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-همبستهبا استفاده از  CAREM-25کوچک  ماژوالر پیشرفته قلب راکتور ترموهیدورلیکتحلیل 

 COBRA-EN کد با SuperMC3.2.0نتایج برنامه  سازی

 

   (2)ساز، یاسرکاسه  – (1)علی ،پذیرنده -(1) *سعید ،زارع گنجارودی

 ایمهندسی، گروه مهندسی هسته دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده فنی و 1
 ایای، پژوهشکده راکتور و ایمنی هستهپژوهشگاه علوم و فنون هسته 2

 

 :دهيچک

ضر، یکی سته در حال حا سل راکتورهای ه سوم به راکتورهای ماژوالر کوچک به دلیل مزایای فراوان اعم ازاز جدیدترین ن  ای مو

. ای قرار گرفته استمورد توجه بسیاری از کشورهای پیشرو در صنعت هسته سازیتجاریراندمان باالتر، اقتصاد بهتر و سادگی در 
دمای راکتور از جمله این  پارامترهای ترموهیدرولیکی قلب. در این تحقیق، باشدمی CAREM-25 رراکتویکی از این نوع راکتورها، 

محاسبه است.  COBRA-EN و SuperMC3.2.0 کدهایسازی با استفاده از همبسته فاکتور پیک توان خنک کننده، دمای سوخت و 
 باشد.های موجود نشان دهنده صحت نتایج میمقایسه نتایج بدست آمده با گزارش

 ترموهیدورلیک، COBRA-EN کد ،SuperMC3.2.0 برنامه ،CAREM-25 راکتور :کلمات کليدي 

 :مقدمه

برداری کم، ه دالیل زیادی اعم از هزینه بهرهماژوالر کوچک بهای اخیر، طراحی، توسعه و ساخت راکتورهای در سال

های نقل آسان با توجه به اندازه و گذاری تا چندین سال، امکان حملمنی ذاتی باال، عدم نیاز به سوختراندمان باال، ای

مورد توجه قرار  دهای مهمدیگر کاربرکن، و شیرینهای آبی مختلف برای تولید قدرت، دستگاههاراکتور و امکان استفاده

ا در حال طراحی، کشور دنی 20راکتور از انواع راکتورهای ماژوالر کوچک در حدود  100اکنون حدود هم  .]1[گرفته اند

باشند. همچنین در بین تورها از نوع آب سبک تحت فشار میباشد که از این بین، بیشتر این راکتوسعه و ساخت می

راکتور  .]1[ ریکا، ژاپن، کره جنوبی و فرانسه بیشترین تعداد از این راکتورها را دارا هستندکشورهای مختلف، روسیه، آم

 27مچنین قدرت الکتریک مگاوات و ه 100کشور آرژانتین دارای قدرت حرارتی در   CAREM-25ماژوالر کوچک 

 108متر بوده که هر کدام دارای سانتی 140هگزاگونال با طول موثر مجتمع  61باشد. قلب این راکتور دارای مگاوات می

 %3.1و  %1.8رانیوم با غناهای گیری است. سوخت این راکتور اکسید اویک کانال اندازهمیله کنترل و  18میله سوخت، 

در این باشد. های بسیار میکتورهای آب تحت فشار دارای تفاوتباشد. ساخت و ترکیب مواد در این راکتور با دیگر رامی

با شود و تنها از اکسید گادولونیوم در آب استفاده نمیکننده شیمیایی نظیر اسید بوریک محلول ر از هیچ کنترلراکتو
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های سوخت مورد استفاده قرار های سوخت و مجتمعت مخلوط با سوخت در برخی از میلهدرصدهای معلوم به صور

 .]7،8[ گیردمی

انگین دمای می در نظر گرفتنبا   SuperMC3.2.0با کدراکتور قلب  نوترونیکپس از مدلسازی رفتار ، در این تحقیق

محاسبه شده است و سوخت در ده ارتفاع محوری های بسته، توان محوری نظیر سوخت و گپ کننده و دیگر اجزاخنک

 .آمده استکننده، بدست ، پارامترهای ترموهیدرولیکی نظیر دمای سوخت و خنکCOBRA-ENسپس با استفاده از کد 

 :روش کار

کارلو و به صررورت روش مونت کشررور چین، معادله ترابرد نوترون را به FDSطراحی تیم  SuperMC افزار پیشرررفتهنرم

های نوترونیک در این زمینه اعم از گرافیک باالی کدبه دیگر  نسرربت برنامه این یمزایا که دارای نمایداحتماالتی حل می

های مختلف کامل در نسخه اصلی برنامه، صرف بعدی، دسترسی به کتابخانهدوبعدی و سه نماهایبرنامه جهت مشاهده 

سازی ستهزمان کمتر جهت مدل شبیه سازی راحتهای، همب ساز، کاربردهای مختلف برنامه در پزشکی و با دیگر کدهای 

 .]3[باشد محاسبات می های آماده جهت کار و همچنین دقت باال و قابل قبولدر ارائه هندسه و مدل مهندسی

 دهد.را نشان می CAREM-25در قلب راکتور ماژوالر کوچک  سوختهای بسته( نمایی از چیدمان 1شکل )

 
 CAREM-25(: نمایی از چیدمان مجتمعات سوخت در قلب راکتور ماژوالر کوچک 1شکل )

نظیر  ر اجزاکننده و دیگانگین خنکدمای میبا لحاظ   SuperMC3.2.0با کدراکتور قلب  نوترونیکپس از مدلسازی رفتار 

، COBRA-ENکد  استفاده از. سپس با شدگرفته  محوری ارتفاع دهدر سوخت های بسته، توان محوری سوخت و گپ

وهیدرولیکی نظیر دمای تا پارامترهای ترم گرفتورودی در اختیار این کد قرار  ، به عنوانسوختهای بستهمقادیر توان 

ورودی کننده، بدست آید. در نهایت، با مقایسه دماهای بدست آمده با مقادیر موجود در سوخت و خنک
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شده در ورودی کد  گماردهبا دمای  کدمای بدست آمده از کد ترموهیدرولی ف، در صورتی که اختال SuperMC3.2.0کد

 محاسبات نوترونیک و ترموهیدرولیکسازی تعیین شده در برنامه مبانی طراحی شده جهت همبسته ناچیز مقدار کنوترونی

کوپلینگ کدها با موفقیت انجام شده است و پارامترهای ترموهیدرولیکی دارای دقت و صحت باالیی هستند، در  ،باشد

الگوریتم به کار رفته در  برسد. تعیین شده به مقدار ناچیزشود تا تفاوت دماها در تکرار میغیر این صورت، این روند آنق

 ( نشان داده شده است.2در شکل ) این تحقیق

 

 
 COBRA-ENو   SuperMC3.2.0هایکدسازی سته(: الگوریتم همب2شکل )

 :نتايج

 محاسبات ضريب قله قدرت
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 COBRA-ENو   SuperMC3.2.0 کدهای نوترونیک و ترموهیدرولیک سررازیهمبسررتهپس از  توان کل تولیدی در قلب

شد 103.25در حدود  سبه  سته ضریب قله قدرتکمترین مقدار   که در این حالت مگاوات حرارتی محا  سوخت هایب

اسررت که دارای  ایبسررتهبوده که مربوط به در برنامه  1.671 برابر با مقدار بیشررترینهمچنین باشررد. در برنامه می 0.515

 گادولونیوم اکسید در آن وجود ندارد. مخلوط بوده و %3.1غنای 

 توان مجتمعات سوخت قلب راکتورمحاسبات فاکتور پیک (: 1جدول )

Power Peaking Factor (PPF) )th(MW Thermal Power 
Max Min Calculated Reference 
1.671 0.515 103.25 104 [7,10] 

ری از کف قلب به مقدار متسانتی 57 بحرانیت در ارتفاع حدوددر حالت  به مانند شار(، توان نیز 3با توجه به شکل )

  .]7،8[مطابقت کامل با مقاالت و گزارشات قبلی داردکه  رسدبیشینه می

 
 CAREM-25راکتور قلب  در و فاکتور پیک توان محوری توان توزیع :(3شکل )

 کنندهخنک سيال دما و چگالی

شده در گرمبا توجه به مش سوختترین بندی محوری انجام  سته  ستهکننده در این ، دمای خنکب درجه  289از حدود  ب

باشررد. همچنین با توجه به سرریر صررعودی دما می یگراد در خروجدرجه سررانتی 326گراد در ورود تا حدود سررانتی

 کیلوگرم 657مکعب در ورود تا مقدار حدودی بر متر کیلوگرم 750کننده نیز از مقدار حدودی کننده، چگالی خنکخنک

 یابد.مکعب در خروج کاهش میبر متر
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 ترین مجتمع سوخت قلب راکتورگرمکننده در سیال خنک و چگالی تغییرات دما(: 4ل )شک

 دماي ميله سوخت

شار و توان  در زمان بحرانیت،  شینه  سوخت نیز در گرمبا توجه به ارتفاع بی شینه دمای  ستهترین بی سوخت در حدود  ب

ساب طول فعال میمتری )مش محوری چهارم( از سانتی 57درجه کلوین در ارتفاع  1270 شد.کف قلب با احت شکل  با

ستهترین گرمدر را  دمای متوسط میله سوختو  محوری-بندی شعاعی( به ترتیب، دمای میله سوخت با مش6( و )5)  ب

 دهند.نشان می سوخت قلب راکتور
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  ترین مجتمع سوخت قلب راکتورگرممحوری در -بندی شعاعیدمای میله سوخت با مش (:5شکل )

 
 ترین مجتمع سوخت قلب راکتورگرم(: دمای متوسط میله سوخت در 6شکل )

 :گيرينتيجه بحث و
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برنامه پیشرفته  سازیهمبسته، با استفاده از CAREM-25نوترونیک قلب راکتور ترموهدف از این تحقیق، ارزیابی 

SuperMC3.2.0 کد  باCOBRA-EN  از برنامه باشد. استفاده میSuperMC  نوترونیک  رفتار مدلسازی سازیهمبستهبرای

سادگی مدلسازی، دقت باال  ماژوالر برای اولین بار به دلیل مزایای فراوان برنامه اعم از راکتورهایقلب  و ترموهیدورلیک

در این تحقیق انجام شده  های مختلف،و دسترسی به کتابخانهمختلف  نماهایمحاسبات، گرافیک باالی برنامه جهت ارائه 

که مربوط به  خواهد بود 1.671حدود  سوخت بسته ضریب قله قدرتبیشینه مقدار ، محاسباتبا توجه به کوپل  .تاس

ترین مجتمع سوخت گرم بیشینه دمای سوخت نیز در .باشداکسید مخلوط با سوخت می گادولونیمتمعی است که فاقد مج

 از کف قلب با احتساب طول فعال قلب چهارم( محوری متری )مشسانتی 57درجه کلوین در ارتفاع  1270 حدود در

درجه کلوین در ورود به مقدار  561.56ترین مجتمع سوخت قلب از مقدار کننده در گرمدمای آب خنک همچنین باشد.می

 درجه کلوین در خروج خواهد رسید.  599.8
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