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 : چکیده

آنها  برداشت حرارت بیشتر از  و  شوندگی داخلی و خارجیقابلیت خنک ی سوخت های حلقویترین مزایایکی از شاخص

ای را های هسته های ایمنی، توان حرارتی راکتورها و نیروگاهتوان با حفظ معیارباشد که با استفاده از این مزیت میمی

های شش ضلعی که در  نوع آرژانتینی با مجتمع  از  (SMR)  کقلب یک راکتور یکپارچه کوچ  مقاله،در این    افزایش داد.

از میله  بهینه    قلب  و ترموهیدرولیکی  پارامترهای نوترونیکیو بر اساس    های سوخت حلقوی استفاده شده، طراحیآن 

 ارزیابی می گردد.  قلب  و ترموهیدرولیکی پارامترهای نوترونیکیتأثیر شعاع داخلی سوخت بر همچنین،   .می شود سازی
 

پارامترهای نوترونیکی،  تحلیل بهینه سازی، یکپارچه کوچک، سوخت حلقوی، هسته ای راکتور :  هاواژهکلید

  ترموهیدرولیکی.
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Abstract    :  

One of the most significant advantages of annular fuel is the ability to cool internally and 

externally and more heat removal from them, which can be used to increase the thermal power 

of reactors and nuclear power plants by maintaining safety criteria. In this paper, the core of an 

Argentine small modular reactor (SMR) with hexagonal assemblies and annular fuel rods is 

designed and optimized based on the neutronic and thermal-hydraulic parameters of the core. 

Also, the effect of fuel internal radius on the core neutronic and thermal-hydraulic parameters is 

evaluated. 
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 مقدمه .  1

به صورت یکپارچه    CAREMکند. راکتوردنبال میCAREM ای کوچک را با عنوان  های هستهی نیروگاهآرژانتین توسعه 

باشد.  یکپارچه توسط این کشور می  طراحی شده است و اولین راکتور قدرت کوچک  1کمیسیون ملی انرژی اتمیو توسط  

مبتنی بر چرخه غیرمستقیم با    IPWR)2(تحت فشار یکپارچه    مگاوات حرارتی  100  راکتور آب سبک  این راکتور یک

سازد همچنین در این نوع راکتور کندکنندگی و  یابی به سطح ایمنی باالتر را ممکن میهای ممتاز است و دستویژگی

است که بدین معنی است که یک  شود. مدار اولیه کامالً در مخزن راکتور قرار گرفته کنندگی با آب سبک انجام میخنک 

به کار انداخته   سیال  جایی طبیعیمولد بخار در داخل مخزن فشار راکتور است که با جابه  12با    3راکتور خودفشارنده 

رساند. توان حرارتی این راکتور  ( را به حداقل میLOCAشود. این طراحی خطر از دست دادن حوادث خنک کننده )می

  1/3درصد تا    8/1ی  شدهارد با اورانیوم غنیهای سوخت استاندمگاوات الکتریکی( است. قلب با المان  25مگاوات )  100

شود. مخزن فشار  شوند و فرآیند تعویض سوخت ساالنه انجام میگذاری میمجتمع سوخت هگزاگونال بار  61درصد در  

باشد.  های جاذب میکننده مدار اولیه و مکانیزم حرکت میلهشامل قلب، مولدبخار، کل سیستم خنک  CAREM  راکتور

هم نشان داده شده هر مجتمع    1طور که در شکل  باشد. همانمتر می  11متر و طول آن    2/3ر حدود  قطر مخزن فشا

دارای   و    18میله سوخت،    108سوخت  ابزاردقیق می  1میله جاذب  راهبر  نیز  لوله  آن  غنی شده    2UOباشد سوخت 

شود، کنترل های سوخت خاصی استفاده میکه در میله  )3O2Gd(باشد. راکتیویته قلب توسط سم سوختنی نوترون  می

افتاده، تحقیقات یا نمکگردد. هدف اصلی راکتور فراهم کرمی انرژی برق برای مناطق دور   . 1[   زدایی آب استدن 

سوخت تا] خنک کنون  قابلیت  با  حلقوی  مجتمع های  در  فقط  خارج  و  داخل  از  راکتور  شوندگی  و  مربعی  سوخت  های 

VVER-1000 تین بار یک  خسبرای ن پژوهش اند. اما در این  های سوخت شش ضلعی مورد بررسی قرار گرفتهبا مجتمع

کوچک   یکپارچه  مجت  ( 4SMR)راکتور  ششمعبا  سوخت  سوخت  های  از  آن  در  که  قابلیت  ضلعی  با  حلقوی  های 

شوندگی از داخل و خارج استفاده شده مورد بررسی قرار گرفته و و پارامترهای نوترونیکی از قبیل ضریب تکثیر  خنک 

ی اضافی و پارامترهای  ی توزیع قدرت محوری، راکتیویته ی توزیع قدرت شعاعی، فاکتور بیشینه موثر و فاکتور بیشینه 

  ، افت فشار 5DNBRجایی، میزان افزایش حاشیه ایمنی تا نقطه کمینه یدرولیکی از قبیل ضریب انتقال حرارت جابهتروه

شوندگی از  دست آورده شده و با راکتور یکپارچه کوچک نوع آرژانتینی که از فناوری سوخت حلقوی با قابلیت خنکبه

شوندگی داخلی  روژه ابتدا یک میله سوخت حلقوی با قابلیت خنکاست.  در این پ برد مقایسه شدهداخل و خارج بهره نمی

های نوترونیک رعایت شود طول گام مناسب این نوع میله  و خارجی فرض شده و سپس، برای اینکه مالحظات و ایمنی

دست آورده شد. بدین منظور راکتور مورد نظر را در شرایط قلب  به  SMRهای سوخت یک راکتور  سوخت در مجتمع 

های سوخت طول گام میله CITATION و WIMS ک در نظر گرفته شده و با استفاده از کدهای محاسبات نوترونیکیپا

 . ]2[با در نظر گرفتن مالحضات نوترونیک و ایمنی طراحی گردید 
 

 

 
 

 
 

1   National Atomic Energy Commission )CNEA( 
2   Integrated Pressurized Water Reactor    
3  Self pressurized 
4   Small Modular Reactors  
5   Departure from Nucleate Boiling Ratio  
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 روش کار .  2

مجتمع ابتدا  پژوهش  این  راکتور  در  سوخت  حالت    CAREMهای  در  نظر  کد    Cold & Cleanمورد   WIMSدر 

در نظر گرفته   CITATIONهای به دست آمده از این کد به عنوان ورودی برای کد  و سپس سطح مقطع  سازی شدشبیه 

کد، ضریب تکثیر موثر برای راکتور در  ، پس از آن، با اجرای این  (1سازی گردید )شکلب در این کد مدلشد و کل قل

ها  سازیبرای چندین گام متفاوت، شبیه،  1د. در ادامه با تغییر گام شبکهکند به دست آم همان شرایطی که راکتور کار می

 . در کدهای ذکر شده انجام شد و ضریب تکثیر موثر برای هر گام به دست آمد

 

 الف(                                        ب(                                                       

میله جاذب سوخت، مجتمع   6ای با میله کنترل)مجتمع قهوه % 35با سوخت توپُر و ورود  CAREMسازی قلب راکتور شبیهالف(  .1شکل 

، مجتمع صورتی با  میله کنترل 18با وجود    سبز  میله جاذب سوخت، مجتمع بنفش و 12سفید و زرد بدون میله جاذب، مجتمع نارنجی با 

 میله کنترل 12وجود 

میله   6میله جاذب سوخت، مجتمع سبز با  12با سوخت حلقوی و بدون میله کنترل )مجتمع زرد با  CAREMسازی قلب راکتور شبیهب(  

 جاذب سوخت، مجتمع قرمز و یاسی مجتمع سوخت بدون میله جاذب سوخت( 

  CITATIONمقدار ضریب تکثیر موثر آن از کد  2پاک با انجام محاسبات نوترونیک برای راکتور مد نظرمان، در شرایط قلب  

با در    های مختلفهای سوخت جدید، چندین بار با طول گامبرای به دست آوردن طول گام مناسب میله  اسبه گردید. مح

سازی و محاسبات نوترونیک آن انجام گردید و ضریب تکثیر  شبیه   بودن راکتور،  moderated  Underنظر گرفتن شرط  

ی  با استفاده از ضریب تکثیرهای موثر به دست آمده برای هر شعاع داخلی، راکتیویته موثر هر طول گام به دست آورده شد.  

ه، ضریب تکثیر گام شبک  1جدول  توان بدست آورد.  نیز می شعاع داخلی را    هراضافی مربوط به آن ضریب تکثیر موثر  

ی اضافی برای هر شعاع داخلی که با چیدمان مشخص و مربوط به خود به منظور برقراری شرط بحرانیت  موثر و راکتیویته 

   دهد.راکتور طراحی شده است را نشان می

 

 

 

 

 
1   Pitch 
2   Cold and Clean 
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 چیدمان متناسب به خود گام شبکه، ضریب تکثیر موثر و راکتیویته اضافی قلب راکتور برای هر شعاع داخلی با  . 1جدول 
 راکتویتیه اضافی  ضریب تکثیر موثر  ( cmگام شبکه ) ( mm) شعاع داخلی

1/5 1/08 1/2104 0/173827 

1/7 1 1/2248 0/18354 

2/2 0/95 1/192081 0/161131 

2/5 0/95 1/2478 0/19859 

2/7 1/2 1/2108 0/1741 

3 1/38 1/2707 0/213032 

3/2 1/38 1/210073 0/173604 

3/5 1/38 1/234717 0/190098 

3/7 1/38 1/229864 0/186902 

4 1/9 1/195798 0/163738 

4/2 1/9 1/214271 0/176461 

4/5 1/9 1/230534 0/187345 

4/7 1/9 1/240830 0/194087 

5 1/9 1/254793 0/203055 

ی به دست آمده برای هر شعاع داخلی  های شبکهشعاعی و محوری، در گام    1قدرتی  برای به دست آوردن فاکتور بیشینه

مدل شد و    Full powerدر حالت   CITATIONو   WIMSای  طراحی شده، در کل قلب مورد نظر به کمک کدهای هسته

یکی که  پارامترهای نوترون  ی قدرت شعاعی و محوری محاسبه شد.، فاکتور بیشینه CITATIONبا استفاده از خروجی کد  

ی قدرت شعاعی و محوری که از حاصل ضرب این دو به ها به دست آمدند عبارتند از فاکتور بیشینه از این مدلسازی

 2های داخلی مختلف در جدول  ها با شعاعرسیم که تمام این پارامترها را برای این مدلسازیی قدرت میفاکتور بیشینه 

 اند. آورده شده

ی قدرت قلب راکتور برای هر شعاع داخلی قدرت شعاعی، محوری و فاکتور بیشینهی فاکتور بیشینه .2جدول    
 فاکتور بیشینه ی قدرت  فاکتور بیشینه ی قدرت محوری  فاکتور بیشینه ی قدرت شعاعی  ( mmشعاع داخلی )

1/5 38/1  31/1  82/1  

1/7 326/1  317/1  7384/1  

2/2 29/1  32/1  715/1  

2/5 338/1  32/1  77/1  

2/7 5969/1  3305/1  12/2  

3 8335/1  3130/1  41/2  

3/2 43828/1  31407/1  89001/1  

3/5 6174/1  42221/1  30027/2  

3/7 52454/1  4195/1  16408/2  

4 52797/1  30967/1  00114/2  

4/2 49658/1  30551/1  95381/1  

4/5 52637/1  30856/1  99735/1  

4/7 54721/1  31174/1  029/2  

5 58126/1  31582/1  08/2  

نوترونیکی صورت گرفته    راکتور، در محاسبات  قلب  ترموهیدرولیکی  تحلیل  داغبرای    PPF  بیشینه  )جایی که  2کانال 

ابعاد سلول معادل برای میله سوخت مورد نظر توسط گام شبکه در آن کانال داغ برای   شعاعی رخ داده است.( پیدا شد و

'''مقدار    CITATIONهر شعاع داخلی مورد نظر به دست آمد. پس از مشخص شدن کانال داغ، از خروجی کد  

maxq   در

برای هر شعاع داخلی سوخت   UDFسوخت، به عنوان  الزم برای    Source termآن کانال به دست آمد و با استفاده از آن،  

 
1   Power Peaking Factor 
2   Hot Channel 
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هدف از این پژوهش به دست آوردن بهترین شعاع   داده شد.  Fluentافزار  حلقوی نوشته شد و به صورت ورودی به نرم

داخلی سوخت با توجه به نتایج حاصل شده از تحلیل نوترونیکی و ترموهیدرولیکی است. برای رسیدن به این هدف از  

سازی پارامتر به منظور بهینه   پنجها،  از پارامترهای حاصل شده از تحلیلو الگوریتم ژنتیک استفاده شده است.    شبکه عصبی

   . اندآورده شده  3ها در جدول  ها و مقدار آنکه این پارامتر  نظر گرفته شدند در    1  رابطه  1قالب بیشینه نمودن تابع هدف در  
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 تابع در شعاع داخلی و خارجی بهینه چگونگی بیشینه شدن تابع برازندگی برحسب تعداد فراخوانی  .2شکل

ها های داخلی و مقدار آنسازی شعاعپارامترهای نوترونیکی و ترموهیدرولیکی استفاده شده جهت بهینه. 3جدول  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Fitness-Function 

 MDNBR P∆  h Vout –Vin Vmax/Vavg شعاع داخلی 
CAREM 88/1  -39681/9 

 
4806/95 

 
0/009748 1/14185 

5/1  75/1  -42422 /3 12786/21 0 /024067 1 /063876 

 
7/1  25/2  -42822 /1 22015/45 0 /017692 1 /070157 

 
2/2  3 -43451 8685 /424 0 /010855 1 /102949 

 
5/2  8/3  -43790 /5 7721 /96 0 /00084 1 /099397 

 
7/2  2/3  -42803 /3 7261 /234 0 /012988 1 /111287 

 
3 75/2  -42393 /8 7244 /441 0 /017328 1 /090316 

 
2/3  8/2  -42439 /9 6845 /505 0 /018736 1 /112464 

 
5/3  8/3  -43213 /8 6269 /897 0 /010632 1 /089738 

 
7/3  65/2  -42919 /4 6755 /026 0 /012606 1 /106497 

 
4 77/1  -41343 /8 7846 /056 0 /039817 1 /136463 

 
2/4  83/1  -41534 /3 7501 /413 0 /035303 1 /147886 

 
5/4  84/1  -41556 /7 6830 /365 0 /032915 1 /119601 

 
7/4  87/1  -41639 /4 6672 /727 0 /031327 1 /132615 

 
5 93/1  -41782 /6 6182 /22 0 /028333 1 /123835 
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 به صورت زیر به دست آمد.   CAREMبا اجرای الگوریتم ژنتیک شعاع داخلی و خارجی بهینه برای قلب راکتور 

 

 CAREMشعاع داخلی و خارجی بهینه سوخت برای قلب راکتور  .4جدول 

 ( cmشعاع داخلی سوخت ) ( cmشعاع خارجی سوخت ) ( cmگام شبکه )

6512/1  7365/0  3488/0  مقدار بهینه  

ی حاصل  به این شعاع داخلی و خارجی بهینه شبکه عصبی مصنوعی متصل شده به الگوریتم ژنتیک، پارامترهای مربوط  

 شده را به صورت زیر به دست آورد.  

 

 پارامترهای مربوط به شعاع داخلی و خارجی بهینه از شبکه عصبی   .5جدول

Vmax/ Vavg ∆P PPF axe PPF rad Vout-Vin h MDNBR ρexcess 
1/124469 -43667/9 1/360202 1/658951 0/022313 6939/27 2/58096 0/16957 

در ادامه برای اعتبارسنجی شبکه عصبی مصنوعی ایجاد شده و همچنین بررسی قلب راکتور با سوخت حلقوی بهینه به  

راکتور در این شعاع، پرداخته شد و   سازی مجدد به بررسی نوترونیکی و ترموهیدرولیکی قلب دست آمده با مدل

 است.  بیان شده 6ی این دوحالت در جدول  مقایسه

 اعتبارسنجی مدلسازی و شبکه عصبی مصنوعی ایجاد شده برای سوحت حلقوی بهینه  .6جدول

 ∆P PPF rad PPF axe h MDNBR ρexcess Vout-Vin Vmax/ Vavg 

16957/0 2/58 6939/27 1/360 1/65 43667/9 شبکه   0/022313 1/124469 

سازی شبیه   2731/41870  55407/1  30961/1  683/7537  3/2  15731/0  039184/0  143153/1  

خطای 

 شبکه 

4/1% 6/31% 3/71% 7/9% 10/8% 7/2% 7/9% 1/63% 

 با توجه به پارامترهای محاسبه شده  CAREMمقایسه راکتور طراحی شده با شعاع بهینه با راکتور  .7جدول

 P PPF rad PPF axe h MDNBR ρexcess Vout-Vin Vmax/ Vavg∆ نوع قلب طراحی شده
قلب راکتور  
CAREM 

39681/9 1/675057 1/4 4806/95 1/88 0/21875 0/009748 1/14185 

قلب طراحی شده با  

 شعاع بهینه  
2731/41870  55407/1  30961/1  683/7537  3/2  15731/0  039184/0  14315/1  

 
  گیرینتیجه  .3

تفاده از این سوخت حلقوی با در نهایت پس از به دست آمدن شعاع داخلی و خارجی بهینه، به بررسی قلب راکتور با اس

بهینه شعاع پارامتر  CAREMی حاصل شده و مقایسه آن با قلب راکتور  های  ضریب  پرداخته شد. مشاهده گردید که 

جایی سیال  بهضریب انتقال حرارت جابوده که با توجه به    683/7537در این حالت برابر    جایی سیالبهانتقال حرارت جا

در قلب با سوخت حلقوی با   MDNBR  ارامترمحاسبه شده، در این پارامتر بهبود حاصل شد. پ  95/4806که مقدار آن  

افزایش  به دست آمده بود که با این حساب، با    CAREM 88/1قلب راکتور    محاسبه شد، این پارامتر در  3/2شعاع بهینه،  

MDNBR    قلب طراحی شده نسبت به قلب راکتورCAREM  همچنین افزایش    داشت، ایمنی قلب از این لحاظ افزایش

تفاوت چندانی   افت فشار سیال در ارتفاع قلب .پارمترهای گردش طبیعی سیال نشان از بهبود این ویژگی راکتور هستند

اما فاکتور بیشینه توزیع قدرت شعاعی، بیشینه توزیع قدرت محوری    مگاپاسکال(    002188/0ی  )تفاوت به اندازه  نداشتند
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کاهش محسوسی داشت. در قلب طراحی شده با سوخت حلقوی با   CAREMراکتور    در قلب طراحی شده نسبت به قلب

  4/1و    675057/1محاسبه شد که در مقایسه با مقدار    30961/1و    55407/1شعاع بهینه، این فاکتورها به ترتیب برابر  

 لب کمک کند. تواند به افزایش ایمنی و کارایی قمقدار کمتری است و همین کاهش می  CAREMبرای قلب راکتور 
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