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، از جملهی مهمترین سیستمهای امروزی و در حال گسترش برای حمل و انبارش موقت سوختهای مصرف شدهی رآکتورهای اتمی:چکیده
 محفظهی دو منظورهای که با هدف حمل و انبارش موقت سوختهای مصرف شدهی رآکتور اتمی بوشهر، در این مقاله.محفظههای دو منظورهاند
 انجام شده و به منظور ارزیابیSolidWorks  مدلسازی هندسی محفظهی دو منظوره با نرمافزار. مورد ارزیابی گرمایی قرار میگیرد،طراحی شده
، براساس نتایج به دست آمده. استفاده شده استAnsys Workbench 15  از نرمافزار،گرمایی آن در شرایط عادی زمان حمل و نگهداری موقت
 همچنین.حداکثر دمای غالف سوخت از مقدار مجاز بیشتر نشده و در نتیجه یکپارچگی سوختهای مصرف شده در این شرایط حفظ خواهد شد
حداکثر دمای اجزای مختلف محفظه در شرایط عادی زمان حمل و در دورهی نگهداری موقت در محدودههای مجاز و ایمن قرار داشته و الزامهای
.ایمنی محفظه براساس استانداردهای ایمنی آژانس بینالمللی انرژی اتمی تأمین خواهد شد
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Abstract: Dual purpose cask system is one of the most important developing systems of dry interim
storage of nuclear spent fuels. Thermal evaluation of a dual purpose cask designed for transport and
interim storage of spent fuels of Bushehr Nuclear Power Plant is carried out as appears in this paper.
SolidWorks and ANSYS Workbench 15 are utilized for the modeling and thermal simulation of the cask
under normal condition of transport, as well as, normal condition of interim storage, respectively.
According to the results, the maximum temperature of the fuel cladding will not exceed the allowed limits
and the fuel integrity will be maintainel. Furthermore, the temperatures of the other components are
predicted in the range of allowed limits, demonstrating the safety of the cask under the normal conditions
based on the IAEA safety standards.
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در حال حاضر رآکتور اتمی بوشهر درحال بهرهبرداری اسسست

سوخت مصرفشدهی رآکتورهای اتمی پسسس از خسسرو از قلس

دست کم  2رآکتور هزار مگاواتی دیگسسر در آینسسدهی نزدیسسک ،و

رآکتسسور بسسه اسسستخر سسسوخت مصسسرف شسسدهی مجسساور آن منتقسسل

در راستای رسیدن به ظرفیت  20هزار مگسساوات بسسرت هسسستهای در

میشود تا با گذشت زمان از مقدار پرتوزایی و گرمای آن کاسسسته

بلندمدت ،در دستور کار صنعت هستهای کشور قرار دارد [ .]7در

شود .چالشهای فنی و اجتماعی باعث شسسده اسسست کسسه بسسا وجسسود

صسسورت عسسدم برنامسسهریسسزی بسسه موقسس بسسرای مسسدیریت سسسوخت

تالشهای فراوانِ پنج دههی گذشته ،مجوزی برای دفسسن سسسوخت

مصرفشدهی این رآکتورها ،در زمان نیاز ،هزینههسسای گزافسسی بسسه

مصرفشده (و پسماند سطح باال) در پسمانگور داده نشود [ .]1از

صنعت هستهای کشور تحمیل خواهسسد شسسد [ .]8بنسسابراین ،مطالعسسه،

آنجسسسایی کسسسه اغلس س اسسسستخرهای سسسسوخت مصسسسرفشسسسده در

پژوهش و برنامهریزی در سسسطحهسسای مختلسسف سیاسسستگسسذاری و

نیروگاههای جهان پرشده یا در حال پرشدن هستند و بازفراوری و

تصمیمگیری ،علمی -پژوهشسسی و نیسسز صسسنعتی پیرامسسون مسسدیریت

دفن نهایی نیز به تعویق افتاده است ،فارغ از نوع سیاسسست برخسسورد

سوخت مصرفشدهی رآکتسسورهسسای هسسستهای در کشسسور نسسه تنهسسا

با سوخت مصرفشده (پسماند ،بازفراوری یا اقدام و بررسسسی(،))1

ضروری بلکه نیازی اجتنا ناپذیر اسسست .بسسر همسسین اسسساس ،یسسک

امروزه انبارش موقت( )2یک مرحلسسهی اجتنسسا ناپسسذیر در قسسسمت

محفظهی دومنظسسوره بسسرای حمسسل و انبسسارش موقسست سسسوختهسسای

انجامین مرحلهی نهایی چرخهی سوخت( )3هستهای است [.]4 -2

مصرفشدهی رآکتور اتمی بوشهر طراحسسی شسسده اسسست []11 -9

در میان انواع سیستمهای انبارش موقت سوختهای مصرف

که در این مقاله از نقطهنظر گرمایی مورد ارزیابی قرار مسسیگیسسرد.

شده ،محفظههای دومنظوره (سیستمهای نگهداری قابل حمل)

در این ارزیابی ،حداکثر دمای غالف در شرایط عادی زمان حمل

نسبت به سایر سیستمها از جایگاه ویژهای برخوردار بوده و در

و دورهی انبارش موقت ،به عنوان پارامتر اصلی کنترل یکپارچگی

حال گسترش هستند؛ مهمترین دلیل این امر ،عدم نیاز به تخلیه و

سوخت مصرفشده ،برآورد شده است.

بارگذاری مجدد آنها در تأسیسات انبارش و پس از اتمام دورهی

نگهداری موقت است [ .]2مدیریت سوخت مصرفشده به

 .2مشخصههای سوختهـای مصـرفشـدهی رآکتـور

وسیلهی یک محفظهی دومنظوره شامل انبارش (کوتاه یا

بوشهر و محفظهی دومنظوره

بلندمدت) سوخت مصرفشده ،حمل درون جایگاهی( )4پیش از

رآکتسسسور بوشسسسهر ،رآکتسسسور نسسسوع آ تحسسست فشسسسار روسسسسی

زمان نگهداری و حمل برون جایگاهی( )5پس از زمان نگهداری

 VVER-1000مدل  V-460است .این رآکتور  1000مگسساواتی

است .بنابراین عالوه بر الزامها و مالحظههای ایمنی انبارش سوخت

حاوی  163مجتم سوخت با مدت زمان اقامت( 3 )7تسسا  4سسسال در

مصرفشده [ ،]5مالحظهها و الزامهای مربوط به حملونقل مواد

قل

رآکتور است .در هر بار سوختگذاری ،یک سسسوم سسسوخت

پرتوزا نیز در طراحی آن باید مد نظر قرار گیرد [.]6

یعنی حدود  49مجتم سوخت مصسسرفشسسده خسسار و بسسه اسسستخر

به طور کلی محفظههای دومنظوره باید به گونسسهای طراحسسی و

مجاور قل

منتقل میشود .حداقل زمان خنک شدن مجتمس هسسای

ساخته شود که وظایف عملکردی نگاهداشسست محتسسوای پرتسسوزای

سوخت در استخر  3سال و ظرفیت این استخر برای انبسسارش ایمسسن

سسسوختهسسای مصسسرفشسسده ،حفسسا سسسازی در مقابسسل پرتسسوزایی

سوختهای مصرفشده حداکثر  8سال است .پس از ایسسن مسسدت

سسسوختهسسای مصسسرفشسسده ،کنتسسرل بحرانسسیشسسدن سسسوختهسسای

به منظور سوختگذاری مجدد و خرو سوختهای مصرفشده

سوختهسسای

باید سوختهای مصرفشدهی قدیمی از اسسستخر انبسسارش

مصرفشده یا ممانعت از آن ،انتقال حرارت مناس

از قل

مصرفشده و نیز حفظ یکپارچگی سازهای و مکانیکی در شرایط

موقت خار شوند تا فضای الزم برای سوختهای مصرفشدهی

عادی ،غیرعادی و حادثسسههسسای زمسسان حمسسل و دوره انبسسارش را بسسا

تازه فراهم شود [ .]12در واقس هسسدف از بسسه کسسارگیری محفظسسهی

توجه به مالحظهها و الزامهای ایمنی انجام دهند .همچنین توانسسایی

دومنظوره مدیریت ایمن سوختهای مصرفشده پسسس از خسسرو

بازیسسابی سسسوختهسسای مصسسرفشسسده پسسس از دورهی انبسسارش کسسه

از استخر سوخت مصرف شدهی مجاور رآکتور تا زمان انتقال بسسه

مهمترین آن یکپارچگی( )6سوخت است ،باید حفظ شود.

تأسیسات مقصد است.
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طرحوارهی مجتم سوخت رآکتور اتمی بوشسسهر در شسسکل 1
نشان داده شده است .هر مجتمس سسسوخت بسسا مقطس شسسش ضسسلعی
شسسامل  311میلسسهی سسسوخت 18 ،کانسسال راهنمسسا بسسرای میلسسههسسای
کنترل و سسمّهسسای سسسوختنی( 1 ،)8کانسسال مرکسسزی 1 ،کانسسال بسسرای

بدنهی اصلی (حفا گاما)

آشکارساز تداخل بین سلولی( )ICID( )9و  15صسسفحهی مشسسبک

شبکهی نگهدارنده

(سوراخدار)( )10است.
براساس محاسبات انجام شده به کمک نرمافسسزار ORIGIN2.1

و نیسسز مقایسسسهی نت سایج محاسسسبات بسسا سسسایر منسساب  ،مشخص سههسسای
پرتوزایی سوخت مصرفشدهی رآکتسسور اتمسسی بوشسسهر بسسا میسسزان
سوختن ( 49 GWd/MTIHM)11پس از سسسه سسسال خنسسک شسسدن
مطسسابق جسسدول  1تعیسسین شسسده اسسست [ .]13 ،9الزم بسسه رکسسر اسسست
جزییات و فرضهای مربوط به این محاسبهها و همچنین مقایسهی
آنها با نتیجههای ارایه شده در سایر مرج ها ،در مرج های [ ]9و
شکل  .2طرحواره و جزءهای مختلف محفظهی دومنظوره برای سوختهسای

[ ]13به تفصیل ارایه شده است.
به منظور حمل و انبارش موقت سسسوختهسسای مصسسرفشسسدهی
رآکتسسور اتمسسی بوشسسهر ،یسسک محفظسسهی دومنظسسوره طراحسسی شسسد.
طرحواره و جزءهای اصلی این محفظه در شکل  2و محفظسسههسسای
طراحی پایهی آن در جدول  2آورده شده است [.]9

مصرفشدهی رآکتور اتمی بوشهر.
جدول  .2مشخصههای طراحی پایهی محفظهی دومنظوره برای سوختهسای
مصرفشدهی رآکتور اتمی بوشهر
مشخصههای اصلی محفظهی دومنظوره

235/1 mm
کالهک

نوع محفظه

حمل و نگهداری موقت (دومنظوره)

نوع سوخت

WWER-1000

میزان سوختن

49 GWd/MTIHM

حداقل زمان خنک شدن

 3سال

ظرفیت

 12مجتم سوخت

مشخصههای اصلی شبکهی نگهدارنده

میلهی سوخت

میلهی سوخت

-1

لولهی مرکزی

-18

کانال راهنما

نمایههای شش وجهی

فوالد زنگنزن بوردار  /آلومینیم بوردار

دیسکها

آلومینیم و فوالد زنگنزن (یک در میان)

جنس

4570 mm

-311

نوع

دیسک و لولهای

قطر

 1/32متر

ارتفاع

 4/57متر

مشخصههای اصلی بدنه و سایر مؤلفهها
ارتفاع

 5/65متر

جنس حفا گاما

فوالد کربنی (فور شده)

ضخامت حفا گاما

 34سانتیمتر

شکل  .1طرحواره ،اندازهها و مشخصههای کلی مجتم سوخت رآکتور اتمی

تعداد فینها

 44پره

جنس حفا نوترون

پلیاتیلن بوردار

بوشهر.

ضخامت حفا نوترون

 12/5سانتیمتر

-1

بخش آخر
(پایینی)

کانال دیدبانی دمای نوترون

جدول  .1مشخصههای پرتوزایی هر مجتم سوخت مصرفشسدهی رآکتسور
اتمی بوشهر

قطر خارجی محفظه

 2/25متر

سیستم محدودکننده

درپوش دو مرحلهای و آ بندهای فلزی هلیکوفلکس

وزن تقریبی محفظهی حاوی سوخت مصرف-
شده

پرتوزایی گاما

پرتوزایی نوترون

گرمای واپاشی

(2×1016 )s-1

(7×108 )s-1

( 2 )k W

 97/5تن
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 .3فرضهای مدلسازی و شبیهسازی گرمایی محفظـهی
دومنظوره

انتقال حرارت به

84
تابش خورشیدی

محیط از طریق تابش

گرمسسای واپاشسسی سسسوختهسسای مصسسرفشسسده در درون محفظسسهی

و همرفت طبیعی

دومنظوره از طریسسق رسسسانش گرمسسایی ،هسسمرفسست ،و نیسسز تسسابش بسسه
محیط منتقل میشود .در صورت نگسسهداری محفظسسهی دومنظسسوره
در فضای بسساز و نیسسز در زمسسان حمسسل ،عسسالوه بسسر گرمسسای واپاشسسی،
گرمای ناشی از تابش خورشید نیسسز روی انتقسسال حسسرارت و دمسسای
جزءهای مختلف تأثیرگذار است .بارهای حرارتسسی و سسسازوکارهسسای

مختلسسف انتقسسال حسسرارت در یسسک نمونسسه محفظسسهی دومنظسسوره در
شبکهی نگهدارنده

شرایط عادی نگسسهداری بسسه طسسور طسسرحوار در شسسکل  3نشسسان داده
شده است .همانطور که مشاهده مسسیشسسود ،محفظسسهی دومنظسسوره
باید گرمای واپاشی سوختهای مصرفشده ( )Qdو نیسسز گرمسسای
ناشی از تابش خورشید ( )Qsرا به محسسیط انتقسسال دهسسد .بخشسسی از
این گرما از طریق همرفسست در گسساز درون محفظسسه ( )Q1و غالس
آن از طریسسق رسسسانش ( )Q2در اجسسزای مختلسسف نظیسسر شسسبکهی
نگهدارنده ،گاز درون محفظه ،بدنهی اصسسلی و حفسسا نسسوترون بسسه
سطح خارجی محفظه و از آنجسسا از طریسسق هسسمرفسست و تسسابش بسسه
محیط منتقل میشود .از جملهی مزیتهای محفظههای دومنظوره
از نقطهنظر ایمنی ،انفعالی (غیرفعال) بودن سیسسستم انتقسسال حسسرارت
آنها (همرفت طبیعی) است .با وجود این و به دلیسسل پسسایین بسسودن
ضری

انتقال حرارت همرفتی ،مالحظسسههسسا و تمهیسسدهای خاصسسی

نظیر به کارگیری فین و استفاده از مسسان هسسای گرمسسایی در طراحسسی
محفظهها باید در نظر گرفته شسسود تسسا از بسسرآورده شسسدن السسزامهسسا و
معیارهای گرمایی و به طور خسساح حسسداکثر دمسسای مجسساز اجسسزای
مختلف اطمینان حاصل شود.
انتقسسال حسسرارت سسسوخت مصسسرفشسسدهی درون محفظسسه و
پدیدههای مرتبط با آن نظیر انبساط مؤلفههای مختلف و تغییرهای
فشسسار درون محفظسسه بسسسیار پیدیسسده اسسست .از جملسسهی مهسسمتسسرین
پیدیسسدگیهسسا ،انتقسسال حسسرارت درون قسسرح و میلسسهی سسسوخت
مصرفشده است که عالوه بسسر تخلخسسل ،دچسسار تسسر
شده و ترکی

خسسوردگی

گازهای درون میله نیز در حال تغییر است .با توجه

به پیدیدگیهای موجود در پدیسسدههسسای انتقسسال حسسرارت سسسوخت
مصرفشدهی درون محفظسسه کسسه بسسه برخسسی از آنهسسا اشسساره شسسد،
مسسدلسسسازی کامسسل آن بسسه سسسادگی امکسسانپسسذیر نبسسوده و انجسسام
سادهسازی پدیدههای مختلف آن اجتنا ناپذیر است.

شکل  .3بارهای حرارتی و سازوکارهای مختلف انتقال حرارت در یک نمونه
محفظهی دومنظوره در شرایط عادی نگهداری.

بسسه منظسسور ارزیسسابی گرمسسایی محفظسسهی دومنظسسورهی حمسسل و
انبارش موقت سوختهای مصرفشسسدهی رآکتسسور اتمسسی بوشسسهر
مدل هندسی تهیه شده در محسسیط نسسرمافسسزار سسسالید ورکسسس( )12در
محیط نرمافزار انسیس ور بسسن ( )13مسسورد اسسستفاده قسسرار گرفسست.
الزم به رکر است تأثیر جزییاتی مانند پی ها ،راهگاههای تخلیسسهی
آ و تزریق گاز ،شسسیرآالت آزمسسایش نشسستی روی درپسسوشهسسا و
نظایر آن که عمسسدتاد در طراحسسی تفصسسیلی تعیسسین مسسیشسسوند ،روی
توزی دما قابل اغماض است .به منظور ارزیابی گرمایی محفظسسهی
دومنظورهی حمل و انبارش موقت سسسوختهسسای مصسسرفشسسدهی
رآکتور اتمی بوشهر ،مسسدول گرمسسایی بسسا حالسست پایسسا( )14نسرمافسسزار
انسسسیس ور بسسن مسسورد اسسستفاده قسسرار گرفسست .در ایسسن مسسدول
معادلههای گرمایی حاکم ،به روش اجزای محدود و بسسا توجسسه بسسه
مشبندی و شرایط مرزی تعریف شده حل میشوند [.]14
فرضهای مسسدلسسسازی و شسسبیهسسسازی محفظسسهی دومنظسسورهی
حمل و انبارش موقت سوختهای مصرفشدهی رآکتور بوشسسهر
به شرح زیر است:
 .1از انتقال حرارت همرفتی گاز هلیم درون محفظه صرفنظسسر
شسسده و انتقسسال ح سرارت گسساز درون محفظسسه از طریسسق صسسرفاد
رسانش در نظر گرفته شد .الزم به رکر است انتقسسال حسسرارت

مهدی رضائیان ،جمشید کمالی ،سید جواد احمدی
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از طریق همرفت در درون محفظه با توجه به ایسسنکسسه فضسسای

 .9در شرایط عادی حمل ،فرض شده است محفظسسه در معسسرض

داخل محفظه محدود بوده و محفظسسه آ بنسسدی شسسده اسسست،

نور خورشید قرار دارد (الزامهای طراحی) .بسسر همسسین اسسساس

قابل اغماض است.

مقدار شار ورودی روی سسسطح محفظسسه  400 W/m2در نظسسر

 .2ضرای

رسانش گرمایی مؤلفههای مختلسسف بسسسته بسسه جسسنس

گرفته شده است [.]16 ،6

مواد با توجه به دادههای نرمافزار ،مورد استفاده قرار گرفت.

 .10در شرایط عادی حمل ،دمسسای محسسیط  38 °Cدر نظسسر گرفتسسه

انتقسسال حسسرارت از طریسسق هسسمرفسست در روی بدنسسهی

شده است (الزامهسسای طراحسسی) .ایسسن فسسرض بسسه عنسسوان یسسک

 .3ضسسری

اصلی به صورت زیر در نظر گرفته شد ]:[15

) h C = 1/ 3098 (T − Tamb .
که در آن T ،دمای سطح و  Tambدمای محیط است.
الزم به رکر است با توجه به هندسهی محفظه (استوانه با قطر
بزرگ) ،بسسرای محاسسسبهی ضسسری

انتقسسال حسسرارت از طریسسق

همرفت از رابطههای ارایه شده برای صفحههای عمسسودی در
مرج های [ ]14 ،17 ،16نیز استفاده شد و پاسسسخهسسای کسسم و
بیش مشابه با رابطهی فوت به دست آمد.
 .4براساس محاسبههای انجام شده (جدول  ،)1گرمسسای واپاشسسی
هر مجتمس سسسوخت  2کیلسسووات و در مجمسسوع بسسا توجسسه بسسه
ظرفیت محفظه ( 12مجتم )  24کیلووات در نظر گرفته شد.
 .5بسسا توجسسه بسسه پیدیسسدگیهسسای موجسسود در رفتسسار گرمسسایی و
مکانیکی قرحهای سوخت ،به جای مدلسازی دقیق آنهسسا
گرمای واپاشی به صورت شار ثابت به سطحهای داخلی میله
سوخت اعمال شده است.
 .6به منظور سادهسازی و کاهش حجم محاسبهها ،تنها میلههای

فسسرض محتاطانسسه بسسرای شسسرایط عسسادی نگسسهداری نیسسز مسسورد
استفاده قرار گرفته است.
 .11در شرایط عادی نگهداری و نیز شرایط عادی حمسسل ،عسسالوه
بر انتقال حرارت از طریق همرفت ،تابش از سطح بسسه محسسیط
نیز در نظر گرفته شده است.
 .12گاف( )15بین مؤلفههای مختلف نظیر شسسبکهی نگسسهدارنسسده و
بدنهی اصلی حداکثر مقدار در نظر گرفته شسسده و از کسساهش
آن در اثر انبسسساط مؤلفسسههسسا و نیسسز از سسسایر بسسرهمکسسنشهسسای
مکانیکی مؤلفههای مختلف در اثر تغییر دما صرفنظر شسسده
است.
الزم به رکر است مجموعه فرضهای فسسوت همگسسی محتاطانسسه
بوده و به منظور اطمینان از ایمنی ،همواره بدترین شسسرایط در نظسسر
گرفته شده است .با توجه به فرضهای فوت طسسرحوارهی محفظسسه،
بارهای حرارتی و سازوکارهای انتقال حرارت در نظر گرفته شده
برای شرایط عادی حمل و نگهداری مطابق شکل  4است.
مشبندی مدل هندسی محفظهی دومنظوره در شسسکل  5نشسسان
داده شده است .مشبندی مدلهای هندسسسی تسسا جسسایی کسسه پاسسسخ

سوخت در مدلسازی هندسی در نظر گرفته شده و از

مستقل از مشبندی باشد ،بهبود یافته است.

سوخت صرفنظر شده است.

 .4نتیجههای ارزیابی گرمایی محفظهی دومنظوره
شبیهسازی گرمایی محفظسسهی دومنظسسوره بسسا توجسسه بسسه فسسرضهسسا و

جزییاتی نظیر صفحههای مشبک و سایر مؤلفههای مجتم
 .7در شرایط عادی نگهداری ،محفظه بدون جار ضربه است.
همچنسسین موقعیسست قرارگیسسری محفظسسه بسسه صسسورت عمسسودی
فسسرض شسسده و از انتقسسال حسسرارت از سسسطح زیسسرین محفظسسه
صرفنظر شده است.
 .8با توجه به ضری

رسانش گرمایی پایین مسسواد مرسسسوم مسسورد

اسسستفاده در جسسار هسسای ضسسربه ،در شسسرایط عسسادی حمسسل از
انتقال حرارت از طریق سسسطحهسسای اتصسسال جسسار ضسسربه بسسه
محفظه صسسرفنظسسر شسسده اسسست .بسسه عبسسارت دیگسسر بسسه جسسای
مدلسازی جار های ضربه از شرط سطحهسسای بسسیدررو در
محل اتصال آنها به بدنهی محفظه استفاده شده است.

شرطهای مرزی ارایه شده در بخش قبل برای شرایط عادی زمسسان
حمل و دورهی نگسسهداری (شسسکل  )4انجسسام شسسده اسسست .براسسساس
نتیجههای حاصل از این شبیهسازیهسسا ،توزیس دمسسا در مؤلفسسههسسای
مختلسسف محفظسسهی دومنظسسوره مطسسابق شسسکلهسسای  6و  7اسسست.
حداکثر دمای برآورد شسسده بسسرای مؤلفسسههسسای مختلسسف محفظسسهی
دومنظسسوره در شسسرایط عسسادی حمسسل و نگسسهداری براسسساس نت سایج
حاصل از شبیهسازی در جدولهای  3و  4در شده است.

جلد  ،87شماره 1

ارزیابی گرمایی یک محفظهی دومنظورهی حمل و انبارش موقت سوختهای مصرفشدهی . . .
همرفت

تابش

Tamb = 38°C

°

Tamb = 38 C
تابش

همرفت
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تابش

400 W m-2

همرفت

همرفت

تابش

تابش
24 kW

گرمای واپاشی 24 kW

همرفت

همرفت

تابش

(زمان حمل)
همرفت

تابش

گرمای
واپاشی

(دورهی نگهداری)

تابش

شکل  .4بارهای حرارتی و سازوکارهای انتقال حرارت برای شرایط عادی حمل و نگهداری محفظهی دومنظورهی سوختهای مصرفشدهی رآکتور اتمی بوشهر.

شکل  .5مشبندی محفظهی دومنظورهی سوختهای مصرفشدهی رآکتسور
اتمی بوشهر به وسیلهی نرمافزار انسیس ور بن .

شکل  .7توزی دما در مؤلفههای مختلسف محفظسهی دومنظسورهی فسیندار در
شرایط عادی حمل.
جدول  .3دمسای بسرآورد شسده و بیشسینه دمسای مجساز مؤلفسههسای محفظسهی
دومنظوره در شرایط عادی نگهداری
بیشینه دمای
مؤلفهها

مجاز
( )৹ C

حفا نوترون

149

شبکهی نگهدارنده

316

آ بندها

250

مجتم سوخت

380

معیار تعیین بیشینه
دمای مجاز
مشخصههای معمول
حفا های نوترون []15

بیشینه دمای
برآورد شده
() ৹C
125

مشخصههای معمول شبکهی
نگهدارنده از جنس آلومینیم

189

بوردار []15

شکل  .6توزی دما در مؤلفههای مختلسف محفظسهی دومنظسورهی فسیندار در
شرایط عادی نگهداری.

مشخصههای آ بند
هلیکوفلکس انتخا شده
الزامهای طراحی

112
192
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جدول  .4دمسای بسرآورد شسده و بیشسینه دمسای مجساز مؤلفسههسای محفظسهی

ارایه شده در مرجس [ ]15بررسسسی شسسده کسسه براسسساس آن درسسستی

دومنظوره در شرایط عادی حمل

نتیجههای شبیهسازی قابل قبول است.

بیشینه دمای
مؤلفهها

معیار تعیین بیشینه

مجاز

دمای مجاز

৹

() C
حفا نوترون

149

شبکهی نگهدارنده

316

آ بندها

250

مجتم سوخت

380

بیشینه دمای
برآورد شده

مشخصههای معمول
حفا های نوترون []15

৹

() C

عادی حمل و نگهداری (شکلهای  6و  )7نشان میدهد که بیشینه

138

دمای غالف سوخت از مقدار مجسساز  380 ৹Cتجسساوز نکسسرده و در

مشخصههای معمول شبکهی
نگهدارنده از جنس آلومینیم

228

بوردار []15
مشخصههای آ بند
هلیکوفلکس انتخا شده
الزامهای طراحی

شبیهسازی گرمایی محفظهی دومنظورهی فسسیندار در شسسرایط

نتیجه یکپارچگی سوختهای مصرفشده در ایسسن شسسرایط حفسسظ
خواهد شد .همچنین براساس شبیهسازیهای انجام شده ،حسسداکثر

197

دمای سایر مؤلفههای محفظه نیز در طراحی ارایه شسسده در شسسرایط

243

عادی حمل و نگهداری در محدودههای مجسساز و ایمسسن قسسرار دارد
(جدولهای  3و  .)4همچنسسین بسسا توجسسه بسسه بسساالتر از  85 ৹Cبسسودن

همانطور که در شسسکلهسسای  3و  4مشسساهده مسسیشسسود ،بیشسسینه
دمای غالف سوخت از مقدار مجسساز  380 ৹Cتجسساوز نکسسرده و در

دمسسای سسسطح محفظسسه ،تمهیسسدهای الزم بسسه منظسسور بسسه کسسارگیری
مان های گرمایی در زمان حمل باید در نظر گرفته شود.

نتیجه یکپارچگی سوختهای مصرفشده در ایسسن شسسرایط حفسسظ
خواهد شد .همچنین بیشینه دمای مؤلفسسههسسای مختلسسف محفظسسه در
شرایط عادی حمل و نگهداری در محدودههای مجاز و ایمن قرار
دارد .نکتسسهی قابسسل توجسسه دیگسسر براسسساس نتیجسسههسسای حاصسسل از
شبیهسازیها این است کسسه دمسسای سسسطح محفظسسه از مقسسدار 85 ৹C
بیشتر بسسوده و در نتیجسسه تمهیسسدات الزم بسسه منظسسور بسسه کسسارگیری
مان های گرمایی در زمان حمل باید در نظر گرفته شود.
 .5جمعبندی و نتیجهگیری
در طراحی و ارزیسسابی گرمسسایی محفظسسههسسا مهسسمتسسرین موردهسسا در
وهلهی اول کنتسسرل و بسسرآورد بیشسسینه دمسسای غسسالف (معیسسار حفسسظ
یکپارچگی سوخت مصرفشده) ،دمای آ بندها (ایمنسسی و عسسدم
تجاوز از حداکثر نرخ نشت) و دمای حفسسا هسسای نسسوترون و گامسسا
(ایمنی و حفظ یکپارچگی حفا ) است .کنترل و بسسرآورد بیشسسینه
دمای مؤلفههای مختلف ،بیشینه فشار داخلی در اثر افزایش دمسسا و
نظسسایر آن نیسسز از دیگسسر هسسدفه سای طراحسسی و ارزیسسابی گرمسسایی
محفظههای حمل پرتوزا است.
با توجه به بررسیهای انجام شده ،به منظسسور ارزیسسابی گرمسسایی
محفظهی دومنظورهی سوختهای مصرفشسسدهی رآکتسسور اتمسسی
بوشسسهر ،مسسدول گرمسسایی بسسا حالسست پایسسای نسسرمافسسزار انسسسیس
ور بن مورد استفاده قرار گرفت .مشبندی مدلهسسای هندسسسی
در این نرمافزار تا جایی که پاسخهسسا مسسستقل از مسسشبنسسدی باشسسد،
بهبود یافته است .همچنین نتایج حاصل به روش موازنهی گرمایی

پینوشتها
1. Do & See (or Alternatively Wait & See) Policy
2. Interim Storage
3. Back-End Fuel Cycle
4. On-Site Transportation
5. Off-Site Transportation
6. Fuel Integrity
7. Fuel Core Life
8. BAR: Burnable Poisons
9. Inter- Cell Interference Detector
10. Spacing Grid
تن متریک از فلز سنگین اولیه 11. Metric Tons of Initial Heavy Metal:

12. SolidWorks
13. Ansys Workbench 15
14. Steady- State Thermal Module
15. Gaps
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