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بررسی تغییرپارامترهای ترموهیدرولیکی سوخت و سیال خنک کننده در هنگام استفاده از سوخت 

  SMRدوگانه دی اکسید توریوم و اورانیوم در راکتورهای 
 

 

   *عباسی، محمدرضا – (1)محمد ،موفق -(1) 

 دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده ی مهندسی هسته ای ، مهندسی راکتور(1) 

 

 چکيده:
سته یاز راکتورها یدیسل جدها ن SMR1 یا راژوالکوچک م یراکتورها ستند یاه شورها برخیکه در  ه ستفاده از از ک ، به منظور ا

 مواد ترینچگالی پُر از یکی اند. همچنین توریومیافتهتوسعهنیروی پیشرانش هسته ای در حالت ایمن و قابل اعتماد برای کشتی ها 
ست، خاکی کره این روی موجود  از انرژی ایدئال منبع یک عنوان به توانمی و دارد انرژی سنگ زغال برابر میلیون ۲۰ حدود که ا

گرفت.  در این مقاله به بررسییی و مقایسییه ی پارامتر های ترموهیدرولیکی سیییال در هنگام بردارییت حرارک زمانی که  بهره آن
ست آمده با   2UOبا حالتی که به تنهایی از  2ThOو  2UOسوخت ترکیبی از  سه ی نتایج بد ریم و در نهایت مقای ستفاده کرده با ا

 نتایج مرجع می پردازیم.

 وخت دی اکسید توریومس -آنالیز ترموهیدرولیکی – SMRور راکت :کلمات کليدي

 

 مقدمه :
 ،از کشیییورها برخیکه در  هسیییتند یاهسیییته یراکتورهااز  یدیسیییل جدها ن ۲SMR یا راژوالکوچک م یراکتورها

سال  .اندیافتهتوسعه شرانه ی هسته ای در ایاالک متحده در  رد و باعث  194۰در ابتدا تحقیقاک بر روی نیروی پی انجام 
سال  رد . در  شرانه ها  سی این پی سته ای 1955بدست آمدن نتایج مهمی در زمینه ی مهند شتی های ه  بعد از طراحی ک

راکتور در سراسر جهان ، این حاصل  مار زیادیرنیروی دریایی ایاالک متحده و جمع آوری تجربه ی عملیاتی از  توسط
ستفاده کرد.  شرانش هسته ای در حالت ایمن و قابل اعتماد برای کشتی ها ا سوخت به عمل آمد که می توان از نیروی پی

روار  سوخت برای این راکتور ها د ررایط تعویض  شران به طور معمول به این دلیل که  ستفاده در راکتور های پی مورد ا
ا غنای باال موجود بود اما پس از تصویب قطعنامه ی منع گسترش سالح های اتمی ، کشور های صنعتی پیشرفته است ب

ی دنیا مجبور به تغییر سییاختار سییوخت های موجود در این راکتور ها گشییتند.در این راکتور ها ، سییوخت های مورد 
و کشف سوخت های دوگانه و استفاده از دو نوع ماده به با تولید و درصد می بارند  ۲۰استفاده عموما در غناهایی باالی 

                                                 
1 Small Modular Reactor  
۲ Small Modular Reactor  
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. در این مقاله به بررسی فراهم رداز سوخت های با غنای باال  ی کمتر عنوان سوخت به صورک هتروژن ، امکان استفاده
مدل سییوخت به کار رفته رییده خواهیم  ۲تاثیر نوع سییوخت به کار رفته رییده در یک مجتمع سییوخت و مقایسییه ی 

 پرداخت.

 دارد انرژی سنگ لزغا برابر میلیون ۲۰ حدود که است، خاکی کره این روی موجود مواد ترینچگالی پُر از یکی توریوم

در طبیعت  که یواکت رادیو عنصری ،(Thorium) توریوم .گرفت بهره آن از انرژی ایدئال منبع یک عنوان به توانمی و

)  توریم اکسید .می رود استفاده توربینی هر انرژی تأمین و بخار تولید آب، کردن گرم برای ،می باردایزوتوپ  8دارای 

2ThO )کلوین درجه 7۰۲3) است ااکسیده تمامی بین در جوش نقاط باالترین از یکی دارای رود،می نامیده توریا که 

ته به نوع سوخت مورد استفاده در یک راکتور هسته ای باید عنصری با رکافت پذیری باال بارد. سوخت راکتور، بس(.

یوم به عنوان یک ماده راکتور می تواند رامل اورانیوم طبیعی و یا غنی رده و یا ترکیب اورانیوم با مواد دیگر بارد. اوران

این عنصر  می بارد که در بین ایزوتوپ های 233Uو  238U  ،235Uیزوتوپ ی رکافا به کار گرفته می رود که دارای سه ا

 ،235U  233وU 233پ به عنوان عامل اصلی انجام واکنش رکافت در راکتور مورد استفاده قرار می گیرند. ایزوتوU   دارای

میکنند.هدف  استفاده 235U بیشترین سطح مقطع رکافت است اما به دلیل کم بودن فراوانی این ایزوتوپ اغلب از ایزوتوپ

ک ماده ی رکافا می رود که ی 233Uاستفاده از توریم در کنار اورانیوم این است که توریم با گرفتن یک نوترون تبدیل به 

دارت حرارک و بسیار مناسب است.در این مقاله به بررسی و مقایسه ی پارامتر های ترموهیدرولیکی سیال در هنگام بر

قایسه ی ماستفاده کرده باریم و در نهایت   2UOبا حالتی که به تنهایی از  2ThO و 2UOیبی از زمانی که سوخت ترک

های تحقیقاتی سازمان انرژی اتمی ایران این تحقیق در راستای فعالیت نتایج بدست آمده با نتایج مرجع می پردازیم.

 بارد.می

 روش کار :
ن سیال و سازه می نرم افزار انسیس فلوئنت یکی از دقیق ترین نرم افزار ها در حوزه ی تحلیل مسائلی مرتبط با تعامل بی

فلوئنت برای ربیه  با استفاده از دینامیک سیاالک محاسباتی نتایج با دقت بسیار باالیی را تقریب می زند.انسیس بارد که
ی کاربر حل و سیازی معادالک بقا و مومنتوم و انرژی را برای هندسیه ی مورد نظر با توجه به نوع جریان و روش انتخاب

ربیه سازی قرار گرفته است به وسیله ی نرم افزاربه خروجی ارسال می کند.در اینجا هندسه ای که مور سالیدورکس  د 
 طراحی رده و برای ربیه سازی وارد نرم افزار رده است.

می بارد.تحلیل لوپ  4 رامل ومی بارد  Westinghouseاست که نام آن  3PWRهندسه ی مورد نظر ، قلب یک راکتور 
انجام رده با استفاده از روش تقارن بر روی یک هندسه ی سه بعدی صورک گرفته و در واقع مسئله ی حل رده یک 
هشتم یکی از مجتمع های سوخت راکتور فوق می بارد در حالت پایا می بارد که مشخصاک مورد نیاز طراحی و تحلیل 

                                                 
3 Pressurize Water Reactor 
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می توان هندسه ی مورد نظر قلب و چیدمان  1ت.همچنین در رکل آورده رده اس ۲قلب راکتور مورد نظر در جدول 
،چیدمان میله های سوخت در هر مجتمع را مشاهده کرد.ررایط حل مسئله به وسیله  ۲مجتمع های سوخت و در رکل 

 2UOدرجه ی کلوین در حالتی که سوخت فقط از  588.46ی فشار سیال ورودی به یک هشتم مجتمع سوخت با دمای 

 5۰تا  1۰و همچنین فشار خروجی با احتساب درجه در حالتی که سوخت دوگانه دارته باریم 587.58بارد و
درجه در حالت استفاده از  6۰3.69بارد و  2UOدر حالتی که سوخت  6۰5.1۲کیلوپاسکال افت فشار و دمای خروجی 

انسیس مشینگ انجام رده و تعداد المان سوخت دوگانه در نظر گرفته رده است. مش زنی هندسه با استفاده از نرم افزار 
ملیون المان می بارد.مقدار چگالی توان در هر میله ی سوخت نیز با استفاده از متوسط گیری و حل ، برابر  5ها در حدود 

 مگاواک بر حجم سوخت می بارد. ۲۰6.۲783
 

 قایسه ی خواص ترموهیدرولیکی مواد در دمای مختلفم -1جدول 

)ظرفیت گرمایی
𝐽

𝐾𝑔 𝐾
)ضریب هدایت حرارتی (

𝑊

𝑚 𝐾
)چگالی (

𝑘𝑔

𝑚3) )ردیف ماده دما)کلوین 

3۰8 3.5 1۰4۰۰ 9۰۰ 2UO 1 

76 6.1 1۰۰۰۰ 8۰۰ 2ThO ۲ 

5191 ۰.۲89 1.653 7۲5 4He 3 

75۰ 1۲۰ 31۰۰ 65۰ sic 3 

5933.5 ۰.5379۲ 69۲.13 596 O2H 5 

 

 پارامتر های طراحی قلب -۲جدول 

 7.476 قطر قرص اورانیوم دی اکسید )میلی متر( 333 )مگاواک(توان حرارتی قلب 

 8.19 قطر قرص توریم دی اکسید )میلی متر( 15.5 فشار کاری سیستم )مگاپاسکال(

 ۰.6۰5 ضخامت غالف قرص سوخت)میلی متر( 1.96 رعاع قلب ) متر مربع(

 ۰.۰498 ضخامت هلیوم)میلی متر( 11۲ تعداد مجتمع های سوخت

 5716 دبی ورودی به قلب)کیلوگرم بر ثانیه( 13*  13 مجتمع سوختسایز هر 

 588.46 دمای ورودی سیال به قلب)کلوین( 16 تعداد میله های کنترل در هر مجمتع

 6۰5.1۲ دمای خروجی سیال از قلب)کلوین( 1۲.6۰ گام بین سوخت ها )میلی متر(

 
                                                 

 مگا پاسکال در نظر گرفته رده است. ۲.5مگاپاسکال می بارد و خواص هلیوم در فشار کاری  15.5خواص آب در فشار  4
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 مع های سوخت در راکتورچیدمان مجت-1رکل 

 
 ندسه ی مربوط به تقارن یک هشتم یک مجتمع سوخته-۲رکل

همگی در دمای متوسط کاری آورده رده اند. به دلیل تغییراک کم دامنه های  1خواص مورد نظر آورده رده در جدول 
 جامد بر اثر دما از تاثیر دما بر روی خواص مواد جامد صرف نظر و خواص به صورک ثابت داده رده است. اما برای دو

دامنه ی سیال موجود در مسئله یعنی هلیوم و آب به دلیل تاثیر پذیری از مستقیم از برای دما و تغییراک خواص 
ترموهیدرولیکی این مواد ، با استفاده از نرم افزار متلب ، در بازه ی دمایی تقریبی کارکرد آن ها ،معادالک چند جمله ای 

 5ورده رده است.خواص این مواد به دست آمده است که در زیر آ
 درجه ی کلوین: 615تا  58۰روابط بدست آمده برای آب در دمای 

𝜌 (
𝑘𝑔

𝑚3
)  = −0.02299 𝛵2 + 24.6 𝛵 − 5823 

𝐶𝑝 (
𝐽

𝐾𝑔 𝐾
) = 1.337 𝛵2 − 1535 𝛵 + 446000 

𝑘 (
𝑊

𝑚 𝐾
)  = −1.203 𝛵2 + 0.012 𝛵 − 2.551 

                                                 
 زئی دارته و از متغیر بودن آن صرف نظر رده است.ل تغییراک جمگاپاسکا ۲.5ظرفیت گرمایی هلیوم در فشار  5
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𝑣𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑡𝑦 (
𝑘𝑔

𝑚 𝑠𝑒𝑐
) = −1.693 𝑒−9  𝛵2 + 1.582 𝑒−6 𝛵 − 2.627𝑒−4 

 درجه ی کلوین: 8۰۰تا  6۰۰روابط بدست آمده برای هلیوم در دمای 

𝜌 (
𝑘𝑔

𝑚3
) = 3.516 𝑒−6 𝛵2 − 0.007385 𝛵 + 5.158 

𝐶𝑝  (
𝐽

𝐾𝑔 𝐾
) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 ≈ 5191 

𝑘 (
𝑊

𝑚 𝐾
) = −5.883 𝑒−8 𝛵2 + 3.624𝑒−4 𝛵 + 0.05765 

𝑣𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑡𝑦 (
𝑘𝑔

𝑚 𝑠𝑒𝑐
) = −7.043𝑒−12  𝛵2 + 4.587 𝑒−8 𝛵 + 7.272𝑒−6 

 

 نتايج :
نتایج بدست آمده برای تغییراک پارامتر ترموهیدرولیکی دمای ورودی و خروجی آب در دو حالت یعنی زمانی که میله 

مقایسه رده است و با دقت در نتایج می توان بارد  2ThO و هم 2UOو یا زمانی که هم  2UOهای سوخت تنها حاوی 
های حاوی توریم را توجیه نمود.میزان متوسط دمای خروجی سیال برای هر دو حالت، علت استفاده از سوخت 

مقادیر به دست آمده از حل عددی به وسیله ی انسیس با نتایج بدست  با مقادیر داده رده در مقاله در جدول زیر
 آمده از کد محاسباتی  آورده رده است.

 رجعمقایسه ی مقادیر دمای سیال خروجی با م – 3جدول 

 نوع سوخت دمای ورودی دمای خروجی اختالف دما خطای محاسباک

- 16.66 6۰5.1۲ 588.46 (Ref)2 OU 

۰.۰31 16.139 6۰4.599 588.46 2OU 

- 16.11 6۰3.69 587.58 (Ref) 2& ThO 2OU 

۰.۰11 16.۲9۲ 6۰3.87۲ 587.58 2& ThO 2OU 
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مت )سمت چپ( با سوخت دوگانه )س2UOکانتور مقایسه ی توزیع دمایی خروجی سیال در حالت سوخت – 4رکل 

 راست(
 

 
 6)سمت راست( با سوخت دوگانه )سمت چپ(2UOنمودار مقایسه توزیع دما در سوخت  – 5رکل 

 
                                                 

درجه ی کلوین می  9۲8درجه ی کلوین و در صورک استفاده از سوخت دوگانه برابر  915برابر  2UOماکزیمم دمای مرکز سوخت در هنگام استفاده از  6

 بارد.
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 )سمت راست(و سوخت دوگانه)سمت چپ( 2UOسرعت سیال خروجی در زمان استفاده از سوخت  – 6رکل 

 بحث ونتيجه گيري :

با توجه به تحقیق صورک گرفته، نتایج نشان دهنده دقت باالی محاسباک و خطای قابل قبول ربیه سازی با مقادیر مرجع 

ر درجه ای دمای مرکز سوخت می رود که باعث ایمنی بیشتر د ۲۰می بارد. استفاده از سوخت دوگانه منجر به کاهش 

متر بر ثانیه در صورک استفاده از سوخت دوگانه کاهش  5/۰راکتور می گردد. همچنین سرعت سیال خروجی به میزان 

 می یابد که در نهایت منجر به بردارت حرارک بیشتر توسط سیال و کاهش دمای غالف سوخت می گردد.
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