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 ای اریانکنفرانس هسته ششمینبیست و 
گاه  -۱۳۹۸اسفندماه  ۸و۷  تهران- ه نصیرالدین طوسیصنعتی خواجدانش
با قابلیت خنک شوندگی از داخل و خارج در راکتور هسته ای   تاثیر استفاده از سوخت حلقوی

 ماژوالر کوچک بر جرم بحرانی سوخت
 

  (1)حسین زایرمحمدی ریشهری -(1)  *مجید زیدآبادی نژاد

 ایگروه مهندسی هسته، های نویندانشکده علوم و فناوری ، کرمان شرفتهیپ یو فناور یصنعت یلیتکم التیدانشگاه تحص -1

 

 چکيده:
 نک کنندگی و کند  های سووو ب  ه رووور  ُو بود  وده  که ااص  اروویب  ا    وودهمیله (SMRs)ماژوالر کوچکدر راکتورهای متداول 

که  ه منظور  ُکنیک اسووتااده اس سووو ب یلقوی  ا  نک کنندگی اس دا خ و  ار  اما. ط در سوو خ  ار ی سووو ب اُاات افتدفق کنندگی
  مو ب افزااش کند کندامکان  ددا ب یدار  اس س خ دا لی و  ار ی سو ب را فداهم می  الوه  د اانکه  افزااش اامنی طدایی می  ود

سپس در ااص بژوهش ا تدا قلب اک راکتور ماژوالر کوچ کنندگی نیز می  ود. سب آورده  ده   ضافی قلب  ه د ساسی و راکتیوُه ا ک  بیه 
سو ب یلقوی  شان داد که  ا  دم  سب. نتااج ن ساسی  ده ا ساسی اس دا خ و  ار   بیه  سو ب یلقوی  ا قا لیب  نک  همیص راکتور  ا 

 کمتدی می ُوان  ه راکتیوُه اضافی مورد نیاس قلب دسب بیدا کدد. 

  نک  ونده اس دا خ و  ار   راکتور ماژوالر کوچک  ضداب ُکثید   دم  حدانی: سو ب یلقوی کلمات کليدي 

 

 مقدمه :

 وندگی اس دا خ و  ار  انجام داده   ُحقیقاُی  د روی سو ب یلقوی  ا قا لیب  نکMITهای ا ید انستیتو در سال

ش ااص فناوری   سعی در گستدMITها و افداد مختلف   ا استااده اس ُحقیقا  انجام  ده ُوسط که در ااص راستا ساسمان

وسط انصاری فد و همکاران انجام  ده ُ 2017و  2016های ُداص ااص مقاال  که در سالدر ُاسهند. و  ملی کددن آن دار

ُوان  ه کمک آن ُوان راکتور کند و میداده  د که  ا استااده اس ااص نوع سو ب دمای مدکز سو ب کاهش بیدا می ]2و1[

  مشاهده  د که در استااده ]3[ُوسط هان و همکارانش انجام  ده  ود  2003ای داگد که در سال در مقاله را افزااش داد.

نیز در استااده اس  MDNBRدر ه سلسیوس و  500های سو ب کمی  االُد اس اص نوع سو ب یداکثد دمای قدصاس ا

سط  یص و همکارانش انجام  ده ُو 2012ای داگد که در سال همچنیص در مقاله  ا د.ااص نوع مجتمع سو ب  االُد می

  دا د و افزااش داد. 2ُوان ُا ن راکتور را می  ااص نتیجه یارخ  د که در استااده اس ااص نوع سو ب ُوا]4[ ود
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 و  ار  دا خ اس  وندگید و سو ب یلقوی  ا قا لیب  نکبو ماُیک میله سو ب ُو - (1شکل شماره )

 را  دت ااجاد  ده اسب ُا قادر  ا د ُوان  ُولید ُدکوچک وایدهای سمب  ه گدااش یاضدهای ا ید همچنیص در سال

 طدایی  د ُاکید  ا ساادی ُحقیقا  لذا. ]5[ُوساع  یشتد ااجاد کند   ا اندژی هایسیستم و ُامیص دورافتاده هایمکان  دای

 که هستند راکتورهاای  (SMRs) کوچک ماژوالر اسب. راکتورهای  ده کوچک انجام ایهسته راکتورهای سا ب و

های راکتورهای ماژورالر کوچک  ه نسبب راکتورهای  زرگ  اس مزاب  .]6 [اسب 300MWe اس کمتد هاآن ُوان  دو ی

ها نقخ آن و یمخ امکان ها کهُد آنفشدده و ُدکوچک طداییُدی اس کار ددها  ُولید اندژی قا خ انع اف  دای طیف وسیع

لکدد  اال اامنی ذاُی و و دارا  ودن  مساسد ممکص می ایهسته نیدوگاه سااب سمب  ه را کامیون اا ق ار یوسیله  ه

 اسب NuScaleُداص ااص نوع راکتورها  راکتور که اس  ا ص .]7[ها اسب غیدفعال آن

. 

 NuScaleمشخصا  قلب راکتور  -( 1 دول  ماره )

 مقدار بارامتد

 مگا وا   160 ُوان یدارُی ُولیدی قلب

 مگا باسکال 12.8 فشار سیستم

 گدادسانتیدر ه  258.33 دمای ورودی قلب

 متدمیلی 12.59 طول گام

 645.57 د ی سیال  بوری
𝑘𝑔

𝑚2𝑠
   

 متد 2 سو ب لهیطول فعال م
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 NuScaleهای یلقوی  ا قا لیب  نک  وندگی اس دا خ و  ار   د  دم  حدانی در راکتور در ااص بژوهش  ه ُاثید سو ب

 استااده  ده اسب. CITAITIONو  WIMSبددا ته  ده اسب و  ه منظور  بیه ساسی اس کدهای محاسبا  نوُدونیک 

  ا د.های ُحقیقاُی ساسمان اندژی اُمی اادان میااص ُحقیق در راستای فعالیب

 

 : روش کار

ُشکیخ  ده اسب که در ا تدا هد کدام  %2.6و  %4.55  %4.05اس سه نوع مجتمع سو ب  ا غناهای  NuScaleقلب راکتور 

ساسی  ده اند. در ااص  بیه ساسی  ه منظور محاسبه راکتیوُه اضافه  بیه  WIMSاس آن ها در دا خ کد محاسبا  سلولی 

( در نظد Cold and Clean ده و راکتور در یالب باک و سدد )استااده راکتور  اس مدل هندسه سوسنی  𝜌𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑠)قلب )

 گدفته  ده اسب.

 دای  CITIATIONمجتمع سو ب  ا آرااش مد عی اسب که همگی آن ها در کد محاسبا  قلب   37ااص راکتور  امخ 

نشان داده  NuScale ماُیکی اس قلب  بیه ساسی  ده راکتور  2محاسبا   حدانیب استااده  ده اسب. در  کخ  ماره 

 . ده اسب

 

 
 NuScale ماُیک قلب راکتور  –( 2شکل شماره )
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بس اس  بیه ساسی راکتور  ا هندسه سو ب ُوبود و محاسبه راکتیوُیه اضافه قلب  ه  درسی سو ب های یلقوی  ا قا لیب 

و  عاع  ار ی  متدسانتی 1.6789 نک  وندگی اس دا خ و  ار   ا  عاع های دا لی متااو  اما  ا طول گام ثا ب 

مشخصا   2ضافی قلب بددا ته  ده اسب که در  دول  ماره اکسان  ه منظور  درسی ُاثید  دم سو ب  د راکتیوُه ا

 هندسی ااص سو ب ها نشان داده  ده اسب.

 هندسه سو ب های یلقوی مدل  دهمشخصا   -( 2 دول  ماره )

 مقدار

(cm) 
 بارامتدها

نوع میله 

 سو ب

 مقدار

(cm) 
 بارامتدها

نوع میله 

 سو ب

 1 غالف دا خ عاع دا لی  0.15 2  عاع دا لی غالف دا خ 0.35

 1  عاع  ار ی غالف دا لی 0.211 2  عاع  ار ی غالف دا لی 0.411

 1  عاع دا لی قدص سو ب 0.219 2  عاع دا لی قدص سو ب 0.419

 1  عاع  ار ی قدص سو ب 0.6203 2  عاع  ار ی قدص سو ب 0.6203

 1  عاع دا لی غالف  ار ی 0.6283 2  عاع دا لی غالف  ار ی 0.6283

 1 یغالف  ار   ار ی عاع  0.6893 2 یغالف  ار   ار ی عاع  0.6893

 3  عاع دا لی غالف دا خ 0.4 4  عاع دا لی غالف دا خ 0.45

 3  عاع  ار ی غالف دا لی 0.461 4  عاع  ار ی غالف دا لی 0.511

 3  عاع دا لی قدص سو ب 0.469 4  عاع دا لی قدص سو ب 0.519

 3  عاع  ار ی قدص سو ب 0.6203 4 قدص سو ب عاع  ار ی  0.6203

 3  عاع دا لی غالف  ار ی 0.6283 4  عاع دا لی غالف  ار ی 0.6283

 3 یغالف  ار   ار ی عاع  0.6893 4 یغالف  ار   ار ی عاع  0.6893

 5  عاع دا لی غالف دا خ 0.5 6  عاع دا لی غالف دا خ 0.525

 5  عاع  ار ی غالف دا لی 0.561 6  عاع  ار ی غالف دا لی 0.586

 5  عاع دا لی قدص سو ب 0.569 6  عاع دا لی قدص سو ب 0.594

 5  عاع  ار ی قدص سو ب 0.6203 6  عاع  ار ی قدص سو ب 0.6203

 5  عاع دا لی غالف  ار ی 0.6283 6  عاع دا لی غالف  ار ی 0.6283
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 مقدار

(cm) 
 بارامتدها

نوع میله 

 سو ب

 مقدار

(cm) 
 بارامتدها

نوع میله 

 سو ب

 5 یغالف  ار   ار ی عاع  0.6893 6 یغالف  ار   ار ی عاع  0.6893

 7  عاع دا لی غالف دا خ 0.5125 8  عاع دا لی غالف دا خ 0.5130

 7  عاع  ار ی غالف دا لی 0.5735 8  عاع  ار ی غالف دا لی 0.5740

 7  عاع دا لی قدص سو ب 0.5815 8  عاع دا لی قدص سو ب 0.5820

 7 سو ب عاع  ار ی قدص  0.6203 8  عاع  ار ی قدص سو ب 0.6203

 7  عاع دا لی غالف  ار ی 0.6283 8  عاع دا لی غالف  ار ی 0.6283

 7 یغالف  ار   ار ی عاع  0.6893 8 یغالف  ار   ار ی عاع  0.6893

 : نتايج

  ا د. هد ُغییدی در  واصاکی اس کلیدی ُداص فاکتورها  دای کارکدد و کنتدل راکتور می ضداب ُکثید موثد

 ا  . ودمیضداب ُکثید موثد  مو ب ُغیید  حدانیب قلب و اس ااص رو ُغیید در و هندسه در قلب راکتورمواد  ه کاررفته 

در  دااط قلب باک و سدد ضداب ُکثید قلب راکتور  ه دسب آورده  د. سپس  NuScaleاستااده اس  بیه ساسی راکتور 

اص راکتور طدایی  د و قلب راکتور مورد نظد اک میله سو ب یلقوی  ا قا لیب  نک  وندگی اس دا خ و  ار   دای ا

مجددا  ا ااص میله سو ب  داد  بیه ساسی  د و ضداب ُکثید  ار داگد  ه دسب آورده  د. همچنیص  ه منظور  درسی 

ُاثید سو ب یلقوی  د  دم  حدانی میله های سو ب یلقوی داگدی  ا  عاع های  ار ی اکسان و طول گام ثا ب اما 

ی مختلف ) دم سو ب های مختلف( نیز  بیه ساسی  دند. نتااج همگی  بیه ساسی ها در  دول ساد  عاع های دا ل

 آورده  ده اسب.

 های سو بضداب ُکثیدهای موثد  دای هد اک اس میله – (3 دول  ماره )

 نوع میله سو ب (Cold and Clean( در یالب )effk) ضداب ُکثید موثد (cm)  عاع دا لی

 NuScaleسو ب ارلی  1.208595 ُوبود

0.15 1.306623 1 

0.35 1.389315 2 

0.4 1.406237 3 

0.45 1.399278 4 
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 نوع میله سو ب (Cold and Clean( در یالب )effk) ضداب ُکثید موثد (cm)  عاع دا لی

0.5 1.298854 5 

0.525 1.29120 6 

0.5125 1.226261 7 

0.5130 1.22475 8 

 : بحث ونتيجه گيري

نتااج  بیه ساسی نشان می دهد که استااده اس سو ب یلقوی  ا قا لیب  نک  وندگی اس دا خ و  ار   ه دلیخ افزااش 

کند کنندگی مو ب افزااش راکتیواته اضافی قلب  ا همان میزان سو ب می  ود که ااص موضع اس نظد نوُدونیک اک 

رلی ما در ااص بزوهش  درسی اثد استااده اس سو ب مزاب یساب  ده و  ه  د  یائز اهمیب می  ا د. اما هدف ا

یلقوی  د  دم  حدانی اسب.  ه همیص دلیخ سو ب های یلقوی  ا  دم های مختلای  بیه ساسی  ده اسب.  دم 

و سو ب ُوبد اکسان اسب اما در  قیه سو ب های یلقوی  دم سو ب رفته رفته کم می  ود در  1سو ب  ماره 

می ماند ) عاع  ار ی سو ب ها و طول گام ثا ب فدض  ده( ولی  ا ااص یال داده می  ود  یالی که ا عاد قلب ثا ب

 ا کم  دن  دم سو ب  اس هم ضداب ُکثید اس ضداب ُکثید سو ب ُوبد  یشتد می  ا د.  بیه ساسی ها ُا  اای انجام 

که  دم سو ب مورد نیاس در   ده که ُقدابا ضداب ُکثید سو ب یلقوی  ا سو ب ُوبد اکسان  ود ااص دریالی اسب

1سو ب یلقوی  دای رسیدن  ه ااص ضداب ُکثید 

3
 دم سو ب ُوبود مورد نیاس  دای دسب اا ی  ه ااص ضداب ُکثید  

 می  ا د.
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