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یک راکتور کوچک مدوالر و انتخاب در  ایهای سوخت صفحهنوترونیک مجتمعبررسی خواص 

 تعداد صفحات بهینهمناسب با  چیدمان

  *نوید، ایوبیان علی؛، خدابنده ؛مهدی، انصاری

 ایهای نوین، گروه مهندسی هستهو فناوری ی علومدانشگاه اصفهان، دانشکده

 :چکیده
ی جهان در حال توسعه، همواره تقاضا برای انرژی رو به افزایش است. راکتورهای چنین نیازهای فزایندهبه دنبال رشد جمعیت و هم

یکی از معیارهای طراحی  توانند در تامین انرژی نقش مهمی داشته باشند.فناوری نوظهوری هستند که می  (SMR)کوچک مدوالر 
توانند گزینه مناسبی برای این کار باشند. در ای کاراملی میهای صفحهباشد. سوختها میاین نوع راکتورها تعیین نوع سوخت آن

ااستفاده از کد های مختلف، بو در چیدمان ای کاراملیهای صفحهبارگذاری شده با سوختنوعی  SMRاین تحقیق قلب یک راکتور 
MCNPX  مورد بررسی قرار  های سوخت مختلفو مجتمع هاگردید. در ادامه با استفاده از تابع هزینه مناسب، چیدمانشبیه سازی

 بهینه در نظر گرفته شد. چیدمان و مجتمع سوختیک گزینه به عنوان  ،های مختلف. در نهایت از میان حالتندگرفت

 سازی، پارامترهای نوترونیک، بهینه MCNPXای کاراملی،، سوخت صفحه SMR: کلیدواژه

 مقدمه:

ی بهتر از منابع انرژی در دسترس، تغییرات استراتژیک در پاسخگویی به سطح باالی تقاضا برای انرژی، مستلزم استفاده

های کوچک و امروزه توجه جهانیان به راکتورکارگیری منابع انرژی جدید است. برداری و بهترکیب انرژی مورد بهره

چنین ای از کاربردها و همپذیر برای طیف گسترده( به دلیل توانایی آنها در تولید انرژی انعطافSMR) متوسط یا مدوالر

ها همچنین از طریق سامانه ذاتی و های سوخت فسیلی، افزایش پیدا کرده است. این راکتورجایگزینی آن به جای نیروگاه

گذارند. عالوه بر این از نظر اقتصادی مقرون به صرفه بوده و برای تولید یش میعملکرد ایمنی باالتری را به نمامنفعل، 

است که  SMRیکی از راکتورهای  CAREM-25راکتور  .]1[زمان دو نوع انرژی )برق و گرما( کاربرد مناسبی دارند هم

در آرژانتین ساخته شد. در طی پژوهشی که توسط تشکر وهمکاران انجام گرفت، این راکتور به عنوان راکتور مرجع برای 

اند از: سامانه خنک کننده اولیه های منحصر به فرد این راکتور عبارتانجام محاسبات نوترونیک انتخاب شد. ویژگی

های ایمنی ذاتی و منفعل. محاسبات نوترونیک این راکتور با اولیه و سامانهیکپارچه، گردش طبیعی در مدار خنک کننده 

انجام و پارامترهای نوترونیک مانند ضریب تکثیر مؤثر، شار حرارتی  CITATIONو  MCNP ،WIMSاستفاده از کدهای 

آن است که  حاکی از CITATIONو  MCNPدست آمد. مقایسه نتایج بدست آمده از کدهای و همچنین شار سریع به
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های طراحی شده از SMRدر حال حاضر بیشتر . ]2[ضریب تکثیر مؤثر و رفتار توزیع شار نوترونی ثبات مناسبی دارند 

با این حال  ؛سازی استقابل بررسی و بهینهها SMRای سوخت کنند. هرچند هندسه میلهای استفاده میسوخت میله

 ها در نظر گرفت. SMRای استفاده شده درهای میلهجایگزینی برای سوختای را نیز به عنوان سوخت صفحه توان می

ی ای انجام گرفت، توسعههای هستهی سوختهایی که در فرانسه و در ارتباط با طراحی، ساخت و توسعهیکی از فعالیت

سازی یا به منظور شیرینهای زیردریایی، اهداف نظامی و که به عنوان سوخت برای پیشرانای کاراملی بود، سوخت صفحه

کند فراهم می 2UOاین هندسه ابزاری موثر برای غلبه بر مشکل هدایت گرمایی ضعیف  گیرند.آب مورد استفاده قرار می

های کار رفته در مجتمعهای مختلف بهشود. موادی باال و دمای پایین سوخت ممکن میی آن ترکیب توان ویژهو در نتیجه

 .اندبه خوبی شناخته شده آب سبک هایها در راکتوری کاربرد زیاد آنو زیرکونیوم(، به واسطه 2UOسوخت کاراملی )

 .]4و  3 [آورده شده است 1در شکل  ای از یک سوخت کاراملینمونه

 
 ای از یک سوخت کاراملی: نمونه1شکل

زیردریایی تحقیقاتی را انجام داد. وی سه سطح غنای  نای به منظور استفاده در پیشرابر روی غنای سوخت صفحه ایپولیتو

درصد برای سوخت نوع کاراملی  20و  7درصد را مورد بررسی و مقایسه قرار داد. به این صورت که غناهای  93و  20، 7

ای تواند به گونهدرصد می 20نشان دهنده آن بود که قلب با غنای  استفاده شدند. نتایج Cermetدرصد در نوع  93و غنای 

روز در نهایت قدرت باشد؛ اما قلب  1200درصد، یعنی  93ی قلب با غنای طراحی شود که طول عمر کاری آن به اندازه

ری در نهایت قدرت دست روز کا 600تواند به تواند در این بازه زمانی بحرانی باقی بماند و تنها میدرصد نمی 7با غنای 

انجام دادند.  Al-8O3Uبا سوخت  MW22-MTRهمچنین، شعبان و همکاران تحقیقی بر روی یک راکتور  .]5[پیدا کند 

( و بررسی آن با سوخت اصلی راکتور بود. از کد محاسباتی MOXهدف از این تحقیق، جایگذاری سوخت جدید )کاراملی 

MCNP5 جایگزینی سوخت جدید تاثیری  انیت قلب استفاده شد. محاسبات نشان داد کهبرای محاسبات نوترونیک و بحر
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درصد کاهش  14الی  235U ،7شود میزان جرم مصرفی بر روی شرایط کاری و پارامترهای نوترونیک ندارد؛ ولی باعث می

 باشد.های تحقیقاتی سازمان انرژی اتمی ایران میاین تحقیق در راستای فعالیت .]6[پیدا کند 

 روش کار:

 [.7و 5]آورده شده است  1در جدول  ای کاراملیسوخت صفحه شامل SMRی قلب یک راکتور نوعی ابعاد و پارامترها

 سازی قلب راکتور استفاده گردید.برای شبیه MCNPXدر این تحقیق از کد 

 [.7و 5] SMRای کاراملی و قلب راکتور های مربوط به سوخت صفحه: پارامتر1جدول 

 مقدار پارامتر مقدار پارامتر

 145/0  ×73325/1  ×73325/1 (cmابعاد پالک سوخت ) PWR نوع راکتور

 7 غنای سوخت )درصد جرمی( 150 (MWthتوان حرارتی)

 263/0 (cmکننده )ضخامت کانال خنک آب سبک کندکننده-نوع خنک کننده

 175  ×222/0  ×145/۸ (cmابعاد صفحات سوخت ) 175 (cmارتفاع قلب)

 4۸5/0 (cmگام شبکه ) 190 (cmقطر قلب)

 145/۸×  145/۸×  175 ها )سوخت و کنترلی(مجتمعابعاد  - -
  

 13های مختلفی برای قلب راکتور درنظر گرفته شد )تعداد ، چیدمانهای کنترلابتدا با توجه به موقعیت قرارگیری مجتمع

میانگین شار  ، راکتیویته و مقدار بیشینه به effK سازی گردید و مقادیرچیدمان(. سپس برای هر چیدمان، قلب راکتور شبیه

 شعاعی محاسیه شد. به منظور انتخاب چیدمان)های( بهینه، از تابع هزینه زیر در نرم افزار متلب استفاده گردید:

𝐶𝑜𝑠𝑡 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑊1
1

𝜌2 + 𝑊2(𝑃𝑃𝐹)2 + 𝑊3(𝑞)2                                 (1) 
 

ترتیب بیانگر راکتیویته قلب، فاکتور بیشینه توانی و گرمای تولید شده در واحد به  𝑞و  𝜌  ،𝑃𝑃𝐹در این رابطه پارامترهای  

اثرات پارامترهای مختلف بر روی تابع ضرایب وزنی به منظور یکسان سازی   𝑊3و  𝑊1  ،𝑊2چنین باشند. همطول می

بیشینه توانی و عکس میانگین گرمای عکس میانگین فاکتور عکس میانگین راکتیویته،  هزینه هستند و به ترتیب برابر با

شده در واحد طول هستند. میانگین فاکتور بیشینه توانی به دلیل ثابت بودن غنا، برابر با مقدار بیشینه به میانگین شار  تولید

های سوخت مورد ارزیابی قرار گرفت. شعاعی فرض شد.  پس از انتخاب چیدمان مناسب، تغییر تعداد صفحات در مجتمع

داده و به کمک  رییتغ نهیبه یهادمانیچ یدر هر مجتمع را برا صفحه(  19تا  15ین اساس تعداد صفحات سوخت )بر ا
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از آنجایی که با تغییر تعداد  .دیگرد هیمحاس یشار شعاع نیانگیبه م نهیشیو مقدار ب تهیویراکت ،effK ریمقاد، MCNPX کد

کند، در این مرحله بیشینه بودن تغییر می( h) ضریب انتقال حرارتو درنتیجه ( eD) صفحات، قطر ترموهیدرولیکی کانال

ضریب انتقال حرارت نیز به عنوان معیاری برای انتخاب تعداد صفحات مناسب در نظر گرفته شد. در نهایت تابع هزینه 

 دست آمد:به صورت زیر به

𝐶𝑜𝑠𝑡 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑊1
1

𝜌𝑒𝑥𝑐
2 + 𝑊2(𝑃𝑃𝐹)2 + 𝑊3(𝑞)2 + 𝑊4

1

ℎ2                                 (2) 

نیز ضریب وزنی است که برابر با عکس میانگین ضریب انتقال حرارت  𝑊4 معرف ضریب انتقال حرارت و h در این رابطه

 .باشدمی

 

 نتایج و بحث:

دست آمده مقادیر بهشده است. با توجه به آورده  2در جدول های مختلف مقادیر مربوط به تابع هزینه برای چیدمان

آورده  2ها در شکل با کمترین مقدار تابع هزینه به عنوان بهینه انتخاب شدند. نمای این چیدمان 12و  9، ۸های چیدمان

 شده است.
 

 های مختلف(: مقادیر مربوط به تابع هزینه برای چیدمان2جدول )

شماره 

 چیدمان

تابع 

 هزینه

شماره 

 چیدمان

تابع 

 هزینه

شماره 

 انچیدم

تابع 

 هزینه

شماره 

 چیدمان

تابع 

 هزینه

شماره 

 چیدمان

تابع 

 هزینه

1 9205/2 4 0454/3 7 9591/2 10 9849/2 13 9368/2 

2 9821/2 5 9182/2 ۸ 9061/2 11 0889/3   

3 9877/2 6 8877/3 9 9134/2 12 8066/2   

 

محاسبه و  2(، تابع هزینه هریک توسط رابطه 19الی  15های بهینه )در ادامه با تغییر تعداد صفحات سوخت در چیدمان

صفحه سوخت، کمترین مقدار تابع  15با تعداد  12ارائه گردید. همانگونه که مشاهده می شود، چیدمان شماره  3درجدول 

نشان  3ینه در شکل هزینه را داراست؛ از این رو به عنوان سوخت بهینه انتخاب می شود. نمای از باالی مجتمع سوخت به

ر حسب گام شبکه برای ب effKتغییرات ، Morated-Underداده شده است. به منظور اطمینان از عملکرد قلب در ناحیه 

شده نمودار  یبررس یگام ها یدر تمام ،شودیمشاهده ماز این شکل که  گونههمانرسم گردید.  4در شکل  12چیدمان 

تغییرات شار سریع و حرارتی در یک چهارم قلب برای چیدمان و سوخت بهینه قرار دارد.  Under-Morated یهیدر ناح
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آورده شده  4در جدول مجتمع سوخت بهینه با  12 دمانیمشخصات مربوط به چ ریسا اند.شدهنشان داده  5در شکل 

 است.

   
 12چیدمان شماره  9چیدمان شماره  ۸چیدمان شماره 

 های انتخاب شدهچیدمان(: نمای 2شکل )

 های بهینه: مقدار تابع هزینه برای تغییر تعداد صفحات سوخت در چیدمان(3جدول )

C.F های انتخاب شدهچیدمان تعداد صفحات برای چیدمان های انتخاب شده 

7450/3 15 

۸ 

7682/3 16 

9328/3 17 

1129/4 18 

4412/4 19 

8220/3 15 

9 
6060/3 16 

5880/4 17 

8028/3 18 

1286/4 19 

1962/3 15 
12 

2275/3 16 



 

6 

 

 ای اریانکنفرانس هسته ششمینبیست و 
گاه  -۱۳۹۸اسفندماه  ۸و۷  تهران- ه نصیرالدین طوسیصنعتی خواجدانش

3471/3 17 

5178/3 18 

7817/3 19 

 

 

 
 (: نمای از باالی مجتمع سوخت بهینه3شکل )

 
 12برای چیدمان  بر حسب گام شبکه effK(: تغییرات 4شکل )



 

7 

 

 ای اریانکنفرانس هسته ششمینبیست و 
گاه  -۱۳۹۸اسفندماه  ۸و۷  تهران- ه نصیرالدین طوسیصنعتی خواجدانش

 

 12(: مشخصات مربوط به چیدمان 4جدول )

 332 های سوختتعداد مجتمع

 41 های کنترلیتعداد مجتمع

 32۸4/1 ضریب تکثیر موثر

 247214/0 راکتیویته

 91۸234/1 نسبت بیشینه به میانگین شار شعاعی

 2117/17 (kw/m) در واحد طولگرمای تولید شده 

 3276/0 (cmکننده )ضخامت کانال خنک

 

 گیری:نتیجه

صفحه سوخت در هر مجتمع بودند، برای قلب یک راکتور نوعی  19تا  15های مختلف که شامل در این تحقیق چیدمان

SMR محاسبه شده برای توابع  ای کاراملی مورد بررسی قرار گرفتند. در نهایت با توجه به مقادیرشامل سوخت صفحه

صفحه سوخت در هر مجتمع به عنوان چیدمان بهینه از نظر پارامترهای مورد بررسی  15با  12هزینه، چیدمان شماره 

ی و قطر ترموهیدرولیکی کانال( انتخاب شار شعاع نیانگیبه م نهیشیمقدار ب ،تهیویراکت ،)گرمای تولید شده در واحد طول

بر حسب گام شبکه   effKدست آمد. نمودار تغییرات متر بهسانتی 3276/0کننده نیز برابر با گردید. ضخامت کانال خنک

 تایید شد. Under-Moderatedبرای این چیدمان رسم و قرار گرفتن در ناحیه 

 

  
 ب الف

 صفحه سوخت 15با  12حرارتی مربوط به چیدمان ب( سریع و الف( شار تغییرات (: 5شکل )
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