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 : چکیده

متر ک  تولیدی  توان  دارای  معموال که  ماژوالرهستند   کوچک راکتورهای  نوع  از  فشار  تحت  آبی  یکپارچه  کوچکهای  راکتور

 تحقیق  این از    هدف.  نداین نوع راکتورها در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته ا.  می باشند  حرارتی  مگاوات  300  از

-نوترونیک  محاسبات  انجام  با  III+نسل  فشار  تحت  آبی  یکپارچه  راکتورکوچک  یک  سوخت  زیرکانال  داغترین  آنالیز

 مرجع عنوان به CAREM25 راکتور کار این برای. است CFX و MCNPX کدهای  کوپلینگ طریق از رموهیدرولیکت

 ضمن.  شد  تعیین  داغ  کانال  زیر  سوخت،  هایمیله  و   مجتمع  توانی  پیک  بیضرا  محاسبه  با.  ه استشد  گرفته  نظر  در

  کانال داغترین زیر  محوری  راستای  در  کننده  خنک  سیال  و  سوخت  دمایی  تغییرات  محوری،  توانی  پیک  بیضرا  محاسبه

  و   DNBR  و  بحرانی  حرارتیگرمای    شارتغییرات      ،در قلب  حرارتیهای  نوترون  شار  توزیع  همچنین  محاسبه گردید.

MDNBR    دمای ماکزیمم سوخت در داغترین میله .است  شده  گزارش  و  محاسبه  سوخت  کانال  زیر در طول داغترین

  بسیار کمتر است. VVER-1000کلوین محاسبه شد که در مقایسه با یک راکتور نوعی   634سوخت 
 

 زیرکانال داغ.   ترموهیدرولیک،- نوترونیک کوپلینگ ،III+ نسل فشار تحت آبی یکپارچه راکتورکوچک ها:واژهکلید
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Abstract : 
Small Integrated Pressurized Water Reactors are a kind of Small Modular Reactors which generates 

thermal power less than 300 MWth. These reactors are more paid attention during recent years. This paper 

is aimed at analysis of the hottest fuel sub-channel in a Generation III+ Small Integrated Pressurized Water 

Reactor by neutronic and Thermal hydraulic calculations by using MCNPX and CFX coupling. The 

CAREM25 was selected as the reference reactor. By calculating the power peaking factors of fuel rods 

and fuel assemblies, the hot fuel sub-channel was determined. Besides calculating axial power peaking 

factor of the hottest sub-channel, axial fuel and coolant temperature changes were calculated along the 

channel. The thermal neutron flux distribution in the core, the changes of the axial heat flux, DNBR and 

MDNBR were calculated along the hottest fuel sub-channel and reported. The fuel rod maximum 

temperature was calculated as 634 K which is much lower than that of a typical VVER-1000 reactor. 
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 مقدمه .  1

متر   تولیدی  توان  دارای  معموال  که  ماژوالرهستند  کوچک  راکتورهای  نوع  از  فشار  تحت  آبی  یکپارچه  کوچکهای  راکتور

 امنیت   و  ایمنی  راکتور،  اندازه  و  سایز  اولیه،  هایهزینه  نظر  از  ماژوالر  کوچک  راکتورهای.  است  حرارتی  مگاوات  300  از

  "ماژوالر"  واژه.  باشندمی  بیشتری  مزیت  دارای  و  ترمناسب  بسیار  امروزی  بزرگ  راکتورهای  به  نسبت  جابجایی  در  وانعطاف

  اول   مدار  تجهیزات  تمامی  شده و  ساخته  کارخانه  در  بخار  تولید  سیستم  اصلی  و  مهم  اجزا   که  دارد  اشاره  موضوع  این  به

  مواردی  به توانمی راکتورها نوع این مزایای از. گرددمی نصب و حمل نظر مورد محل به و گرفته قرار محفظه یک درون

 مواد   اشاعه  عدم  باالتر،  بازدهی  و  اثربخشی  کارگیری،  به  در  پذیری  انعطاف   گذاری،  سرمایههزینه    بودن  پایین:  قبیل  از

 همراه  حرارت  برداشت  پسیو  های  سیستم  وجود  علت  به  باالتر  ایمنی  بیشتر،  و  بهتر  المللی  بین   بازارهای  ایجاد  ای،هسته

 تجهیزات   تمامی  بودن  پک  خطرناک،  نواحی  کاهش  و  ساده  طراحی  کمتر،  موجود  اکتیو  رادیو  مواد  مقدار  طبیعی،  گردش  با

راکتور[1]نمود  اشاره...  و  اضافی  پایپینگ  های  سیستم  کاهش  و  محفظه  یک  در   با   راکتورهایی  ماژوالر  کوچک  های  . 

  در. باشند می  ساخت  ابتدایی   مراحل  در یا  و برندمی   سر  به  تحقیق  و  طراحی  مراحل  در  بیشتر  که   باشندمی  جدید  طراحی

نپذیرفته  یزیاد  مطالعات  راکتورها  این  خصوص نیز  جزئیات  و   اطالعات   و  صورت   جمله   از.  است  نشده  منتشر  زیادی 

 رونسر   ،2011سال  در.  نمود  اشاره  زیر  مورد  چند  به  توانمی  راکتورها  این  خصوص  در  شده  منتشر  و  گرفته  انجام  تحقیقات

  کارکرد   چگونگی  و  ایمنی  هایسیستم  یمزایا  بیان  به  آن  در  که  دادند  ارائه    CAREM 25  پروژه  از  گزارشی  نشاکارمه  و

  راکتور   قلب  درون  ترموهیدرولیک  عددی  محاسبات  به  همکارانش   و  کیم  2011  سال  در[.  2]است  شده  پرداخته  راکتور

SMART  محاسبه   قلب  نامی  شرایط  تحت  را  ترموهیدرولیکی  پارامترهای   سایر  و   فشار  و  سرعت  تغییرات  و  پرداختند 

  پایین   قسمت  در  کننده  خنک  جریان  سیاالتی  مکانیک  تحلیل  2013  سال  در  همکارانش  و  بای  یونگمین[.  3]اند  نموده

  قسمت   در  هیدرودینامیکی  پارامترهای  و  سرعت  میدان  توزیع  عددی  بررسی  به  و  را انجام داده  SMART  راکتور  قلب

  ا ر  والراژم  کوچک  راکتورهای   گیری  الیسنس  پروسه  2013  سال  در  رامانا[.  4]پرداختند  SMART  راکتور  قلب  ورودی

  پرداخته   راکتورها  نوع  این   به  دهی   الیسنس  در  مختلف  کشورهای  های   تفاوت  بررسی  به  و  است  کرده   بیان   و  بررسی

  رانش   نیروی  تولید  برای  ماژوالر  کوچک  راکتورهای  از  استفاده   بررسی  به  همکارانش  و   هیرداریس  2014  سال  در[.  5]است

  2017  و   2016  سال  در[.  6]کردند  بررسی  ها درکشتی  را  ها  راکتور  نوع  این  از  استفاده  امکانسنجی   و  پرداخته  ها  کشتی

  مربعی   و  هگزاگونال  سوخت  چینش  با  راکتورها  نوع  این   ترموهیدرولیک  و  نوترونیک  مدلسازی  به  همکارانش  و  نیا  عرفانی

  نسل   فشار  تحت  آبی  یکپارچه  کوچک  راکتور  یک  زیرکانال  داغترین  آنالیز  از  عبارتند  تحقیق این  هدف[.  8و7]اند  پرداخته

  فشار  تحت  آبی  یکپارچه   کوچک  راکتور  اساس  بر  و  شده  محسوب  ماژوالر  کوچک  راکتورهای  نوع  از  که  پالس  سه

CAREM25  ازکدهای   استفاده  با  ترموهیدرولیک  -نوترونیک  کوپلینگ  طریق  از  محاسبات.  است  شده  سازیشبیه  

MCNPX  و  AnsysCFX   منتشر   و   انجام   راکتورها  نوع  این  خصوص  در  اندکی   کارهای  که  آنجا  از.  است  گرفته  انجام 

 آینده  در  راکتورها  نوع  این  بیشتر  چه  هر  تحقیقات  ساززمینه  تواندومی  بوده  جدید  خود  نوع  در  تحقیق  این  ،است  شده

  .باشد
 
 

 روش کار .  2

 بر  سببازیوشبببیه  شببده  گرفته نظر در مرجع  عنوان به   CAREM25  راکتور ها،سببازیشبببیه انجام برای تحقیق این در

 و سببوخت  های  مجتمع  در  توان توزیع حرارتی، شببار توزیع قبیل از نوترونیک پارامترهای.  اسببت گرفته انجام آن اسبباس

  زیرکانال  در طول  سببوخت و  کننده خنک سببیال  یدما توزیع قبیل از ترموهیدرولیکی  پارامترهای  و  سببوخت  هایمیله

  محاسببات . اسبت  شبده محاسببه داغ  کانال زیر در  1DNBR و  بحرانی  حرارتی  شبار  محوری، حرارتی شبار توزیع سبوخت،

 انجام. اسبت  شبده انجام ترموهیدرولیک  و نوترونیک محاسببات  نتایج  مابین ارتباط و کوپلینگ  یک پیاده سبازی  با بورزم

 ،داغ  زیرکانال یک  همچنین  و  متوسبط  زیرکانال یک گرفتن نظر  در  با و  شبده  انجام  راکتور  قلب برای نوترونیک محاسببات
 

1 Departure from Nucleate Boiling Ratio 
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 سبوخت،  های مجتمع  چینش  قلب، سباختار.  اسبت پذیرفته  انجام نوترونیک  محاسببات  با  توام  ترموهیدرولیکی  محاسببات

  تکنولوژی  پایه  بر مذکور  راکتورمرجع.  است شده داده نشان  1شکل  در  راکتور قلب در  سوخت غنای  توزیع  و  سوخت  میله

 1984 سبال از آن پروژه که. اسبت شبده داده توسبعه آرژانتین اتمی انرژی ملی کمیسبیون  توسبط  و سببک  آب راکتورهای

 2  شبکل در  اطالعات این  از ای خالصبه. اسبت گرفته  انجام 2019سبال در آن گیری  سبوخت اولین  و اسبت  شبده شبروع

  اطالعات  انتقال و ترموهیدرولیک  و نوترونیک محاسببات کوپلینگ الگوریتم(  راسبت)  2شبکل  در.  اسبت  شبده  لیسبت( چپ)

 سبانتیمتر 140  طول  به  سبوخت  کانال. اسبت  شبده  داده  نشبان  سبوخت  زیرکانال  مطالعه در  CFX و  MCNPX  کد  دو بین

 .است شده سازیشبیه  هامهارکننده  با همراه

 

 

 سوخت در قلب راکتور  یغنا یعسوخت و توز یله سوخت، م یمجتمع ها  ینشساختار قلب، چ .1شکل 

 

و انتقال   یدرولیکو ترموه  یکمحاسبات نوترون  ینگکوپل یتمالگور مورد بررسی، )راست(  مرجع  راکتور از اطالعات  یخالصه ا)چپ( .2شکل 

 .سوخت  یرکانالز  یدر بررس  CFXو  MCNPXدو کد  ین اطالعات ب 
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 ایج . نت3

  انتخاب شبرایط اولیه مناسبب، طی   با ترموهیدرولیک،-نوترونیک  همبسبته  محاسببات انجام  و  باال  توضبیحات  به  توجه  با

 توانی  پیک  بیضبرا نوترونیک محاسببات از.  گردید  ایجاد  مناسببی  همگرایی  ،سبازیهمبسبته تکرارمحاسببات مرحله شبش

 تعیین بورزم هایمجتمع در متوسبط و داغ  میله سبپس و متوسبط  و داغ  مجتمع  و  گردید محاسببه  سبوخت  های مجتمع

 و  داغ  مجتمع محوری  توان پیک ضبریب.  گردید محاسببه  محوری  توان پیک بیضبرا  متوسبط و  داغ هایمیله در.  گردید

 و0.983ترتیب به نیز متوسط  سوخت میله  و مجتمع توانی پیک ضریب.  شبد  محاسببه 1.846  و1.778  ترتیب  به داغ میله

  تصبویر  به( ولت  الکترون  3  از کمتر  انرژی  با  هایی نوترون)    حرارتی نوترون شبار توزیع( چپ)3 شبکل در.  شبد محاسببه 1

  بعد (  قلب شبشبم یک تقارن)  قلب شبشبم  یک در  موجود سبوخت هایمجتمع توانی پیک بیضبرا  و  اسبت  شبده  کشبیده

  .است  شده داده نشان( راست) 3 شکل در هیدرولیک ترمو-نوترونیک کوپلینگ تکرار  6 ازانجام

  داده  نشبان محوری  توان پیک بیضبرا صبورت به متوسبط  و داغ میله  محوری راسبتای در  نسببی توان  تغییرات 4  شبکل در

 موقعیتی  در  سبوخت  دمای  ماکزیمم آن تبع به و تولیدی توان  ماکزیمم که  دریافت  توانمی   شبکل به  توجه  با.  اسبت  شبده

 .دهد می رخ سوخت  میله  میانی خط از تر  پایین

 

  یمجتمع ها یتوان  یکضرائب پ  . )راست(الکترون ولت( 3تر از  مک ی با انرژ یی ) نوترون ها  یحرارت  های شار نوترون  یع )چپ( توز  .3شکل 

 . ششم قلب )به علت تقارن( یک سوخت موجود در  

 

 ی توان محور یکبه صورت ضرائب پداغ و متوسط   یلهم ی محور ی در راستا یتوان نسب ییراتتغ .4شکل 
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به منظور انجام محاسبببات ترموهیدرولیک، هندسببه کانال سببوخت شبببیه سببازی و مشبببندی شببد. مشبببندی با ماژول  

ICEM   معیارهای مناسبب مشببندی به   احرازدر نرم افزار انسبیس انجام گرفت. با انجام محاسببات اسبتقالل از مش و

اعمال شبده و شببیه سبازی های  منظور رسبیدن به همگرایی مناسبب در حل، شبرایط مرزی و حاکم بر دامنه مسب له  

𝑘انجام پذیرفت. از مدل تورباالنسبی    CFDترموهیدولیکی کانال سبوخت با محاسببات   − 𝜀    اسبتاندارد اسبتفاده شبده

کیلوگرم بر   0.08دبی جرمی ورودی با درنظر گرفتن    ادامه یافت. 10-5رایی  اسبت و حل عددی تا رسبیدن به معیار همگ

و لحبا  شبببنباوری در حبل عبددی عمال گردش طبیعی سبببیبال در نظر  ) طبق داده هبای طراحی(  ثبانیبه در ورودی کبانبال

 از شرط سرعت در ورودی و فشار در خروجی برای محاسبات استفاده شده است.گرفته شد.

 در(  شبده فیت نمودارهای)  کننده خنک سبیال  متوسبط  دمای  و  سبوخت  مرکز  دمایی  پروفایل ترتیب به  6  و 5 شبکل در

 از که همانطور. اسبت  شبده  داده نشبان ترموهیدرولیک-نوترونیک کوپلینگ  تکرار  6  طی در داغ  زیرکانال محوری  راسبتای

 به سبوخت  محوری راسبتای در سبوخت  دمای ترموهیدرولیک و نوترونیک ماناتو  محاسببات  انجام  با پیداسبت  باال  تصباویر

 روابط و ت وری  مفاهیم به  بنا  دمایی توزیع این  با نیز  کننده خنک سبیال  دمای  پروفایل و اسبت  کسبینوسبی  تابع  صبورت

  سبوخت میله ارتفاع  وسبط  نزدیکی در که سبوخت  محوری  دمای  ماکزیمم.  دارد مطابقت  کامال  سبیاالت و حرارتی انتقال

 3000  توان  با  VVER-1000  نوعی  بزرگ  راکتوریک    با مقایسببه در که اسببت، کلوین درجه 634 اسببت  افتاده  اتفاق 

  کوچکتری خیلی مقدار  اسبت، کلوین درجله 1700 حدود  داغش  میله  سبوخت مرکز  دمای  ماکزیمم که حرارتی،  مگاوات

می  کلوین درجه 600  فشبار این در آب  جوش  دمای  و  اسبت  مگاپاسبکال 12.25 که سبیسبتم کاری  فشبار به  توجه  با. اسبت

  خنک  سبیال که  اسبت ذکر به الزم.  افتدنمی  اتفاق  وجوشبشبی  رسبدنمی جوش  دمای  به  کانال طول در آب  دمای  اشبد،ب

 قرار  قلبب  بباالی در  کبه( riser)رایزر از  عبور از  بعبد  و  گرددمی خبار (  قلبب) زیرکبانبال از  کلوین درجبه 594  دمبای  ببا  کننبده

 .شودمی  بخار مولد  وارد دارد،
 

 

 ترموهیدرولیک -پروفایل دمای محوری مرکز میله سوخت داغ برای شش تکرار کوپلینک نوترونیک .5شکل 

kWسببوخت مقدار  یلهم یندر ا یتوان خط  یممدرمجتمع داغ، ماکزداغترین میله سببوخت واقع  یینبا تع
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kWسبوخت داغ   یلهم یتوان خط  یممماکز

m

 
 
 
از آنجا که سبوخت در این نوع راکتور   اسبت. یاسبت، مقدار کمتر 44.8  

هبا در دمبای کمتری در شبببرایط کبارکرد نرمبال قلبب قرار دارد، حباشبببیبه هبای ایمنی بهتری را برای این نوع راکتور مهیبا  

 سازد.می

 

 ترموهیدرولیک -پروفایل دمای متوسط محوری سیال خنک کننده در راستای محوری کانال داغ برای شش تکرار کوپلینگ نوترونیک  .6شکل 

 

، جدایش از جوشببش هسببته ای، برای  DNBR، توزیع شببارحرارتی محوری، شببارحرارتی بحرانی و کمیت 7در شببکل 

،    DNBRه و به تصبویر کشبیده شبده اسبت. کمترین مقدار داغترین زیرکانال سبوخت در شبرایط ابتدای قلب محاسببه شبد

سبانتیمتری زیر سبط   4.35محاسببه شبده اسبت که در نزدیکی مرکز قلب و   1.798نیز برابر با   1MDNBRیا همان  

 میانی قلب رخ می دهد.  

 

 داغ  یرکانالز  یبرا DNBR یتو کم یبحران  یشارحرارت  ی،محور یارحرارتش .7شکل 

 
1 Minimum Departure from Nucleate Boiling Ratio 
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مگاوات حرارتی در جدول  3000نوعی با توان    VVER-1000مقایسبببه پارامترهای راکتور مورد مطالعه با یک راکتور  

زیر بیبان گردیده اسبببت. هر چنبد که راکتور مورد مطبالعبه از نظر سببباختبار، غنبای سبببوخت  و توان با راکتورهای بزرگ 

ایسببه پارمترها میتواند به مخاطب دید بهتری از متفاوت اسببت ولی بیان و مق  VVER-1000متداولی همچون راکتور  

 این نوع راکتورها ارائه دهد.

 ی مگاوات حرارت 3000با توان  ینوع VVER-1000راکتور  یک راکتور مورد مطالعه با  یپارامترها یسهمقا. 1جدول

Parameter Present IPWR VVER-1000 [9] 
Coolant/Moderator Light water Light water 

System Pressure (MPa) 12.25 15.7 

Coolant Temperature, Core Outlet (°C) 326 321 

Coolant Temperature, Core Inlet (°C) 284 290 

Thermal Capacity (MW(th)) 100 3000 

Fuel Type/Assembly Array UO2 

pellet/hexagonal 

UO2 pellet/hexagonal 

Fuel Active Length (m) 1.4 3.55 

Number of Fuel Assemblies 61 163 

Fuel Enrichment (%) 2.8-4.5 1.6 – 3.7 

Fuel Burnup (GWd/ton) 0.15 at BOC 0.531 at BOC 

Number of fuel rod in fuel assembly 108 311 

The pitch of fuel rods (mm) 13.8 12.75 

The pitch of fuel assemblies (mm) 160 236 

Outer diameter of fuel rod (mm) 9 9.1 

Average mass flow rate through one sub-channel  (kg/s) 0.08 0.32 

Linear power density of the hot rod (kw/m) 20.0185 33.7 

Linear power density of  the average  rod (kw/m) 10.845 16.67 

Maximum fuel centerline temperature (K) 633 1693.7 

MDNBR 1.798 1.86 

 

  گیری. نتیجه4
 و  MCNPX ای هسبته  کد بوسبیله که ترموهیدرولیک -نوترونیک  شبده  کوپل ازمحاسببات گیری بهره  با تحقیق این در

 آن  سبوخت  زیرکانالهای و پالس سبه نسبل فشبار تحت آبی یکپارچه راکتورکوچک قلب برای Ansys CFX 14 افزار نرم

  بی ضبرا همچنین و  سبوخت  های میله و  سبوخت  های مجتمع توانی  پیک  بیضبرا نوترونیک محاسببات  پذیرفته، انجام

 سبیال سبوخت،  دمایی  تغییرات ترموهیدرولیک  محاسببات  با  و شبد  محاسببه  متوسبط  و داغ سبوخت میله  محوی  توانی پیک

 و  بحرانی  حرارتی شبار حرارتی،  شبار محاسببات.  پذیرفت  راکتورانجام قلب  در  سبوخت  کانال  زیر  ترین داغ در  کننده، خنک

DNBR  وMDNBR  گردید ارائه نمودار صورت  به  نتایج و  شد انجام داغ  کانال زیر در. 
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