J. of Nuclear Sci. and Tech.

مجله علوم و فنون هستهاي

65, 2013, 82-92

31-21 ،2931 ،56

Sci. and Tech. note
يادداشت علمي و فني

تأثیر بهینهسازی نسل سوم رآکتور هستهای روسي مدل  V-444بر ايمني هستهای
اصغر جانيپور*1و ،2کريم رحیمزاده

1

 .1مرکز آموزش نیروگاه اتمي بوشهر ،سازمان انرژی اتمي ايران ،صندوق پستي ،18151-111 :بوشهر ـ ايران
 .2دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات بوشهر ،صندوق پستي ،1819395451 :بوشهر ـ ايران

چكیده :مجموعه رآکتور هستهاي  V-445به کار گرفته شده در طرح  AES-32/33به منزلهي پروژهي بهينه شدهي رآکتور  WWER-2111بر
مبناي رآکتور مدل  V-911است .بهبود خواص نوترونی -فيزيكی قلب رآکتور همراه با تجديد ساختار قسمتهاي اصلی آن که امكان
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بهکارگيري سوخت اورانيم -گادولينيمی را فراهم ساخته است و مد نظر قرار دادن ضريبهاي منفی واکنشپذيري دمايی قرص سوخت ،توان
رآکتور و سيال خنكکننده ،طراحی خط کنترل تكميلی در سيستم بازدارندهي افزايش فشار مدار اول هنگام بروز حوادث ماوراي طراحی و در
خالل آزمون هيدروليك و همچنين پژوهش مفهوم «نشت قبل از شكستگی» به کمك سيستمهاي جديد کنترل و عيبيابی ويژهي تجهيزات،

S
f

شيرآالت و خط لولههاي مدار اوليه تنها بخشی از اقداماتی است که باعث افزايش سطح ايمنی نسل جديد ،در مقايسه با مدلهاي پيشين
 WWER-2111شده است .به کارگيري تجربيات حاصل از اجراي طرح ( V-412رآکتور تيان وان چين) هنگام طراحی مدل  V-445و استفاده از
عايق حرارتی جدا شونده در کنار اتخاذ تصميمهاي فنی جديد از جمله برنامهي جديد نمونههاي فلز شاهد ،محدود نمودن مقدار نيكل در خطوط

o
e

جوش و ناخالصی هاي مضر در فلز پايه و خطوط جوش که امكان افزايش مدت زمان بهرهبرداري رآکتور را تا  51سال فراهم نموده است ،اقدامهاي

ديگري هستند که افزايش ايمنی نسل جديد را فراهم آوردهاند .رعايت الزامهاي استانداردها و مدارک فنی آژانس بينالمللی انرژي اتمی ،اتحاديهي اروپا،
روسيه ،قوانين و استانداردهاي تدوين شده توسط نظام ايمنی هستهاي کشورهاي مقصد و تجارب بينالمللی در زمينهي طراحی ،ساخت و
بهرهبرداري از رآکتورهاي هستهاي موجب شده است که نسل جديد رآکتورهاي روسی از سطح ايمنی بااليی برخوردار باشند.
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Abstract: A set of Nuclear Reactor model V-446 applied in design AES-91/99 is regarded as an
optimized project of reactor VVER-1000 on the basis of reactor model V-320. Improving the neutronphysics characteristics of the active core along with the reconstruction of reactor basic sections made the
implementation of uranium- gadolinium fuel possible. Furthermore, by taking into consideration the
negative coefficients of thermal reactivity for fuel pellet, reactor power and coolant liquid, as well as by
designing the supplementary control line special for beyond-design accidents and also by carrying out
hydraulic tests in the system of preventing an increase in the pressure of the primary circuit and also by
ensuring the concept ˝Jeakage before breakage˝ with the help of the new control systems and special
trouble-shooting of primary circuit equipment, valves and lines, we have opened up a new vista which
will increase the safety coefficient of new generation contrary to the old models of VVER-1000.
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اوليه ،افزايش يافته است .به عنوان نمونه ،دماي بحرانی شدن

 .1مقدمه
شروع طراحی پروژهي ( AES-32نسل سوم) براي اولين بار در

مجدد رآکتور  WWER-2111نيروگاه «خملين» اکراين272 ،

سال  2323ميالدي با همکاري شرکت بينالمللی فنالندي

درجهي سانتیگراد است.

ايماتران واما( )2آغاز شد .با توجه به اين که طرح جديد روسی از

در طراحی رآکتور ( V-445شكل  )2وسايل کنترلی

سطح ايمنی بااليی برخوردار بود ،دولت روسيه براي برنده شدن

پيشرفتهي امروزي براي کنترل پارامترهاي درون رآکتور از قبيل

در مناقصهي ساخت نيروگاه اتمی در فنالند از شانس بااليی

جابهجايی ،توزيع انرژي آزاد شده در مجتمع سوخت ،دماي سيال

برخوردار بود ،اما در ادامه به دليل اين که دولت فنالند تصميم

در ورودي و خروجی به و از مجتمع سوخت و عالمت سطح

گرفت به مدت ده سال پروژههاي هستهاي خود را مسكوت

سيال درون رآکتور در صورت بروز حوادث ماوراي طراحی به

بگذارد ،اجراي اين پروژه از دستور کار خارج شد .در کشور

کار گرفته شده است .در جدول  2پارامترهاي مدل  V-911با

روسيه نيز در ابتداي برنامهي «اصالحات» و بعد از حادثهي تلخ

رآکتور نسل جديد مقايسه شدهاند [.]4 ،9

چرنوبيل ساخت و بهرهبرداري واحدهاي جديد از دستور کار

D
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خارج شد .پس از انصراف فنالند از ساخت نيروگاه ،دولت چين

 .9تفاوتهای ساختاری قسمتهای مختلف رآکتور

در سال  2339خواستار ساخت اين نيروگاه در کشور خود شد.

 1.9محفظهی تحت فشار رآکتور

()1

انستيتوي طراحی سن پطرزبورگ ()AEP

طرح جديد

طول محفظهي تحت فشار رآکتور طرح جديد نسبت به مدل

 AES-32/33را تدوين نمود و بر مبناي آن رآکتور جديد

 V-911به اندازهي  911ميلیمتر افزايش يافته است .اين افزايش

 AES-WWER-2111/412پايهريزي شد .اين طرح ،پروژهي

طول در ناحيهي نيم -استوانهي تكيه گاهی پوستهي رآکتور

S
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اعمال شده است (شكل .[9] )1

جديدي محسوب نمیشود ،بلكه در آن رآکتور و ديگر
تجهيزات مدل  V-911در راستاي افزايش ضريب ايمنی
بهرهبرداري ،بهبود ويژگیهاي اقتصادي و فنی و همچنين براي
باال بردن قابليت رقابت آن ،به روز و بهينه شدهاند.

از سال  2336تا  2333ميالدي کارهاي کارشناسی آژانس
بينالمللی بر روي اين مدل جديد انجام شد و پس از انجام اين

فعاليتها ،آژانس بينالمللی ،فعاليت طرح جديد  AES-32/33را
مطابق با استانداردها و الزامهاي جهانی دانست [.]1 ،2
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 .1محرک ميلههاي کنترل

 .2مقايسهی تجهیزات رآکتور مدل ( V-932نسل سوم)
با ( V-923نسل دوم)
()9
تفاوتهاي موجود بين نسل سوم رآکتورهاي WWER-2111

 .9درپوش رآکتور

 .4حلقهي جداکنندهي سيال ورودي و
خروجی

 .6خروجی سيال

به کار گرفته شده در پروژههاي ايران ( ،(V-445چين (،)V-412

A

 .5واحد محافظتکنندهي لولهها

هند ( (V-421و واحدهاي جديد شهر «نووارنژ» روسيه با رآکتور

 .7ورودي سيال

مدل  V-911عبارت از باالتر بودن ايمنی هستهاي و قابليت

 .2حلقهي تكيهگاهی

اطمينان آن ،بهبود ويژگیهاي نوترونی -فيزيكی قلب رآکتور،

 .3چاهك فلزي رآکتور

بهبود ويژگیهاي بهرهبرداري رآکتور هستند .در طرحهاي

 .21قلب رآکتور

جديد ،کارآيی ميلههاي جاذب نوترون سيستم کنترل و حفاظت

 .22بازتاباننده

رآکتور از طريق افزايش تعداد آنها به منظور نگه داشتن رآکتور

 .21محفظهي تحت فشار
 .29تكيهگاه استكانی چاهك فلزي رآکتور

در وضعيت زير بحرانی در طی فرايند خنكسازي آن تا دماي
 211درجهي سانتیگراد و بدون تزريق بوريك اسيد به مدار
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 .2قسمت بااليی رآکتور

شكل  .1رآکتور  V-445و اجزاي تشكيل دهندهي آن.
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تأثير بهينهسازي نسل سوم رآکتور هستهاي روسی . . .

جدول  .1مقايسهي پارامترهاي اصلی رآکتور V-911و رآکتور نسل جديد (مقادير نامی طراحی)
مقدار

پارامتر

توان گرمايی رآکتور ()WM
نرخ جريان سيال خنكکنندهي عبوري از رآکتور ()M9/h
فشار در خروجی قلب رآکتور ()WpM
متوسط دماي سيال خنكکننده در خروجی رآکتور ()˚C
متوسط دماي سيال خنكکننده در ورودي رآکتور ()˚C
اختالف فشار در ورودي و خروجی رآکتور ()WpM
مدت زمان عمر تعيين شده براي رآکتور (سال)
فاصلهي زمانی فعاليت رآکتور در تو ان نامی بين سوختگذاري ()h
زمان ماند مجتمع سوخت در درون قلب رآکتور (سال)
ارتفاع ستون سوخت در قلب رآکتور ()m
قطر معادل منطقهي فعال (قلب رآکتور) ()m
سطح مقطع قلب رآکتور ()M1
ميزان متوسط سوختن سوخت (در حالت پايا) ()MW day/kg
توان متوسط خطی آزاد شده از ميلهي سوخت در شرايط نامی ()W/cm
حداکثر توان خطی آزاد شده از ميلهي سوخت در شرايط نامی ()W/cm
تعداد ميلههاي جاذب سيستم کنترل
زمان پايين آمدن ميلهي کنترل و حفاظت رآکتور ()s

D
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S
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V-911

رآکتور جديد

(نسل دوم)

( V-931نسل سوم)

9111
24211
26/7
911
123/7
1/92
91
7111
9

9111
24211
26/7
912
132
1/92
41
7111
9-4
9/69
9/25

4/27
41/2
255/1
442
52

o
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212
از  4/1تا 2/1

فاصلهي موقعيت استقرار ميلهي کنترل )(mm
 ناحيهاي -گام به گام

حداکثر شار محاسباتی نوترونهاي تند با انرژي بيش از  1/6MeVدر برخورد با
پوستهي رآکتور در مدت  41سال ()n/m1

4/24
49/1
255/5

961
-

961
11

6/7×2119

4/3×2119

v
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A

نيم استوانهي تكيه گاهی

شكل  .2محفظهي تحت فشار رآکتور ( V-445پوستهي رآکتور).
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-

افزايش طول رآکتور باعث پايينتر آمدن تراز باالي قلب

بر روي سطح بيرونی چاهك فلزي رآکتور ،نوار حلقوي

رآکتور نسبت به تراز صفحهي تكيه گاهی شده است .بدين

شكل و قابل ارتجاعی ،در مقابل حلقهي جداکنندهي سيال

ترتيب ميزان پرتو دريافتی پرسنل در هنگام اجراي عمليات فنی بر

ورودي و خروجی پوستهي رآکتور ،نصب شده است تا

روي رآکتور ،پمپهاي اصلی مدار اوليه و مولدهاي بخار کاهش

فاصلهي بين چاهك فلزي و حلقهي جداکننده در هنگام

میيابد ،چون چگالی شار نوترون در ناحيهي تكيهگاهی رآکتور در

سوار کردن ،به راحتی تنظيم شود .هنگام گرم کردن پوستهي

ضمن عبور مستقيم از قلب رآکتور به واسطهي پوسته به اندازهي

رآکتور و تجهيزات درون آن ،اين فاصله کاهش میيابد و

 2برابر کاهش میيابد.

باعث میشود که چاهك رآکتور در محل تماس خود با

محل استقرار و قرارگيري نمونههاي فلز شاهد پوستهي

حلقه فشرده شود و نيرو به طور متوازن در تمام محيط

رآکتور بر روي سطح داخلی آن قرار دارد ،در صورتی که در

چاهك توزيع شود ،اين بدين معنی است که ديگر چاهك

قرار

فلزي رآکتور دچار حرکات نوسانی و ارتعاشی نمیشود

( )4

طرح  V-911اين نمونهها روي سطح بااليی بازتاباننده

(شكل .)2

داشتند .با توجه به استقرار نمونهها بر روي سطح داخلی پوستهي

D
I

-

رآکتور ،شرايط تأثيرگذاري شار نوترون بر فلز نمونههاي شاهد

در طرح جديد رآکتور ،عنصر عملياتی تنظيم فشار ارتجاعی

نسبت به شرايط واقعی پرتوگيري پوستهي رآکتور واقعیتر است.

بر روي لبهي چاهك فلزي رآکتور قرار دارد (اين حلقه در

نمونههاي گرمايی کماکان (هم در طرح  V-911و هم در طرحهاي

طرحهاي پيشين بر روي لبهي واحد محافظتکنندهي لولهها

جديد) در زير سطح واحد لولههاي محافظتکننده قرار دارند،

قرار داشت) ،اين امر باعث میشود بهتر و راحتتر آن را

چرا که دماي سيال در خروجی رآکتور بيشينه است .نتايج حاصل

مورد بازرسی و سرويسدهی فنی قرار داد و واحد فنرهاي

S
f

o
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مجتمعهاي سوخت را که تحت وزن واحد محافظتکنندهي

از بررسی نمونههاي فلز شاهد نقش مهمی در مشخص نمودن اثر
دما و پرتوها ،تعيين وضعيت واقعی و تجزيه و تحليل مدت
استفاده از محفظهي تحت فشار رآکتور ايفا مینمايد ].[6
 2.9تجهیزات درون رآکتور

-

لولهها قرار دارد آزاد نمود (نيروهاي ناشی از وزن واحد

v
i
h

کاهش میيابد).

-

شيارهاي ويژهي خنك کاري موجود بر روي سطح بيرونی

طول چاهك فلزي رآکتور به اندازهي  911ميلیمتر افزايش

بازتاباننده بهينه شدهاند .اين امر سبب شده است تنشهاي

يافته است و محل قرارگيري و استقرار سوراخهاي موجود

گرمايی -تابشی بر اين قطعه کاهش يابد ،در واقع بهينهسازي

بر روي آن براي پايا نمودن سرعت سيال و توزيع آن در

شيارها موجب شده است تورم ناشی از تابش و آسيبديدگی

خروجی تغيير يافته است .افزايش طول چاهك فلزي

فلز بازتاباننده کاهش يابد.

متناسب با افزايش طول محفظهي تحت فشار است (شكل .)2

-

محافظتکنندهي لولهها بر مجموعه فنرهاي مجتمع سوخت

-

c
r

A

با توجه به اين که مجتمع سوخت به اندازهي  911ميلیمتر

تعبيهي پايهها در قسمت پايين چاهك فلزي رآکتور و نصب

پايينتر رفته است ،واحد محافظتکنندهي لولهها نيز به

تكيهگاه در قسمت بازتاباننده در نزديكی چاهك فلزي ،اين

همين اندازه طويلتر شده است .با اين وجود ،فاصلهي بين

امكان را فراهم ساخته است ،که در صورت بريده شدن

صفحههاي پايينی و ميانی آن به اندازهي  61ميلیمتر افزايش

چاهك فلزي رآکتور (فرض محال) در سطح مقطع کلی،

يافته است ،اما طول اسكلت هادي آن بدون تغيير باقی مانده

مقداري سيال خنكکننده از آنجا عبور نمايد .همچنين

است (شكل .)2

وجود تكيهگاههاي موجود بر روي بازتاباننده باعث میشوند

-

فاصلهي بين صفحات بااليی و پايينی واحد محافظتکنندهي

که بازتاباننده با قسمت پايين واحد محافظتکنندهي لولهها

لولهها به اندازهي  161ميلیمتر افزايش يافته است .اين امر

قفل شود و از واژگونی آن در صورت بريده شدن چاهك

افزايش شعاعهاي خميدگی کانالهاي هادي را ،که درون

فلزي رآکتور جلوگيري کند.

آنها سيستمهاي کنترل داخلی و عيبيابی رآکتور قرار
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میگيرند ،سبب شده است .همچنين میتوان همهي کانالها را

-

-

از طريق پايههاي سيستم کنترل داخلی رآکتور از لولههاي

کاهش يافتهاند .در ساختار محرکها از آهنرباهاي

پيرامونی واحد بااليی رآکتور خارج نمود.

الكتريكی و کابلهاي تغذيهي مقاوم در برابر گرما استفاده

در رآکتور  V-911يكپارچگی کانالهاي اندازهگيري دما و

شده است ،که اين امر باعث کاهش نرخ جريان هواي

توزيع انرژي در سيستم کنترل داخلی و عيبيابی رآکتور

خنكکنندهي محرکهاي سيستم کنترل و حفاظت از 461

باعث شده است که کانالهاي ويژهي استقرار دما در واحد

به  161مترمكعب بر ساعت شده است.

محافظتکننده لولهها حذف شود.
-

مسير لولههاي هادي ويژهي آشكارسازهاي درون رآکتور با
توجه به نحوهي اتصال مجموعه کابلها به لولههاي پيرامونی

همين اندازه پايينتر واقع شدهاند (با اين وجود سازوکار

تغيير نموده است ،همچنين تعداد محرکهاي سيستم کنترل

درگير شدن و قفل شدگی ميلهي محرک با ابزار کنترلی

و حفاظت رآکتور افزايش يافتهاند.

تغييري ننموده است).

D
I

-

صورت گام به گام هستند و به کمك اين حسگرها

S
f

تعداد لولههاي هادي سيستم کنترل و حفاظت رآکتور از 52
به  212عدد افزايش يافته است که اين امر باعث شده است

نمود ،در طرح قبلی ،کنترل به صورت ناحيهاي بود ،بدين

با انتخاب تعداد بيشتري از آنها ،توزيع نوترون در درون

صورت که منطقهي فعال به  21ناحيهي  961ميلیمتري

o
e

تقسيمبندي شده بود و در ضمن ورود ميلهي کنترل به ناحيه،

همهي لولههاي سيستم کنترل داخلی رآکتور در اطراف
درپوش رآکتور قرار گرفتهاند .اين امر ،دسترسی به آنها را
آسانتر نموده است.

-

حسگرهاي جديد کنترل موقعيت ميلههاي کنترل به
میتوان هر جابهجايی به اندازهي  11ميلیمتر را اندازهگيري

منطقهي فعال بهينهتر شود.
-

-

طول ميله به اندازهي  911ميلیمتر افزايش يافته است زيرا
مجتمعهاي سوخت هم نسبت به سطح کالهك رآکتور

 9.9واحد بااليي رآکتور

-

جريانها و گرماي آزاد شده بر روي آهنرباهاي الكتريكی

حسگر میتوانست تنها محل استقرار آن در ناحيهي

v
i
h

موردنظر را ارسال نمايد .در اين نوع کنترل (جديد) میتوان
به صورت دقيقتر موقعيت ميله را گزارش کرد .حسگرهاي

تعداد لولههاي موجود بر روي درپوش از  32به  242عدد

جديد ،تعيين زمان پايين آمدن و موقعيت دقيق ميلهها را در

افزايش يافته است .با اين وجود با توجه بهکارگيري سيستم

صورت افتادن ناگهانی آنها ،با توجه به عالمت حفاظت

کنترل داخلی و عيبيابی ،تعداد واحدهايی که بايد آببندي

اضطراري رآکتور امكانپذير نموده است .ساختار حسگر

شوند کاهش يافتهاند.

طوري آببندي شده است که در صورت شكسته شدن لوله،

c
r

A

بدنهي محكم آن مانع خارج شدن سيال به بيرون از مدار
 4.9محرکهای سیستم کنترل و حفاظت رآکتور

-

-

-

اوليه میشود.

جريانهاي آهنرباهاي الكتريكی بهينه شده و ميزان پويايی

-

امكان سرويس فنی آنها بهتر شده است ،شيوه نامهي نصب و

آنها در ضمن جابهجا شدن و حرکت آنها افزايش يافته

باز کردن محرکها سادهتر شده است ،سيستم جديد پردازش

است.

و ارايهي اطالعات به متصدي به کار گرفته شده است.

طول مدت بهرهبرداري محرکها به  91سال افزايش يافته

-

در ساختار ميلهي سنگين شده و مشبك ،امكان چرخش

است در صورتی که در طرح قديم  11سال بوده است (طول

قسمت بااليی ميله نسبت به قسمت پايينی آن وجود دارد.

مدت بهرهبرداري آهنرباهاي الكتريكی  21سال و حسگر

اين امر سبب شده است در فرايند بهرهبرداري ،سايش مقطع

کنترل موقعيت ميلههاي کنترل  6سال است).

ميله در محل تماس با بادامكهاي جاروبكی کاهش يابد.

نيروي کششی محرکها دو برابر شده است.
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 8.9مجتمعهای سوخت رآکتور

-

کالهك مجتمع سوخت

ميزان جابهجايی مجموعه فنرهاي مجتمع سوخت (شكل )9
] [9تقريباً به دو برابر افزايش ،و سختی واحد فنرها تقريباً
 1/4برابر کاهش يافته است .همچنين از موادي که قابليت
کشسانی بهتري دارند استفاده شده است ،در نتيجه پايداري

کانال اندازهگيري

(نسبت به زمان) نيروي فشردگی مجتمع سوخت با کاهش

کانال اسكلت مجتمع سوخت

مقدار اسمی آن افزايش يافته است.
-

فنرهاي موجود بر روي هر کانال هادي به صورت جداگانه

لولهي مرکزي

تحت فشار قرار میگيرند .اين امر ،باعث جبران عدم

ميلهي سوخت
شبكهي نگهدارنده و هادي

يكنواختی ناشی از پرتودهی و انبساط دمايی کانالهاي
هادي میشود.
-

D
I

کانالهاي هادي و شبكهي نگهدارنده در طرح رآکتور
 V-911از جنس فوالد ضدزنگ بود در صورتیکه در

S
f

طرح جديد از آلياژ زيرکنيم استفاده شده است .اين خود
منجر به افزايش شاخصهاي اقتصادي چرخهي سوخت شده
است.
-

شبكهي تكيه گاهی

o
e

پايهي مجتمع سوخت

قطر سوراخهاي موجود در انتهاي کانالهاي هادي به
منظور کاهش افت هيدروليكی در ميلههاي جاذب
سيستم کنترل و حفاظت رآکتور کمتر شده است.

-

-

در طرح رآکتور  V-911تعداد ميلههاي سوخت 921

v
i
h

شكل  .9مجتمع سوخت رآکتور ( V-931نسل جديد) ].[9

عدد است ولی در طرح جديد يكی از ميلههاي

 4.9میلههای جاذب سیستم کنترل و حفاظت رآکتور

سوخت حذف ،و به جاي آن يك کانال ويژهي

در طرح رآکتور  V-911از بور کاربيد به عنوان

سيستم کنترل داخلی و عيبيابی رآکتور نصب شده

جاذب استفاده میشد ولی از سال  2335از ترکيب جديد

است .اين امر امكان کنترل توزيع انرژي و دما در آن

 Dy1O9 TiO1+B4Cبه عنوان جاذب استفاده میشود .جنس

دسته از مجتمعهاي سوختی را که در آنها ميلههاي

ميلههاي جاذب از آلياژ ( 45XNMUآلياژ روسی) است .مدت

کنترل قرار دارند فراهم میآورد.

زمان بهرهبرداري از اين ميلهها ،اگر به عنوان سيستم حفاظت

کالهك مجتمع سوخت از نوعی است که قابليت جدا

اضطراري به کار گرفته شوند 21 ،سال و در صورت استفاده شدن

شدن از دسته ميلههاي سوخت را دارد .به اين ترتيب،

به عنوان گروه کنترل توان رآکتور 9 ،سال است.

ميلهي سوخت به راحتی میتواند از ميان دسته ميلههاي

-

c
r

A

طول لبهي کالهك ميلهي جاذب از  16ميلیمتر به  96ميلیمتر

افزايش يافته است .به منظور جلوگيري از گيرکردن آن در

سوخت بيرون کشيده شود.

طول سقوط آزاد در هنگام عملكرد عالمت حفاظت
اضطراري رآکتور ،وزن ميلهها از  25به  22/6کيلوگرم
افزايش يافته است.
-

تعداد ميلههاي جاذب در طرح جديد افزايش يافته است .اين
امر باعث شده است ضريب ايمنی و قابليت اطمينان اين نوع
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رآکتور نسبت به طرح رآکتور  V-911افزايش يابد .در

روش مكانيكی براي آببندي قسمتهاي انتهايی بهره گرفته

اولين سوختگذاري رآکتور جديد ( )V-931از  26ميلهي

میشود.
-

جاذب استفاده میشود و در اولين بار پس از تعويض
سوخت اين تعداد به  219عدد افزايش میيابد ،در صورتی

از فنآوري خاص سوراخکاري توأم با لبهبرداري انتهايی
براي برداشتن اليهي داغ استفاده شده است.

که در طرح رآکتور  V-911اين تعداد در هر حالت 52

-

عدد است.

پس از سوراخکاري جمعکنندهها و همچنين آببندي لوله
در جمعکننده ،ناحيهي مشبك جمعکنندهي مورد عمليات
حرارتی در دماي پايين قرار میگيرد.

 1.9مولد بخار

-

در طرحهاي جديد ،نسل جديد مولدهاي بخار  PGV-2111به

زاويهي قرارگيري سوراخها بر روي جمعکننده کمی از
حالت تند به صورت باز تغيير حالت داده شده است.

کار گرفته شدهاند (شكل  .[9] )4البته از اين نوع مولدهاي بخار

-

به کارگيري روش جريان گردابی در فرايند ساخت لولهها و

در واحدهاي قديمی نسل  ،V-911که مولدهاي آنها دچار

اتصالهاي مولد بخار در کارخانه و همچنين براي کنترل

آسيبديدگی شده بودند ،نيز استفاده شده است .در نسل جديد

کارآمدي در هنگام بهرهبرداري از روش جريان گردابی

مولدهاي بخار ،بهينهسازيهاي زير صورت گرفته است:

استفاده میشود.

-

D
I

S
f

جنس جمعکننده از آلياژ فوالد نوع ( 21GN1MFAآلياژ

-

روسی) است ،اين نوع فوالد از درجهي خلوص بااليی

 pHاعمال میشود.

نسبت به ناخالصیهاي غيرفلزي برخوردار است .توجه

-

o
e

ويژهاي به کاهش مقدار گوگرد تا  1/16%و فسفر تا 1/112%
معطوف شده است.
-

روش آببندي لولههاي  -Uشكل ،که پيش از اين روش
انفجاري بود ،کنار گذاشته شده است و به جاي آن از روش
هيدروليكی استفاده میشود و در انتهاي عمليات آببندي از

معيارهاي سختگيرانهتر نظام شيميايی آب از جمله مقدار
سازماندهی تخليهي آب مولد بخار از نواحیاي که در آن
غلظت نمكها بيشينه است.
به کمك اقدامات فنی -طراحی و سازهاي تنشهاي باقیماندهي

جمعکننده به اندازهي قابل مالحظهاي کاهش يافتهاند .کاهش اين

iv

24641

تنشهاي باقیمانده نقش مهمی در افزايش قابليت اطمينان و

مدت زمان بهرهبرداري از مولد بخار ايفا میکند.

h
c

r
A

5

2

4

2

6

7

29261

9

1

شكل  .4مولد بخار .PGV-2111
 .2محفظهي مولد بخار .1 ،سطح تبادل حرارت .9 ،جمعکنندهي سرد .4 ،جمعکنندهي توزيع آب تغذيه .6 ،خط لولهي تزريق آب تغذيهي اضطراري .5 ،خط لولهي
تزريق محلول شيميايی براي شستشو .7 ،صفحهي مشبك زير سطح آب تغذيه . 2 ،صفحهي مشبك قرار گرفته در فضاي بخار.
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 5.9پمپ اصلي مدار اولیه

-

سيستم خنكسازي ياتاقان پايينی مستقل بوده و در هنگام

در طرح جديد ،از پمپهاي چرخانندهي سيال مدار اوليهي

توقف پمپ با توجه به اصل جريان طبيعی کار میکند .اين

 )6(RCP-2932که نسخهي بهينه و امروزي شدهي RCP-236M

امر باعث میشود که نيازي به پمپ کمكی براي خنكسازي

است ،با سطح ايمنی باال و توان  2111مگاوات ،استفاده شده

ياتاقان نباشد.

است (شكل  RCP-2932 .[9] )6نسبت به نوع قبلی داراي

-

مزاياي زير است:
-

عملكرد پمپ؛ اين امر مربوط به کارگيري الزامهاي فنی باال

از آب به عنوان مادهي روانکننده و خنكکنندهي ياتاقان

است و در نهايت باعث افزايش قابليت اطمينان از بهرهبرداري

مرکب (تراست) اصلی پمپ استفاده میشود ،که يك مايع

دستگاه شده است.

خنكکنندهي غيرقابل اشتعال است .همچنين اتصال صفحهاي

-

کاهش تعداد حفاظتها و عالمتهاي متوقفکنندهي

-

آببندي محور پمپ ،نشت سيال خنكکنندهي مدار اوليه را

به کار گرفته شده ،به گونهاي است که مادهي روانکننده

در ضمن بیبرقی به مدت  14ساعت منتفی مینمايد ،همچنين

الزم ندارد و اين باعث میشود که سيستم روغنکاري

در صورت عدم تغذيهي آب براي آببندي (از دست دادن

بيرونی حذف و به کلی احتمال آتشسوزي منتفی شود.

سيستم آببندي پمپ) نشتی سيال مدار اوليه از پمپ رخ

پمپ داراي موتور الكتريكی دو سرعته است ،که اين امر

نخواهد داد و پمپ همچنان غيرقابل نشت خواهد ماند.

D
I

S
f

باعث تسهيل شرايط راهاندازي میشود.

o
e

موتور الكتريكی

v
i
h

اتصال پمپ و موتور الكتريكی
بخش جدا شوندهي پمپ
سازهي ميانی بااليی

c
r

سازهي ميانی پايينی
تكيه گاه

A

پوستهي پمپ

شكل  .8پمپ چرخانندهي سيال مدار اوليه.
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 .4بهینهسازی در مجموعهی رآکتور بوشهر V-444

آن ،باعث میشود که اقدامهاي الزم براي جلوگيري از به وجود

بهبود خواص نوترونی -فيزيكی قلب رآکتور (شكل [4] )5

آمدن شكستگی خطهاي لوله به عمل آيد ،همچنين باعث

و ساختار قسمتهاي مهم آن (استفاده از سوخت اورانيم-

میشود که تمام قسمتهاي لولهها براي کنترل در زمان

گادولينيم).

بهرهبرداري قابل دسترسی باشند .اين امر باعث افزايش قابليت

-

استحكام باالي ساختگاه نيروگاه در برابر زلزله؛

اطمينان شده و ميزان دز دريافتی کاهش يافته و کنترل نشت سيال

-

فراهم نمودن ضرايب منفی واکنشپذيري دمايی سيال

مدار اوليه و همچنين وضعيت فلز بهبود میيابد [.]2 ،7

-

خنكکننده ،قرص سوخت و توان رآکتور؛
-

-

استفاده از سيستمهاي جديد کنترلی و عيبياب ويژهي

اتمی از جمله سيستم کنترل و ابزار دقيق به گونهاي است که

تجهيزات ،خط لولههاي مدار اوليه و شير آالت.

امكان کار واحد را در حالتهاي ناپايدار (تغيير توان) فراهم

بهينهسازي شير اطمينانهاي فشارندهي مدار اوليه (سيستم

کرده است.

تنظيمکننده و بازدارندهي افزايش فشار مدار اوليه) با خط

D
I

کنترل تكميلی که امكان کاهش فشار مدار اوليه در صورت
بروز حوادث ماوراي طراحی را فراهم مینمايد و همچنين

طراحی براي جلوگيري از ذوب قلب رآکتور و خروج مواد

تأييد کارايی خط لولهها و شيرهاي اطمينان مبنی بر کارکرد

پرتوزا به خارج از پوستهي رآکتور.

S
f

-

محدود نمودن ناخالصیهاي مضر در فلز پايه و خطوط
جوش؛

-

-

استفاده از شيوه نامهي سيستم تغذيه و تزريق به مدار اوليه به
مثابه اقدام در راستاي کنترل و مديريت حوادث ماوراي

آنها با بخار [ ]5و آب؛
-

طراحی سيستمها و تجهيزات مجموعهي رآکتور و نيروگاه

استفاده از عايقهاي حرارتی داراي قابليت جداشوندگی.
طراحی عايق حرارتی تجهيزات و لولههاي مدار به گونهاي است

که نسبت به تخريب در مقابل عاملهايی که منجر به بروز حوادث

o
e

توأم با شكستگی لولهها میشوند مقاوم هستند .به دليل مقاوم بودن

به کارگيري مفهوم اصل نشت قبل از شكستگی؛

اين مفهوم در هنگام طراحی براي خطوط لولهي مدار اوليه

عايق ،گرفتگی آب راههاي چاهك پايين و اطراف رآکتور به
وسيلهي قطعههاي آن به وجود نمیآيد (اين مطلب هم به وسيلهي

iv

در نظر گرفته شده است .به کارگيري اين اصل باعث کاهش
احتمال شكستگی لولهها میشود زيرا مشاهدهي نشت قبل از بروز

محاسبه و هم در آزمايشگاه به تأييد رسيده است) [.]21 ،3

h
c

r
A

6

6

4

1
9

2
5
شكل  .4مجموعهي رآکتور .V-445
 .2رآکتور .1 ،مولد بخار .9 ،پمپ اصلی مدار اوليه .4 ،تنظيمکنندهي فشار .6 ،مخزنهاي سيستم خنكکنندهي اضطراري قلب رآکتور .5 ،مخزن جمعآوري سيالها

(مخزن چگالش).
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-

از سيستم تزريق سريع بور به مدار اوليه (سيستم تزريق

نيروگاه اتمی بوشهر از ايمنی بااليی برخوردار بوده و سطح فنی و

اضافی بور) يك خط لولهي پاشش به تنظيمکنندهي فشار

ايمنی آنها قابل رقابت با نيروگاههاي پيشرفته و مدرن غربی از

مدار اوليه کشيده شده است تا در صورت بروز نشتی بتوان

همين نوع و توان باشد.

به کمك کاهش دادن فشار مدار اوليه ،بهتر و مؤثرتر حادثه
-

را از مدار اوليه به مدار ثانويه هدايت و کنترل نمود.

تشكر و قدرداني

در مجموعهي رآکتور بوشهر پمپهاي خنكکنندهي استخر

بدينوسيله از همكاري و مساعدت صميمانهي آقاي مهندس

سوختهاي مصرف شده ،الزامهاي مربوط به سيستمهاي

سيدعلیاکبر بصري سپاسگزاري و قدردانی میشود.

ايمنی را برآورده میسازند (سيستم چهار کاناله بوده ،و
پينوشتها

داراي تغذيهي الكتريكی مطمئن مولد ديزل است).
-

به منظور يكسانسازي و يكنواخت نمودن دما در درازاي

2. Imatran- Voima

جمعکنندهي مولد بخار در قسمت باالي آن خط لولهي

1. AEP: Atomenergoproect

D
I

9. WWER: Water Cooled Water Moderated Power Reactor

تخليهي هوا تعبيه شده است.
-

4. Reflector

به منظور کاهش احتمال تشكيل مخلوط قابل انفجار

S
f

6. RCP: Reactor Coolant Pump

هيدروژن در درون جمعکنندهي مولد بخار ،قبل از باز
نمودن مدار اوليه ،تهويهي هوا از قسمت باالي جمعکنندهي
مولد بخار از طريق سيستم گاز زدايی اضطراري انجام میشود.

-

o
e

لولههاي سيستم تزريق بوريك اسيد ،سيستم خنكکنندهي
طبيعی و اضطراري رآکتور به گونهاي هستند که میتوان هم
به خطوط لولهي سرد و هم به خطوط لولهي گرم مدار اوليه،

بور تزريق نمود .اين امر منجر به افزايش کيفيت و کارآيی
خنكسازي قلب رآکتور به هنگام حوادث طراحی میشود.
-

استفاده از مخازن تحت فشار ازت حاوي بوريك اسيد به

iv

h
c

غلظت  25گرم بر کيلوگرم ،با عنوان «مخازن مرحلهي دوم

r
A

سيستم خنكکنندهي اضطراري قلب رآکتور».
-

طراحی و به کارگيري سيستم غيرعامل پايش و حذف
هيدروژن در کرهي فلزي ].[22

 .8نتیجهگیری
بهينهسازي و تغييرات انجام شده در مجموعهي جديد
رآکتورهاي هستهاي روسی ،به کارگيري الزامهاي استانداردها و
مدرکهاي فنی آژانس بينالمللی انرژي اتمی ،اتحاديهي اروپا،
روسيه و قوانين و استانداردهاي تدوين شده توسط نظام ايمنی
هستهاي جمهوري اسالمی ايران و تجارب بينالمللی در زمينهي
طراحی ،ساخت و بهرهبرداري از رآکتورهاي هستهاي موجب
شده است که نسل جديد رآکتورهاي روسی از جمله رآکتور
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