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چکیده
هدف از این تحقیق ،بررسی رفتار ترموهیدرولیکی نانوسیاالت آلومینا به عنوان خنك کننده در بسته سو خت رآکتور  HPLWRمی باشد.
راکتورهای آب سبك با بازده

باال)(HPLWR

یکی از انواع راکتورهای آب سبك در فشارفوق بحرانی) (SCWRمی باشد که توسط اتحادیه

اروپا مورد مطالعه و طراحی قرار گرفته است .این نوع راکتور نسبت به سایر راکتورها دارای تکنولوژی ساده تر  ،بازده باال و دبی سیال خنك
کننده کمتر می باشد .هیچ گونه جوششی در این نوع راکتور وجود نخواهد داشت .معادالت بقا با بکارگیری روش حجم محدود جداسازی
شده و دستگاه معادالت جبری غیر خطی بدست آمده توسط روشهای عددی حل شده اند .نتایج بدست آمده از بررسی غلظت های مختلف
نانوذره آلومینا در خنك کننده و کندکننده با نتایج سیال آب مقایسه شده است .نتایج اولیه نشان دادند در غلظت های پایین (کمتر از 0/1
درصد کسر حجمی) استفاده از نانوسیال آلومینا به عنوان خنك کننده در قلب رآکتور  HPLWRاز سایر غلظتهای مورد بررسی مناسبتر
میباشد.
واژههای کلیدی :نانوسیال ،آنالیز ترموهیدرولیکی ،فشار فوق بحرانی
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تولید الکتریسیته و کاهش مصرف سوخت میباشد ].[1-3

 .1مقدمه

گرچه اثرات و رفتار حرارتی و نوترونیکی نانوسیاالت در

در سالهای اخیر سیاالتی حاوی ذرات معلق با ابعاد نانو بحث

رآکتورهای نسل سوم مورد مطالعه قرار گرفته است ][4-9

جدید و جذابی را در تحقیقات علمی گشودهاند ،که از آن تحت

اما به تاثیرات آن در رآکتورهای نسل چهارم ،تا کنون اشاره

عنوان نانوسیاالت نام برده میشود .نانو سیاالت که از توزیع ذرات

نشده است .در این تحقیق برای تجزیه وتحلیل ترموهیدرولیکی

با ابعاد نانو در سیاالت معمولی حاصل میشوند ،نسل جدیدی از

نانوسیاالت به عنوان خنك کننده در بسته سوخت رآکـتور

سیاالت با پتانسیل بسیار زیاد در کاردبرهای صنعتی هستند .اندازه

 HPLWRاز روش تحلیل زیرکانال استفاده شده است .زیرکانال

ذرات مورداستفاده در نانو سیاالت از  1نانومتر تا  100نانومتر می

معموال به جریان عبوری از میان میله سوخت مربوط میشود.

باشد .این ذرات از جنس ذرات فلزی آلومینیوم اکسید ()Al2O3

برای تجزیه و تحلیل رفتار یك مجتمع سوخت معموال از روش

واکسید مس ( )CuOهستند .سیاالت متداولی که در زمینه انتقال

تحلیل زیرکانال استفاده میشود زیرا در این روش عالوه بر

حرارت استفاده میشوند ضریب هدایت حرارتی پایینی دارند.

محاسبه پارامترهای ترموهیدرولیکی نظیر فشار ،دما و سرعت در

ذرات نانو با توزیع در سیال پایه باعث افزایش ضریب هدایت

خنك کننده توزیع دما در سوخت نیز محاسبه می گردد .از آنجا

حرارتی سیال ،که یکی از پارامترهای اساسی انتقال حرارت

که در کتابخانه کدهای ترموهیدرولیکی موجود نظیر

محسوب میشود ،میگردند .نانوسیاالت به علت دارا بودن

COBRA-

 ENو  RELAP5فقط ویژگیهای حرارتی سیال آب در محدوده

خواص ترموهیدرولیکی بهبود یافته نسبت به سیال خالص ،امکان

فشار رآکتورهای  PWRمعمول وجود داشت الزم بود برای تجزیه

و استعداد استفاده های فراوانی دارند ،از جمله در صنایع هستهای

تحلیل رفتار رآکتور  HPLWRیك برنامه ترموهیدرولیکی با لحاظ

و در نیروگاههای هستهای نیز می توان از نانوسیاالت جهت بهبود

نمودن جداول ترمودینامیکی آب در محدوده فشار فوق بحرانی

انتقال حرارت ،کاهش حجم رآکتور ،افزایش ایمنی و کاهش

و در نظر گرفتن ویژگیهای حرارتی نانوسیال ارائه شود .بدین

هزینههای ساخت نیروگاه ،بهره برد ] .[1راکتورهای آب سبك

جهت یك برنامه ترموهیدرولیکی جدید برای بسته سوخت

تحت فشار ما فوق بحرانی ( )HPLWRیکی از شش نوع راکتور

رآکتور  HPLWRارائه گردید.

تحت طراحی نسل چهارم میباشند .در این نوع راکتور ،آب سبك

 .2روش کار

با فشار  25 MPaبه عنوان سیال خنك کننده و کند کننده مورد
استفاده قرار می گیرد .طراحی این نوع راکتور بر اساس تکنولوژی

 .1.2استخراج معادالت بقاء ][10

به کار رفته در راکتورهای آب سبك ( )LWRو نیروگاههای با
سوخت فسیلی در فشار باال انجام گرفته است .این نوع راکتور

 .1 .1 .2معادله بقای جرم

نسبت به سایر راکتورها دارای تکنولوژی سادهتر  ،بازده باال و دبی

معادالت بقا جرم در حجم کنترل انتخابی ، kشامل جریان

سیال خنك کننده کمتر میباشد .هیچ گونه جوششی در این نوع

محوری و عرضی بین کانالهای مجاور میباشد .معادله فوق بیان

راکتور وجود نخواهد داشت ،بنابراین دمای خنك کننده بدون

میکند که جریان خروجی از زیر کانال شماره  ،kشامل جریان

محدودیت میتواند افزایش یابد .بازده باال باعث کمتر بودن هزینه

ورودی به این کانال و جریانهای عرضی از کانالهای مجاور
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میباشد .جریانهای عرضی توسط اختالف فشار بین دو کانال
مجاور و همچنین جریانهای اغتشاش به وجود می آید.

()1
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)  𝑞 ̒(𝑚𝑊2معرف گرمای اضافه شده به زیر کانال  kاز میلههای

J

 0
  S kj Gkj

سوخت مجاور میباشد h(kJ/kg) .معرف آنتالپی نانو سیال می-

j

در معادله فوق )𝑚(𝑍∆ معرف ارتفاع حجم کنترل انتخابی،

باشد .عبارتهای در سمت چپ معادله معرف نرخ افزایش آنتالپی

)t (s

نانوسیال ،تغییرات محوری آنتالپی و آنتالپی منتقل شده در اثر

معرف زمان Skj (m) ،بیانگر فاصله عرضی مابین دو زیر کانال

جریان عرضی دگرسویی و اغتشاش میباشد.

مجاور  ρ(kg/m3) ، j,kمعرف دانسیته نانو سیال  u(m/s) ،معرف
باشد G .و * Gمعرف
̒
سرعت سیال در حجم کنترل انتخابی می

 .2.2مدل انتقال حرارت بین سوخت و خنك کننده

جریان عرضی اغتشاش و دگرسویی بین دو کانال مجاور میباشد.
 .1.2.2معادله انتقال حرارت جابجایی
 .2 .1 .2معادله بقای مومنتم محوری
) (  u
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با توجه به مقاومتهای حرارتی بین سطح خارجی دیواره
A

غالف و بالك سیال ،معادله انتقال حرارت به صورت زیر نوشته
میشود.
()5

J

 u
  Skj Gkj
kj
j

در این معادله  ،Twدمای دیواره غالف و  ،Tbدمای توده سیال

ضریب  Ckدر معادله مومنتوم به صورت زیر نمایش داده میشود:
()3

f
2De

q
q

hnf 2Rco hnf

Tw  (Tw  Tb ) 

خنك کننده میباشد ،hnf .ضریب هدایت حرارتی نانوسیال می-

Ck 

باشد که وابسته به مشخصات نانوسیال در قلب رآکتور می باشد

که در این معادله) P(Paمعرف فشار سیال در حجم کنترل انتخابی

[ .]11بنابراین میتوان نوشت:

از زیر کانال f ،معرف ضریب اصطکاک De(m ) ،قطرهیدرولیکی،

Nunf K nf

()6

) A(m2معرف سطح مقطع زیر کانال ) ρ)kg/m3معرف چگالی

D

hnf 

تا کنون مدلهای تئوری و تجربی بسیاری جهت محاسبه

سیال  ∆𝑍(𝑚)،معرف ارتفاع حجم کنترل انتخابی 𝑔(𝑠𝑚2) ،شتاب

هدایت حرارتی نانوسیاالت ارائه شده است .در این مدلسازی از

جاذبه و)  𝑢𝑘 (𝑠𝑚2و )  𝑢𝑗 (𝑠𝑚2سرعت های محوری در زیرکانال

مدلی که توسط  Xuanو همکارانش ارائه شده بود به دلیل انطباق

های مجاور  kو  jمیباشد.

مناسب با نتایج آزمایشگاهی و شرایط فیزیکی مسئله انتخاب
گردید [.]12

 .3 .1 .2معادله انرژی داخلی

0.2324

()7

معادله انرژی داخلی را نیز میتوان به همین ترتیب استخراج
نمود.
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در این رابطه  Kpرسانش حرارتی نانو ذره Kf ،رسانش حرارتی
سیال پایه (آب) و Remعدد رینولدز بهینه شده میباشد .ثابت

میباشند.

C

 .3.2ویژگیهای حرارتی نانوسیال آلومینا

وابسته به نوع نانوذرات میباشد که برای نانوذره آلومینا در آب
مقدار آن برابر  1است .عدد رینولدز بهینه شده در رابطه ( )7وابسته

در مدلسازی انجام شده نانوسیال آلومینا به عنوان خنك کننده

به نوع نانوذرات و ابعاد آنها میباشد و از رابطه زیر محاسبه می-

و کند کننده در غلظتهای مختلف نانوذرات از  0/0001تا 5

گردد.

درصد حجمی در نظر گرفته شده است .در جدول  1ویژگیهای
1

حرارتی نانوذرات آلومینا با آب مقایسه شده است [.]15

1  18k BT  2
Re m 
 f   p d p 

()8

جدول  .1مقایسه ویژگیهای حرارتی نانوذرات آلومینا با آب

ضریب انتقال حرارت در رابطه ( )6در جریان آشفته برای لوله
(کانال)های دایرهای از طریق معادله زیر محاسبه میگردد [.]12
()9
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در این معادله رینولدز و پرانتل از معادالت زیر بدست میآیند:

 nf vD
 nf

()10

Re nf 

 nf Cnf

()11

K nf

 .3نتایج
در شکل ( )1چیدمان میلههای سوخت در یك مجتمع

Prnf 

سوخت رآکتور  HPLWRنشان داده شده است.

 Pakو  ]13[ Choدر سال  1998رابطهای را برای لزجت
نانوذرات آلومینا در آب ارائه نمودند که توافق خوبی با نتایج
تجربی داشت:
()12

) nf   f (1  39.11  533.9 2

 .2.2.2معادله هدایت حرارتی []14
شکل  .1چیدمان میله های سوخت در یك مجتمع

معادالت هدایت حرارتی در سوخت و غالف در جهت

سوخت رآکتور ]10[ HPLWR

در مدلسازی انجام شده برای مقایسه رفتار نانوسیاالت نسبت

شعاعی به صورت زیر میباشد:
()13

1 d 
dT 
 K fuel r
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به سیال آب ،از شرایط مرزی یکسانی استفاده شده است که شامل
شار حرارتی ،فشار خروجی ،دبی و دمای ورودی یکسان میباشد.
از آنجا که نانوذره آلومینا مطابق محاسبات نوترونیکی نانوذره
مناسبتری ارزیابی گردید این بخش از محاسبات بر روی این

در این معادالت  Kfو  Kcبه ترتیب ضریب هدایت سوخت

نانوذره متمرکزشده است .از طرفی با توجه به مراجع ذکر شده

و غالف میباشند که مقادیر آنها تابعی از دمای سوخت و غالف
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روابط تجربی مربوط به ویژگیهای نانوسیال آلومینا تا محدوده

با توجه به اینکه دبی یکسانی برای غلظت های مختلفی از

کسر حجمی  5درصد معتبر میباشد لذا نتایج این بخش از

نانوسیال در نظر گرفته شده است ،لذا بنابر قانون پیوستگی جرم

محاسبات تا این غلظت ارائه می گردد .در شکل ( )2توزیع

و با توجه به اینکه سطح مقطع کانال ثابت مانده است ،هر چقدر

محوری چگالی خنك کننده در گرمترین کانال خنك کننده برای

غلظت نانوسیال در قلب افزایش یابد به تبع آن سرعت نانوسیال

سیال آب و نانوذره آلومینا در درصدهای حجمی مختلف ارائه و

در قلب کاهش پیدا می کند به گونهای این روند کاهش عکس

با یکدیگر مقایسه شده اند .واضح است ،با افزایش درصد حجمی

رفتار چگالی خنك کننده می باشد .توزیع ضریب انتقال حرارت

نانو ذرات ،چگالی خنك کننده مطابق رابطه ( )2افزایش مییابد.

بین سطح خارجی غالف سوخت و خنك کننده در شکل ()4
برای سیال آب و نانوذره آلومینا در درصدهای حجمی مختلف
ارائه و با یکدیگر مقایسه شده اند.

شکل .2توزیع محوری چگالی خنك کننده در غلظت های
مختلف نانوذرات آلومینا

اما به علت افزایش دمای سیال در طول کانال خنك کننده ،سیال
منبسط شده در نتیجه چگالی خنك کننده در امتداد طول کاهش

شکل .4توزیع محوری ضریب انتقال حرارت نانوسیال آلومینا در

می یابد .در شکل ( )3توزیع محوری سرعت در گرمترین کانال

خنك کننده

خنك کننده در غلظت های مختلفی از نانوسیال آلومینا با آب

نتایج نشان می دهند ضریب انتقال حرارت در طول کانال افزایش

مقایسه شده است.

یافته و به ماکزیمم مقدار خود در دمای شبه بحرانی می رسد و
سپس شروع به کاهش می کند .بیشترین مقدار ضریب انتقال
حرارت در ارتفاع تقریبی 1/3 mمشاهده میشود .اما در غلظت-
های مختلف نانوذرات در خنك کننده رفتار متفاوتی از افزایش
ضریب انتقال حرارت مشاهده میگردد .هر چقدر غلظت
نانوذرات در خنك کننده افزایش مییابد ضریب انتقال حرارت
نیز بیشتر می شود اما از غلظت  0/1درصد به باال این روند
افزایشی عکس شده به گونه ای در غلظتهای باالتر شاهد کاهش
ضریب انتقال حرارت سیال میباشیم .دلیل این گونه رفتار متفاوت

شکل .3توزیع محوری سرعت نانوسیال آلومینا در خنك کننده

به ویژگیهای منحصر به فرد سیال در فشار فوق بحرانی و نوسان
ضریب انتقال حرارت در چنین شرایطی برمی گردد .در غلظت
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های  1درصد حجمی و باالتر از آن به دلیل افزایش لزجت سیال

مالحظه می گردد با افزایش درصد حجمی نانو ذرات ،دمای خنك

و کاهش سرعت سیال مطابق شکل ( )3باعث کاهش عدد رینولدز

کننده کاهش می یابد .دلیل کاهش دمای خنك کننده یکی به علت

سیال شده ،بنابراین عدد ناسلت و به تبع آن ضریب انتقال حرارت

رفتار متفاوت ضریب انتقال حرارت مطابق شکل ( )4می باشد و

کاهش می یابد .در شکل ( )5توزیع محوری فشار در گرمترین

دیگری به تغییرات فشار و دبی سیال با افزایش غلظت نانوذرات

کانال خنك کننده برای سیال آب و نانوذره آلومینا در درصدهای

برمی گردد .با افزایش غلظت نانوذرات ،سرعت سیال کاهش می

حجمی مختلف ارائه و با یکدیگر مقایسه شده اند.

یابد در نتیجه فشار نیز در گرم ترین کانال خنك کننده افزایش
می یابد.
بنابراین جهت یکسان سازی فشار در خروج از همه کانالها ،دبی
سیال در چنین شرایطی افزایش می یابد .افزایش دبی باعث
افزایش ضریب اصطکاک و درنتیجه افزایش افت فشار خواهد
شد .از طرفی افزایش دبی سیال در هر حجم کنترلی باعث می
گردد جرم بیشتری از سیال در مقابل هر بخش از سطوح انتقال
حرارت (دیواره غالف) واقع شود .این امر منجر به کاهش دمای
سیال می گردد .توزیع محوری دمای سطح خارجی غالف در گرم

شکل .5توزیع محوری فشار نانوسیال آلومینا در خنك کننده

ترین میله سوخت در غلظت های مختلف نانوذره آلومینا در خنك

در مدل محاسباتی ،دبی ورودی به زیر کانالهای خنك کننده به

کننده در شکل ( )7ارائه شده است.

گونه ای تنظیم شده است که فشار خروجی در تمامی کانال های
موازی برابر باشد .شبکه نگهدارنده میله های سوخت ،باعث ایجاد
نوسانهایی در توزیع افت فشار محوری می گردد .در شکل()6
توزیع محوری دما در گرمترین کانال خنك کننده برای سیال آب
و نانوذره آلومینا در درصدهای حجمی مختلف ارائه و با یکدیگر
مقایسه شده اند.
شکل  .7توزیع محوری دمای غالف در گرم ترین میله
سوخت در حالت نانوسیال آلومینا به عنوان خنك
کننده

توزیع محوری دمای سطح خارجی غالف با افزایش شار حرارتی،
دمای خنك کننده و ضریب انتقال حرارت افزایش می یابد .در
محدوده ای که ضریب انتقال حرارت بیشترین مقدار خود را
داراست ،دمای سطح خارجی غالف کاهش می یابد و سپس با
شکل  .6توزیع محوری دمای نانوسیال آلومینا در خنك کننده

24

نشریه تابش و فناوری هسته ای

سامان تشکر

دوره  ،4شماره  ،2تابستان 1396

کاهش ضریب انتقال حرارت ،دمای سطح خارجی غالف افزایش

می کند .بیشترین مقدار ضریب انتقال حرارت در ارتفاع تقریبی

مییابد .توزیع محوری دمای متوسط سوخت در شکل ( )8ارائه

 1/3mمشاهده می شود .در محاسبات انجام داده شده نشان داده

شده است .توزیع محوری دمایی سوخت در نواحی پایینی بسته

شده است که دمای مرکز سوخت و دمای غالف در داغ ترین

سوخت به ماکزیمم مقدار خود می رسد .پیك قدرت ایجاد شده

کانال از مقدار مجاز در نظر گرفته شده برای آن تجاوز نمی کند.

در پایین زیر کانالها به دلیل کمتر بودن ضریب انتقال حرارت

بیشترین مقدار دمای خنك کننده و غالف در نواحی خروج از

بیشتر میباشد.

بسته سوخت و بیشترین مقدار دمای سوخت در ارتفاع 0/6m
بدست آمده است .نتایج نشان می دهند در درصدهای حجمی
بسیار پایین ،نتایج حاصل از نانوسیال با سیال آب تفاوت چندانی
ندارد .اما از درصد حجمی  0/1درصد (کسر حجمی  )0/001به
باال تغییرات قابل توجه خواهد بود.دمای متوسط سیال خنك کننده
آب در خروج از بسته سوخت برابر با  490 ºCمی باشد .اما با
اضافه نمودن نانوذرات به خنك کننده و کند کننده ،دمای خروجی
از داغ ترین کانال کاهش می یابد در حالی که متوسط دمای خروج
از بسته سوخت تقریبا ثابت می ماند .که دلیل این امر را می توان

شکل  .8توزیع محوری متوسط دمای میله سوخت در حالت

تغییرات ضریب انتقال حرارت و دبی سیال در نتیجه وارد نمودن

نانوسیال آلومینا به عنوان خنك کننده

نانوذرات دانست .بنابراین ایمنی راکتور در چنین حالتی در
مواجهه با حوادث گذرا افزایش می یابد.
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ABSTRACT
The present article is a thermal–hydraulic analysis of the nanofluid in HPLWR fuel assembly. The
High-Performance Light Water Reactor (HPLWR) is the European version of the Supercriticalpressure Water Cooled Reactor (SCWR). Light water reactors at supercritical pressure, being
currently under design, are the new generation of nuclear reactors. Supercritical water cooled reactors
(HPLWR & SCWR) are essentially light water reactors (LWRs) operating at higher pressure and
temperature. HPLWRs achieve high thermal efficiency (i.e., about 45% vs. about 35% efficiency for
advanced LWRs) and are simpler plants as the need for many of the traditional LWR components.
The governing equations include energy, mass and momentum equations beside thermal–hydraulic
equations are solved numerically using the finite volume (upwind) method. Thermal hydraulic results
using nanofluid in coolant and moderator channel are discussed and compared to pure water results.
The achieved results show that the Al2O3 with volume fraction less than 0.1 percent is the optimum
case.

Keywords: Nanofluid, Thermal–hydraulic analysis, HPLWR, supercritical pressure.
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