
ی���ن ����ا�س ���ه �ی
  ��ان ���ت و 

گاه ���ھان ۱۳۹۳ا���د ماه  ۷و۶  دا��

 

 21st Iranian Nuclear Conference 25-26Feb 2015 University of Isfahan 

 

  اي با استفاده از مدل شار رانشیهاي دوفاز در مولد بخار هستهحل عددي جریان

  

  منوچهر بهفرنیا: فرغالمرضا انصاري: محمد حسین استکی: منصور طالبی : ولی اله غضنفري

 ايپژوهشگاه علوم و فنون هسته -1

 ايهاي نوین، گروه مهندسی هستهدانشگاه اصفهان، دانشکده علوم و فناوري -2

  

  :چکیده 

سازي مولد  برایشبیه. با استفاده از مدل شار رانشی تحلیل ترموهیدرولیکی شده است VVER-1000افقی مولد بخار مقالهدر این 

معادالت شار رانشی  ++Cنویسی زبان برنامه بهUDFنوشتن با.گیري شده است بهره FLUENTافزار معتبر  بخار از نرم

هاي دو فازي با توجه به اینکه اعتبار و برتري مدل شار رانشی نسبت به مدل .شودمی افزار اعمالدر نرم هاي لغزشی وسرعت

اي از این مدل جدید استفاده  دیگر در مسائل مختلف به اثبات رسیده است براي تحلیل ترموهیدرولیکی در مولد بخارهسته

یر کارهاي تحقیقاتی مقایسه گردیده و دقتمدل هاي آزمایشگاهی و نتایج سا دادهحاضر با  کارنتایج بدست آمده از .شده است

  .گردداي اثبات میهاي بخار هستهشار رانشی براي تحلیل مولد

  ، انتقال حرارت،جریاندوفازي،مدلشاررانشیVVER-1000مولدبخار: واژهکلید

  

�〈��〉

��
+

�

��
(〈ρ�〉v��) = 0 )1(  

  :معادلهپیوستگیفازگازي

�〈��〉��

��
+

�

��
�〈α�〉ρ�v��� = 〈Γ�〉 −

�

��
�

〈��〉����

〈��〉
v���� )2(  

 :معادلهممنتوممخلوط

�〈��〉���

��
+

�

��
(〈��〉�̅�

� ) =

−
�

��
〈��〉 +

�

��
〈��� + ���

� 〉 − 〈��〉�� −  
��

��
〈��〉�̅�

� −
�

��
[

〈��〉�� ��

��� 〈��〉�〈��〉
�̅��

� ] )3(  

  :انرژیمخلوط–آنتالپیمعادله

�〈��〉���

��
+

�

��
�〈ρ�〉h��v��� = −

�

��
(q + q�) +

��
����

�
−

�

��

〈�� 〉����

〈��〉
∆h��v���   +  〈ϕ �

� 〉 )4(  

که فرم تابع آن به صورت زیر  گردند یمظاهر ) ���v(هاي سرعت رانشی درترمي حاضر ها فرمولتأثیرات پخش در 

  :است

v��� = v����〈�� 〉,〈��〉, �� ,�̅� ,���.� )5(  

ي ها تیکمباید داده شود که تابعیاز 〈�Γ〉جرمی فاز گازي  چشمهبراي در نظر گرفتن انتقال جرم در سراسر سطح،

  :زیر است
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در ابتدا، . هاي مختلف اهمیت فراوانی دارد هاي گوناگون و با هندسهبراي سیستم قابلیت استفاده از مدل شار رانشی

تر از قطر  ها بزرگ اگر قطر لوله. استفاده بوده است هاي با قطر کم قابل هاي خاص مانند لوله این مدل براي هندسه

افقی که داراي قطرهاي هیدرولیکی سازي مولد بخار  شد؛بنابراین براي شبیه اي ناپایدار می شد جریان لخته معینی می

ها با یکدیگر را به عنوان یک قطر هیدرولیکی  در مولد بخار فضاي بین لوله .یمدخور مختلفی است به مشکل بر می

همان طور که . گیریم ها وپوسته مولد بخار را به عنوان قطرهاي هیدرولیکی مختلف در نظر می و فضاي بین لوله

ن مشکلبا در ای. افتد گفته شد مشکل ناپایداري در قطرهاي بزرگ و به خصوص براي کسر خألهاي بزرگ اتفاق می

  ].6[ها و تأثیر جریان توربوالنسی حل خواهد شد  نظر گرفتن تأثیرات مختلف از قبیل تأثیر دیواره لوله

Ishii وHibiki  هاي مختلف  مدل شار رانشی را براي قطرهاي مختلف هیدرولیکی و براي رژیم 2010در سال

اي در دو حالت باقطرهاي بزرگ و کوچک بیان  لختهسرعت رانشی براي جریان ]. 6[ اند جریان دو فازي توسعه داده

  :شده است

 :هاي با قطر کمي براي لولها لختهسرعت رانشی در جریان  -1
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  :هاي با قطر زیادلولهي براي ا لختهسرعت رانشی در جریان  -2
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به UDFبا نوشتن  اي در دو حالت باقطرهاي بزرگ و کوچک براي جریان لخته بدست آمدهسرعت رانشی روابط 

  .شودمیتر شدن حل دقیقافزار، وارد حل عددي شده و باعث و کوپل آن با نرم  ++Cزبان 

  روش کار

این مولد بخار ساخت روسیه و از نوع افقی . است PGV-1000مولد بخار مورد بررسی در این پروژه مولد بخار 

ترموهیدرولیکی  هندسی و مشخصات. آید مولد بخار یک نوع مبدل حرارتی تماسغیرمستقیم به حساب می. است

هاي سیال  در این پروژه جریان. به صورت کامل آورده شده است 2و  1در جدول  در مولد بخارهاي موجود  جریان

طرف ثانویه مولد بخار بر خالف طرف اولیه، یک جریان دو فازي . سازي شده است در طرف ثانویه مولد بخار شبیه

تگی، ممنتوم و انرژي حل بندي آن، معادالت پیوس و شبکه روند کار به این صورت که پس از رسم مدل. است

قابلیت  افزار نرماین . استفاده شده است CATIAافزار  نرم هاي هندسی براي رسم مدل از یچیدگیپبهدلیل .اند شده
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رسم گردیده x-zو x-yدر دو نماي  مدل سازي حاضر، یهشببراي . میزان پیچیدگی را دارد باهررسم هرگونه هندسه 

  ).2و شکل  1شکل (شدهاست  GAMBITافزار نرموارد  و

  

  

  

 
 
 
 

  

هاي خروجی قابل خواندن براي باید فرمت فایل GAMBITبه  CATIAبراي انتقال مدل کشیده شده از 

 .شود می استفادهExportو Importهاي  ینهگزباشند که براي این منظور از  GAMBITافزار نرم

 
 x-zمولد بخار رسم شده در نماي : 2شکل x-yمولد بخار رسم شده در نماي :1شکل

  نتایج

درجه  590تا  480دمایی در مولد بخار بین تغییرات . شود در این قسمت به تحلیل حرارتی مولد بخار پرداخته می

 گردد یمرآکتور که در قسمت داغ مولد بخار وارد  کننده خنکو  480که آب تغذیه ورودي با دماي  ستکلوین ا

شود با دور شدن از پایه داغ به طرف پایه سرد از  همان طور که مشاهده می. درجه کلوین دارد 590یی برابر با دما

 دو توزیع دما در  4و3يها شکلدر . شود زیرا شار حرارتی در پایه داغ بیشتر از پایه سرد است میدماي بخار کاسته 

هدف از این قسمت نشان دادن چگونگی روند حل . مراحل ابتدایی حل نشان داده شده است در x-zو  x-yنماي 

  . ستصورت مرحله به مرحله ا به مسئله

  

  

  

 VVER-1000  پارامتر

  16×5/1 (mm)ها  قطر و ضخامت دیواره لوله

  10/11 (m)ها  طول متوسط لوله

  ها ها در بسته لوله آرایش تیوپ

گام شبکه در امتداد محور  - 

 (mm)عمودي 

گام شبکه در امتداد محور افقی  - 
(mm)  

  زیگزاگ

19  

23  

 VVER-1000  پارامتر

  750  (MW)قدرت حرارتی 

  27/6  (MPa)فشار بخار 

  164- 220 ℃)(دماي آب تغذیه

کننده به مولد  دماي خنک

  ℃)(بخار

320  

��کننده  دبی خنک

��
)( 21200  

  7/15  کننده فشار خنک

 مشخصات ترموهیدرولیکی مولد بخار:2جدول

ــدول  مشخصــات هندســی مولــد   :  1ج
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یر کسر حجمـی بخـار حـل مسـئله بـه صـورت پایـدار انجـام         مقادبراي بررسی صحت مدل شار رانشی و محاسبه

هـاي مختلـف    حجمی بخار در مکان مقادیر کسرها در طراحی مولد بخار، فاکتورترین  یکی از مهم.)5شکل (گیرد یم

تواند باعث آسـیب سـطحی لولـه و خـوردگی آن      است، زیاد بودن مقدار کسر حجمی بخار در یک نقطه خاص می

 .شود می

 
 

  

توزیع دما در مولد بخار در مرحله اول حل : 3شکل 

د بخار در مرحله دوم حل لتوزیع دما در مو: 4شکل

 توزیع کسر حجمی بخار در مولد بخار: 5شکل 
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نتایج . شودمیزمایشگاهی مقایسه بخار، این مقادیر با نتایج آ محاسبه عددي کسر حجمیپروژه بعد از در این 

. [8]است PGV-1000آزمایشگاهی مربوط به نیروگاه قدرت نوورونجز است که مولد بخار در آن نیروگاه نیز

در سال  .دهد حجمی بخار در نقاط مختلف را نشان میگیري کسر  فتن حسگرها براي اندازهمحل قرار گر 6شکل

2008kroshilinاستفاده از کد  باBAGIRA  آقاي صفوي  با استفاده از کد  2013و در سالCFX به محاسبه کسر

و نتایج را با نتایج آزمایشگاهی نیروگاه نوورونجز که  ندااند، پرداختهها واقع شدهحجمی بخار در نقاطی که حسگر

ها قرار ر حجمی بخار در همان نقاطی که حسگردر کار حاضر کس ].7و 8[ندآورده شده مقایسه کرده ا 3در جدول 

مقایسه روش . شده استهاي آزمایشگاهی نیروگاه نوورونجز مقایسه دادهها وهاي آنکار اسبه گردیده و بادارند مح

  .ستي آزمایشگاهی حاکی از دقت خوب مدل شار رانشی براي تخمین کسر حجمی بخار اها دادهحاضر با 

 
  ]8[گیري کسر حجمی بخار محل قرار گرفتن حسگرهاي اندازه :6شکل 

 ]7و 8[مقایسه کسر حجمی بخار در نقاط مختلف: 3جدول 

محل قرار 

- گرفتن سنسور

 ها

هاي داده

 آزمایشگاهی

(2008) 

kroshilin(20
08) 

 صفوي

(2013) 

سازي شبیه

 انجام شده

�� 0.30 0.27 0.44 0.32 
�� 0.43 0.43 0.56 0.45 

�� 0.45 0.46 0.51 0.48 

�� 0.76 0.53 0.9 0.68 

�� 0.70 0.78 0.76 0.66 

�� 0.55 0.60 0.62 0.61 
��� 0.45 0.41 0.42 0.46 

��� 0.55 0.59 0.61 0.53 

��� 0.50 0.56 0.49 0.48 

��� 0.52 0.44 0.52 0.46 
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  گیري بحث و نتیجه

براي . اي انجام شده است در مولد بخار هستهتحلیل ترموهیدرولیکی جریان سیال و انتقال حرارت در این پروژه 

یکی از اهداف مهم براي انجام این کار، استفاده از . ه استدشاستفادهمحدود از روش حجم  مذکورحل عددي 

هاي این روش براي تخمین کسر  اي و اثبات توانایی روشی جدید براي تحلیل ترموهیدرولیکی مولد بخار هسته

شود که کسر حجمی بخار با  سازي حاضر مشخص می با بررسی نتایج بهدست آمده از شبیه. حجمی بخار است

ش یافته است و مقدار آن در ناحیه قسمت گرم به علت زیاد بودن شار حرارتی در این افزایش ارتفاع افزای

در نواحی باالیی مولد بخار که تولید گرما و شار حرارتی موجود نیست و عالوه بر آن سیستم . قسمت،بیشتر است

ا مقایسه نتایج بهدست ب.یابدکند کسر حجمی بخار کاهش می آب تغذیه هم آب سرد و سنگین را وارد مولد بخار می

آمده از پروژه حاضر با نتایج سایر کارهاي تحقیقاتی که در زمینه مولد بخار افقی انجام گرفته است و همچنین با 

 .هاي آزمایشگاهی، اعتبار و دقت مدل شار رانشی به خوبی اثبات شده است مقایسه با داده
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