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 چکیده 

از نظر مباحث ایمنی یکی از پارامترهای مهم میله سوخت تعیین مقدار بیشترین دمای داخل سوخت در طی کار راکتور 

که توزیع شعاعی دما در داخل میله سوخت محاسبه شود. عموما در بسیاری از کدهای  است. بدین منظور الزم است  

تنها بصورت تابعی از دما آمده و    ضریب هدایت حرارتی سوخت  ،محاسباتی در بخش انتقال حرارت در داخل سوخت

سوخت در طی کار راکتور  ضریب هدایت حرارتی در حقیقتشود. اما  شعاعی دما بر مبنای آن انجام می محاسبه توزیع

(  Burnupحرارتی سوخت با مصرف سوخت )  بنابراین در این مقاله به مطالعه اثر تغییر ضریب هدایتکند.  تغییر می

پرداخته و کسر انتقال حرارت به کانال داخلی و خارجی  دما در داخل یک میله سوخت حلقوی    شعاعی   در محاسبه توزیع

ای در  دهند که افزایش مصرف سوخت باعث تغییر قابل مالحظهنتایج به دست آمده نشان میه است.  آن بررسی شد

 تغییرات مصرف سوخت اثر زیادی روی تقسیم شار حرارتی ندارد.  با این حال،شود. بیشترین دمای سوخت می
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Abstract  
In safety issues, one of the most important parameters is the maximum temperature of the fuel during the 

reactor operation. Therefore, it is necessary to calculate the radial temperature distribution inside the fuel 

rod. Generally, in many computational codes, the thermal conductivity of the fuel is only a function of 

temperature and the calculation of the radial temperature distribution is based on it. But, during Reactor 

operation, the thermal conductivity of the fuel varies. Therefore, in this paper, the effect of changing the 

thermal conductivity of fuel with burnup in calculating the radial temperature distribution inside an annular 

fuel rod and the heat transfer fraction to its internal and external channel is investigated. The results show 

that Burnup increasing causes a significant change in maximum fuel temperature. However, changes in 

burnup do not have much effect on the heat flux distribution. 
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 مقدمه .  1

های به وقوع پیوسته در سوخت نظیر نرخ رها شدن گازهای حاصل از شکافت، نرخ تورم و تراکم سوخت،  بسیاری از پدیده

متاثر از دمای    ،سوخت و غالف و نیز برخی از مشخصات کیفی مواد نظیر هدایت حرارتی و مدل کشسانینرخ خزش در  

عملکرد یک میله سوخت، تحلیل حرارتی و تعیین توزیع  باشند. بنابراین در تحلیل ساختاریموضعی سوخت و غالف می

   باشد. دمای سوخت و غالف مقدم بر تحلیل مکانیکی میشعاعی 

پهلوهم    و  (FVM)  2حجم محدود های مختلفی مانند  سوخت از روشه توزیع شعاعی دما در داخل یک میله  برای محاسب

از   ]1[اسمعیلی و همکاران    شود. استفاده می  ]2[(  FDM)  4روش اختالف محدود   و یا   ]1[  ( OCM)  3گذاری متعامد 

اند. در روش یک میله سوخت حلقوی استفاده کردهبرای محاسبه توزیع شعاعی دما در داخل    OCMو    FVMهای  روش

OCM   دار در جهت شعاعی و جداسازی پیشرو های وزنمعادالت انتقال حرارت یک بعدی با استفاده از روش باقیمانده

خصوصیات توابع متعامد استفاده شده و توزیع دما در  دار از  های وزنشوند. در روش باقیماندهبرای زمان، جداسازی می

محاسبه گردیده است. در این مطالعه هدایت حرارتی بصورت تابعی    nای مرتبه  میله سوخت با استفاده از یک چند جمله

 از فقط دما در نظر گرفته شده است.

دما در داخل سوخت و   شعاعی  توزیع  بهمحاساز روش اختالف محدود برای    ]2[ای دیگر، دیوارته و همکاران  در مطالعه

ای برای خنک کننده منجر به یک  اند. مدل تودهای برای مدل سازی تغییر دمای خنک کننده استفاده نمودهاز مدل توده

شود. در این مطالعه هدایت حرارتی ثابت در نظر  برای تغییر دمای خنک کننده می  5ODE دیفرانسیل معمولی یا   معادله

 انجام شده است.  6ترین نقطهمدل سازی در محل داغ  گرفته شده است. این

 است نیاز به یک مجموعه از پارامترهای مربوط به سوخت    ی فوق هاسازی درست هر یک از این روشیادهبرای اجرا و پ 

شوند. از جمله این پارامترهای مهم ضریب هدایت حرارتی بخش از سوخت این مقادیر تعیین میکه بسته به جنس هر  

باشد: هدایت حرارتی در حالت کلی، هدایت حرارتی در سوخت دی اکسید اورانیوم متاثر از پدیده زیر میسوخت است.  

نسبت    های آزاد، اثرات استوکیومتری، میزان تخلخل سوخت،در اثر ارتعاش شبکه مولکولی، هدایت حرارتی در اثر الکترون

O/U  .نیز تغییر   همچنین،، میزان مصرف سوخت و تغییر ترکیب سوخت با تشکیل ترک در سوخت هدایت حرارتی 

 . ]3[کند می

ویلیامز مطالعه  یک  افزار    ]4[  در  نرم  از  استفاده  عملکرد سوخت  ABAQUSبا  بعدی  چند  تحلیل  و  تجزیه  به    اقدام 

. در این مطالعه اثر گازهای حاصل از شکافت، تورم و تراکم سوخت، نمودراکتورهای آب سبک در حالت پایدار و گذرا  

مده جهت توسعه کد عملکرد  آمطالعه استفاده از اطالعات به دست    یکی از اهداف اینانتقال حرارت گپ و ... بررسی شد.  

برای یافتن توزیع دما در داخل سوخت از ضریب هدایت حرارتی در بسیاری از کدهای محاسباتی  است.   BISONسوخت  

( که تنها تابع دما است، استفاده نموده و از تاثیر تغییر ترکیب سوخت بر رسانایی سوخت و دیگر تغییرات این fkسوخت )

ود تغییرات ضریب . در واقع کدهای تحلیل زیر کانال موجشودمینظر پارامتر در طی کار راکتور در اثر سایر عوامل صرف

  7گیرند. اما در کدهای عملکرد سوخت هدایت حرارتی سوخت با پارامترهای دیگری نظیر مصرف سوخت را در نظر نمی

شود که  برای محاسبه ضریب هدایت حرارتی سوخت از مدلی استفاده می  ]FRAPTRAN  ]3و    FRAPCONنظیر  

دما اثر  بر  می  ، عالوه  گرفته  نظر  در  نیز  ببرای سوخت  شود. اثر مصرف سوخت  روابط  این  از  بسیاری  توپر  طور ه  های 

اند. با این حال هنوز بسیاری از این روابط برای سوخت با هندسه حلقوی ای بکار رفته و مورد مطالعه قرار گرفتهگسترده

در محاسبه   ارتی سوخت با مصرف سوختیر ضریب هدایت حراثر تغی  مطالعهدر این مقاله به  اند.  مورد مطالعه قرار نگرفته
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پرداخته و کسر انتقال حرارت به کانال داخلی و خارجی آن بررسی شده   توزیع دما در داخل یک میله سوخت حلقوی

  است.

 . روش کار2

سوخت کاهش  دهند که با افزایش مصرف سوخت ضریب هدایت حرارتی  محاسبات مربوط به عملکرد سوخت نشان می 

های باال از اهمیت بسیاری برخوردار است. چرا که چنین تغییری  آپیابد. کاهش ضریب هدایت حرارتی سوخت در برن می

بیشترین دمای مرکز سوخت و در نتیجه حاشیه ایمنی عملکرد حالت   تخمینبر توزیع شعاعی دمای سوخت و همچنین 

که برای محاسبه توزیع دما در داخل    ]OCM  ]1ن در این مقاله، در روش  بنابرایپایدار و گذرای راکتور اثر گذار است.  

و   دما  از  تابعی  بعنوان  حرارتی سوخت  هدایت  داده شده ضریب  توسعه  حلقوی  میله سوخت  در   مصرف سوختیک 

  شود.شود. در ادامه به توصیف این روش پرداخته میاعمال میمحاسبات 

اند. جهت محاسبه دقیق توزیع درجه حرارت در میله سوخت حلقوی تعریف شدهپارامترهای هندسی یک    1در شکل  

میله سوخت بایستی ابتدا معادله انتقال حرارت به کمک روش مناسب جداسازی شده و سپس این معادالت جداسازی 

تلف میله سوخت شده را حل نمود. در حالت یک بعدی و گذرا معادالت وابسته به زمان انتقال حرارت در داخل نواحی مخ

  :]1،2[ شوندبصورت زیر تعریف می
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با دما صرف نظر   cρ، در داخل قرص سوخت یکنواخت فرض شده و از تغییرات  q'''در رابطه فوق چگالی توان تولیدی

 شده است.  

  
 OCM: شیوه گره بندی نواحی مختلف در یک سوخت حلقوی با روش 2شکل  : پارامترهای هندسی میله سوخت حلقوی 1شکل 

 

وابسته به دما و مصرف سوخت با رابطه زیر    3O2Gd-2UOو    2UOهای  سوخت  برای  ضریب هدایت حرارتیبا این حال  

 :]5[ شودبیان می
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=   ]5[    نشان    ریب هدایت حرارتی سوخت با دما و مصرف سوختتغییرات ض   3است. در شکل

 یابد. ضریب هدایت حرارتی سوخت کاهش می ، شود که با افزایش مصرفداده شده است. در این شکل دیده می

ترین  داغمعادله انتقال حرارت در  OCMدر این مطالعه برای یافتن توزیع دما در داخل میله سوخت، با استفاده از روش 

وند. در هر بخش از محاسبات شحل می  ]6[  از سوخت حلقوی  13×13نقطه یک میله داغ راکتور وستینگهاوس با آرایه  

با    فوق  سپس نتایج حاصل از روش  شود. می  استفاده   ( 1نیاز به پارامتر ضریب هدایت حرارتی سوخت باشد از رابطه )که  

( در حال  3O2Gdاکسید گادولینیوم مشهور به گادولینیا ) .  شوندمقایسه می  ]7[مطالعه ژیا و همکاران  نتایج حاصل از  

سموم قابل سوختن حاوی گادولینیوم اثر نامطلوبی    .شوداستفاده می PWR حاضر به عنوان سم قابل سوختن برای سوخت

  .شوندهای دمای باالتر در سوخت مینتیجه منجر به پروفیل  دارند و در  3O2Gd-2UO در کاهش هدایت حرارتی سوخت

پارامترهای سوخت    شود.بررسی شده و کسر وزنی گادولینیوم صفر در نظر گرفته می  2UOدر این مطالعه، تنها سوخت  

داده    ]8و  6  ،1[مراجع  در  انجام محاسبات فوق،    برای  مورد نیاز  و شرایط کاری  حلقوی و همچنین سوخت توپر مرجع

   است. شده 

استفاده شده است.    ]OCM  ]1( با در نظر گرفتن شرایط مرزی از روش عددی  9( تا )4( و )3( تا )1برای حل معادالت )

های وزن دار در جهت شعاعی و جداسازی معادالت انتقال حرارت یک بعدی با استفاده از روش باقیمانده  OCMدر روش  

های وزن دار از خصوصیات توابع متعامد استفاده شده و توزیع  باقیمانده شوند. در روش  پیشرو برای زمان، جداسازی می

از یک چند جمله استفاده  با  میله سوخت  مرتبه  دما در  باقیمانده   nای  روش  است. در  دار  محاسبه گردیده  های وزن 

ردد تا این روش  گ باشند. این امر سبب میای میهای چند جملههای انتخاب شده در جهت شعاعی منطبق بر ریشهگره

درصدی ذخیره کامپیوتر در مقایسه با    50از دقت محاسباتی باالیی برخوردار باشد. از دیگر محسنات این روش کاهش  
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. همچنین برای رسیدن به دقت مطلوب، به تعداد کمی گره نیاز است. شکل ]1[باشد  های متداول تفاضل محدود میروش

همچنین، برای   دهد.را نشان می  OCMوخت حلقوی با استفاده از روش  شیوه گره بندی نواحی مختلف در یک س  2

 استفاده شده است.  ]9[محاسبه کسر انتقال حرارت به کانال داخلی و خارجی از روش توسعه داده شده در مرجع 

 

 . نتایج 3

شود که با  نشان داده شده است. در این شکل دیده می  مصرف سوختتوزیع شعاعی دما برای مقادیر مختلف    4در شکل  

رود. در واقع برای افزایش و کاهش ضریب هدایت حرارتی سوخت، دمای قرص سوخت باال می  مصرف سوختافزایش  

درصد    6/13و    5/8،  3/3دمای قرص سوخت به ترتیب حدود    GWd/MTU  50و    30،  10مصرف سوخت از صفر به  

و خارجی در مقادیر مختلف مصرف   1در جدول    یابد. همچنینافزایش می به کانال داخلی  کسر حرارت منتقل شده 

شود که با افزایش مصرف سوخت کسر حرارت منتقل  سوخت با هم مقایسه شده است. با بررسی نتایج فوق، دیده می

ژیا    مطالعه  با نتایج حاصل ازتوان دید که نتایج حاصل شده در توافق خوبی  یابد. میشده به کانال خارجی نیز افزایش می

دهد که اگرچه افزایش مصرف سوخت باعث تغییر نشان می  1و همچنین جدول    4است. بررسی شکل    ]7[و همکاران  

شود با این حال هنوز هم این مقدار بسیار کمتر از دمای مرکز سوخت ای در بیشترین دمای سوخت میقابل مالحظه

ای دارد. عالوه بر این تغییرات مصرف سوخت اثر زیادی بوده و حاشیه ایمنی قابل مالحظه  ]6[  (C2038°توپر )حدود  

 ندارد.  روی تقسیم شار حرارتی 

 

 
  (gad=0.0با ) سوخت تغییرات ضریب هدایت حرارتی سوخت با دما و مصرف  .3شکل 
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 مقایسه توزیع دما در مقادیر مختلف مصرف سوخت   .4شکل 

 

 مقایسه کسر انتقال حرارت در مقادیر مختلف مصرف سوخت   .1جدول 

مصرف سوخت  

(GWd/MTU) 

 کانال داخلی  کانال خارجی 

 ]7[نتایج ژیا و همکاران  روش حاضر نتایج   ]7[نتایج ژیا و همکاران  روش حاضر نتایج  

0/0 5536/0 5582/0 4464/0 4418/0 

10 5572/0 5590/0 4428/0 4410/0 

30 5579/0 5594/0 4421/0 4406/0 

50 5585/0 5598/0 4415/0 4402/0 

 

 

 . نتیجه گیری 4

در این مطالعه به بررسی اثر تغییر ضریب هدایت حرارتی سوخت با مصرف سوخت در محاسبه توزیع شعاعی دما در  

داخل یک میله سوخت حلقوی پرداخته و کسر انتقال حرارت به کانال داخلی و خارجی آن مورد بررسی قرار گرفت. 

ای در بیشترین دمای عث تغییر قابل مالحظهدهد که افزایش مصرف سوخت بابینی شده نشان میبررسی نتایج پیش

توان دید که  همچنین میشود با این حال هنوز هم این مقدار بسیار کمتر از دمای مرکز سوخت توپر است.  سوخت می

تغییرات مصرف سوخت اثر زیادی روی تقسیم شار حرارتی نداشته و اثر سایر پارامترهای دیگر مانند تغییر ضریب انتقال 

 یز بایستی مورد بررسی قرار گیرد، که در آینده انجام خواهد شد.  نپ حرارت گ
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