اوﻟﯿﻦ رآﮐﺘﻮر ﻫﺴﺘﻪای ﻣﺎژوﻻر ﮐﻮﭼﮏ در آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺗﺎﺪﯾﻪ اﯾﻤﻨﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۷ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۹
ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ رآﮐﺘﻮر ﻫﺴﺘﻪای ﻣﺎژوﻻر ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ » «NuScaleﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ
ﺗﺎﺪﯾﻪ از ﺳﻮی »ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻫﺴﺘﻪای« آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎه اﯾﺎﻟﺘﯽ »اورﮔﻦ« ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻣﻘﺪاری ﺑﻮدﺟﻪ از وزارت اﻧﺮژی
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ .رآﮐﺘﻮر ﻫﺴﺘﻪای اﯾﻦ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﯾﮏ ﺳﯿﻠﻨﺪر ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ اﺑﻌﺎد  ۲۳در
 ۵ﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ  ۵۰ﻣﮕﺎوات اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ  NuScaleدر ﺣﺎل ﮐﺎر روی ﻧﻤﻮﻧﻪ

 ۶۰ﻣﮕﺎواﺗﯽ اﯾﻦ رآﮐﺘﻮر اﺳﺖ.

در اﯾﻦ رآﮐﺘﻮر ﺷﺎﻫﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺮﺳﻮم ﻫﺴﺘﯿﻢ و از ﻣﯿﻠﻪﻫﺎی ﺳﻮﺧﺖ اوراﻧﯿﻮم ﺑﺮای ﮔﺮم ﮐﺮدن آب در
ﯾﮏ ﺣﻠﻘﻪ داﺧﻠﯽ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .آب دﻣﺎی ﺑﺎﻻی ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﮐﻮﯾﻞ ﻣﺒﺪل
ﮔﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺨﺎر ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در داﺧﻞ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ،ﺑﺨﺎر اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﭼﺮﺧﺶ
ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺷﺪه ،دﻣﺎی آن ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و دوﺑﺎره وارد رآﮐﺘﻮر ﻣﯽﺷﻮد.

اﯾﻦ ﻃﺮاﺣﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻨﮏﮐﻨﻨﺪه ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﯾﺎ  Passiveاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻤﻦ
رآﮐﺘﻮر ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﭘﻤﭗ ﯾﺎ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺘﺤﺮک ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﻠﻘﻪ داﺧﻠﯽ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﮐﻪ

اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ آب داغ از ﮐﻮﯾﻞﻫﺎی ﻣﺒﺪل ﮔﺮﻣﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از ﺧﻨﮏ ﺷﺪن ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﯿﻠﻪﻫﺎی
ﺳﻮﺧﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ رآﮐﺘﻮر ﻣﺸﮑﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر دﻣﺎ را ﮐﻨﺘﺮل
ﮐﻨﺪ .ﻣﯿﻠﻪﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﯿﻠﻪﻫﺎی ﺳﻮﺧﺖ را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻮﺗﺮونﻫﺎ را ﻣﺴﺪود ﮐﺮده و
ﻣﺎﻧﻊ از واﮐﻨﺶ زﻧﺠﯿﺮهای ﻫﺴﺘﻪای ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻌﺎل ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر در ﺑﺎﻻی ﻣﯿﻠﻪﻫﺎی
ﺳﻮﺧﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
در ﺻﻮرت ﻗﻄﻊ ﺷﺪن ﺳﻮﺋﯿﭻ ﯾﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ آن ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﺎذﺑﻪ روی ﻣﯿﻠﻪﻫﺎی ﺳﻮﺧﺖ ﭘﺎﻦ
ﻣﯽآﯾﻨﺪ .درﯾﭽﻪﻫﺎی داﺧﻞ ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎن ﺧﺮوج آب ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺰاﯾﺎی ﻃﺮاﺣﯽ
ﻣﺎژوﻻر و ﮐﻮﭼﮏ ،ﺣﺠﻢ ﮐﻢ رادﯾﻮاﮐﺘﯿﻮ درون آن ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﻓﻊ ﮔﺮﻣﺎی
ﮐﻤﺘﺮی اﺳﺖ NuScale .ﻗﺼﺪ دارد اواﺳﻂ دﻫﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ از اﯾﻦ رآﮐﺘﻮر ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

