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بررسی نقش سامانه خنککنندگی اضطراری قلب درجلوگیری از آسیب دیدن سوخت در
راکتورهای تحقیقاتی سوخت صفحهای

()2

بوستانی ،احسان* ( -)1خاکشورنیا ،صمد

()1سازمان انرژی اتمی ایران ،پژوهشگاه علوم و فنون هستهای ،پژوهشکده راکتور و ایمنی هستهای
()1سازمان انرژی اتمی ایران ،پژوهشگاه علوم و فنون هستهای ،پژوهشکده فیزیک و شتابگر

چکيده:
حادثه از د ست دادن کامل خنککننده در اثر وقوع یک شک ستگی شدید در یک راکتور سوخت صفحه ای برر سی شده ا ست.
درصورت لخت شدن قلب ،مقداری از انرژی تولید شده در سوخت به غالف و از آنجا به محیط اطراف منتقل می شود و بقیه این
انرژی صرف گرم شدن سوخت و غالف می شود .درنظر گرفتن این نکته ضروری ا ست که دماهایی ب سیار کمتر از دمای ذوب
آلومینیوم ،که  660درجه سانتیگراد ا ست ،هم سبب آ سیب جدی به سوخت خواهد شد .از این رو باید تجهیزات ایمنی راکتور
بهگونهای باشد که از رسیدن دمای سوخت به محدوده  400درجه سانتیگراد ،که بادکردگی سوخت رخ میدهد ،پیشگیری کند.
کلمات کليدي :راکتور تحقیقاتی ،سوخت صفحه ای ،خنک کننده اضطراری قلب ،حادثه از دست دادن خنک کننده،

مقدمه :
حادثه از د ست دادن کامل خنککننده در اثر وقوع یک شک ستگی شدید در راکتور زمانی قابل ت صور ا ست که براثر یک
حادثه شدید مثل زلزله ،همه یا بخ شی از خنککننده تخلیه و قلب لخت شود .عواقب این حادثه ،در صورتی که خیلی
شدید نبوده و تنها منجر به بادکردگی سوخت شود ،غیرقابل استفاده شدن سوخت و درصورت شدید بودن ،ذوب شدن
سوخت ا ست .چگونگی تغییر دما در صفحه سوخت برای این راکتور  1مگاواتی "نور" الجزایر انجام شده ا ست .این
برر سی برای حالتی ا ست که این راکتور قبل از حادثه به مدت  2روز در حال کار بوده و تخلیه آب از ا ستخر  250ثانیه
طول کشیده است .درنتیجه این حادثه ،دمای غالف سوخت تا  500درجه سیلسیوس میرسد [ .]1مطالعهای دیگر برای
راکتور سوخت صفحهای دانشگاه توکیو انجام گرفته است .این راکتور از نوع سوخت صفحهای ،تانکی با قدرت نامی 5
مگاوات و کندکننده آب سبک است .وقوع حادثه از دست دادن کامل خنککننده و خنک شدن راکتور با همرفت طبیعی
هوا برای حالتی که راکتور به مدت  155روز با قدرت  5مگاوات در حال کار بوده ،بررسییی شییده اسییت .پر از بروز
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حادثه ،خنککنندگی طبیعی با هوا باید به مدت بیشتر از  3هفته جهت سرد شدن کافی قلب ادامه داشته باشد [ .]2حادثه
از دسییت دادن کامل خنککننده در راکتور تحقیقاتی شییماره  1یونان بررسییی شییده اسییت .این راکتور از نوع سییوخت
صفحهای از جنر اک سید سیلی سوم و قدرت نامی  5مگاوات ا ست که برای مدت زمان نامحدود در حال کار بوده ا ست.
درصورت وقوع بدترین حادثه ،زمان شروع لخت شدن قلب  16دقیقه ،زمان لخت شدن کامل آن  23دقیقه و ذوب قلب
در  2سییاعت و  15دقیقه پر از لخت شییدن قلب رخ خواهد داد [ .]3باتوجه به اهمیت ایمنی در راکتورهای تحقیقاتی،
تحلیل یکبعدی حادثه از دست دادن کامل خنککننده در یک راکتور تحقیقاتی سوخت صفحهای انجام و نیاز به سامانه
خنک کنندگی اضطراری بررسی شده است.

روش کار :
یکی از مهمترین مولفه ها میزان گرمای پسمان تولید شده در سوخت پر از بروز حادثه و خاموشی راکتور است .رابطه
وی -ویگنر برای محاسبه گرمای پسمان برای زمانهای باالتر از  10ثانیه پر از خاموشی راکتور است [.]4
()1

] 𝑃𝑡 = 0.0622 𝑃0 × [𝑡 −0.2 − (𝑡 + 𝑇)−0.2

در رابطه ( P0 ،)1توان اولیه راکتور T ،و  tزمان روشن بودن و پر از خاموشی راکتور به ثانیه است.
گرمای پسمان تولید شده در قلب راکتور مربوط به همه صفحههای سوخت است که برای داغترین کانال میتوان پر از
بهدست آوردن انرژی متوسط در ضریب قله شعاعی ضرب کرد .ضریب قله کل ،حاصلضرب سه کمیت ضریب شعاعی،
ضییریب محوری و یک ضییریب مهندسییی برای ایمنی درنظرگرفتن بدترین حالت اسییت .برای قلب تعادلی حاوی 28
مجموعه سوخت ا ستاندارد ،این اعداد بهترتیب  1/315 ،1/69و  1/15ا ست که حا صل ضرب آن عدد  2/55خواهد بود
[ .]5محا سبه ضریب قله شعاعی برای قلب تعادلی انجام شده که عدد  1/3حا صل این محا سبه ا ست .در این تحقیق از
عدد  1/5به عنوان ضریب قله شعاعی برای دمای متوسط گرمترین صفحه قلب تعادلی استفاده شده است .برای بررسی
فرایند انتقال حرارت از سوخت به هوا ،همانگونه که در شکل  1ن شان داده شده ا ست ،معادله پای ستگی انرژی برای
سوخت و هوای اطراف آن نوشته شده است.
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شکل  .1انتقال گرما از صفحههای سوخت توسط همرفت طبیعی هوا

همانگونه که از شییکل  1دیده میشییود b ،پهنای مسیییر خنککننده d ،نیم پهنای سییوخت H ،ارتفاع سییوخت Tc ،دمای
خنککننده و  Tfدمای سوخت ا ست .مقداری از گرمای پ سمان تولید شده در سوخت از طریق همرفت طبیعی با هوای
بین صفحات سوخت و پدیده تابش از صفحات سوخت منت شر می شود و بقیه صرف گرم شدن سوخت می شود.
ضریب انتقال حرارت از سوخت به هوا ( )hبه صورت رابطه ( )5و ضریب تابش به هوا با استفاده از قابلیت نشر غالف
( )ϵدرنظر گرفته شییده اسییت .اثر همرفت طبیعی هوا در مسییاله ،ایجاد یک جریان خنککننده روبه باال بین صییفحههای
سوخت ا ست که سبب حرکت رو به باالی هوای بین این صفحهها با سرعت داده شده در رابطه ( )4خواهد شد .این
پدیده سبب برداشت و انتقال به بیرون بخشی از گرمای تولید شده در سوخت میشود که بهصورت جمله دوم در سمت
راست رابطه ( )2ظاهر شده است [.]3
()2

)∆𝑡 P(1
4
[
− h(1)(𝑇𝑓1 − 𝑇𝑐1 ) − εσ(𝑇𝑓1
]) − 𝑇𝑐4
𝐴 𝑑 𝑓𝐶 𝑓𝜌

𝑇𝑓2 = 𝑇𝑓1 +

در رابطه باال  Tf ، Ta ،σ ،ϵ ،A ،hو  Cfبه ترتیب برای ضریب انتقال همرفت طبیعی برای سطح غالف ،مساحت غالف،
قابلیت نشییر غالف ،ثابت اسییتفان بولتزمن (

𝑊
𝑚2 𝐾4

 ،)σ = 5.67 × 10−8دمای محیط ،دمای سییوخت و ظرفیت گرمای

ویژه سوخت استفاده شده است .دمای خنککننده بهصورت رابطه ( )3است.
()3

2ℎ
𝑢2
𝑡∆) 𝑎𝑇 (𝑇𝑐1 −
(𝑇𝑓1 − 𝑇𝑐1 )∆𝑡 −
𝑏 𝑐𝐶 𝑐𝜌
𝐻

𝑇𝑐2 = 𝑇𝑐1 +

در رابطه باال  H ،b ،ρc ،Ccو  uبرای ظرفیت گرمایی ویژه خنککننده ،چگالی خنککننده ،پهنای کانال خنککننده،
ارتفاع سوخت و سرعت خنککننده استفاده شده است.
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ضریب انتقال همرفت به عواملی مثل چگالی سیال ،سرعت و دمای سیال ،دمای سطح ،ضریب هدایت گرمایی ،گرمای
ویژه ،شکل هندسی و شرایط جریان وابسته است .سرعت داده شده در معادله ( )3با استفاده از برابری نیروی شناوری با
نیروی گرانش بهصورت رابطه ( )4نوشته میشود [.]2
) 𝑐𝑇 𝑔 𝛽 𝑏 2 (𝑇𝑓 −
𝑣8

()4

=u

در رابطه باال  β ،gو  νنشیاندهنده شیتاب گرانش ،ضیریب حجمی انبسیاط و لزجت سیینماتیک اسیت .ضیریب انتقال
حرارت داده شده در معادله های باال بهصورت رابطه ( )5داده میشود [.]2
()5

𝜉 𝜆𝑎 𝑔 𝛽 𝑏 2 (𝑇𝑓 − 𝑇𝑐 ) 𝜉 2
×
𝜈2
𝑙

h = Pr

در رابطه باال  λ، ξa ،Prو  ιبرای عدد پرانتل ،رسانش حرارتی سوخت ،طول مشخصه و ارتفاع سوخت است .عدد پرانتل
نسبت تغییرات سرعت به دما است و با رابطه زیر نمایش داده میشود [.]6
()6

𝜇 𝑝𝐶 𝑣
=
∝
𝑘

= Pr

در رابطه باال  μ ،Cp ،α ،νو  kبهترتیب لزجت سینماتیک ،ضریب پخش گرمایی ،ظرفیت گرمایی ویژه ،لزجت دینامیک
و ضریب هدایت گرمایی است .دمای اولیه سوخت ،خنککننده و محیط بهعنوان شرایط اولیه مساله بهترتیب  55 ،70و
 30درجه سلسیوس درنظر گرفته شدهاند.

نتايج :
نتایج حاصل برای دمای متوسط داغترین مجموعه سوخت راکتور تحقیقاتی داده شده است .حل دقیقتر میتواند شامل
درنظر گرفتن ضریب قله محوری ،برداشت حرارت توسط شبکه نگهدارنده و دیگر متغیرها باشد .ازآنجاکه بدترین حادثه
زمانی است که راکتور با توان نامی در حال کار باشد ،در این مطالعه توان راکتور  5مگاوات درنظر گرفته شده است و اثر
عوامل دیگر با فرض باالترین توان بررسی شده است .اثر زمان تاخیر در اولین گام بررسی می شود ،درصورتیکه راکتور
برای مدت زمان  20روز (معادل با  1728000ثانیه) در توان نامی در حال کار بوده و حادثه رخ دهد ،بهطوریکه همزمان
سییبب خاموشییی راکتور هم شییده باشیید ،نمودار مربوط به دمای متوسییط داغترین مجموعه سییوخت برای سییه زمان
خنککنندگی  24 ،12و  36ساعت در شکل  2نشان داده شده است.
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شکل  .2تاثیر زمان تاخیر بر دمای سوخت

همانگونهکه در شکل  2ن شان داده شده ا ست ،برای این شرایط  24 ،ساعت خنککنندگی برای جلوگیری از ر سیدن
دمای سوخت به دمای ذوب کافی است.
تاریخچه کارکرد قلب از دیگر عوامل تعیینکننده در دمای نهایی سییوخت اسییت .دمای نهایی سییوخت برای راکتوری با
تاریخچههای کاری متفاوت ،که با توان نامی در حال کار اسییت و خنککنندگی تا  12سییاعت پر از بروز حادثه برقرار
است ،محاسبه و در شکل  3نشان داده شده است.

شکل  .3دمای سوخت برای زمانهای متفاوت کارکرد راکتور
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همانطورکه در شییکل  3نشییان داده شییده اسییت ،درصییورتیکه راکتور در توان نامی  5مگاوات در حال کار بوده و
خنککنندگی به مدت  12ساعت پر از بروز حادثه و خامو شی راکتور برقرار با شد ،در صورتی دمای سوخت به دمای
ذوب نخواهد ر سید که تاریخچه کاری راکتور برای مدت زمان کمتر از  10روز با شد .برای زمانهای بی شتر از 10روز،
دمای سوخت از نقطه ذوب  660درجه سلسیوس فراتر خواهد رفت.
برای درنظر گرفتن بدترین حالت ممکن ،دمای سیییوخت برای حالتی که راکتور به مدت  30روز در توان نامی در حال
کار بوده و حادثه از د ست دادن کامل خنککنندگی رخ میدهد برر سی شده ا ست .دمای سوخت برای سه زمان تاخیر
 24 ،12و  36ساعت محاسبه و در شکل  4داده شده است.

شکل  .4دمای سوخت برای  30روز کار در توان نامی و چند زمان تاخیر متفاوت

همانطورکه از شکل  4دیده می شود ،برای این حادثه در صورتی دمای متو سط گرمترین صفحه سوخت کمتر از 660
درجه سل سیوس ا ست که خنککنندگی قلب با آب به مدت بی شتر از  24ساعت پر از وقوع حادثه و خامو شی راکتور
ادامه داشته باشد.

بحث ونتيجه گيري :
بررسیییی مقدماتی حادثه از دسیییت دادن کامل خنککننده در راکتور تحقیقاتی و انتقال گرمای پسیییمان تولید شیییده در
صییفحههای سییوخت مربوط به گرمترین مجموعه سییوخت این راکتور انجام شییده اسییت .محدوده دمایی  400درجه
سانتیگراد میتواند سبب آ سیب دیدن و غیر قابل ا ستفاده شدن سوخت شود .تجهیزات راکتور باید بهگونهای با شد که
درصییورت وقوع هرگونه رخدادی از نزدیک شییدن دمای سییوخت به این درجه جلوگیری شییود .در این مطالعه برخی
ساده سازی و تقریبها به کار گرفته شده است ،از جمله معادلههای انتقال گرما از سوخت به محیط به صورت یکبعدی
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 خنککننده بهعنوان ماده اطراف سوخت در جمله مربوط، غالف و مغز سوخت یک ماده درنظر گرفته شده،نوشته شده
. برای گرمترین مجموعه سییوخت اعمال شییده اسییت1/5 به اتالف از طریق تابش فرض شییده و ضییریب قله شییعاعی
درصورت وقوع حادثه لخت شدن قلب درحالتی که راکتور برای مدت زمان زیادی روشن بوده و زمان لخت شدن قلب
 باالتر، درجه سانتیگراد که مربوط به تورم و ذوب سوخت ا ست660  و400  دمای سوخت از محدوده های،کم با شد
 مجهز بودن راکتور به سامانه خنک کنندگی ا ضطراری برای جلوگیری از آ سیب دیدن سوخت، از اینرو.خواهد رفت
.ضروری است
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