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  OCMروش استفاده از با سوخت حلقوی  ه توزیع دما در داخل میلهمحاسب

 (1)، عارف رحیمیان (1)، سید محمد میروکیلی(1)، حسین خلفی(2)، حسین کاظمی نژاد (1*)حسن اسمعیلی
 راکتور و ایمنی هسته ای  پژوهشکده ای، هسته فنون و علوم پژوهشگاه-1

 پرتوها کاربرد پژوهشکده ای، هسته فنون و علوم پژوهشگاه-2

محاسبه  OCMو  حجم محدوددر این مقاله توزیع شعاعی دما در داخل یک میله سوخت حلقوی با استفاده از روش های  چکیده:

از طریق بی بعد سازی معادله بنیادی انتقال حرارت و با تعریف شعاع نسبی گره ها در داخل هر قسمت  OCMدر روش  شده است.

های توان از ریشهشود. با این کار میتبدیل می [0،1]از میله سوخت حلقوی، هر بخش از میله سوخت به یک ناحیه در بازه 

های اعمال شده در این نتایج حاصل از روشاستفاده کرد.  collocationبعنوان نقاط  [0،1]ای منتقل شده لژاندر در بازه چندجمله

 اند.مقاله با نتایج گزارش شده در مراجع مختلف تحت شرایط کاری متنوع و همچنین نتایج حاصل از حل تحلیلی مقایسه شده

 رسد.تایج قابل قبولی میبا تعداد گره های بسیار کمتر به ن OCMمقایسه نتایج نشان می دهد که، روش 

 سوخت حلقوی  ،OCMتوزیع شعاعی دما، روش  ها:کلید واژه

 مقدمه

بمنظور  ]MIT ]1 در دانشگاه و همکارانفنگ  های حلقوی با قابلیت خنک شوندگی از داخل و خارج توسطسوخت

ی های حلقواند. سوختپیشنهاد شدههای ایمنی حفظ کرده و یا بهبود ببخشد، افزایش چگالی توان در حالی که حاشیه

پارامتر در توسعه و یا طراحی یک سوخت جدید شار حرارتی سطحی میله سوخت  .دارای دو سطح خنک کنندگی هستند

بایستی آنرا در نظر گرفت. در مورد یک  CHF بمنظور جلوگیری از پدیده  DNBچرا که برای تحلیل بسیار مهمی است، 

شود. ه حرارت تولید شده در قرص سوخت از طریق تنها یک سطح خارجی به سیال منتقل میای توپر همسوخت استوانه

های حلقوی بینی شار حرارتی سطحی سوختی را محاسبه کرد. با این حال پیشتوان به سادگی شار حرارتبنابراین می

سطح داخلی و یا خارجی منتقل تواند به تر از سوخت توپر است چرا که حرارت تولید شده در قرص سوخت میپیچیده

شود. مقاومت حرارتی سوخت مسیر جریان حرارت با اختالف مقاومت حرارتی بین ناحیه داخلی و خارجی تعیین می شود.

ابتدا به روشی توزیع دما  بایستی ،برای تعیین دقیق شار حرارتیکننده و غالف و گپ و قرص تشکیل شده است. از خنک

 ت مناسب محاسبه کرد.با دق را در داخل سوخت
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روش  مانند در هر روش مدل سازی دو فاکتور مهم برای ارزیابی کارایی آن سرعت محاسبات و دقت آنها است. یک مدل

کند اما تا حدی از دقت مدل محاسبات زیاد میهای است که اگرچه سرعت همراه با فرضیات و ساده سازی ایتوده

دقت بسیار خوبی است اما برای حصول  دارایاگر چه  ]3[هایی مانند اختالف محدود از سوی دیگر روش ]2[ کاهدمی

های که هم از نظر دقت بنابراین نیاز به روشنتایج نیازمند حل معادالت زیادی بوده و حل این معادالت پر هزینه است. 

 تر باشند همواره مورد بحث بوده است.هم از نظر سرعت محاسبات کم هزینهو 

 ،رود هم از نظر دقت محاسبات و هم از نظر سرعت و زمان محاسبات بسیار مفید باشدکه انتظار می هایاز روش ییک

با  OCMروش  COBRA-IVافزار در نرم توپر میله سوخت برای یک مدل انتقال حرارت هدایتاست.  OCMروش 

معادالت انتقال حرارت دوبعدی  COBRA-IVاعمال شده در  روش. در ]4[ باشدای متقارن، میاستفاده از چند جمله

جداسازی های وزن دار در جهت شعاعی و روش تفاضل محدود در جهت محوری و بصورت ترکیبی از روش باقیمانده

تنها برای محاسبه دما در داخل  OCMاز روش  COBRA-IVافزار الزم به یادآوری است که در نرم .هستند ی ضمنیزمان

 شود. قرص سوخت استفاده شده و دمای غالف از شرایط مرزی محاسبه می

معادله  OCMسوخت، با استفاده از دو روش حجم محدود و روش میله در این مطالعه برای یافتن توزیع دما در داخل 

های عددی با نتایج حاصل از شحاصل از رونتایج  سپس .شوندحل میدر داخل سوخت توپر و حلقوی  حرارت انتقال

نجام محاسبات مورد بررسی قرار همچنین کارایی این دو روش از نظر سرعت و دقت ا شوند.مقایسه میحل تحلیلی 

  .گیردمی

 مدل ریاضی

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

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

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

  شوند:میسوخت بصورت زیر تعریف 

 برای غالف داخلی 
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 برای داخل سوخت
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 برای غالف خارجی
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 روابط زیر بعنوان شرط مرزی برقرار هستند: ،همچنین برای نواحی مرزی مختلف
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با دما صرف نظر  cρاز تغییرات  فرض شده و، در داخل قرص سوخت یکنواخت q'''چگالی توان تولیدی در رابطه فوق

 (9( تا )4)و  (3( تا )1)برای حل معادالت  هدایت حرارتی وابسته به دما در نظر گرفته شده است.شده است. با این حال 

روش در  .حجم محدود استفاده شده است و OCMعددی شامل روش  با در نظر گرفتن شرایط مرزی از دو روش

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

های وزن دار از خصوصیات توابع متعامد استفاده شده و توزیع دما در شوند. در روش باقیماندهبرای زمان، جداسازی می
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های انتخاب های وزن دار گرهاسبه گردیده است. در روش باقیماندهمح nای مرتبه میله سوخت با استفاده از یک چند جمله

گردد تا این روش از دقت محاسباتی باشند. این امر سبب میای میهای چند جملهشده در جهت شعاعی منطبق بر ریشه

ای متداول درصدی ذخیره کامپیوتر در مقایسه با روشه 50باالیی برخوردار باشد. از دیگر محسنات این روش کاهش 

شیوه گره بندی  2شکل  همچنین برای رسیدن به دقت مطلوب، به تعداد کمی گره نیاز است. .]4[ باشدتفاضل محدود می

  دهد.را نشان می OCMنواحی مختلف در یک سوخت حلقوی با استفاده از روش 

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

OCM 

  

 نتایج

سوخت از  13×13آرایه  ترین نقطه یک میله داغ راکتور وستینگهاوس بابرای داغسازی توزیع دما نتایج حاصل از مدل

نشان  3و در شکل  مقایسه ]3[ هابا نتایج حاصل از سایر روش درصد 150و  100برای دو حالت با توان  ]1[ حلقوی

سوخت حلقوی  از ایرایهآبا  وستینگهاوس مرجع PWRو برخی پارامترهای راکتور  شخصات موادم .شده است داده

  مده است.آ 3 در جدولکه محاسبات فوق برای آن انجام شده،  13×13
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 درصد توان مرجع b )150و  a  )100: توزیع شعاعی دما در داخل سوخت حلقوی با 3شکل 

 

بدست  RMSEخطای  های مختلف در توافق خوبی با هم هستند.شود که نتایج حاصل از روشمشاهده می 3در شکل 

برای  2 در جدولاست.  52/0و  61/4، 25/3بترتیب  OCMآمده برای روش اختالف محدود، حجم محدود و روش 

اند. قایسه شدهبا هم م وهای مختلف محاسبه توان بیشترین دمای سوخت و غالف که با روش 150سوخت حلقوی با %

دقت شود که عبارت c f cn ,  n ,  n برای نشان دادن تعداد گره شعاعی بترتیب در داخل غالف داخلی، سوخت و غالف   

 شود. خارجی استفاده می
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 وستینگهاوس بعنوان راکتور مرجع PWRو برخی پارامترهای راکتور  شخصات موادم: 1جدول 

 پارامترهای راکتوربرخی  مشخصات مواد

 (MPa)فشار سیستم    51/15 )زیرکونیوم( غالف 

 [MWth]توان حرارتی راکتور     5116( 150%) (ºC)دمای مرجع      430

 آرایه سوخت حلقوی   c C 13×13[J/(kg.ºC)]ویژه،  گرمای     302

 )3m(حجم قلب    ck 6/32 [W/(m.ºC)]هدایت حرارتی،      7/17

 کل ضریب قله مجاز قلب    kg/m cρ 5/2)3(چگالی،      6551

 تعداد مجتمع ها   2UO( 193(سوخت  

 fuel_rodsNتعداد کل میله های سوخت،    30880 (ºC)دمای مرجع      892

 i r(mm)شعاع داخلی غالف داخلی،    f C 305/4[J/(kg.ºC)]ویژه،  گرمای     320

 or (mm)شعاع خارجی غالف داخلی،    m.ºC)][W/( fk 8765/4هدایت حرارتی،      19/3

 fir (mm)شعاع داخلی سوخت،    kg/m fρ 9385/4)3(چگالی،      10980

 for (mm)شعاع خارجی سوخت،    1125/7 (آبکننده )خنک 

 cir (mm)شعاع داخلی غالف خارجی،    1745/7 (ºC)دمای مرجع      341/330

    ثابت، کننده در فشار ویژه خنک گرمای     6824

]J/(kg.ºC)[ pC 
746/7 

 cor (mm)شعاع خارجی غالف خارجی،   

کننده، ضریب انتقال حرارت بین غالف و خنک     46090/59290
.ºC)]2[W/(m mh 

66/3 
 coreH (m)طول فعال،   

   گپ 

   K)]2[W/(mg h.ضریب هدایت گپ،      6000/6000

 

ای ای داخل سوخت از سه نقطه به شش نقطه، به طور قابل مالحظهبا افزایش نقاط گره دهد کهنشان می 2جدول نتایج 

های کمتر دقت و کارایی بسیار خوبی نسبت با تعداد گره OCMتوان دید که روش . مییابددقت محاسبات افزایش می

دارای بیشترین مقدار و در روش  FVM (5,20,5)دمای مرکز سوخت پیشبینی شده توسط روش  ها دارد.به سایر روش

OCM (2,6,2) روش کمترین مقدار و دمای محاسبه شده باFDM (50,100,50)  باشد که بین دو روش دیگر می

های شعاعی بیشتر باشد، هرچه تعداد گره OCMهمچنین، در روش . به حل تحلیلی نزدیکتر است OCMنتیجه روش 

 FVMیابد. با این حال هنوز هم نسبت به روش محاسبات افزایش میآید اما زمان تری بدست مینتایج دقیق

با تعداد  OCMاختالف نسبی زمان محاسبات برای روش  9-5در جدول همچنین،  بسیار کمتر است.  CPU(s)مقدار

های مختلف و روش حجم محدود محاسبه شده است. این پارامتر نشان دهنده بهبود سرعت محاسبات است و می گره
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نسبت به روش حجم سرعت را  %73تواند تا گره داخلی می OCM(2,6,2)با  OCMدید که استفاده از روش  توان

 محدود افزایش دهد. 

 

 

توان حرارتی  %150نتایج تحلیلی و عددی دمای سوخت حلقوی با  CPU(s)( و زمان Δخطای نسبی ) مقایسه: 2جدول 

 روش های مختلفبرای 

 CPUاختالف نسبی 

)%( 
CPU(s) Δ(%) 

 fuel,maxT

(°C) 
Δ(%) 

 clad,maxT

(°C) 
 روش

- - 0/0 76/943 0/0 23/451 Analytical 

- - 313/0 72/946 36/0 86/452 FDM (50,100,50) 

[20] 

78 1567/0 751/0 67/936 97/1 15/461 OCM (1,3,1) 

77 1614/0 469/0 33/939 16/1 47/456 OCM (2,4,2) 

73 1893/0 108/0 73/942 24/0 31/452 OCM (2,6,2) 

- 7176/0 380/0 35/947 41/0 10/453 FVM (5,20,5) 

 

 گیرینتیجه

با نتایج گزارش شده  FVMو  OCMهای سازی توزیع دما در داخل میله سوخت حلقوی با روشنتایج حاصل از مدل

توان ه نتایج میاند. با مقایسدر مراجع مختلف تحت شرایط کاری متنوع و همچنین نتایج حاصل از حل تحلیلی مقایسه شده

سریع و دقیق است. مزیت این روش سرعت قابل مالحظه این روش است. این روش نسبت به  OCMروش دید که 

ها خطای محاسبات کاهش و زمان با افزایش تعداد گره OCMدر روش  تر است.سریع %73روش حجم محدود حدود 

  های دیگر است. خیلی کمتر از سایر روشدر این روش ها اما هنوز تعداد گرهیابد محاسبات افزایش می
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