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شبکههاي نگهدارنده در مجتمعهاي سوخت هستهاي از جمله تجهيزاتي هستند که با ايجاد اغتشاش و هدايت جريان سيال در زير

:چکیده

 شبکهي6  ميلهي سوخت به همراه46  در اين مقاله يک دسته ميلهي سوختي شامل.کانالها روي توزيع جريان سيال خنککننده اثر ميگذارند
 نتايج نشان داد در. مدل تالطم استفاده شد9  از. مدلسازي و به روش عددي حل شده استVVER-440 نگهدارنده مطابق با ابعاد اصلي رآکتور
حالتي که از شبکههاي نگهدارنده در طول دسته ميله ي سوخت استفاده شود؛ ضريب انتقال حرارت در طول کانال نسبت به حالت بدون شبکهي
 نتايج حاصل از اين پژوهش براي طراحي و ساخت. البته با اضافه کردن اين شبکهها افت فشار نيز افزايش مييابد.نگهدارنده افزايش مييابد
.مجتمعهاي سوخت و به دست آوردن پارامترهاي ترموهيدروليکي مربوط به بهينهسازي انتقال حرارت ميلهها کاربرد دارد

 پارامترهای ترموهیدرولیکي، مجتمع سوخت، شبکهی نگهدارنده:کلیدواژهها
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Abstract: The spacer grids in nuclear fuel assembly are one of the equipments that affect the fluid
flow distribution with the creation of turbulence and driven fluid flow in a sub-channel. In the present
paper, the fuel bundle in the VVER-440 nuclear reactor that contains 60 fuel rods and 4 spacer grids has
been simulated and solved by a numerical method. Three turbulent models were used. The results
showed that using spacer grids over the fuel bundle led to an increase in the heat transfer coefficients.
However, these grids increase the pressure drop. The results of this research can be used to design and
manufacture the fuel assembly and obtain the relevant thermo hydraulic parameters to optimize the heat
transfer of fuel rods.
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شبيهسازي عددي افت فشار و انتقال حرارت اجباري . . .
()6

آشودي با شبيهسازي

يک مجتمع سوخت رآکتور

 .1مقدمه
دسته ميلههاي موجود در رآکتورهاي آب تحت فشار شامل

 VVER-440به وسيلهي کد  CFXبه مطالعهي عددي مدلهاي

شبکههاي نگهدارندهاي( )1هستند که با ايجاد فاصلهي مناسب بين

مختلف آشفتگي جريان سيال در اطراف ميلههاي سوخت

ميلههاي سوخت آرايش الزم براي دسته ميلهها را فراهم کرده و

پرداخت و نتايج حاصله را با حل عددي به وسيلهي کد

از ارتعاش ميلههاي سوخت در درون قلب رآکتور در شرايط

 COBRAمقايسه کرد [ .]6 ،6زِينوس با شبيهسازي عددي

کاري جلوگيري ميکنند .همچنين طراحي مناسب اين شبکهها

جريان اطراف يک دسته لوله با آرايش مربعي مدلهاي مختلف

ميتواند به افزايش انتقال حرارت( )9کمک کند [ .]2جنس اين

آشفتگي را با هم مقايسه کرد و دريافت که مدل  k-εمدلي

شبکهها اغلب از فوالد ضدزنگ يا از آلياژهاي زيرکنيم است.

مناسب ،براي پيشبيني جريان در فواصل کم نيست [ .]3چانگ به

تجارب بهرهبرداري نيروگاههاي اتمي نشان داده است که استفاده

بررسي پارامترهاي دما و سرعت در اطراف  96ميلهي گرمشونده

از آلياژهاي زيرکنيم خاص براي ساخت شبکههاي نگهدارنده

پرداخت و متوجه شد که افزايش دما در نواحي با پهناي کم،

نسبت به تورم

تدريجي است و اثر چنداني بر سرعت سيال ندارد [ .]26در اين

پرتويي و خمش آن ميشود .شبکههاي نگهدارنده عالوه بر فراهم

مقاله سعي بر آن است تا با شبيهسازي عددي ،بتوان اثر چهار

نمودن آرايش الزم براي ميلههاي سوخت ،کانالهايي را براي

شبکهي نگهدارنده روي پارامترهاي ترموهيدروليکي جريان سيال

عبور سيال خنککننده ايجاد ميکنند [ .]1با توجه به اينکه

در اطراف يک مجتمع سوخت با آرايش مثلثي را به دست آورد.

شبکههاي نگهدارنده بر روي توزيع جريان سيال خنککننده اثر

مجتمع سوخت شبيهسازي شده برگرفته از يک مجتمع رآکتور

ميگذارند شکل اين شبکهها تأثير قابلمالحظهاي بر روي

نوع ( VVER-440)6است .رآکتور  VVER-440مدل روسي

در کانال سوخت نظير شار

رآکتور آب تحت فشار با توان حرارتي  2965 MWاست که

حرارتي و افت فشار( )4در مسير حرکت سيال خنککننده دارد

آرايش ميلههاي سوخت در آن به صورت شش وجهي است.

[ .]9بررسيهاي متعددي در زمينهي اثر شبکههاي نگهدارنده و

طول ميلههاي سوخت در اين رآکتور  1616mmو گام( )3ميلهها

پرههاي مغشوشکننده روي پارامترهاي ترموهيدروليکي جريان

 21/1mmبوده و داراي  22شبکهي نگهدارنده است [.]6

()2

()6

باعث بهبود پايداري ساختار مجتمع سوخت

()5

پارامترهاي ترموهيدروليکي

سيال ،در حالتي که آرايش ميلههاي سوخت به صورت مربعي
 .2مدلسازی و روش حل

است ،به صورت تجربي و همچنين با روش عددي انجام شدهاند.
باگليتو به بررسي اثر شبکههاي نگهدارنده در ساختار جريان

در اين پژوهش تعداد  46ميلهي سوخت مدلسازي شد .سطح

پرداخت .او محاسبات خود را در بازهي وسيعي از سرعتها انجام

مقطع دامنهي حل مدل شده در شکل  2نشان داده شده است.

داد .او بيشتر بر بهبود روشهاي مدلسازي جريان آشفته تکيه

حجم مورد بررسي شامل  6ميلهي سوخت به صورت کامل و 6

کرد و مدلهاي محاسباتي مختلفي را براي رسيدن به درستترين

ميلهي سوخت به صورت نيمه کامل قرار گرفته در مرز تقارن بود.

نتيجه مورد ارزيابي قرار داد .وي نشان داد که در نتايج خود مدل

به تمام ميلهها به جز ميلهاي که در مرکز قرار داشت شار حرارتي

 k-εمناسبترين مدل براي پيشگويي ميدان جريان در طول

ثابت اعمال شد .اين ميله در عمل به عنوان محل قرارگيري چشمه

کانال سوخت است [ .]6چانگ به بررسي اثر فاصلهي بين

يا آشکارساز مورد استفاده قرار ميگيرد .با مدل کردن اين دامنهي

ميلههاي سوخت و ديوارهي کانال در ساختار جريان و انتقال

حل ،هم حجم محاسبات کمتر و هم مدل به واقعيت نزديکتر

حرارت در يک دسته لوله پرداخت .او براي اين کار از معادلههاي

شد .ابتدا دسته ميلهي بدون شبکهي نگهدارنده به ازاي  9مقدار

ناوير استوکس و انرژي استفاده کرد .او نشان داد که با کاهش

متفاوت تراکم شبکه به صورت عددي حل شد (شکل  )1و

فاصلهي بين ميلهها و ديوارهي کانال دماي سيال بين ميلهها و

تراکم شبکهاي مناسب که جواب نهايي مستقل از آن بود به

ديوارهي کانال و همچنين انرژي جنبشي افزايش مييابد .او

دست آمد .براي بررسي اثر شبکههاي نگهدارنده بر پارامترهاي

توانست فاصلهي بحراني را که دما و انرژي جنبشي در آن افزايش

ترموهيدروليکي سيال ،از شبکههاي نگهدارندهاي استفاده شد که

و سپس کاهش مييابد به دست آورد [ .]5باراتو نيز همين

از نظر شکل هندسي و ابعاد مطابق با شبکههاي نگهدارندهاي است

آزمايش را براي يک دسته ميلهي شامل  5ميله انجام داد [.]4
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ميلهي سوخت همراه با شار حرارتي
مرز تقارن
شبکهي نگهدارنده

ميلهي بدون

ديوار جانبي

6/5mm

ميلهي سوخت

شار حرارتي

6/15mm
13mm

فلز نگهدارنده

مرز تقارن
56mm

شکل  .3شبکهي نگهدارندهي شبيهسازي شده.

شکل  .1سطح مقطع دامنهي حل مدل شده.

225mm
26mm

346mm
166mm

225mm

ورودي جريان
مدخل

سيال

شکل  .2دسته ميلهي بدون شبکهي نگهدارنده.

شکل  .3دسته ميله به همراه  6شبکهي نگهدارنده.

معادلههاي حاکم ،عبارت از معادلههاي پيوستگي ،تکانه و

که در حالت واقعي در مجتمعهاي سوخت رآکتور

انرژي هستند

 VVER-440به کار ميرود (شکل  .)9براي بررسي اثر
شبکههاي نگهدارنده بر پارامترهاي ترموهيدروليکي ابتدا بايد

 / t  .(u j )  Sm

تراکم مناسب شبکه به دست آورده شود که بدين منظور ابتدا

() 2

نمونهاي از آن به ارتفاع  166mmدر نظر گرفته شد .بعد از حل

( / t )(u j )  .(ui u j )  P  .(ij )  g j  Fj

دامنهي محاسباتي و يافتن تراکم شبکهي حل مناسب در اين
حجم ،اين مقدار تراکم شبکه به حجم اصلي به طول  346mmبه
همراه  6شبکهي نگهدارنده تعميم داده شد .فاصلهي اين شبکهها
از يکديگر  166mmو ارتفاع شبکههاي نگهدارنده  26mmبود
(شکل .)6
43
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ij  [(u i  u i T)  (2/ 3).u jI
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(∂/∂t) (ρE) +.(uj(ρE+P)) = (keffT)+ Sh
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تحليل آن پرداخته خواهد شد .مقادير باقيماندهها در همگرايي

سيال مورد بررسي ،تراکمناپذير و جريان آن دايمي بود .براي

-5

()26

جواب 26 ،و براي معادلهي انرژي 26 ،در نظر گرفته شد.
دسته ميله به طول  346mmدر حالت بدون شبکهي نگهدارنده
براي  9نوع شبکهي مختلف حل شد .تعداد سلولهاي هر حل
برابر است با ( 9،266،666،6،656،666و  .)5،666،666شايد در
حالت بدون شبکهي نگهدارنده نيازي به بررسي تراکم شبکه
نباشد ولي اينکار براي اطمينان از عدم وابستگي جواب نهايي به
تعداد سلول و همچنين اندازهي آنها انجام شد .براي راستي
آزمايي نتايج و اطمينان از درستي نتايج چند نمونهي ساده به
وسيلهي برنامه اجرا شد که نتايج آن در مرجعهاي ] [1 ،2قابل

شرايط مرزي که در اين پژوهش براي دامنهي حل در نظر گرفته
شد به صورت زير است.
سرعت ورودي سيال ثابت و برابر  9/15 m/sبود .دماي سيال
ورودي برابر  566Kو شدت اغتشاش سيال در ورودي با توجه به
راهنماي فلوئنت 9/5 ،درصد در نظر گرفته شد [ .]22با توجه به
اينکه سرعت سيال در خروجي به حالت توسعه يافتگي کامل
نميرسيد از شرط مرزي بقاء جرمي در خروجي استفاده شد .قطر
هيدروليکي  6/66433mبود .در اليهي مرزي روي ديوارهها
سرعت برابر صفر در نظر گرفته شد .همچنين از نظر حرارتي

مشاهده است.
نتايج در اين حالت براي پارامترهاي دما و سرعت سيال در
راستاي خط  Aبا مختصات نقاط ( z =6/625و  y =6/6695و
 a2)x =6/6965و ( z =6/365و  y =6/6695و  a1)x =6/6965در
طول دسته ميله رسم شد (شکل  .)5در شکل  4نمودار دماي سيال
در راستاي خط  Aبراي  9تراکم شبکهي مختلف براي حالت
بدون شبکهي نگهدارنده رسم شده است .با توجه به شکل 4
مشاهده ميشود که هر  9نمودار روي يکديگر منطبق شدهاند ،به
همين جهت براي تفکيک نمودار و رسيدن به مناسبترين تراکم

ديوارهها بيدررو در نظر گرفته شدند .براي جامد از مشخصات
فيزيکي فلز زيرکنيم با مشخصات زير استفاده شد.
 Cp=166 J/kg.K ،ρ=4516Kg/m3و .k=11/4 W/m.K
همچنين براي آب با دماي متوسط  556Kمشخصات
ترموفيزيکي برابر است با:
،Cp=5/16 J/kg.K ،k=6/56 W/m.K ،ρ=655/65 Kg/m9
.Re=123199/5 ،Pr=6/66
شار اعمال شده به سطح ميلهها از روابط موجود در کتاب
انتقال حرارت الوکيل( )21به دست آمده است (روابط  96.6و

شبکه از نمودار سرعت سيال در راستاي خط  Aمطابق با شکل 6
استفاده شد .با توجه به شکل  6مشاهده ميشود که خطوط قرمز و
آبي تقريباً بر يکديگر منطبق شدهاند .اين بدين مفهوم است که
از  6،656،666تراکم شبکه به بعد جوابها تغييري نميکنند .لذا
براي صرفهجويي در زمان و باال بردن سرعت در رسيدن به جواب
نهايي و عدم صرف زمان اضافي در توليد شبکهبندي بيشتر
ميتوان گفت  6،656،666تراکم شبکه ،مقادير مناسب تراکم
شبکه نسبت به ديگر مقادير است .در اين حالت (بدون شبکهي
نگهدارنده) نمودار سرعت از مقدار  9/15 m/sدر ورودي سيال

.]21[ )12.6
با توجه به اينکه قدرت رآکتور  2965MWو تعداد 963
مجتمع سوخت و  214ميلهي سوخت در رآکتور وجود دارد توان
هر ميلهي سوخت برابر است با .q=2666966 W/m1

در راستاي خط  Aشروع شده تا مقدار  9/46 m/sميرسد .از اين
مقدار به بعد سرعت تغيير نميکند و به حالت يکنواخت و
توسعهيافتگي ميرسد .علت افزايش سرعت در طول کانال ،رشد
اليهي مرزي در طول کانال است که اين امر به دليل اثر گرانروي
روي جريان است .در نتيجه سرعت در طول کانال از ناحيهي
هيدروديناميکي به سمت ناحيهي توسعه يافتگي پيش ميرود
(شکل  .]29[ )6البته سرعت متوسط در خروجي برابر با مقدار
سرعت در ورودي و برابر با  9/15 m/sاست .با پيشروي در طول
کانال از ورودي تا خروجي به علت رشد اليهي مرزي و افزايش

معادلهها و همگرا شدن نتايج ،توزيع سرعت ،دما ،فشار و ضريب
انتقال حرارت در کل دامنهي حل ،به دست آمد که در زير به

دماي سيال و در نتيجه کاهش نرخ انتقال حرارت با سطح ميله،
ضريب انتقال حرارت کاهش مييابد.

حل از روش سيمپل با کمک جداسازي آپوايند مرتبهي دو
استفاده شد .حل اين معادلهها توسط نرمافزار فلوئنت انجام شد.
براي بررسي نتايج ،از  9مدل تالطم استفاده شد .اين  9مدل
عبارتاند از :مدل دو معادلهاي ( ،)k-εمدل يک معادلهاي
اسپاالرت -آلماراس( )22و مدل دو معادلهاي ).(k-ω SST
نحوهي حل معادلهها در پيوست ( )2آمده است .براي اطالعات
بيشتر به مرجع [ ]1مراجعه شود.
 1.2شرايط مرزی

 .3نتايج
يکي از عوامل مهم در رسيدن به جواب با دقت مناسب انتخاب
تراکم شبکهي کافي و مطمئن شدن از عدم وابستگي جواب
نهايي به تراکم شبکه و تعداد نقاط ايجاد شده است .بعد از حل
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ناحيهي اليه مرزي

ناحيهي جريان غيرگرانرو
)u (r,x
u
δ

r
r0

δ

ناحيهي کامالً توسعه يافته

ناحيهي ورودي هيدروديناميکي

x
L

شکل  .8مختصات خط  Aدر بين دسته ميله از محل ورودي سيال تا خروجي در

شکل  .6نمودار سرعت سيال بين ناحيهي هيدروديناميکي و ناحيهي توسعه يافته

مقطع عرضي که با رنگ قرمز مشخص شده است (اين خط در امتداد ميلههاي

].[29

سوخت يا محور  zقرار دارد و در شکل به صورت يک نقطه ديده ميشود).

براي بررسي اثر شبکهي نگهدارنده ،ابتدا دسته ميلهاي به
ارتفاع  166mmبه همراه يک شبکهي نگهدارنده که در نصف
فاصلهي طولي اين ارتفاع قرار گرفته است شبيهسازي شد (شکل
دمای تودهای (کلوين)

 .)3علت استفاده از اين ارتفاع اين است که طبق شکل  6اين
نمونهي حجمي در کل دسته ميله متناوباً تکرار شده است .سپس
نمونهي موردنظر ،شبکهبندي و براي  9مقدار تراکم شبکهي
مختلف حل شد تا تراکم شبکهي مناسب به دست آيد .نمايي از
شبکهبندي توليد شده در نواحي مرزي در شکل  26نشان داده
شده است .شکل  26نشان ميدهد که تراکم شبکه در نواحي
مرزي به خوبي رعايت شده است .براي دست يافتن به تراکم
شبکهي مناسب عالوه بر خط  Aبا مختصاتي که پيش از اين ذکر

موقعیت (متر)

شده ،خط  Bکه از نقاطي با مختصات ( z =6/625و  y =6و

شکل  .8نمودار دماي سيال در راستاي خط  Aبراي  9تراکم شبکهي مختلف.

 b2)x =6/61635و ( z =6/365و  y =6و b1)x =6/61635

ميگذرد مطابق شکل  22در نظر گرفته شد .تراکم شبکهي
مناسب از رسم نمودار تغييرات ضريب انتقال حرارت سطح در
راستاي خط ( Bشکل  )21و تغييرات سرعت سيال در راستاي
سرعت (متر بر ثانیه)

خط ( Aشکل  )29و مقايسهي آنها با يکديگر حاصل شد .بعد
از رسم نمودار تغييرات ضريب انتقال حرارت در راستاي خط B

به ازاي طول نمونهي شبيهسازي شده مشاهده شد که خط قرمز
( 9،666،666تراکم شبکه) و خط آبي ( 2،656،666تراکم شبکه)
نزديکي بيشتري با هم دارند( ،شکل  .)21از شکل  21ميتوان
مشاهده کرد که ضريب انتقال حرارت در طول کانال در حال
کاهش بوده و با رسيدن به شبکهي نگهدارنده به دليل کاهش

موقعیت (متر)

سطح مقطع کانال و افزايش سرعت سيال ،ناگهان افزايش مييابد.
سپس در طول شبکهي نگهدارنده با همان شيب پيشين و به دليل

شکل  .1نمودار سرعت سيال در راستاي خط  Aبراي  9تراکم شبکهي مختلف.

افـزايـش اليـهي مـرزي حـرارتـي کـاهش مـييابد و در خروجي
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225mm

26mm

شکل  .11مختصات خط  Bروي سطح يکي از ميلهها از محل ورودي سيال
تا خروجي در مقطع عرضي که با رنگ قرمز مشخص شده است (اين خط در

225mm

امتداد ميلههاي سوخت يا محور  zقرار دارد و در شکل به صورت يک نقطه
ديده ميشود).

ضريب انتقال حرارت (وات بر متر مربع بر کلوين)

شکل  .1نمونهي در نظر گرفته شده براي بررسي تراکم شبکهي مناسب.

(الف)

موقعیت (متر)

(ب )

شکل  .12ت غييرات ضريب انتقال حرارت سطح ميله در راستاي خط  Bبه
ازاي مقادير مختلف تراکم شبکه.

سرعت (متر بر ثانیه)

شبکهي نگهدارنده

موقعیت (متر)

شکل  .11تراکم شبکهي ايجاد شده در نواحي مرزي؛ الف) اطراف ميله ،ب)

شکل  .13تغييرات سرعت سيال در راستاي خط  Aبه ازاي مقادير مختلف

اطراف شبکهي نگهدارنده.

تراکم شبکه.
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فشار (پاسکال)

شبکهي نگهدارنده نيز به دليل افزايش سطح مقطع کانال و کاهش
سرعت ،کاهش پيدا ميکند .در مرحلهي بعد با رسم نمودار
تغييرات سرعت سيال در راستاي خط  Aبا توجه به شکل 29
مشاهده شد که خطوط قرمز و آبي تطابق بيشتري با
يکديگر دارند .اين بدين مفهوم است که از  2،656،666تراکم
شبکه به بعد ،تغييرات ناچيز است .به همين دليل 2،656،666
تراکم شبکه ،تراکم مناسب است .با توجه به شکل  29مشاهده
ميشود که سرعت سيال در راستاي خط  Aو قبل از شبکهي
نگهدارنده در حال افزايش است تا به شبکهي نگهدارنده برسد .با
رسيدن به شبکهي نگهدارنده و کاهش سطح مقطع کانال جريان،
سيال با افزايش ناگهاني سرعت مواجه خواهد بود .بعد از شبکهي
نگهدارنده به دليل ايجاد گردابههاي احتمالي و همچنين تأثير
شبکههاي نگهدارنده در توليد جريان چرخشي ،سرعت محوري
سيال کاهش مييابد .مشاهده ميشود که بعد از شبکهي
نگهدارنده و در طول  ،225mmسرعت سيال ثابت نشده و به
حالت يکنواخت و توسعهيافتگي نميرسد .در مرحلهي بعد از
اين ،مقدار تراکم در کل دستهي ميله به همراه  6شبکهي
نگهدارنده استفاده شد.
در حل اين مسئله از  9مدل تالطم مختلف استفاده شد .افت
فشار در يک دسته ميلهي سوخت عموماً ناشي از شبکههاي
نگهدارنده ،نيروي ثقل و همچنين ضريب اصطکاک روي
ميلههاي سوخت است .تغييرات فشار در راستاي خط  Aبراي 9
مدل تالطم مختلف در شکل  26نشان داده شده است .سيال با
رسيدن به شبکهي نگهدارنده با سطح مقطع کوچکتري مواجه
ميشود .بنابراين سرعت افزايش و فشار کاهش مييابد .افت فشار
ديگر ،ناشي از طول کانال است .افت فشار ناشي از هر شبکهي
نگهدارنده با توجه به شکل  26و با استفاده از  9مدل آشفتگي
برابر تقريباً  664/69 Paبه دست آمد که مطابق با مرجع [ ]26در
صورتي که تعداد ميلهها دو برابر شود با نتايج آن مرجع مطابقت
دارد .سرعت سيال در حال پيشروي در ابتداي کانال در حال زياد
شدن است تا اينکه به شبکهي نگهدارنده برسد .در اين حالت به
علت مواجه شدن با سطح مقطع کوچکتر ،بالفاصله در طول
شبکه سرعت افزايش مييابد تا اينکه به خروجي شبکه برسد .در
اين حالت به خاطر خروج سيال به حجم بزرگتر و افزايش سطح
مقطع جريان ،سرعت کاهش نسبي مييابد .دليل ديگر کاهش
سرعت سيال به خاطر کاهش سرعت محوري سيال در راستاي
خط  Aو افزايش سرعت چرخشي سيال است .اين روند براي
تمامي شبکهها تکرار ميشود .معادلهاي که از برازش اين منحني به
دست ميآيد تابعي چندجملهاي و به صورت زير است
(P  21086 x 4  43990x 3  31057 x2  21024 x  12604 )6

موقعیت (متر)

شکل  .13تغييرات فشار در راستاي خط  Aبراي  9مدل تالطم مختلف.

در شکل  25افت فشار براي دو حالت با و بدون شبکهي
نگهدارنده با يکديگر مقايسه شده است .ميتوان دريافت که
افت فشار در حالت با شبکهي نگهدارنده در حدود  5kPaبيشتر
از حالتي است که در آن از شبکهها استفاده نميشود .اين
اختالف در افت فشار ،مجموع  6افت فشاري است که سيال در
پشت شبکههاي نگهدارنده به صورت ناگهاني پيدا ميکند.
همچنين در شکل  24توزيع فشار به صورت رابطهي بدون
بعد ( )fارايه شده است .مشاهده ميشود که بعد از شبکههاي
نگهدارنده به دليل گردابههاي تشکيل شده ،ضريب اصطکاک ()f
بيشتر تحت تأثير قرار گرفته است .با کاهش سرعت محوري و
افزايش سرعت چرخش در پشت شبکههاي نگهدارنده f ،کاهش
يافته است.
در شکل  26تغييرات دماي سطح ميله در راستاي خط B
براي  9مدل تالطم مختلف نشان داده شده است .دماي سطح ميله
در طول دسته ميله در حال افزايش است .هنگامي که سيال به
پشت شبکههاي نگهدارنده ميرسد به دليل کاهش شدت
اغتشاش ،دماي سطح افزايش مييابد و به محض ورود به داخل
شبکه به خاطر افزايش سرعت سيال و در نتيجه افزايش نرخ
خنککاري ،دماي سطح کاهش مييابد که اين افت دمايي به
ازاي هر شبکهي نگهدارنده حدوداً  1/64Kبه دست آمد .در
خروجي شبکهي نگهدارنده ،به دليل کاهش سرعت و کم شدن
انرژي جنبشي سيال ،دماي سطح افزايش مييابد .در شکل 26
تغييرات دمايي سيال در راستاي خط  Aبراي دو حالت با و بدون
شبکهي نگهدارنده با يکديگر مقايسه شده است .علت افزايش
دماي سيال در حالت با شبکهي نگهدارنده نسبت به حالت بدون
شبکهي نگهدارنده است که به دليل شکل هندسي خاص
شبکههاي نگهدارنده و ايجاد تالطم و جريان چرخشي سيال قبل
و بعد از شبکههاي نگهدارنده ،حرارت بيشتري از ميلهي سوخت
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Without spacer grids
With spacer grids

فشار (پاسکال)

دما (کلوين)

Without spacer grids
With spacer grids

موقعیت (متر)

موقعیت (متر)

شکل  .16تغييرات دماي سيال در راستاي خط  Aبراي دو حالت با شبکهي

شکل  .18مقايسهي افت فشار در دو حالت با و بدون شبکهي نگهدارنده.

نگهدارنده و بدون شبکهي نگهدارنده.

به سيال منتقل ميشود و اين نشاندهندهي انتقال حرارت بهتر بين
ميلهي سوخت و سيال است .با توجه به شکل  23مشاهده ميشود
که ضريب انتقال حرارت در ناحيهي شبکهها افزايش ناگهاني پيدا
ميکند که به خاطر باال رفتن سرعت سيال و افت ناگهاني دما
است .اين افزايش ناگهاني در ناحيهي شبکهها باعث باال رفتن
نرخ انتقال حرارت ميشود .اين افزايش ضريب انتقال حرارت
باعث ميشود در مجموع ضريب انتقال حرارت متوسط در طول
کانال سيال افزايش يابد که به بهبود انتقال حرارت کمک

موقعیت (متر)

ميکند .ضريب انتقال حرارت در ابتداي کانال و در محلهاي

شکل  .18توزيع فشار به صورت رابطهي بدون بعد براي حالت با شبکهي

شبکههاي نگهدارنده افزايش قابلمالحظهاي دارد در حالي که در

نگهدارنده.

صورت نبودن شبکه ،اين مقدار در طول کانال به طور پيوسته
کاهش داشت.
معادلهاي که از برازش منحني ضريب انتقال حرارت به دست
آمد به صورت زير است
دما (کلوين)

()5

Nu  3 /072e7 x 0/099  3.069e7 x
ضريب انتقال حرارت در شکل  23از رابطهي زير به دست ميآيد

()4

Q  hAT / X

که در آن ∂T ،اختالف دماي سطح ميله با دماي سيال است.
با توجه به اينکه رابطهي ديتوس -بولتر براي محاسبهي عدد

موقعیت (متر)

شکل  .11تغييرات دماي سطح ميله در راستاي خط  Bبراي  9مدل تالطم

ناسلت در جريان مغشوش مجتمعهاي سوخت مورد استفاده قرار

مختلف.

ميگيرد ،در شکل  16عدد ناسلت دو حالت با و بدون شبکهي
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نگهدارنده با رابطهي تجربي ديتوس -بولتر مقايسه شده است( .با

عدد ناسلت محاسبه شده از رابطهي تجربي ديتوس -بولتر

توجه به تعريف عدد ناسلت در مسئله برحسب قطر هيدروليکي و

برابر  666/41است که در مرجع ] [29با خطاي  15%برابر

همچنين تغييرات  hدر طول دسته ميلهي سوخت ،در اين نمودار

 666/41±262/3است .با توجه به شکل  16ميتوان نتيجه گرفت

تغييرات  NuDبرحسب  xرسم شده است) .رابطهي ديتوس -بولتر

که عدد ناسلت محاسبه شده از رابطهي ديتوس -بولتر به طور

براي جريان توسعه يافته چنين است

تقريبي با متوسطِ عدد ناسلت در حالت با و بدون شبکهي
نگهدارنده برابر است و اين خود دليلي بر صحت و درستي نتايج
Nu D  0/023 Re0/ 8 Pr0/ 4

() 6

است.
شبکههاي نگهدارنده با افزايش ضريب انتقال حرارت ،در کل
ضريب انتقال حرارت (وات بر متر مربع بر کلوين)

باعث افزايش ضريب انتقال حرارت متوسط از ميلههاي سوخت
به سيال ميشوند .البته با فاصله گرفتن از شبکه به دليل تأثيرپذيري
کمتر سيال از شبکهي نگهدارنده اين مقدار کاهش مييابد.
همانطور که از شکلهاي  26 ،26و  23مشاهده ميشود
نتايج حاصل از  9مدل تالطم مختلف با تقريب خوبي با
يکديگر مطابقت دارند .اختالف اندکي که بين آنها وجود
دارد بيشتر به خطاي مدلسازي و خطاي محاسبه مربوط
ميشود.
 .3نتیجهگیری

موقعیت (متر)

پارامتر افت فشار در طول دسته ميلهي سوخت در راستاي خط A

شکل  .11تغييرات ضريب انتقال حرارت سطح ميله در راستاي خط  Bبراي 9

به همراه  6شبکهي نگهدارنده در حالتي که از  9مدل اغتشاش

مدل تالطم مختلف.

مختلف براي محاسبهي جريان سيال استفاده شد به علت تفاوت
در روش با هم تفاوت اندکي دارند .اين اختالف در ابتداي دسته
ميله به خاطر همگرايي سرعت و وجود شبکههاي بزرگتر نسبت
به نواحي مرزي بيشتر است .دماي سطح ميله در ابتدا به خاطر
فاصلهي زياد با شبکهها و در نتيجه اثر کم اغتشاش ناشي از
NuD

شبکهها روي سيال و انتقال حرارت ،کمتر در حال افزايش بود
که با رسيدن به شبکهها افت دمايي مشاهده شد .ضريب انتقال
حرارت به خاطر افت دمايي سطح ميله در محل هر شبکهي
نگهدارنده و افزايش اختالف دماي سطح ميله با سيال افزايش
مييابد .نتايج نشان داد که وقتي از شبکههاي نگهدارنده در طول
دسته ميلهي سوخت استفاده ميشود؛ ضريب انتقال حرارت

موقعیت (متر)

 63/55درصد افزايش مييابد .البته با وجود اين شبکهها افت فشار

شکل  .21مقايسهي عدد ناسلت دو حالت با و بدون شبکهي نگهدارنده با

 66درصد افزايش پيدا ميکند .دماي سيال خروجي در اين حالت

رابطهي تجربي ديتوس -بولتر (با توجه به تعريف عدد ناسلت برحسب قطر

نسبت به حالت بدون شبکههاي نگهدارنده  4/634کلوين کمتر

هيدروليکي و همچنين تغييرات  hدر طول دسته ميلهي سوخت ،در اين نمودار

است.

تغييرات  NuDبرحسب  xرسم شده است).
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