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 توسعهی یک مدل فیزیکی معتبر و در نتیجه یک روش عددی به منظور توصیف پدیدههایی است که درون میلهی، هدف این مقاله:چکیده
 عملکرد میلههای. در طول مدتزمان کارکرد آن بهویژه در شرایط میزان مصرف باالی سوخت رخ میدهدVVER-1000 سوخت رآکتور
.سوخت به عاملهای زیادی بستگی دارد؛ هر کدام از این عاملها بهصورت پیچیدهای بر عملکرد رآکتور در طی مدت بهرهبرداری تأثیر میگذارد
 به طور کلی رفتار سوخت متأثر از عاملهای.پیشبینی دقیق رفتار سوخت امری است ضروری و برای طراحان سوخت بسیار کارساز خواهد بود
 باید عاملهای پیشگفته و پدیدههای، برای ارزیابی دقیق عملکرد درست سوخت داخل رآکتور. مکانیکی و ترمونوترونیکی است،متنوع شیمیایی
 مدلهای فیزیکی و رابطههای تجربی مورد استفاده به نحوی انتخاب شدهاند که پارامترهای، در این مقاله.حاکم بر آنها به درستی مدلسازی شوند
 مطابقت خوبی با نتیجههای آزمایشهای پس از پرتودهی و خروجی کد تحلیل عملکرد،اصلی عملکردی حاصل از شبیهسازی میلهی سوخت
. داشته باشند3/3 -سوخت فراپکون
 فراپکون،VVER-1000  رآکتور، شبیهسازی، مدل فیزیکی، عملکرد میلهی سوخت:کلیدواژهها

Describing VVER-1000 reactors fuel rod performance in the normal
operation and high burn-up conditions
S. Talebi*
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Abstract: The main purpose of the work is to develop a valid physical model and an accurate
numerical technique to describe the occurred phenomenon of the VVER-1000 fuel rod, during its
lifetime, especially for high burn up conditions. There are many factors involved in the fuel rod
performance, which each of them, intricately affect its behavior during normal operation. The accurate
prediction of the fuel behavior is obligatory and will be utilizable for the fuel designers. In geneval, fuel
rod behavior is affected by the various chemical, mechanical, and thermo neutronic phenomena. For a
detailed assessment of the fuel behavior inside the reactor core, the mentioned factors and the dominant
aspects must be modeled accurately. The physical models and correlations used in this paper, are chosen
in such a way that all the simulation results be in a good agreement with the available post-irradiation
examination data (PIE) and outputs of the FRAPCON-3.3 fuel rod performance code.
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و لَسمَن ] [9بنا شدهاند و تنها تفاوت آنها در تصحیحهایی است

 .1مقدمه
در طراحی میلهی سوخت ،هدف اصلی ،اطمینان از رعایت

که براساس دادههای تجربی به دست آمده از درون رآکتور ،بر

ضابطههای ایمنی ،طراحی و بهرهبرداری؛ تحت شرایط عادی و

روی مدلهای فوق انجام پذیرفته است .در مدل پیشنهادی رس-

اضطراری کارکرد رآکتور است [ .]1از اینرو برای تحلیل

استوت اثر جابهجایی قطعههای قرص سوخت ترکخورده به

ساختاری میلهی سوخت نیاز به شبیهسازی عملکرد سوخت

سمت جدارهی داخلی غالف بر ضریب انتقال حرارت فاصلهی

بهمنظور دست یافتن به پیشبینی توزیع دما و توصیف پدیدههای

سوخت -غالف نادیده گرفته شده است .از سوی دیگر در مدل

پیچیدهی فیزیکی به وقوع پیوسته در میلهی سوخت پرتو دیده

براگتون -مک دونالد از انتقال تابشی حرارت صرفنظر شده

است تا پیشبینی نقص در عملکرد سوخت امکانپذیر شود.

است .در مدل لَسمَن انتقال تماسی حرارت تنها زمانی که قرص و

با شروع به کار رآکتور ،میلهی سوخت تحت تأثیر پدیدههای

غالف در تماس سخت با یکدیگر بوده باشند (فشار تماسی

فیزیکی و ساختاری صدمههای زیادی خواهد دید و افزایش

زیاد) ،محاسبه میشود و از انتقال حرارت در حالت تماس نرم

میزان مصرف سوخت نیز باعث سرعت گرفتن این روند خواهد

(فشار تماسی فاصلهی سوخت -غالف برابر فشار گاز محبوس

شد .از آنجاییکه ترتیب دادن آزمایشهایی بهمنظور بررسی

درون میلهی سوخت) صرفنظر شده است.

اثرهای پرتو بر میلهی سوخت هزینهی گزافی دربر خواهد داشت،

به طور خالصه؛ شار نوترونی و چگالی قدرت ،یک سیستم

در اختیار داشتن یک روش تحلیلی بهمنظور شبیهسازی عملکرد

بسیار پیچیده از برهمکنشها و پدیدههای رقابتی را در میلهی

میلهی سوخت برای پیشبینی رفتارها و صدمههای احتمالی وارده

سوخت پدید آوردهاند که باعث تجدید ساختار شبکهی بلوری

بر سوخت و مواد ساختاری بسیار مهم خواهد بود .تنها کدهای

قرص سوخت ،رها شدن محصولهای گازی حاصل از فرایند

کامپیوتری شبیهساز معتبر قادر به ارایهی توصیف دقیق از رفتار

شکافت از قرص سوخت و افزایش فشار داخلی میلهی سوخت

میلهی سوخت در حالت پایدار هستند .تاکنون کدهای متنوعی به

خواهد شد.

منظور ارزیابی عملکرد پارامترهای طراحی میلهی سوخت توسعه

مقالهی حاضر ،یک مدل فیزیکی و همچنین یک روش

داده شدهاند .از این دست کدها میتوان به کدهای فراپکون ]،[2

عددی برای پیشبینی عملکرد میلهی سوخت رآکتور

ترانس اورانوس ] [3و استارت [4] 3-اشاره کرد.

( VVER-1000شکل  )1تحت شرایط کارکرد عادی و میزان

ضریب هدایت حرارتی در قرص سوخت ) (kfuelو انتقال

مصرف باالی سوخت ارایه میدهد .با ارایهی مدلهای مناسب

حرارت در فاصلهی بین قرص سوخت و غالف ) (hgapفرایند

مورد استفاده در کدهای معتبر هستهای نظیر ترانس اورانوس،

انتقال حرارت درون میلهی سوخت را کنترل میکنند و هر

استارت ،3 -ریلَپ ،5 -فراکون 3 -برای پدیدههای درگیر در انتقال

کاهشی در مقدارهای  kfuelو  hgapحداکثر دمای مرکز سوخت را

حرارت سوخت ،و همچنین با ارایهی یک روش عددی بهینه،

در طی کارکرد رآکتور تغییر خواهد داد ] .[5تاکنون مطالعههای

توزیع دما در سوخت که پارامتر مهمی از منظر ایمنی است،

زیادی بر روی تأثیر این پارامترهای کنترلی بر رفتار میلهی

توانسته است در طول کارکرد رآکتور (و به ویژه در باالترین

سوخت انجام شده است .تِرانی تأثیر هدایت حرارتی قرص

میزان مصرف سوخت) به دست آید .مقایسهی نتیجههای حاصل

سوخت بر پاسخ میلهی سوخت در حادثهی از دست دادن

از شبیهسازی مدل پیشنهادی با کد تحلیلی عملکرد میلهی سوخت

خنککننده را بررسی کرده است .همچنین از دهههای گذشته تا

فراپکون [10] 3/3 -و گزارش نهایی تحلیل ایمنی نیروگاه

به امروز پژوهشگران بسیاری برای ارایهی یک مدل جامع

بوشهر (FSAR) [11] 1نشاندهندهی دقت باالی مدل پیشنهادی

بهمنظور مدلسازی ضریب انتقال حرارت در شکاف بین سوخت

در پیشبینی پاسخ حرارتی میلهی سوخت  VVER-1000در

و غالف متمرکز شدهاند ] .[6-8اکثر مدلهای فیزیکی استفاده

طول مدت کارکرد در قلب رآکتور است.

شده در کدهای معتبر هستهای برای توصیف مجموعه فرایندهای
حاکم بر ضریب انتقال فاصلهی بین سوخت و غالف بر مبنای

این مقاله در راستای اهداف تحقیق و توسعه سازمان انرژی
اتمی ایران در زمینه چرخه سوخت هستهای میباشد.

مدلهای کالسیک براگتون -مک دونالد ] ،[6رس -استوت ][8
)1. Final Safety Analysis Report (FSAR

3
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 = 252 mmطول خأل

 = 3530 mmطول فعال

3842

شکل  .1نمایی از میلهی سوخت .VVER-1000

 .2مدلهای فیزیکی

مقاله از رهیافت عددی تفاضل محدود بهمنظور حل معادلههای

معادلههای بنیادی حاکم بر رفتار میلهی سوخت پیچیده بوده و

دیفرانسیل انتقال حرارت استفاده شده است .در شکل 2

بدیهی است که راهحل تحلیلی برای آنها ناممکن نیست و

طرحوارهای از سطح مقطع عرضی میلهی سوخت رآکتورهای

استفاده از رهیافت عددی اجتنابناپذیر است .همچنین برای

 VVERو مشبندی مورد استفاده در حل عددی نشان داده شده

داشتن یک تحلیل جامع از عملکرد میلهی سوخت برخی

است .شرایط مرزی برای حل معادلههای حاکم بر توزیع دما در

سادهسازیها ضروری است که در زیر به آنها اشاره شده است.

سوخت و غالف این است

-

در نظر گرفتن ساختار یکپارچه و متقارن برای میلهی سوخت؛

-

نادیده انگاشتن انتقال حرارت در راستای محوری؛

-

صرفنظر کردن از انتقال حرارت در راستای سمتی.
بنابراین توزیع دما در دو ناحیهی قرص سوخت و غالف در

() 3
() 4

شرایط کارکرد عادی رآکتور از حل عددی معادلهی کلی انتقال
حرارت در دستگاه مختصات استوانهای و تنها در راستای شعاعی
با استفاده از رابطههای زیر به دست خواهد آمد:

( )1سوخت
( )2غالف

T f 
 
 K fuel (T ) . r
=  + q 
r 
x 
T c 
1  
 K clad (T ) . r
=
r r 
x 

در رابطههای باال  q منبع انرژی ناشی از فرایند شکافت در
یکای حجم kfuel ،و  Kcladبه ترتیب ضریب هدایت گرمایی
قرص سوخت و غالف (برحسب  )W m-1K-1است .در این

=

() 5
()6

r = R fp ,in

= hgap T fp ,out − Tc,in 

r = R fp ,out

= hgap T fp ,out − Tc,in 

= h fluid  Tc,out − T fluid 

r = Rc ,in

r = Rc ,out

T
r

T
r

Tc
r

T
r

−k fuel

−kclad

−kclad

در رابطههای باال  R fp ,out ، R fp ,inو  Rc,inبه ترتیب ،شعاعهای
داخلی ،خارجی قرص سوخت و غالف است hgap .و  hfluidبه
ترتیب ،ضریب انتقال حرارت فاصلهی سوخت -غالف و سیال
خنککننده (برحسب  )W/m2kاست.
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 2.2رسانندگی گرمایی قرص سوخت

رسانندگی گرمایی قرص سوخت  UO2متأثر از تغییرات دما،
خنککننده
غالف

میزان تخلخل قرص سوخت در هنگام فرایند ساخت ،تجدید
ساختار سوخت در طی پرتو دیدن ،ترکهای ایجاد شده در

فاصلهی

سطح قرص سوخت و تغییر ساختار شیمیایی سوخت است .در

قرص سوخت سوخت

این مقاله از مدل پیشنهاد شدهی اُهیرا -ایتاگاکی ] [14که در

غالف

آخرین نسخهی کد تحلیل عملکردی سوخت فراپکون 4/0 -به
دلیل در نظر گرفتن اثرهای پدیدههای متنوع در محاسبهی ضریب
انتقال گرمایی قرص سوخت  UO2به کار گرفته میشود ،استفاده

شکل  .2مشبندی میلهی سوخت  VVERدر رهیافت حل عددی تفاضل

شده است.

محدود.
−1





1

= 0/0452 +0/000246 T +0/00187  Bu + (1 −0/ 9 ( −0/ 04  Bu ) )  0/ 038  Bu 0/ 28 
 6380  

1 + 396 exp  −


 T 


(

)

 1.2دمای خنککننده

یکی از تفاوتهای رآکتورهای  VVERو  PWRدر هندسهی
کانالهای عبور سیال خنککننده در مجتمعهای سوخت است.

() 7

3 / 5 109
 16361 
exp  −

T
 T 

+

رآکتورهای  PWRدارای کانالهایی با آرایش مربعی هستند ،در
حالی که در رآکتورهای نوع  VVERاین آرایش مثلثی است.

که در آن  Tدمای مطلق قرص سوخت و  Buمیزان مصرف

در آخرین نسخهی کد تحلیل سوخت فراپکون نیز تنها عملکرد

متوسط سوخت (برحسب  )MWd kg-1است .رابطهی زیر

میلهی سوخت نیروگاههای  LWRو  HWRبا مجتمعهای

بهمنظور تصحیح ضریب هدایت گرمایی برای بررسی تأثیر

سوخت با آرایش مربعی در نظر گرفته شده است ] .[12مطابق

تخلخل پیشنهاد میشود ]:[16

شکل  3با برابر قرار دادن قطر هیدرولیک معادل ) (Deیک کانال
مربعی مجتمع سوخت  PWRبا دو کانال مثلثی مجتمع سوخت
 VVERمیتوان از بعضی از نتایج کد فراپکون 3/3 -بهمنظور

صحتسنجی مدل توسعه داده شده در این مقاله استفاده کرد .با
استفاده از این رهیافت ،فاصلهی بین مرکز تا مرکز دو میلهی
سوخت (گام جدید) که یک پارامتر ورودی کد فراپکون است،
محاسبه میشود.

چگالی متوسط قدرت خطی رآکتور بوشهر  16/7 kw m-1و
توزیع ضریب بیشینهی قدرت 1برای مجتمع سوختهای مختلف،
متفاوت است [ .]11در شکل  4تاریخچهی قدرت بهرهبرداری
فرضی در یک دوره کاری سهساله نشان داده شده است .افت
دما در الیهی نازک سیال خنککننده با فرض برداشت حرارت
اجباری از رابطهی دیتوس -بولتر ] [13محاسبه خواهد شد.
1. Power Peaking Factor

( )8



d
k fuel − porosity = 10785
 k fuel  

/
/
/ 5 ×(1 − d ) 
 10+0

که در آن  dنسبت چگالی قرص سوخت دارای تخلخل به چگالی
اسمی  UO2است .مقدارهای  k fuelدر  FSARنیروگاه بوشهر ،تنها
تابعی از دما گزارش شده و از اثر مصرف سوخت که مهمترین
عامل در تغییر ضریب گرمارسانندگی قرص سوخت به دلیل
صدمههای وارده به ساختار بلوری توسط پرتوهای مخرب است،
صرفنظر شده است .در شکل  5مقدارهای  k fuelپیشبینی شده
توسط اُهیرا -ایتاگاکی و مقدارهای گزارش شده در  FSARدر
بازهی دمایی عملکردی سوخت رآکتورهای آب سبک نشان داده
شده است.

k fuel

5
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4
3

5

2

6
1

میلهی سوخت
گام جدید

گام

2
1

زیرکانال مثلثی

زیرکانال مربعی

شکل  .3روش پیشنهادی محاسبهی قطر هیدرولیک معادل ،بهمنظور مدل کردن سوختهای  VVERبا کد فراپکون.

2500

از مهمترین نایقینیهایی که در تعیین توزیع دمای سوخت و

1500
1000

800

1000

400
600
زمان (روز)

200

قدرت رآکتور ()MW

3000

 3.2انتقال گرما در گاف

2000

°

°

3
2

3000

°

1

به از بین بردن نایقینیها در تعیین رسانندگی بین سوخت و غالف
نخواهند بود ،بنابراین بهتر است در این خصوص از مدلهای
فیزیکی که در کدهای تحلیل عملکردی سوخت استفاده

رسانندگی گرمایی سوخت ()W/mk()kfuel

6

4

2500

میلهی سوخت ،کیفیت سطح قرص سوخت و غالف در طی

حفره بستگی دارد ] .[16پیچیدهترین مدلهای پیشنهادی نیز قادر

5

2000

زمان نظیر پهنای گاف ( ،)dgفشار و ترکیب گاز محبوس درون

مرکزی ،متداول در رآکتورهای  VVERو قرصهای بدون

اُهیرا -ایتاگاکی (مطالعهی حاضر)Bu = °° Mwd kg-1 ،
اُهیرا -ایتاگاکی (مطالعهی حاضر)Bu = 30 Mwd kg-1 ،
مقدار گزارش شده در FSAR

1500
دما ()K

وجود دارد ،تخمین  hgapاست .این ضریب به متغیرهای وابسته به

500

7

1000

توصیف سایر فرایندهای کلیدی به وقوع پیوسته در سوخت

بهرهبرداری از رآکتور و تفاوت بین قرص سوخت دارای حفرهی

شکل  .4تاریخچهی قدرت فرضی برای یک دورهی کاری تقریباً سهساله.

500

1

میشود ،بهره گرفت .در این مقاله براساس مطالعههای انجام یافته
 hgapبهصورت زیر پیشنهاد شده است:
() 9

hgap = hrad + F  hsolid + (1 − F )  h gas

که در آن  hradضریب انتقال تابشی گرما hsolid ،رسانایی در
نقطهی تماس قرص سوخت با غالف و  hgasرسانایی گاز
محبوس درون میلهی سوخت ( )W m-2K-1است .همچنین F

کسری از محیط قرص سوخت است که بعد از تشکیل ترک در
تماس با غالف قرار میگیرد.

شکل  .5ضریب گرمارسانندگی قرص سوخت .UO2
1. Gap

توصیف عملکرد میلهی سوخت رآکتورهای  VVER-1000در شرایط بهرهبرداری . . .
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 1.3.2ضریب انتقال گرما

h rad

انتقال گرما از طریق تابش در کارکرد عادی رآکتور کمترین
سهم از انتقال گرما را دارد .در اکثر کدهای هستهای رابطهی زیر
به منظور محاسبهی  h radپیشنهاد شده است ]:[17

 Pcontact 

 H clad 

0/003  

6

 Pcontact 
 1/ 5
 H clad 
=
) R  exp 5 / 738 −0/ 528 ln (3 / 937 107  R

0/ 4166  k m  

)

(

 Pcontact 
−6
  9 10
 H clad 

0/003  

)

0/00125  k m
) R  exp 5/ 738 −0/ 528 ln (3 / 937 107  R

(

0/ 5



 1

  −1  
  ec  

1


 R fp out
e f + 

 R c in

hrad =  

)

 Pcontact 

 H clad 
=
) R  exp 5 / 738 −0/ 528 ln (3 / 937 107  R

= hsolid

0/ 4166  k m  

hsolid

(

()12

(T fp out +T c in  T fp2 out +T c2in  )10

در رابطههای باال  Pcontactفشار تماسی و  H cladضریب سختی

که در آن  ثابت استفان -بولتزمن e f ،و  e cبه ترتیب
ضریب انتشار سوخت  UO2و غالف با آلیاژ (Zr-Nb )1%

مورد استفاده در رآکتورهای  VVERهستند که چنین محاسبه
میشوند ][19 ،18 ،15

) e f = 0/ 836 + 4 / 321 10−6 (T − 3120

()11

 Pcontact 
−6

  9 10
 H clad 

hsolid

ec =0184
/

مِیِر km ،)MPa( 1رسانندگی گرمایی میانگین نقطهی تماس
قرص سوخت و غالف ( )W m-1K-1و  Rکیفیت سطح تماس
قرص سوخت ( )Rfuelو غالف ( )m( )Rcladاست؛ رابطههای
حاکم بر این پارامترها در زیر داده شده است ]:[19
H clad =10−6 exp 2 / 6034 101 −2 / 6394 10−2 

T +4 / 350 10 T −2 / 5621 10 T 
3

−8

2

−5

2 k fuel K clad

k fuel + K clad
 2.3.2ضریب انتقال گرما h solid

بر اثر تشکیل ترک در قرص سوخت ،تکههایی از سوخت به
سمت جدار داخلی غالف منحرف شده و با سطح آن تماس پیدا
خواهند کرد .با افزایش میزان مصرف سوخت مقدار فشاری که
از طرف تکهپارههای سوخت به دیوارهی غالف وارد میشود
رفتهرفته افزایش مییابد ][20؛ بنابراین یک مدل فیزیکی دقیق که
توانایی توصیف پدیدهای به وقوع پیوسته در تماس قرص با
غالف را داشته باشد در تعیین ضریب انتقال گرما در گاف تأثیر
به سزایی خواهد داشت .به منظور مدل کردن  ، hsolidتصحیحهایی

()13

= km

2
2
R = R fuel
+ RClad

بررسی تأثیر فشار تماسی ()Pcontact

فشار تماسی مهمترین عامل تأثیرگذار در تعیین  h solidاست .دما
و میزان مصرف سوخت با تأثیر بر تغییرات ضریب هدایت
حرارتی قرص سوخت و غالف و  Hcladبهصورت غیرمستقیم بر
 h solidتأثیر خواهند گذاشت .در شکل  6رابطهی بین  h solidو
فشار تماسی نشان داده شده است.

بر روی رهیافت اصلی گارنیر -بیگی ] [21که در کد فراپکون

تعیین کسر تماس سطح ترکدار قرص سوخت با غالف ()F

مورد استفاده قرار میگیرد ،انجام شده است؛ که بیشترین تطابق

بر اثر تشکیل ترک در قرص سوخت و جابهجایی قطعههای

را با نتیجههای آزمایشهای رس -استوت دارد.

سوخت در راستای شعاعی ،در حدود  30%از سطح قرص در
تماس با غالف قرار میگیرد؛ با ازدیاد مصرف سوخت و با

1. Meyer

7
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گذشت زمان ،این مقدار افزایش خواهد یافت .براگتون -مک

+0/ 3

()14

محبوس در درون میلهی سوخت از رهیافتهای پیشنهادی در

1

 dg 100 
2  F   

 R fp ,out 

+1/ 429

1

4

 Bu 10−3 − 600 

 +1
1000



 3.3.2ضریب انتقال گرما hgas

به منظور مدلسازی انتقال گرما از راه رسانش در گازهای

دونالد رابطهای برای  Fبه شکل زیر پیشنهاد دادهاند ]:[22
3 / 5 F 

=F

کدهای ریلَپ ،[23] 15 -ترانس اورانوس [9] 2و فراپکون4/0 -

با غالف در نظر گرفته نشده است ولی فرضی مبنی بر عدم تقارن

F  =1 −

محوری قرصهای سوخت و غالف به دلیل جابهجایی
تکهپارههای قرص سوخت وجود دارد که باعث میشود
رسانندگی گاز در امتداد میلهی سوخت تغییر کند .این فرض

صورت تابعی از نسبت ضخامت مؤثر گاف به شعاع خارجی
قرص سوخت در میزان مصرفهای مختلف سوخت نشان

باعث افزایش دقت و واقعبینانهتر شدن تحلیل گرمایی خواهد
شد .رسانندگی گاز در کد ریلَپ 5 -چنین تعیین میشود ][23

()15

میدهد.
1/5×104

نتایج تجربی اِس -استون ()1962

مطالعهی حاضر
مشخصههای قرص سوخت و غالف

1×104

T = 623 K
σf = 1 µm
σ c = 0 /5 µ m

5×103

0/0
50

°

0/6
0/4
0/2

0/030

0/025

0/020

0/015

0/010

0/0
0/000

نسبت ضخامت گاف به شعاع قرص سوخت

شکل  .7کسر سطح تماس قرص سوخت با غالف به عنوان تابعی از نسبت
ضخامت مؤثر گاف به شعاع خارجی قرص سوخت.

=n

N

که در آن  nتعداد تکههای جدا شده از قرص سوخت N ،تعداد
کل تکههای قرص سوخت ( kg ،)N=8رسانندگی مخلوط
گازهای درون میلهی سوخت ( dn ،)W m-1K-1ضخامت مؤثر
فاصلهی سوخت -غالف ( )mو  gfuel ،gcladبه ترتیب طول امتداد
یافته و یا جهش گرمایی گاز در سطح غالف و قرص سوخت
( )mاست .کد ریلَپ 5 -ضخامت مؤثر گاف را بهصورت زیر
پیشنهاد داده است ]:[23

2 n −1  
d n = d g +  −1 + 
  d g
 N 


ساخت میلهی سوخت است و از پارامترهای طراحی به شمار
کسر تماس سطح قرص سوخت با غالفF ،

0/8

0/005

) + 3 /2  ( R fuel + R clad ) + ( g fuel + g clad

n

1 d

kg

= h gas

که در آن  d gضخامت فاصلهی سوخت -غالف در زمان
1

مک دونالد -براگتون (میزان مصرف سوخت کمتر از 10 Mwd kg-1

N

1

()16

شکل  .6مقدار  hsolidبرحسب فشار تماسی.
مک دونالد -براگتون (میزان مصرف سوخت کمتر از 0/6 Mwd kg-1

ضریب انتقال گرمای جامد -جامد ()W m-1K-2

مدل اصلی فراپکون

40
20
30
فشار در سطح مشترک ()MPa

3

استفاده شد .در مدل انتقال گرما در کد ریلَپ 5 -اثر تماس قرص

شکل  7کسر تماس سطح قرص سوخت با غالف را به

10
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میرود و  dgضخامت مؤثر هندسی فاصلهی سوخت -غالف
ناشی از جابهجایی قطعههای جدا شدهی قرص سوخت است که
از رهیافت پیشنهادی توسط کد ترانس اورانوس ] [9برای
محاسبهی آن استفاده میشود .فاصلهی جهش گرمایی گاز
محبوس درون میلهی سوخت توسط رابطهی زیر تعیین میشود
]:[12

0/024688 k g T g1 2
/

()17

−1/ 2
i

Pgas   i =1x i  ai  M
3

= g1 + g2

1. Relap-5
2. Transuranus
3. Frapcon-4.0
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8

که در آن  Tgدمای مطلق متوسط گاز درون گاف Pgas ،فشار

در رابطههای باال  kiرسانندگی گرمایی گاز  iبهصورت جداگانه

گاز محبوس در درون میلهی سوخت ( xi ،ai ،)Paو  Miبه ترتیب

است و بهصورت زیر محاسبه میشود:

ضریب وزنی ،کسر و وزن مولی گاز  iاست .ضریب وزنی برای
گازهای هلیم ،زنون و کریپتون از رابطهی زیر محاسبه میشود

k i = A i T gB i

()22

] [24و مقدار سایر پارامترهای معرفی شده در ادامهی همین بخش
ثابتهای  Aو  Bبرای سه گاز مورد استفادهی این مقاله در

تعیین میشود:

جدول  1درج شدهاند ].[25

aHe = 0/ 425 −2 / 3 10−4 T g
aX e = 0/ 740 −2 / 5 10−4 T g

( M i − M He )  a − a
(
)
( M X e − M He ) X e He

()18

ai = aHe +

 4.2مقدار محصولهای شکافت گازی راهیافته به گاف

بخشی از محصولهای شکافت ،گازی شکل هستند ،بهطوریکه
به ازای هر فرایند شکافت  0/31اتم گازی جدید به وجود میآید.
بخش عمدهی محصولهای گازی ،زنون و مقدار کمی کریپتون

تعیین مقدار جابهجایی سوخت و ضخامت مؤثر گاف dg

و مقدار ناچیزی از سایر گازها است .کسری از اتمهای گازی در

بر اثر انحراف تکهپارههای سوخت به سمت جدارهی داخلی

شبکهی بلوری سوخت باقیمانده و مابقی بر اثر پدیدهی پخش به

غالف عرض گاف کاهش مییابد .مقدار جابهجایی در راستای

بیرون از سوخت نفوذ نموده و موجب تغییر فشار و ترکیب گازها

شعاعی ، R fprel,out ،چنین داده میشود ][3

در گاف میشود .از طرف دیگر همانطور که در بخش پیشین
بررسی شد ،ضریب  hgasبه ترکیب و فشار داخلی میلهی سوخت

R fprel,out =  rel  R fp ,out

()19

بستگی دارد .با محاسبهی چگالی قدرت متوسط ( '''  ) qاز
تاریخچهی قدرت بهرهبرداری ،مقدار محصولهای شکافت

که در آن  relکرنش محیطی ناشی از جابهجایی سوخت بر اثر

گازی تولید شده در هر قسمت محوری از سوخت از رابطهی زیر

تشکیل ترک است که چنین به دست میآید ][3

به دست میآید ]:[10

(rel =0/0065 +0/0085 1 − exp ( −Bu / 188/ 67 ) )20

) V fuel  t  PR X e + PR Kr 

1
Av

( GP( z ) = 0/ 6242 1012  q ''' ( z ) 

()23
محاسبهی رسانندگی گرمایی مخلوط گازهای محبوس درون گاف

از رابطههای زیر برای محاسبهی رسانندگی گرمایی مخلوط

که در آن )  GP ( zمقدار کل محصولهای شکافت گازی

گازهای محبوس در گاف استفاده شد ]:[12

تولید شده در ارتفاع  zاز میلهی سوخت (برحسب ،)mole s-1

xi ki

] [ x i +  ( j =1)x j Φij
3

j i

2

()21

1

4 
 
 


M
 i
M
 j

1

2



1
−

 2   ki
  1 + 
  kj


3

kg = 
i =1

 M
Φij = 0/ 3765  1 + i
 M
j


 Avعدد آووگادرو Vfuel ،حجم قرص سوخت t ،گام زمانی
(برحسب روز) و  PRXe ،PRKrبه ترتیب بهرهی شکافت گاز
کریپتون و زنون است.

9
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جدول  .1ضریبهای ثابت بیبعد رابطهی 22
گاز
هلیم

نشت میکند .با اضافه کردن این کسر به مقدار گازهای تازه

ضریبهای ثابت
A

B

2/531×3-10

0/7146

زنون

5-

کریپتون

4-

9/825× 10
1/966× 10

جلد  ،88شماره 2

تولید شده در گام زمانی  ،Δtکل گازهای راهیافته به گاف در
این گام زمانی محاسبه خواهد شد.

0/7334

با تعیین کسر گازهایی که در هر گام زمانی به گاف راه پیدا

0/7006

میکند و با در اختیار داشتن بهرهی تولید زنون و کریپتون

فرایند پخش تک اتمی به منظور توصیف رهاشدن
محصولهای شکافات گازی در این مقاله مورد استفاده قرار

میتوان به ترتیب مقدار و ترکیب (کسر مولی) گازهای محبوس
در درون میلهی سوخت را پیشبینی کرد.

گرفته است .بر طبق دستآورد نوتلی ] [26در هر گام زمانی با
دو نوع گاز مواجه میشویم ،گازهای تولید شده در همان گام

 1.4.2ضریب پخش اتم گازی منفرد )(D

زمانی و گازهای پیشین انباشته شده در ساختار سوخت؛ آهنگ

به منظور محاسبهی ضریب پخش ،از رهیافت فورسبرگ -مسیح

نشت این دو نوع گاز با یکدیگر متفاوت است.

] [27 ،12استفاده شد .در این مدل ،ضریب پخش  Dتابعی از

 2 D  t / a2 1

دمای قرص سوخت و میزان مصرف متوسط سوخت است.

f = 4 ( D  t / a2  )1/ 2 −1/ 5 D  t / a2

 2 D  t / a2 1

()24

 − 2 D  t 
a2
6 a2
+ 4
exp 

15 D  t  D  t
a2



f =1 −

در روابط باال f ،کسر گازهای تازه تولید شده در گام زمانی
حاضر است که به بیرون نشت نموده است D ،ضریب پخش اتم
گازی منفرد ( a ،)m2 s-1شعاع دانهبندی قرص سوخت ( )mو
 tگام زمانی (ثانیه) است .برای تعیین آهنگ نشت گازهای
انباشته شده از رابطهی زیر در زمان  t ( t 1 = t + tکل زمانی
است که در آن گاز قدیمی تا ابتدای گام زمانی حاضر ،انباشته

D = max  Bu _Factor 12 2 /14 10−13 
exp ( −22884 115
/ T ) ,1/09 10−17 exp ( −6614 / T ) 
/
Bu −21

()26

 5.2محاسبهی فشار گاز محبوس در درون میلهی سوخت

مقدار فشار گاز درون میلهی سوخت به دما ،مقدار گاز و نیز
فضاهای خالی موجود در درون میلهی سوخت بستگی دارد.
گازهای محبوس ،گاز کامل فرض میشوند ،در این صورت با
توجه به رابطهی زیر فشار گاز درون میلهی سوخت محاسبه میشود:

شده است) استفاده شد:
)(27

 2 Dt1 / a2 1 ,
f 1 = 6 ( Dt1 /  a2 )1/ 2 − 3 Dt1

 2 Dt1 / a2 1 ,

()25

 − 2 Dt1 
6
exp


2
2
 a


f 1 =1 −

40

Bu _ Factor =100

M R
=P
V p V gap V ch
+
+
T p T gap T ch

که در آن M ،وزن مولی تمامی گازهای زنون ،کریپتون و هلیم،
 Rثابت جهانی گازها Vp ،و  Tpبه ترتیب حجم پلنوم (محفظهی
جمعآوری گاز در باالی میلهی سوخت است و بهعنوان یک
ورودی در نظر گرفته میشود) و دمای متوسط گاز متناظر با آن،

آنگاه کسر  f2برای  t 2 = tاز آن کم میشود .کسر باقیمانده

 Vgapو  Tgapحجم و دمای متناظر با فشار گاف و  V chو T ch

نشاندهندهی کسری از گاز قدیمی است که در گام زمانی t

حجم و دمای متوسط گاز کانال مرکزی سوخت هستند.

جلد  ،88شماره 2
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 .3روندنمای 1حل مسأله

10
شروع

روندنمای حل عددی مورد استفاده در شکل  8نشان داده شده

مشخصات هندسهی میلهی سوخت
شرایط بهرهبرداری از رآکتور

است .هندسه ،دادهها و تاریخچهی قدرت بهرهبرداری میلهی
سوخت؛ همچنین شرایط مرزی مثل دمای ورودی خنککننده به

مقداردهی اولیهی پارامترها براساس شرایط بهرهبرداری

قلب ،شار جرمی خنککننده و ضریبهای قدرت محوری میلهی

سوخت به عنوان ورودی در نظر گرفته میشوند .پارامترهایی نظیر
چگالی و ظرفیت گرمایی ویژهی آب که به فشار و دمای

محاسبهی توزیع دما در میلهی سوخت

خنککننده وابستهاند از جدولهای ترموهیدرولیکی و سایر
پارامترهایی هم که به خواص ماده وابسته هستند مثل ضریب
گرمارسانندگی غالف از متپرو 211 -استخراج میشوند.
در گام اول ،شرایط اولیهی میلهی سوخت با یک مقدار اولیه،
به طور مثال؛ دمای ورودی خنککننده در پایینترین قسمت

خیر

همگرا است؟

میلهی سوخت ،مقداردهی اولیه میشود .در گام بعدی میلهی
سوخت بهصورت محوری و شعاعی به چندین قسمت تقسیم

بلی

میشود .پاسخ دمایی میلهی سوخت برای هر گام زمانی

محاسبهی مقدار و ترکیب گازهای رها شده
محاسبهی سطح فشار گاز محبوس در درون میلهی سوخت

تاریخچهی قدرت از طریق تکرار حل عددی معادلهی انتقال
گرما در حالت پایدار بهصورت تفاضل محدود تا زمانی که افت
دما در گپ همگرا شود ،مشخص میشود .معیار همگرایی برای
حلقهی داخلی روندنما زمانی تحقق مییابد که افت دمای نسبی
در گاف به  0/001برسد .بعد از محقق شدن شرط همگرایی
در تمام قسمتهای محوری میلهی سوخت ،آهنگ تولید
محصولهای گازی شکافت و آهنگ خروج آنها به گپ با

خیر

همگرا است؟

استفاده از رابطههای  23تا  26محاسبه میشوند و در پایان هر گام

بلی
t = t +1

زمانی ،فشار گاز محبوس درون میلهی سوخت با استفاده از
رابطهی  27به دست میآید .این فرایند تا پایان یافتن تمامی
گامهای زمانی تاریخچهی قدرت ادامه مییابد .در جدول 2

خیر

اتمام گامهای زمانی؟

پارامترهای اصلی عملیاتی رآکتور  VVER-1000نیروگاه بوشهر
بلی

درج شده است.

پایان

1. Flowchart
2. Matpro-11

شکل  .8روندنمای حل عددی.
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جدول  .2پارامترهای رآکتور  VVER-1000نیروگاه بوشهر
مقدار

پارامتر
شرایط بهرهبرداری
فشار خنککننده در قلب ()bar
دمای خنککننده ()˚C
-1

-2

شار جرمی خنککننده ( )kg m sec

کد فراپکون 3/3 -وجود دارد .شکل  10فشار گاز محبوس در
درون میلهی سوخت ،به دست آمده با استفاده از رابطهی  27را

157

نشان میدهد .مشخص شد که اثر توزیع دما بر فشار گاز بسیار

291

مؤثرتر از عامل محصولهای گازی شکافت محبوس در درون

41700

مجتمع سوخت
شکل مجتمعهای سوخت
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شش ضلعی

میلهی سوخت

میلهی سوخت است.
شکل  11نتایج شبیهسازی راهیابی محصولهای گازی
شکافت به فضاهای خالی میلهی سوخت با استفاده از رابطههای

قطر حفرهی مرکزی قرص سوخت ()mm

1/5

قطر خارجی قرص سوخت ()mm

7/57

ضخامت غالف ()mm

0/68

ضخامت گاف ()mm

0/08

زبری سطح سوخت ()mm

4-

زبری سطح غالف ()mm

4-

فاصلهی مرکز تا مرکز دو میلهی سوخت ()mm

12/75

محبوس در درون میلهی سوخت در مقایسه با نتیجههای گزارش

طول فعال میلهی سوخت ()mm

3530

جنس سوخت

UO2

شده ،از مهمترین دلیلهای انتخاب مدل پیشنهادی نوتلی در این

میزان تخلخل ()%

9/49

جنس غالف
فشار اولیهی گاز میلهی سوخت (هلیم) ()bar

7/98× 10
7/00× 10

 24و  ،25خروجی کد فراپکون 3/3 -و نتیجههای گزارش شده در

 FSARنیروگاه بوشهر برای ترکیب گازهای محبوس در درون
میلهی سوخت برحسب میزان مصرف سوخت است .ساده بودن
پیادهسازی به زبان ماشین و عملکرد بهتر در تخمین ترکیب گاز

مقاله بوده است.

آلیاژ Zr + %1 Nb

1400

20

1200

دمای مرکز سوخت ()˚C

 .4نتایج شبیهسازی

1000

در این بخش رفتار میلهی سوخت در کانال داغ رآکتور

800

 VVER-1000نیروگاه بوشهر با چگالی گرمایی متوسط برای

600
400

تاریخچهی قدرت نشان داده شده در شکل  ،4به منظور ارزیابی

مدل توسعه داده شده
فراپکون3/3 -

مدل پیشنهادی برای پیشبینی دمای مرکز سوخت ،فشار گاز
محبوس در درون میلهی سوخت و تغییرهای ترکیب گازهای
محبوس در درون میلهی سوخت (مهمترین پارامترهای عملکرد
گرمایی) ،شبیهسازی شده است .از نتایج کد فراپکون 3/3 -و

200

1000

800

600

400

°

200

°

زمان (روز)

شکل  .9دمای مرکز سوخت در داغترین قسمت محوری میلهی سوخت.
8

دادههای تجربی  FSARنیروگاه بوشهر ] [11به منظور
سوخت از مهمترین پارامترهای عملکردی سوخت به شمار

()MPa
6

میرود ] [1که میباید در مرحلهی طراحی میلهی سوخت مورد

5

توجه قرار گیرد .در شکل  9دمای مرکز سوخت در داغترین
قسمت محوری میلهی سوخت نشان داده شده است .مشاهده
میشود که تطابق خوبی بین نتیجهی مدلهای فیزیکی استفاده
شده در این مقاله به منظور تخمین دمای مرکز سوخت و خروجی

1000

800

400
600
زمان (روز)

200

°

4

شکل  .10فشار گاز محبوس در درون میلهی سوخت برحسب زمان.

فشار گاز درونی

صحتسنجی یافتههای شبیهسازی استفاده شده است .دمای مرکز

7
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100

در شکل  12عملکرد رهیافت معرفی شده به منظور استفاده از
کد فراپکون 3/3 -برای شبیهسازی مجتمعهای سوخت با

98

94

مدل توسعه یافته
فراپکون3/3 -
مقدار گزارش شده در FSAR

50

20
30
40
میزان مصرف سوخت ()MWd kg-1

کسر مولی هلیم ()%

96

92

10

°

12

کانالهای مثلثی برای محاسبهی دمای حجمی سیال خنککننده،
نشان داده شده است.
 .5جمعبندی
در مقالهی حاضر مدلهای گوناگون فیزیکی به منظور پیشبینی
دمای مرکز سوخت و ترکیب محصولهای گازی شکافت
راهیافته به فضاهای خالی میلهی سوخت معرفی و نتیجهی آن در

90

قالب یک مدل بهمنظور تحلیل پارامترهای عملکرد گرمایی
میلهی سوخت رآکتور  VVERنیروگاه بوشهر ارایه شد .مدل و
رهیافت عددی نهایی قادر به توصیف پدیدههای فیزیکی حاکم
بر میلههای سوخت رآکتورهای  VVER-1000در سطحهای

مدل توسعه یافته

باالی میزان مصرف سوخت است .مقایسهی نتیجههای مدل

مقدار گزارش شده در FSAR

معرفی شده در پیشبینی مهمترین پارامترهای عملکرد گرمایی

فراپکون3/3 -

(دمای مرکز سوخت ،فشار ،مقدار و ترکیب گازهای محبوس در
درون میلهی سوخت) ،با نتیجههای کد فراپکون 3/3 -و FSAR

نیروگاه بوشهر نشاندهندهی این مطلب است که مدلهای
فیزیکی انتخاب شده در این مقاله عملکرد بسیار خوبی در
پیشبینی رفتار حاکم بر عملکرد حالت پایای میلههای سوخت
 VVERدارند .مدلهای ارایه شده برای شرایط پایدار رآکتور

50

بوده و برای رفتارهای گذرای سوخت مناسب نیستند .برای
تکمیل آنها میتوان روشهای ارایه شده را برای شبیهسازی
2

عملکرد سوخت در طی حادثهها توسعه داد .عالوه بر این،
پاسخهای حالت پایا را میتوان به عنوان شرایط اولیه برای مدل
گذرای میلهی سوخت در نظر گرفت.

1/5

کسر مولی کریپتون ()%

1

4
3 /5

فراپکون3/3 -

رهیافت پیشنهاد شده

2 /5
2

0/5

1 /5
1

°

0 /5

50
400

شکل  .11رابطهی بین کسر مولی گاز محبوس در درون میلهی سوخت و
میزان مصرف سوخت.

بلندی میلهی سوخت ()m

3

350

°
300
دمای خنککننده ()˚C

250

200

شکل  .12ارزیابی رهیافت پیشنهاد شده به منظور مدلسازی زیرکانالهای
مثلثی توسط کد فراپکون.3/3 -
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