه در ابتدا ذكر شد

 :. با مشتق گيری اين رابطه نسبت به زمان خواهيم داشتشودمي

(5) P M

P M

I I d
P P

g dt

w
w
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گشتاور كل ناشي از افت انرژی wكه با تقسيم اين رابطه بر

جنبشي بدست مي آيد. 
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برای اينكه پمپ بتواند به حركت خود ادامه دهد، گشتاور ورودی 

ساير  جموعمشود بايد با  به پمپ كه توسط موتور ايجاد مي

0) باشد گشتاورهای موجود در مدار برابر HKEl ؛ 

H،گشتاور هيدروليكي سيال
K گشتاور ناشي از انرژی جنبشي

برای به حركت در آوردن  موتورگشتاور اعمال شده به El و سيال

كه سيستم در  است در حالتي پمپ پروانهموتور، شافت و نيز 

، سعي ميElبه منظور بدست آوردن مقدار  (.حالت پايا قرار دارد

شود از منحني مشخصه ی موتور الكتريكي بكار گرفته در مدار 

 اوليه ی راكتور استفاده شود. 

دبي آنرا در مدار اوليه بدست برای اينكه بتوان رفتار واقعي سيال و 

در اين  شود. حلآورد، بايد دو معادله بصورت دستگاه و همزمان 

 صورت خواهيم داشت: 

(7) 
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با حل دستگاه معادله بيان شده در باال با استفاده از روش محاسباتي 

و  ( رفتار دبي2در شكل )كوتا نتيجه نهايي بدست مي آيد. -رونگ

 با گذشت زمان نشان داده شده است. به هنجار شده  سرعت

 
 بعد از افت هد . رفتار دبي و سرعت به هنجار شده با گذشت زمان2شكل 

 

شود دبي و سرعت سيال با گذشت زمان همانطور كه ديده مي

تقريبا به نصف  يابد. با توجه به شكل ميزان افت در زمانكاهش مي

 مقدار نهايي خود كاهش مي يابد.

نتيجه حاصل از روش محاسباتي با نتيجه تجربي بدست آمده از 

مقايسه مي شود، مشاهده مي شود كه در نمودار  [1]ور ديگری راكت

رسد، بدست آمده از نتايج تجربي، دبي با گذشت زمان به صفر مي

در حاليكه اين مقدار در روش محاسباتي در مدت زمان 

  (.3كند )شكل تری به سمت صفر ميل ميطوالني
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به منظور يافتن علت تفاوت موجود، در رابطه ی دوم دستگاه 

اضافه مي شود كه mech( در انتهای رابطه، مقدار 7شماره )

بيان كننده ميزان افت گشتاوری است كه در اثر افت در توان موتور 

 باشد.ميو پمپ و نيز افت سرعت در اثر مقاومت موجود در سيال 

 
 [1در مرجع ] در نتايج تجربي حاصل از راكتور. رفتار دبي 3شكل 

 

اين اتالف كه به اتالف مكانيكي معروف مي باشند، با توجه به 

2[ متناسب با2مرجع ]

w
K w  است. تعيين ضريب مربوطه نياز به

بكارگيری روشهای تجربي دارد، بطوريكه بايد توان ورودی و 

خروجي مجموعه پمپ و موتور را با استفاده از وسايل مربوطه 

د استفاده قرار داد تا بدين صورت ميزان اتالف توان در اين مور

 مجموعه مشخص شود.

معموال اكثر اتالف تواني كه در اين مجموعه وجود دارد ناشي از 

، اتالف تهويه ای در تبديل توان الكتريكي به مكانيكي در موتور

 .استفت اتوسط ش و نيز انتقال توان از موتور به پمپ ورموت

با توجه به اينكه امكان بكارگيری روشي تجربي در محاسبه مقدار 

اين تلفات توان در پمپ  و موتور وجود نداشت، سعي بر اين شد 

كه از روشي محاسباتي بر پايه ی اتالف بصورت درصدی از توان 

( مشاهده 4كه در شكل ) كل پمپ و موتور بيان شود. همانطور

شود، با وارد كردن مقاديری متفاوت از افت توان، نمودار بدست مي

( سازگاری 3آمده با نمودار حاصل از مقادير تجربي در شكل )

همانطور كه در شكل زير مشاهده مي  خوبي را نشان مي دهد.

شود، با افزايش مقاومتهای مكانيكي، دبي سيال نيز افت بيشتری 

 رسد. مدت زمان كوتاهتری به صفر مي از و بعد يابدمي

 در نتايج محاسباتي با اعمال اتالف مكانيكي . رفتار دبي 4شكل  

 

  نتیجه گیري
و سرعت  مشاهده مي شود دبي( 2همانطور كه در شكل )     

كند. اين سيال بعد از مدت زمان كوتاهي به سمت صفر ميل مي

[ به طور كامل تائيد 5-1های ]رفتار با نتايج ارائه شده در مرجع

رود كه پمپ بعد از رفتار تجربي، انتظار ميبه شود، اما با توجه مي

ی به طور كامل صفر شود و در اين حالت ديگر هيچ ترمدت كوتاه

با توجه به نتايج  تفاوتدبي جرياني مشاهده نشود. علت اين 

مكانيكي و  اتالفاثری است كه  ناشي از( 4حاصل از شكل )

  د.كنايجاد ميپمپ در توان موتور و  [6] ایتهويه
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