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چکیده
ارزیابی نیروگاههای هستهای از نقطه نظر ایمنی و صرفه اقتصادی نیازمند آگاهی از چگونگی رفتار سوخت در شرایط متفاوت میباشد.
بررسی وضعیت ناحیه حاشیهای قرصهای سوخت هستهای به دلیل آزادسازی بیش از اندازه گازهای حاصل از شکافت ،کاهش ضریب
هدایتی و مصرف باالی سوخت در این ناحیه در مقایسه با نواحی داخلی قرص سوخت از اهمیت زیادی برخوردار میباشد .به دلیل
اهمیت رفتار سوخت در مصارف باالی سوخت ،در این مقاله ،کمیتهای متفاوتی مانند توزیع محصوالت شکافت ،مصرف سوخت و
دانسیته اتمی آکتینی دها و اختالفشان در راستای شعاعی قرص با افزایش مصرف سوخت و سایر عوامل مانند دما و دانسیته توان در یک
قرص سوخت راکتور  VVER-1000در شرایط کارکرد راکتور توسط کد  MCNPX2.7مطالعه شده است .برای محاسبه توزیع شعاعی دما و
تحلیل اثر مصرف سوخت بر روی آن ،برنامهای به زبان  FORTRANنوشته شد ،که در آن با استفاده از روابط انتقال حرارت موجود به
بررسی رفتار سوخت میپردازد .نتایج حاصل ،توانایی انجام محاسبات شعاعی با مدل ارائه شده در  MCNPX2.7و برنامهی مذکور را نشان
میدهد.

واژههای کلیدی :توزیع شعاعی مصرف سوخت ،کد  ،FORTRAN ،MCNPXراکتور .VVER-1000


تهران ،دانشگاه شهید بهشتی ،دانشکده مهندسی هستهای

پست الکترونیکیmah.amiri@mail.sbu.ac.ir :
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مصارف باالی سوخت ،به دلیل وابستگی بسیار زیاد ترکیب

 .1مقدمه
بررسی اتمهای موجود در مجتمعهای سوخت راکتور در

سوخت به تحلیل مکانیکی و گرمایی که آن هم به مصرف

سراسر طول سیکل کارکرد آن ،به جهت اطالع از مواد موجود

سوخت مرتبط میباشد بسیار مشکل است ،به عنوان مثال با

درون سوخت بسیار مفید میباشد .زمانی که سوختهای هسته-

افزایش مصرف سوخت غلظت مواد در آن تغییر میکند ،که این

ای در شرایط عملیاتی و در معرض تابش قرار میگیرند،

مورد در ناحیه حاشیهای سوخت برای  Pu-239بسیار محسوس

مجموعه تغییرات پی در پی در توزیع محتوی سوخت شامل

است و با افزایش مصرف سوخت مقدار تولیدی  Pu-239نیز

مواد شکافت پذیر و محصوالت شکافت حاصل میگردد .در

افزایش مییابد [.]4
برای تخمین میزان مصرف سوخت و همچنین توزیع غلظت

سوخت تازه ،مواد شکافت پذیر که عمدتا شامل  U-235می-

هستهها در آن ،مدلهای متفاوتی ارائه گردیده استRADAR .

باشد ،معموال به طور یکنواخت در سوخت توزیع شده است.

2

یکی از اولین برنامههایی بود که میزان تولیدی  Pu-239را در

بنابراین ،محصوالت شکافت و توزیع توان هر دو با اختالف

نزدیکی دیوارهی سوخت محاسبه میکرد RADAR .تنها Pu-

نسبتا جزیی ،در راستای شعاعی و محوری سوخت ایجاد می-
شوند .به همین صورت ،با افزایش مصرف سوخت نیز یک

 239را در نظر میگرفت و مابقی ایزوتوپهای پلوتونیوم مانند

ساختار غیریکنواخت از ایزوتوپهای پلوتونیوم شکافت از

 Pu-241 ،Pu-240و  Pu-242را مورد بررسی قرار نمیداد .سپس
مدل  3TUBRNPارائه گردید .این مدل را میتوان توسعه یافته

طریق جذب رزونانس نوترونهای فوق حرارتی توسط U-238

و بعد از آن با واپاشی  و تبدیل به  Pu-239و ایزوتوپهای

مدل  RADARدر نظر گرفت .این مدل جدید توانایی تخمین

شکافای سنگینتر پلوتونیوم به وجود میآید [ .]1از آنجایی که

توزیع شعاعی چگالی توان بر حسب تابعی از مصرف سوخت و

گیراندازی نوترون در سطح و نواحی حاشیهای 1سوخت به

نیز پروفایلهای شعاعی ،Pu-240 ،Pu-239 ،U-238 ،U-235

میزان بیشتری نسبت به نواحی داخلی روی میدهد ،توزیع مواد

 Pu-241و  Pu-242را دارا میباشد [ .]4در نهایت ،مدل

شکافت پذیر ،آهنگ شکافت و محصوالت شکافت به هنگام

 4RAPIDکه توانایی انجام محاسبات شعاعی ،توان و مصرف

افزایش مصرف سوخت دارای بیشینهای در ناحیه حاشیهای

سوخت را ضمن در نظر گرفتن تغییرات هستههای شکافت

سوخت میباشد .این شکل توزیع تنها به زمان تابش بستگی

پذیر با مصرف سوخت و موقعیتهای شعاعی را دارا میباشد

ندارد ،بلکه به محتوی اولیهی  U-235سوخت ،اندازه سوخت و

توسعه یافت .مدل  RAPIDهمهی هستههای شکافت پذیر را در

طیف انرژی نوترون وابسته است [ .]2در دههی اخیر توجهات

نظر میگیرد [.]5

و عالقهمندیها به آگاهی از وابستگی مصرف سوخت به

در همین زمینه نیز کارهایی با استفاده از همگامسازی

تحلیلهای مکانیکی و حرارتی قلب راکتور که شامل تخمین و

 MCNPXو  CINDER'90انجام شده است Kalcheva .و

محاسبات غلظت هستهها در سوختهای هستهای میباشد

همکاران کاربردهای کد  MCNPX2.6جهت محاسبات مصرف

افزایش یافته است [ .]3تخمین رفتار سوخت در راکتور در
2

Rating Depression Analysis Routine
Transuranus burnup model
4
Radial power and burnup Prediction by following fissile
Isotope Distribution in the pellet
3

Rim Region

1
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سوخت و آنالیز مواد حاصل از تست راکتور تحقیقاتی  BR2را

نحوی نسبتا دقیق خواهد بود .کد  MCNPXاز جمله کدهای

در بلژیک بررسی کردند [ .]6همچنین محاسباتی جهت بررسی

محاسباتی است که از روش مونت کارلو استفاده میکند .این کد

مصرف سوخت در راکتور  1PSBRبا استفاده از روش مونت

در طراحی نوترونی راکتورهای هستهای و بررسی ایمنی آنها،

کارلو برای مشاهده عوامل تاثیرگذار بر روی راکتیویته و نیز

محاسبات مصرف سوخت و  ...کاربردهای بسیاری دارد.

تهیسازی سوخت انجام شده است [ Dr.Hall .]7نیز با بهره-

توانایی محاسبه تهی سازی و مصرف سوخت در برنامه

گیری از روش مونتکارلو ،محاسبات تهیسازی و مصرف

 MCNPX2.7بر اساس  CINDER90پایه گذاری شده است.

سوخت را برای راکتور تحقیقاتی  TRIGA MARK-Fانجام

این توانایی ،که در آخرین نسخه برنامه  MCNPبه آن افزوده

داده است [.]8

شده ،تنها محدود به محاسبات بحرانیت 2میباشد .محاسبات

هدف از این مطالعه ،انجام محاسبات مصرف و تهیسازی

 MCNPXشامل محاسبات شار حالت پایا در  MCNPو

سوخت یک قرص سوختی  VVER-1000توسط کدهای

محاسبات تهی سازی هسته در  CINDER90انجام میشود.

 MCNPX2.7و  CINDER'90و تهیهی پروفایل شعاعی مصرف

 MCNPXمحاسبات حالت پایا را به منظور دستیابی به مقدار

 ،Uتولید  Xe ،Puو  Iو همچنین بررسی پروفایل توزیع دمایی

ویژه سیستم ،شارهای  63گروهی ،نرخهای واکنش برای حالت

سوخت با استفاده از روابط ارائه شده انتقال حرارت توسط

انرژی کلی ،ضریب تکثیر شکافت و انرژی قابل استحصال به

برنامه نوشته شده به زبان  ، FORTRANدر مصارف متفاوت

ازای هر شکافت انجام میدهد .سپس CINDER90 ،مقادیر

سوخت وتحلیل و ارزیابی نتایج میباشد.

ایجاد شده توسط  MCNPXرا گرفته و محاسبات تهی سازی
سوخت را به منظور تولید مقادیر جدید دانسیته برای گام بعدی

 .2مواد و روش کار

انجام واکنش بوجود میآورد .این فرآیند تا زمان رسیدن به
آخرین گام زمانی مشخص شده توسط کاربر ،ادامه مییابد [.]9

 .1 .2کد  MCNPX2.7و CINDER'90

 CINDER90احتمال بر هم کنش و واپاشی را در حالت تک

امروزه روش مونت کارلو ،به علت توانایی مدلسازی

گروهی به همراه اطالعات درصد تولید محصوالت شکافت به

هندسههای پیچیده و قابلیت بهرهگیری از سطح مقطعهای

منظور محاسبه تولید هستههای موقت 3و تهی سازی مورد

پیوسته در انرژی و قابلیتهای بسیار دیگر ،یکی از مناسبترین

استفاده قرار میدهد .کتابخانه دادهها در  CINDER90شامل

روشها جهت حل مسائل نوترونی محسوب میگردد ،به نحوی

دادههای واپاشی و احتمال برهمکنش برای  3400ایزوتوپ

که از روشهای محاسباتی مبتنی بر روش مونت کارلو ،برای

شامل  30دسته از محصوالت شکافت و نتایج درصد تولید آنها

انجام محاسبات مصرف سوخت بهرهگیری میشود .پیشبینی

برای  1325محصول شکافت میباشد.

چگونگی تغییرات ترکیب ایزوتوپی سوخت راکتور در طول

 .2 .2مدل سازی سوخت VVER-1000

مدت زمان تابش دهی ،مدیریت سوخت و تجزیه و تحلیل
ایمنی مربوط به آن ،مستلزم انجام محاسبات مصرف سوخت به
Pennsylvania State University Breazeale research reactor

1

30

Criticality
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Temporal nuclide
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جهت تحلیل سوخت  VVER-1000یک قرص سوختی

اختالف شعاعهای یکسان تقسیم شده است ،تا به کمک آن

مورد بررسی قرار میگیرد .در شکل  1ساختار یک قرص

بتوان پیشبینی دقیقی از پروفایل توزیع شعاعی ایزوتوپهای

سوختی در یک محیط شش ضلعی آب کندکننده اطراف

مختلف ،مصرف سوخت و دما مخصوصا در ناحیه حاشیهای

سوخت نشان داده شده و پارامترهای قرص سوخت VVER-

بدست آورد .آهنگ خطی تولید حرارت  167 W/cmانتخاب

 1000در جدول  1ذکر شده است.

شده است [ .]10در این مطالعه برای صرف نظر کردن از
اختالف آهنگ تولید حرارت در راستای محوری 1 ،سانتیمتر از
طول میلهی سوخت  VVER-1000در نظر گرفته شده است .در
این مطالعه ،از ورژن  MCNPX2.7و کامپیوتر  64بیتی
 Core(TM)i3با قدرت پردازش  3/20GHzو از  4 RAMگیگ
استفاده شده است.

 .3 .2بررسی معادالت انتقال حرارت
در بررسی انتقال حرارت قرص سوخت با توجه به وجود
سه عامل مجزا شامل قرص سوخت ،گاز موجود در گپ و
غالف زیرکونیومی میبایست نسبت به چگونگی انتقال حرارت
در این اجزا آگاهی داشت .همچنین با توجه به خواص فیزیکی
متفاوت هر جزء و تاثیر متفاوت فرسایش سوخت بر ضرایب

شکل  .1شمای قرص سوخت VVER-1000

انتقال حرارتی در هر یک از این مواد این تغییرات میبایست به
صورت مجزا محاسبه شوند .بنابراین با توجه به مدلهای ارائه

جدول  .1کمیتهای قرص سوخت VVER-1000
کمیت

مقدار

ماده قرص سوخت

UO2

غنای سوخت

%1/6

دانسیته سوخت ()g/cm3

10/6

جنس غالف

Zr-1%Nb

گاز پرکننده
قطر داخلی قرص سوخت ()cm

He
0/15

قطر خارجی قرص سوخت ()cm

0/757

قطر داخلی غالف ()cm

0/773

قطر خارجی غالف ()cm

0/91

اندازه گام ()cm

1/275

شده برای ضرایب هدایت حرارتی در کد  FRAPCONو روابط
ارائه شده برای تغییرات خواص این مواد در کتابهای Olander

و Riveraبه بررسی این تغییرات پرداخته میشود [.]13-11
 .1 .3 .2محاسبه انتقال حرارت سوخت
برای محاسبه ضریب انتقال حرارت سوخت تابش دیده از
معادله  1استفاده میشود [.]11
()1

)k  kun _ irr ( FD * FP * FM * FR

معادله  1شامل  4ضریب تصحیح و یک ضریب انتقال
هدایت حرارتی  k un _ irrمیباشد ،که  k un _ irrدر معادله 2

قرص سوخت مورد نظر به  20قطاع استوانهای هم مرکز با
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تعریف و ضرایب تصحیح به ترتیب در معادالت  3تا  6آورده

حرارت تولید شده در سوخت میباشد ،میتوان میزان انتقال

شده است.

حرارت را محاسبه کرد.
1
0.0375  2.165*10 4 T
 4.715*10 9 
 16361 

 * EXP  

2
T 
T




kun _ irr 

()2

()7
''' qحرارت تولید شده
 Tfsدمای سطح خارجی

 FDضریب تصحیح برای در نظر گرفتن اثر پارههای شکافت

 rfsشعاع سطح خارجی

پخش شده در ماتریس سوخت
 1.09 0.0643

FD   3.265 
T
B
B


 .2 .3 .2محاسبه انتقال حرارت گاز موجود در گپ





1

 arctan 
 1.09  0.0643 T 
3.265

B
 B

()3

q  2
(r  rfs2 ) T fs
4k

T (r) 

فاصله موجود بین قرص سوخت و غالف زیرکونیومی را به
دو دلیل عمده هدایت حرارتی باال و سطح مقطع جذب پایین
نوترونی ،با گاز  Heپر میکنند .به مرور زمان و با آزاد شدن

 FPضریب تصحیح برای در نظر گرفتن اثر پارههای شکافت ته

پارههای شکافت گازی ،بخشی از این گازها به درون گپ راه

نشین شده در سوخت

پیدا میکنند و بخشی درون حفرههای تخلخل سوخت حبس

()4





1
 0.019B 


FP  1  

 3  0.019B  1  EXP   T  1200  



100  


میشوند .با آزاد شدن این گازها که مهمترین آنها  Xeو  Krمی-
باشند ،هدایت حرارتی گاز داخل گپ ترکیبی از هدایت ،He
 Xeو  Krخواهد بود و به دلیل پایینتر بودن هدایت حرارتی

 FRضریب تصحیح برای در نظر گرفتن اثر تابش دیدن

 Xeو  Krنسبت به  ،Heهدایت گاز درون گپ کاهش پیدا

سوخت

میکند .با توجه به مطالب باال ،انتقال حرارت برای مخلوطی از

0.2
()5
 T  900 
1  EXP 

 80 
 FPضریب تصحیح درنظر گرفتن اثر تخلخل سوخت

FR  1 

()6

1 p
1  (s  1) p

گازها ،در رابطه  8آورده شده است.
()8

FM 

) q ( z
h
 hgas  hsolid

Tgap 
h  hrad

'' qشار حرارتی

 Tدمای میانگین سوخت
 .2 .3 .2محاسبه انتقال حرارت غالف

 Bمصرف سوخت
 pکسر تخلخل

در راکتورهای آب سبک از آلیاژ زیرکونیوم به عنوان غالف

 sفاکتور شکل برای حفره برابر 1/5

استفاده میشود .از جمله مهمترین دالیل انتخاب این آلیاژ می

پس از محاسبه ضریب انتقال حرارت سوخت با توجه به معادله

توان به ضریب هدایت حرارتی باال ،عدم تمایل به جذب

 7که مربوط به انتقال حرارت در استوانه با در نظر گرفتن

نوترون و مقاومت مناسب در برابر خوردگی اشاره کرد .خواص
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غالف زیرکونیمی با گذر زمان و پرتودهی تقریبا ثابت بوده و

این شکل نشان میدهد که توزیع کمیت مصرف سوخت در

فقط تابعیت دما دارد .با توجه به موارد ذکر شده ،می توان

قرص در راستای شعاعی به صورت غیریکنواخت بوده و میزان

ضریب هدایت حرارتی غالف را با توجه به رابطه  9محاسبه

مصرف سوخت در ناحیه حاشیهای قرص تقریبا  1/5برابر

کرد.

داخلیترین قسمت سوخت میباشد .حساسیت این روش برای
kc  7.51  2.09  102  T

رسیدن به دقت و سرعت مناسب در انجام محاسبات نوترونی و

 1.45  105  T 2

()9

مصرف سوخت قابل قبول ،متاثر از تخمین پارامترهای مختلف

 7.67  109  T 3

مانند تعداد گرههای موجود در جهتهای شعاعی و محوری

با استفاده از ضریب انتقال حرارت غالف و با توجه به رابطه 10

سوخت ،تعداد گامهای مصرف سوخت و انتخاب محتوای

میتوان دمای غالف را در نقاط مختلف آن محاسبه نمود.

محصوالت شکافت متفاوت (ایزوتوپهای مورد استفاده برای

r
q (z ) rb ln  b 
 ra 
T c 
k

()10

انجام محاسبات) در مدل  MCNPXمیباشد .توزیع شعاعی
ایزوتوپهای  Puدر شکلهای  3تا  6در مصارف متفاوت
سوخت نمایش داده شده است.

 .3شبیهسازی و تحلیل نتایج

2.5E-04

جهت انجام محاسبات با کد  MCNPXقرص سوختی که

دانسیته اتمی () atom/b.cm

Burnup=5
Burnup=12
Burnup=25
Burnup=43

2.0E-04

مطابق با شرایط مذکور مدل سازی شده ،در نظر گرفته میشود.

1.5E-04

همچنین میبایست توجه کرد که در انجام محاسبات بحرانیت و
مصرف سوخت در راستای شعاعی ،شرایط مرزی به صورت

1.0E-04

بازتابنده در نظر گرفته میشود .توزیع شعاعی مصرف سوخت
5.0E-05

برای مصارف متفاوت سوخت در شکل  2آورده شده است.

1

شعاع نسبی قرص سوخت
شکل  .3پروفایل توزیع شعاعی Pu-239

60

مصرف سوخت () MWd/kgU

Burnup=5
Burnup=12
Burnup=25
Burnup=43

50
40
30
20
10
0

1

0.8

0.6

0.4

شعاع نسبی قرص سوخت

0.2

0.8

0.6

0.4

0.2

0

0

شکل .2پروفایل توزیع شعاعی مصرف سوخت
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1.0E-04

Burnup=5

این نمودار بیان میکند که جذب نوترونهای حرارتی در

دانسیته اتمی () atom/b.cm

8.0E-05

Burnup=1
2

مصارف باالی سوخت مخصوصا در ناحیه حاشیهای بسیار تاثیر

6.0E-05

گذار است .همانطور که انتظار میرود ،در مورد ایزوتوپ Pu-

4.0E-05

 239نسبت میزان مصرف سوخت در ناحیه حاشیهای قرص به
نواحی داخلی آن بیش از  2برابر میباشد و نیز در مورد تمامی

2.0E-05

ایزوتوپهای  ،Puبا افزایش میزان مصرف سوخت ،دانسیته اتمی

0.0E+00
1

0.8

0.6

0.4
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0.2

0

ایزوتوپها افزایش مییابد.

شعاع نسبی قرص سوخت

به دلیل اهمیت مصرف سوخت بر روی آزاد سازی گازهای

شکل  .4پروفایل توزیع شعاعی Pu-240

حاصل از شکافت ،تغییرات غلظت  I-131و  Xe-135در
مصارف متفاوت سوخت در شکلهای  7و  8نشان داده شده

7.5E-05

است.

دانسیته اتمی () atom/b.cm

Burnup=5
Burnup=12
Burnup=25
Burnup=43

6.0E-05
4.5E-05

6.5E-07

3.0E-05

1.5E-05

دانسیته اتمی () atom/b.cm

Burnup=5
Burnup=12
Burnup=25
Burnup=43

5.5E-07
4.5E-07

0.0E+00
1

0.8

0.6

0.4

0.2

شعاع نسبی قرص سوخت

0

3.5E-07

شکل  .5پروفایل توزیع شعاعی Pu-241

2.5E-07
1

0.8

0.6

0.4

0.2

0

شعاع نسبی قرص سوخت
6.0E-05

دانسیته اتمی () atom/b.cm

Burnup=5
Burnup=12
Burnup=25
Burnup=43

شکل  .7پروفایل توزیع شعاعی I-131

4.5E-05

همانطور که انتظار میرود تجمع این گازها در ناحیه حاشیهای
نسبت به نواحی داخلی قرص بیشتر میباشد که دلیل آن نرخ

3.0E-05

باالتر شکافت در ناحیه حاشیهای است .با این وجود ،برای

1.5E-05

شرایط واقعی بدلیل خروج گازهای حاصل از شکافت از قرص
سوخت ،میزان غلظت  Xe-135در ناحیه حاشیهای نسبت به

0.0E+00
1

0.8

0.6

0.4

0.2

0

نواحی داخلی قرص سوخت کمتر میباشد.

شعاع نسبی قرص سوخت
شکل  .6پروفایل توزیع شعاعی Pu-242
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ضریب هدایت حرارتی سوخت ،یکی از پارامترهای مهمی است
7.5E-09
=Burnup
5

3.0E-04
2.5E-04

دانسیته اتمی () atom/b.cm

دانسیته اتمی () atom/b.cm

6.0E-09

Burnup=5

4.5E-09

2.0E-04

3.0E-09

1.5E-04

1.5E-09

1.0E-04
5.0E-05

0.0E+00
1

0.8

0.6

0.4

0.2

شعاع نسبی قرص سوخت

0

0.0E+00
1

0.8

0.6

0.4

0.2

شعاع نسبی قرص سوخت

شکل  .8پروفایل توزیع شعاعی Xe-154

0

شکل  .10پروفایل توزیع شعاعی U-235

توزیع شعاعی  U-238و  U-235در شکلهای  9و  10آورده

که متاثر از رفتار حرارتی راکتور در حین کارکرد میباشد.

شده است.

مخصوصا دمای سوخت ،انبساط گرمایی ،آزاد سازی گازهای

2.28E-02

بر روی ضریب هدایت حرارتی سوخت میباشند [ .]15 ,14در

دانسیته اتمی () atom/b.cm

2.32E-02

حاصل از شکافت و تورم سوخت از مهمترین عوامل تاثیر گذار

این مطالعه برای مشخص کردن هدایت حرارتی در راستای

2.24E-02

شعاعی از معادالت  8 ،1و  9که در کتابهای  OlanderوRivera

2.20E-02
Burnup=5
Burnup=12
Burnup=25

و دستورالعمل کد  FRAPCONموجود میباشد استفاده شده

2.16E-02

است .برای محاسبه توزیع دما در راستای شعاعی و تحلیل اثر

2.12E-02
1

0.8

0.6

0.4

0.2

شعاع نسبی قرص سوخت

میزان مصرف سوخت بر روی دمای آن برنامهای جهت بررسی

0

رفتار سوخت با استفاده از روابط انتقال حرارت مذکور به زبان

شکل  .9پروفایل توزیع شعاعی U-238

 FORTRANنوشته شده است .بدین منظور مقدار پارامترهای

همانطور که مشخص است غلظت این ایزوتوپها در ناحیه

موجود در روابط باال شامل دمای میانگین سوخت ،غالف و آب

حاشیهای نسبت به نواحی داخلی سوخت کمتر است که دلیل

کندکننده به ترتیب  590K ،1063/15Kو  577/65Kدر نظر

آن وجود تعداد بیشتر جذب نوترون فوق حرارتی برای U-238

گرفته شدند[.]10

و نرخ باالی شکافت برای  U-235در این ناحیه میباشد.
همچنین با افزایش میزان مصرف سوخت ،کاهش مقدار U-238

نسبت به  U-235در نواحی حاشیهای قرص به دلیل افزایش
نوترونهای حرارتی ،شدت بیشتری را نشان میدهد.
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شکل های  11و  12به ترتیب توزیع دانسیته توان در راستای

روی سطح غالف تغییری نداشته باشد .پروفایلهای دمایی در

شعاع و ضریب هدایت حرارتی سوخت که برای محاسبه توزیع

مصارف متفاوت سوخت در ناحیه گپ ،با توجه به تغییرات

دما در راستای شعاع مورد نیاز است را نشان میدهد.

ترکیب ،دما و خواص گاز موجود در آن ،دارای تغییراتی می-
7.0

Burnup=5
Burnup=12
Burnup=25
Burnup=43

باشد اما از آنجا که در این مطالعه ،فرض بر ثابت بودن دمای گاز

6.5

5.5
5.0
4.5

Burnup=5
Burnup=12
Burnup=25
Burnup=43

1180
1080
980

دما () ko

4.0

دانسیته توان () MW/m3

6.0

1280

880

3.5

780

3.0
1

0.8

0.6

0.4

شعاع نسبی قرص سوخت

0

0.2

680
580
0.015 0.02 0.025 0.03 0.035 0.04 0.045
شعاع () cm

شکل  .11پروفایل توزیع شعاعی دانسیته توان

شکل  .13توزیع دمایی غالف ،گپ و سوخت در راستای
3.6

شعاع و در فرسایشهای متفاوت برای تولید توان حرارتی

ضریب هدایت حرارتی () W/m.Ko

3.4

ثابت.

درون گپ گذاشته شده است ،میزان این تغییرات در مقایسه

3.2
Burnup=5
Burnup=12
Burnup=25
Burnup=43

3

با میزان تغییرات دما در قرص سوخت بسیار کاهش یافته است.
از آنجایی که طبق فرضیات موجود ،میبایست سوخت

2.8
2.6

فرسایش یافته همان میزان توان گرمایی که سوخت تازه ایجاد

2.4
1

0.8

0.6

0.4

شعاع نسبی قرص سوخت

0.2

میکند را تولید نماید ،انتظار میرود با افزایش میزان فرسایش به

0

علت کاهش ضریب هدایت حرارتی سیستم ،مقدار اتالف دما

شکل  .12پروفایل توزیع شعاعی ضریب هدایت حرارتی

بیشتر شود .لذا برای تولید میزان توان ثابت ،سوخت فرسایش
دیده باید دمای باالتری نسبت به سوخت تازه داشته باشد .این

محصوالت گازی حاصل از شکافت در مصارف باالی

اختالف در میزان فرسایشهای باالی سوخت به خوبی قابل

سوخت باعث کاهش هدایت حرارتی میگردد.

رویت است.

شکل  13پروفایلهای دما در راستای شعاعی قرص را به
ازای مصارف متفاوت سوخت نشان میدهد .همانطور که انتظار

 .4نتیجه گیری

میرود با افزایش مصرف سوخت پروفایلهای دمایی متفاوتی
در قرص مشاهده میگردد .در اینجا فرض بر این است که در

پروفایل توزیع تعدادی از آکتینیدها و محصوالت شکافت

مصارف متفاوت سوخت ،میزان توان ثابت نگه داشته شود و دما

در مصارف متفاوت سوخت و نیز پروفایلهای توزیع دمایی،
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ضریب هدایت حرارتی و دانسیته توان در راستای شعاعی پین
 وMCNPX2.7  توسط کد محاسباتیVVER-1000 سوختی
FORTRAN برنامه نوشته شده کاربر به زبان برنامه نویسی

.بدست آورده شد
مصرف سوخت در ناحیه حاشیهای نسبت به میانگین
.مصرف قرص سوخت در راکتورهای آب سبک بیشتر میباشد
 و دیگر محصوالتI  وXe این امر موجب میشود که تولید
 در این ناحیه افزایش یافته کهU-235 گازی در اثر شکافت
-باعث افزایش تخلخل سوخت و خروج گاز در این ناحیه می
 در نواحی پیرامونی قرص ناشیPu-239  تجمع موضعی.گردد
از جذب رزونانسی نوترونهای شبه حرارتیای است که به
 با افزایش مصرف. افزایش مییابدU-238 علت مصرف سوخت
 (و دیگر محصوالت شکافت) درXe  وPu  میزان تولید،سوخت
ناحیهی حاشیهای افزایش قابل توجهی را نشان میدهد که این
موضوع ضرورت توجه و مالحظات ایمنی بیشتر در این
.خصوص را الزم میدارد
پروفایلهای دما برای مصارف متفاوت سوخت در راستای
 کاهش محسوسی را در ناحیه حاشیهای قرص سوخت،شعاع
 که به عنوان یک موضوع مهم در تحلیل عملکرد،نشان میدهد
، به عالوه.سوخت مخصوصا در مصارف باالی سوخت میباشد
،به ازای یک مقدار توان ثابت در مصارف متفاوت سوخت
 افزایش قابل توجهی را،گرادیان دمای قرص در راستای شعاع
.نشان میدهد
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ABSTRACT
A fundamental knowledge of fuel behavior in different situations is required for safe and
economic assessment nuclear power generation. Analysis of nuclear fuel pellet rim region is most
importance, due to excessive fission gases release, reduce conductivity and high burnup in this
region compared to inside regions the pellet. Due to the importance of a fuel rod behavior
modelling in high burnup, in this study, the radial distribution of fission products, burnup and
actinides atom density and their variations by increasing burnup and other factors such as
temperature, enrichment and power density are studied in a fuel pellet of a VVER-1000 reactor in
an operational cycle using the MCNPX 2.7 Monte Carlo code. To calculate the radial distribution of
temperature and analyze the impact on burnup, the program was written in FORTRAN, which uses
heat transfer relationship to investigate the behavior of fuel. The results, has been shown ability to
do radius calculations with the model presented in MCNPX2.7 and mentioned program.
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