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تهیویراکت قیاز تزریحوادث ناش طیتهران در شرا یقاتیراکتور تحقحالت گذار ایمنی و لیتحل

3*بهزاد سلماسیان ،2وکیلی محمد میر سید، 1فر رضا انصاري غالم

  هاي نوین، دانشگاه اصفهانآوريدانشکده علوم و فناي،  گروه مهندسی هسته-1
  ایران، سازمان انرژي اتمی ایران اي علوم و فنون هستهپژوهشگاه -2
  ي، دانشکده پردیس، واحد بین الملل دانشگاه شیرازا وه مهندسی هستهگر -3

خالصه خالصه 

 تیراکتور از اهم یمنیا طیشرا یدر خالل حوادث مختلف، بررس ايهسته هايسامانه یمنیبا توجه به مخاطرات ا
 قیتزراز  ناشیحوادث  طیتهران در شرا یقاتیراکتور تحق حالت گذار یمنیا لیمقاله تحل نباشد. در اییبرخوردار م یانیشا

عدم ذوب سوخت و غالف به  ،یمنیا هاياریمع تیاولو نکهیا بهاست. با توجه قرار گرفته یمورد بررس یاضاف تهیویراکت
باشد، ه شروع حوادث میعنوان نقطه بهکنندخنک یلمیجوشش ف ياز دماراکتور و اجتنابمخاطرات محافظ  نیعنوان اول

 يبرا PARETکد  یخروج هايداده يرو اند. بررسیقرار گرفته یمورد بررس یمنیا یبحران هايتیمحدود ناز ایاجتناب
 قیتزر "، "دالر پله 1.5قیتزر"، "هیثان 0.5دالر در  1.5با نرخ  تهیویراکت قیتزر"  تهیویراکت قیاز تزریچهار نوع حادثه ناش

 گرانینما جاست. نتایصورت گرفته" هیثان 0.7دالر در  2.7با نرخ  تهیویراکت قیتزر "، " هیثان 0.7دالر در  2ا نرخ ب تهیویراکت
با در نظر گرفتن  یاضاف تهیویراکت قیاز تزریانواع حوادث محتمل ناش يمورد نظر برا یمنیا هايتیدودعدم گذر قلب از مح

 لیگزارش تحل هايبا داده PARETاز کد یافتیاطالعات در تاباشد. نهایینه محاالت ممک نیترحوادث فوق به عنوان بد لیگزارش تحل هايبا داده PARETاز کد یافتیاطالعات در تاباشد. نهایینه محاالت ممک نیترحوادث فوق به عنوان بد
راکتور  یابیارز يبرا جینتا ناست. ایشده سنجیو اعتبار سهیمقا رانیا یاتم يتهران سازمان انرژ یقاتیراکتور تحق یمنیا

  . باشدی) قابل استفاده مIR-10یقاتیدر حال ساخت (از جمله راکتور تحق یقاتیتحق هايتهران و راکتور یقاتیتحق

  .PARETکداز تزریق راکتیویته، حوادث ناشی،تهران یقاتتحقیراکتور، تحلیل حالت گذار، یمنیا لیتحلکلمات کلیدي: 

  مقدمه   .1

مورد استفاده ايهسته هايبر تعداد راکتور ،ياهسته هايروگاهیاز نبا استفاده یکیالکتر يانرژ نتامیافزون با گسترش روز
 تیاز اهم ايهسته هايرراکتو یمنیمورد استفاده، ا يو تشعشعات پرتو واکتیویاز مواد رادناشیمخاطراتبهتوجهبا. استشده افزوده

ه اندازي اولیه آن، بحقیقاتی یا قدرت، براي شرایط راهمجموعه مباحث اختصاصی تحلیل ایمنی هر راکتور ت. باشدیمبرخوردار  یانیشا

١
نیروگاه هاي هسته اي اولین همایش ملی مهندسی قدرت و

ه اندازي اولیه آن، بحقیقاتی یا قدرت، براي شرایط راهمجموعه مباحث اختصاصی تحلیل ایمنی هر راکتور ت. باشدیمبرخوردار  یانیشا
گزارش تحلیل ایمنی 15و  14ل وچه در فصایمنی در حوادث (عالوه بر آن تحلیل؛ استآمدهگانه در گزارش تحلیل ایمنیصورت جدا
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 نینو هاياز روشها، استفادهکانال یطراح رییتغ طیدر شرا یمنیا لیسوخت، تحل نشینوع و چ رییبا تغ یمنیا لشود)، تحلییمطرح م
 طیتهران در شرا یقاتیراکتور تحق یمنیا لیو همکاران به تحل انگردد. سلماسییمنتشر م هیمطالعات ثانو یط زین یمنیا لیتحل يبرا

در  . خلفی]1[است پرداخته TRANSیکیدرولیترموه از کد محاسباتیبا استفاده  کننده خنک انیرفتن جر دستاز  از،یحوادث ناش
 ر. در پژوهش اخی]2[استشروع به کار راکتور پرداخته لیاز قب تهیویراکت قیتزر زایحوادث معمول ناش یبرخ لیپژوهش خود به تحل

 نیا یمنیا لیو تحل تهیویراکت قیتزر ازیحاالت ممکنه حوادث ناش نیتر بد ،یطراح ازترحالت گذار حوادث فرا یبه بررس ن،یا بر ما عالوه
خالل حوادث  اي به بررسی ایمنی راکتور آب سنگین در تیتوچی در مقاله. میا پرداخته زیتهران ن یقاتیراکتور تحق يحاالت گذار برا خالل حوادث  اي به بررسی ایمنی راکتور آب سنگین در تیتوچی در مقاله. میا پرداخته زیتهران ن یقاتیراکتور تحق يحاالت گذار برا

عنوان معادالت  از معادله پخش به است؛ در این مقاله از معادالت ترموهیدرولیک سه بعدي پرداخته استفاده از تزریق راکتیویته با ناشی
. قاضی در ]3[است بوده RELAP5/mode3انجام داده است؛ کد محاسباتی که محاسبات ترموهیدرولیک را  نوترونیک استفاده شده

از تزریق بیشینه راکتیویته در شرایط غنی باال سوخت و غنی کم آن براي راکتور  مقاله خود، به مقایسه حالت گذار حوادث ناشی
MNSR یاز کد محاسباتاستفادهبا ايمقاله یط يداور. ]4[است پرداختهCFD ر داخل کانال د انیجروقوع حادثه انسداد  لیبه تحل

غالف سوخت  ،يقلب و تشعشعات پرتو واکتی وبرابر نشت مواد رادی حفاظ در نکه اولی نی. با توجه به ا]5[استالمان سوخت پرداخته
کننده به خنک يدما دنیاز رساز آن ممانعتاز ذوب سوخت و غالف، و قبليریاوال جلوگ يکار تیاولو یمنباشد، در محاسبات ای یم
انتخاب  یمنیا ارها به عنوان معی دما یبررس . پس]6[گرددیمناسب م باشد که موجب عدم برداشت حرارتییم یلمیجوشش ف يطهنق
قرار  یبه قلب مورد بررس یاضاف تهیویراکت قیتزر ازیناش کیرونقلب راکتور، حوادث نوت يحوادث مختلف ممکنه برا انمیگردد. ازیم

 ازیناش یو دوم  یشکافت ریکاهش سطح مقطع جذب غ ازیناش یدو نوع، اول تهیویراکت قیتزر ازیوادث ناشح ،یاست. به طور کل گرفته
 دایپ شیمنجر به شکافت سوخت افزا يها الذکر تعداد واکنش از حوادث فوق یکباشند. در اثر وقوع ی یسطح مقطع شکافت م شیافزا

قلب  کگردد. یکننده موجود می سوخت، غالف و خنک يدما شیو موجب افزا بد؛ای یم شیافزا زین ینموده و متعاقبا حرارت استحصال قلب  کگردد. یکننده موجود می سوخت، غالف و خنک يدما شیو موجب افزا بد؛ای یم شیافزا زین ینموده و متعاقبا حرارت استحصال
بر . عالوهبرسانداز شکافت را به حداقل ممکن یناش يانرژ دیانجام دهد و تول سازي به موقع خاموش دیحوادث مذکور با طیدر شرا منیا

مطالعات  یکند. هدف اصل يسپر یمنیا يها اریو شکستن معرا بدون گذر  دیشد تهیویراکت قیتزر ازیبتواند حالت گذار ناش دیآن با
در   .]6[باشدیاز آن میناش یمنیو مخاطرات ا واکتی وها، ذوب قلب، پخش مواد رادی کنترل نشده دما شیبه افزا منجرطیشرا ازيدور
ها و سطوح توان و  دما ت. روند حرکتیاسقرار گرفته یحوادث مذکور مورد بررس طیتهران در شرا یقاتیراکتور تحق یمنیا ریاخ الهمق

یمحاسبات اياز کد هستهحوادث مذکور بر قلب، با استفاده طیقلب راکتور و اعمال شرا يساز هیراکتور، با شب نیمربوط به ا يانرژ
PARET يسوخت، دماذوب  يمذکور با دما هاي اند. سپس دماآن استخراج شده نهیشیب يدما هايگرفته و قله ارمورد محاسبه قر 

محاسبات  نیبودن راکتور با توجه به ا منیقرار گرفته و ا سهکننده داخل قلب مورد مقایخنک يبرا یلمیجوشش ف يذوب غالف و دما
راکتور  یمنیا لیگزارش تحل یتجرب يها حالت گذار محاسبه شده با داده هايگام، داده ناست. در آخریقرار گرفته یمورد بررس

 یقاتیراکتور تحق یمنیاز ایحاک جیتان .]7[استقرار گرفته سنجی و اعتبار سهیمورد مقا رانیا یاتم يسازمان انرژتهران  یقاتیتحق
گر دقت مناسب  نشان جینتا زین سنجی خصوص اعتبار . درباشدیم یاضاف تهیویراکت قیتزر ازیانواع حوادث محتمل ناش يتهران برا گر دقت مناسب  نشان جینتا زین سنجی خصوص اعتبار . درباشدیم یاضاف تهیویراکت قیتزر ازیانواع حوادث محتمل ناش يتهران برا

  .باشد می گذار بدست آمده لیتحل جنتای

کارانجام مواد و روش    .2

تهران یقاتیراکتور تحق2.1

آب سبک، با سوخت  کنندگی،کندکنندگیبا خنک  يمگاوات از نوع استخر 5با قدرت  يتهران راکتور یقاتیتحق راکتور
. استخر راکتور رندگییعنوان بازتاباننده مورد استفاده قرار مبه تی%  است؛ آب و گراف 19.75يبا غنا وماورانی دیجامد اکس

2
اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه هاي هسته اي

. استخر راکتور رندگییعنوان بازتاباننده مورد استفاده قرار مبه تی%  است؛ آب و گراف 19.75يبا غنا وماورانی دیجامد اکس
 گردیبخشواندشده قرار داده  شیمخصوص آزما ساتتاسیوها، لولهتوربخش استخر راک کیشامل دو قسمت است. در 

. گرددمنتقلهابخش نیاز ا کیدر هر  یومینآلمیپلتوسطتواندمیقلب. استمصرف شده هايسوخت یمخصوص واپاش
توسط  هاست ک یمیصفحه جاذب تنظ کیو  یمنیخارج کردن چهار صفحه جاذب اراکتور توسط وارد و  نایکنترل
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 میخود تنظ ،یمنف ییدما خور  پستوسطراکتورآنبرعالوه. گرددیم تیاستخر هدا یکنترل از بخش فوقان ستمیس
  .باشدیم

  .است ریراکتور به فرم ز یکیدرولیه مدار

  یدرولیک راکتور تحقیقاتی تهران: مدار ه 1ریتصو

. سازدیم اننمایراهاالمان ریو سا رهیتانک ذخ ،یاستخر، تانک واپاش گاهیجا ،یکیدرولینقشه مدار ترموه 1شماره  ریتصو
  .]8[استآورده شده 1مقاله در جدول شماره مورد استفاده در  یکیدرولیاز مدار ه تیاهم يدارا هاي پارامتر  .]8[استآورده شده 1مقاله در جدول شماره مورد استفاده در  یکیدرولیاز مدار ه تیاهم يدارا هاي پارامتر

  .استشده انیحوادث مذکور ب سازيانجام مدل يبرا ازیمورد ن یاساس هايترپارام 1جدول  در
U_3دیاوکسا ومیورانیمورد استفاده  سوخت O_8 پوشاند. یدور آن را م یومینیآلوم ی% بوده که غالف20کینزد يبا غنا

حالت  لیکه در تحل ولیکیو ترموهیدر سوخت المان . مشخصاترندیگیمشبک  قرار م ياسوخت در داخل صفحه يهاالمان
  .]7[باشندیم1اند به فرم جدول  گذار مورد استفاده قرار گرفته

3
اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه هاي هسته اي

اساسی مدار ترموهیدرولیکی هاي: پارمتر 1جدول

مقدارکمیت
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(W/m K) 167ضریب هدایت گرمایی غالف
جریان رو به پایینسازيروش خنک

(W/m K) 10گرمایی سوخت ضریب هدایت 
('c) 20کننده ورودي دماي خنک

(gpm) 2200کننده مدار اول ریان جرمی خنکنرخ ج
(gpm) 2300کننده مدار دوم نرخ جریان جرمی خنک (gpm) 2300کننده مدار دوم نرخ جریان جرمی خنک

(cm2) سطح انتقال حرارت کل 14022استاندارد هايبراي المان
(cm2) سطح انتقال حرارت کل 10332استاندارد کنترل هايبراي المان

3مجموع فاکتور اوج سطح توان
19هاي سوخت تعداد المان

  cm(  8.01*7.7*89.7اندازه المان سوخت(
  cm(  0.15ضخامت المان سوخت(

  cm(  0.04ضخامت غالف(
  cm(  0.27ضخامت کانال آب (
موجود اند. )7سایر مشخصات در مرجع ( موجود اند. )7سایر مشخصات در مرجع (

  
.باشدیم 2به صورت شکل  یالمان سوخت رینمونه تصو

  نمونه المان سوخت راکتور تحقیقاتی تهران  :2ریتصو

  
المان سوختی متشکل از چندین صفحه سوخت در داخل غالفی از جنس آلمینیوم است. در میان صفحات سوخت، 

کننده وجود دارد. هاي گذر خنک کانال

تهیویراکت قیحوادث نوع تزر2.2

4
اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه هاي هسته اي
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هـاي  گی و یا شکافت نـوترون از تغییر سطح مقطع جذب، پراکندناشیکلیطور اکتیویته اضافی بهتزریق رحوادث نوع  منشا
  اند:حوادث مربوطه به شرح زیر. باشدمیحرارتی

  اندازي حادثه راه  .1
ق بـه میـزان  باشد. میزان تزریق راکتیویته در حادثه فواین حادثه نوع تزریق راکتیویته مربوط به راه اندازي اولیه راکتور می

  باشد.دالر در هر ثانیه می 0.06  باشد.دالر در هر ثانیه می 0.06
  حادثه سقوط صفحه سوخت داخل قلب  .2

گردد، امکان دارد یک میله یک صفحه سوخت به آن گیـر کـرده همـراه آن بـاال     زمانی که میله کنترلی از راکتور خارج می
ثانیه  0.375دالر در  1.1ق معادل با آورده شود و سپس مجددا داخل قلب سقوط کند. راکتیویته وارده به قلب در حادثه فو

 1.5ترین حوادث ممکنه است کـه بـا راکتیویتـه    باشد. این حادثه یکی از بدثانیه می 0.5دالر در  1.46که آن هم معادل با 
گردد. براي صفحات سوخت متفاوت و ارتفاع سـقوط حـوادث مختلفـی محتمـل     ثانیه در این پژوهش مدل می 0.5دالر در 

  باشند.ترین حاالت ممکنه از این حوادث میثانیه به عنوان بد 0.7دالر در  2.5ثانیه و  0.7دالر در  2حوادث  باشد کهمی
  هاي آزمایشیحادثه پر و خالی شدن لوله  .3

  باشد.ثانیه می 0.25دالر در  0.32این حادثه معادل با تزریق راکتیویته 
  حادثه جابجا شدن ستون حرارتی قلب  .4  حادثه جابجا شدن ستون حرارتی قلب  .4

  باشد.ثانیه می 0.6دالر در  0.9مربوط به تغییر مکان پل راکتور و معادل با تزریق راکتیویته  این حادثه
  هاي آزمایشیحادثه جابجایی نمونه  .5

باشد که به منزله کم شدن سطح مقطع جذب و تزریق راکتیویتـه  هاي آزمایشی میاین حادثه مربوط به خارج کردن نمونه
دالر در نیم  1.5باشد. در واقع حادثه تزریق ثانیه می 0.02دالر در  0.6ریق راکتیویته معادل با باشد. میزان این تزمثبت می

  باشد.هاي انسانی میاز حادثه فوق و جز خطا ثانیه مورد بررسی منشا گرفته
تزریق راکتیویتـه در   ترین حوادث ممکنه نوععنوان بد بندي انواع حوادث تزریق راکتیویته، چهار حادثه ذیل بهنهایتا با جمع

  اند.پژوهش اخیر مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته
ثانیه 0.5دالر در  1.5تزریق راکتیویته معادل با •
دالر پله 1.5تزریق راکتیویته معادل با •
ثانیه 0.7دالر در  2تزریق راکتیویته معادل با • ثانیه 0.7دالر در  2تزریق راکتیویته معادل با •
ثانیه 0.7دالر در  2.5تزریق راکتیویته معادل با •

PARETياکد هسته2.3
کد  نیباشد؛ در ایم یقاتیتحق هايمخرب در راکتورریغ تهیویحوادث راکت ینیبشیپ يبرا تالیجیکد د PARETکد

خواص  انیب يبرا يتک بعد کینامیددرویمعادالت ه ک،یخواص نوترون انیب يبرا يانقطه کینتیمعادالت س
است. تهفصورت توام مورد استفاده قرار گر به ارت،انتقال حرانیب يبرا يمعادالت انتقال حرارت تک بعد ک،یدرولیترموه

کم از  يشده با غنایغن وماورانیباهاراکتور يبرا هیاول طیاز شرا یعیدر رنج وس یتجرب جیبا نتا یتطابق خوب PARETکد
خود، قلب  ت. در محاسباوجود دارد زیباال ن يهادر غنا مناسبیتطابقها،از داده يتردهد. در گستره کمیخود نشان م

   .کندیم میمشخصات متفاوت تقس ریکننده و ساخنک انیجر یدب ،يانرژ دیمتفاوت با تول هیراکتور را به چهار ناح

5
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   .کندیم میمشخصات متفاوت تقس ریکننده و ساخنک انیجر یدب ،يانرژ دیمتفاوت با تول هیراکتور را به چهار ناح
  

  PARETدر کد کینتیمعادالت س فرم
  

  .دیآیراکتور  بدست م يانقطه کینتیمعادله س يشد رفتار قدرت راکتور از حل عدد انیگونه که بهمان
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  PARETانتقال حرارت در کد معادله
  

  .گرددیمحاسبه م يتک بعد معادالتتوسطنقطه21درهاانتقال حرارت در هر کدام از سوخت معادالت
  .است ریمورد استفاده به صورت ز یلیفرانسید معادله

  

  
  PARETدر کد کینامیددرویمعادالت ه فرم

  
است. معادالت مدل  یمعادالت مدل گشتاور تجمع يمدل اصالح شدهبر اساس  PARETکینامیددرویه محاسبات

کننده معادالت در هر کانال خنک یاست. در هر گام زمان يبر اساس بقا گشتاور، جرم و انرژ اصالح شده یگشتاور تجمع
  .گردندیمربوطه مجزا محاسبه م  .گردندیمربوطه مجزا محاسبه م

  :است ریاصالح شده به صورت ز یگشتاور تجمع معادالت
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  PARETکد يهايورود
  

 ،یزمان گرفتن خروج ،یسامانه، فرکانس گرفتن اطالعات خروج يحادثه، مشخصات سوخت، فرکانس کار زیآنال زمان
 یمنحن ته،یراکتو راتییتغ یکننده، منحنفشار خنک یقدرت، منحن راتییتغ یمنحن ،ياضطرار يسازخاموش طیشرا
  .باشندیکد م يهايبه عنوان ورود يریتاخ هاينوترون هايپمپ، مشخصات گروه راتییتغ
  

  PARETکد يهایخروج  PARETکد يهایخروج
  

 راتییتغ یمنحنقدرت، راتییتغ یقلب، منحن يکار ودیپرغالف سوخت، يکننده، دماخنک يسوخت، دما يدما
.]9[باشندیکد م يهایکننده خروجخنک انیجر راتییتغ یو منحن يدیتول يانرژ یمنحنته،یراکتو

آن مونرایو بحث پ جینتا.3

  دهد.یم شیقلب را بر حسب دالر نما تهیویراکت راتییروند تغ 3شماره  ریتصو

7
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  در طول حوادث کل قلب تهیویراکت: روند تغییرات سطح  3ریتصو
  

 تهیویاثر دابلر و راکتبه قلب،  یقیتزر تهیویاز راکتیناش تهیویراکت ن،یشیپ يایحالت پا تینمودار با توجه به بحران نیدر ا
 يکل قلب برا تهیویباشد. در نمودار فوق، ابتدا راکتیکننده مسوخت، غالف، کندکننده و خنک ییدما هاي خور  پساز یناش
شدن قلب،  یبحرانمثبت و فرا تهیوراکتیاثردر. کندیم دایپ شیافزا ،یقیتزر تهیویراکت شیاز حوادث، با افزا کیهر  شدن قلب،  یبحرانمثبت و فرا تهیوراکتیاثردر. کندیم دایپ شیافزا ،یقیتزر تهیویراکت شیاز حوادث، با افزا کیهر 

از یناش یمنف يهاخورپس ،جتای. نتابندییم شیکننده افزاسوخت، غالف و خنک يهاو متعاقبا دما کیروننوت هايواکنش
ها، دما عیسر شیآن افزا امدیو پ یقیتزر وتهیراکت عیاعمال سر لیگردند. به دلیکننده فعال ماثر دابلر و انبساط کند

فوق،  ریحوادث مختلف تصو يهای. منطبق بر منحنابدییم شیبه سرعت افزا زیها ناز پس خوریناش یمنف تهیوراکتی
 خور  پسنای. گرددیم یبه سرعت منف زیمجموع کل قلب ن تهیویبه قلب اعمال شده و راکت یبزرگ منف تهیویراکت ،يالحظه

ها، کاهش دما دهد. در اثر یو دما ها را به سرعت کاهش م يدیتول يرخداده، انرژ هاي تعداد واکنش ،یاعمال زرگب یمنف
مجددا مقدار  ییدما هاي پس خور ی. کاهش اثر منفابندییکاهش م ،ییدما ياز پس خور ها یناش یمنف تهیوراکتیاثرات
 تهیوی. تا راکتابندییثابت ادامه م يدما ها به مقدار ییتا همگرا تنوسانا نای. کند یمجموع کل قلب را مثبت م تهیویراکت

  .کند لیت مثاب يمجموع کل قلب به عدد
حوادث به علت بزرگ تر  نیگردد. در ا یم انیدو دالر و باالتر اثر نورتن فوکس نما تهیویراکت قیدر تزر 3ریبر تصو منطبق حوادث به علت بزرگ تر  نیگردد. در ا یم انیدو دالر و باالتر اثر نورتن فوکس نما تهیویراکت قیدر تزر 3ریبر تصو منطبق

شده  دهدی نا يریتاخ هاي ) اثر نوترونيریتاخ هاي از دو بتا (بزرگ تر از دو برابر کسر نوترون یقیتزر تهیویبودن مقدار راکت
ها از دما یتر از پس خور ناش عیسر اریاز اثر دابلر سوخت بس ینوع، پس خور ناش نی. در اارنداثر گذ یآن هاي و صرفا نوترون

 1.2از بعد از  زیدالر ن 1.5موارد  يگردد. برامیخفهقلباصطالحاوگرددیراکتور م يسازموجب خاموش عاسریوبوده
  .شودینوسانات تمام م بایتقر هیثان

8
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قدرت صفر  دیراکتور سرد با تول هیاول طیشرا دهد.ي در قلب را نشان میدیتول توانسطح  روند تغییرات 4منحنی تصویر 
 هايبرخورد انزیقلب، م حوادث تزریق راکتیویتهشروعبا. باشدیم 10^-8اسیمان در مقهاولیقدرتسطحباشد؛یم

. ابدییم شیافزابا شیب زیاد از آن یناش سطح تولید توانو  افتهیشیافزا یحرارت هیو سطح مقطع شکافت در ناح کینوترون
 يدیتول توانسطح  منحنیدر را ايلحظه دیافت شد ،تهیویراکت ايلحظه دیافت شد ییدما هايخور  پسبا وارد کار شدن 

با  تانهایوگرددیثابت م زنیهااز آن انرژيدینسل قبل و بعد آهنگ تول هايواکنش زانیمت با ثبا. منمایییمشاهده م با  تانهایوگرددیثابت م زنیهااز آن انرژيدینسل قبل و بعد آهنگ تول هايواکنش زانیمت با ثبا. منمایییمشاهده م
  گردد.به مقدار ثابتی همگرا میتواندینوسانات مذکور سطح تول

و اثر  ابلرداز دو دالر در اثر صرفا ترشیو دوبلر و در ب دماییام تو خور  پسدالر به علت  2کمتر از  هایی تهیویراکت قتزریدر
 يسازاز دو دالر منجر به خاموششیکه در ب ییبه شدت افت نموده تا جا يدیو متعاقبا قدرت تول تهیویفوکس راکت نینورتا

  .گرددیراکتور م
از یک دالر، به توان کمتر 2از  باشد. براي حوادث تزریق بیشمگاوات می 24دالر  1.5سطح توان تولیدي طی حوادث تزریق 

  گردد.باز می وات اولیه

  
در طول حوادث قلب شده دیتول يانرژ: روند تغییرات سطح  5تصویر

 شدهدیتول يانرژ ، قلب خاموش بوده ونخست هیثان یلیم 500. در باشدیتوسط قلب م شدهدیتول يانرژ گرانیب 5تصویر 
یابد. افزایش می در داخل سوخت انرژيعداد واکنش شکافت، تولیدبحرانی شدن قلب و افزایش تفوقبا. باشدیم زیچنا یابد. افزایش می در داخل سوخت انرژيعداد واکنش شکافت، تولیدبحرانی شدن قلب و افزایش تفوقبا. باشدیم زیچنا

باشد، به علت تزریق راکتیویته زیاد، سریعا و با شیب زیاد، انرژي تولیدي دالر می 2.5ترین افزایش براي حادثه سریع
وي مشابه را تجربه سناری زدالر نی 2گردد. حادثه ن فوکس، به کل خاموش میاییابد ولی با ورود اثر نورتافزایش می

هاي خورکند. با اعمال پسدالر ابتدا با شیب زیاد میزان انرژي تولید شده افزایش پیدا می 1.5نماید. براي حوادث می
کند اما براي حالت شیب خطی نسبت یابد و با شیب ثابتی ادامه پیدا میدمایی، شیب افزایش انرژي تولید شده، کاهش می

  تر اعمال شدن راکتیویته مثبت است.از سریعداري تقدم زمانی وجود دارد که ناشیبه حالت تزریق پله مق
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: روند تغییرات دماي سوخت در طول حوادث 6تصویر

طی. شرادهدقرار مییمورد بررس تزریق راکتیویته را سوخت در طول حوادث يدما روند تغییرات 6هاي تصویر منحنی
 نییتع گرادیدرجه سانت 20حوادث فوقسوخت در هر کدام از  هیاول يدما بوده، پستوان صفر و راکتور سرد  ي،کاراولیه
ابتدا سطح است. نتیجتا، شباهت زیادي با روند تغییرات آن دارد.تولیديسطح توانسوخت وابسته به  ياست. دماشده ابتدا سطح است. نتیجتا، شباهت زیادي با روند تغییرات آن دارد.تولیديسطح توانسوخت وابسته به  ياست. دماشده

یافته، طی هاي دمایی کاهشخوریابد و سپس با اعمال پسایش میدالر به شدت افز 1.5دماي سوخت، در حوادث تزریق تا 
تر، ابتدا سطح دالر و باال 2گردد. و در خصوص حوادث گرا میگراد، همدرجه سانتی 180نوساناتی به سطوح ثابتی، تقریبا 

  د.یابنن فوکس کاهش میاییابد و سپس با خاموشی در اثر، اثر نورتدماي سوخت به شدت افزایش می

  
: روند تغییرات دماي غالف در طول حوادث7ریتصو

  
غالف با  دماي. دهداز تزریق راکتیویته نمایش میناشیغالف را در طول حوادث  ییدما روند تغییرات7منحنی تصویر 

هاي تغییرات ین شباهت میان منحنیدر ع. یابدگراد افزایش میدرجه سانتی 20از مقدار اولیه از سوخت  یحرارت برداشت
هاي کمتري نسبت به تغییرات سوخت دارد. دلیل آن، در تغییرات دماي دماي سوخت و غالف، تغییرات دماي غالف، شیب

گذارد ولی براي غالف سوخت، تغییرات واکنش نوترونیک و سطح توان مستقیما بر دماي سطح مرکزي سوخت تاثیر می

10
اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه هاي هسته اي

درجه  145دالر  1.5یکی نیز موثر است. سطح دماي نهایی براي غالف طی حوادث تزریق ثابت زمانی ترموهیدرول
  دالر، بازگشت به حالت خاموشی را در طی زمان داریم. 2از تزریق بیشباشد. براي حوادث گراد میسانتی
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در طول حوادث کننده حنک يدما راتییروند تغ: 8ریتصو

  
. نکته قابـل توجـه در تفـاوت افـت از     باشدیمذکور م حوادثطولکننده در خنک ییدما تغییرات نمودار 8ویر منحنی تص

غـالف و   يدمـا ، تـه یویراکت دیشـد تغییـرات  بـا که حالیدر. باشدیبا غالف و سوخت م اسیکننده در ققله در خنک يدما
کـرده و طبـق   دایافت پ یکننده به آرامخنک دمايکنند،کرده و نوسان میدایافت پ شنهیب ياز دما دیشد بیسوخت با ش کـرده و طبـق   دایافت پ یکننده به آرامخنک دمايکنند،کرده و نوسان میدایافت پ شنهیب ياز دما دیشد بیسوخت با ش

بوده که  زیاد کیدرولیترموه ثابت زمانیمقاومت ترموهیدرولیک باال و نتیجتا آن وجود لدلی. نمودار نوسانات مالیمی دارد
غـالف   يمـا د ،سوخت يدما عیسر شافزایبا. گرددیکننده نسبت به غالف و سوخت مخنک يآرام دما زیموجب افت و خ

. امـا بـه   ابـد ییم شیافزا ،اختالف دما شیبه علت افزاکنندهتوسط خنک یبرداشت حرارت، سطح غالف يدماو افتهیشیافزا
رغـم  . علیگرددینم انینمااي، به نوسانات لحظه دیواکنش شد باشد،میآبکهمانکنندهخنک يباال ییگرما تیعلت ظرف

دالر  1.5کننده طی حوادث تزریق وخت و غالف است. سطح دماي نهایی براي خنکاین، روند حرکتی مشابه روند دماي س
  دالر، بازگشت به حالت خاموشی را در طی زمان داریم.  2از باشد. براي حوادث تزریق بیشگراد میدرجه سانتی 94
  

  
شار گرمایی سطح بر حسب افت دماي دیواره:9تصویر
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دهد؛ حداقل دماي مورد شار گرمایی سطح بر حسب افت دماي دیواره در سامانه داراي جوشش را نشان می 9مارهتصویر ش
کننده است. رژیم مربوط بر هر میزان اختالف دما در نیاز براي جوشش فیلمی، دماي مشخصه مازاد بر دماي اشباع خنک

میزان این تفاوت سطح دما از  5ی، طبق معادله شماره است. براي محاسبه دماي شروع جوشش فیلمشدهشکل نشان داده
  کنیم:کننده جمع میدماي اشباع را با دماي اشباع خنک
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                             (7)  

  
  .]10[شودبراي شروع جوشش فیلمی محاسبه می c130'نهایتا دماي تقریبی   .10شودبراي شروع جوشش فیلمی محاسبه می 130نهایتا دماي تقریبی 
کنیم.  داد حوادث را مشاهده می ها و رخ مقایسه محدودیت 2هاي فوق و نتایج بدست آمده در جدول  با تجمیع محدودیت

  باشد. هاي ایمنی می نهایتا نتیجه مقایسه براي تمامی حاالت عدم گذر از معیار
  ها داد ها و رخ: بررسی محدودیت 2جدول

ثانیه  0.5دالر در  1.5  دالر پله 1.5  حادثه
  شیب

ثانیه  0.7دالر در  2
  شیب

ثانیه  0.7دالر در  2.5
  شیب

دماي بیشینه سوخت 
)'c(  

433.6  430.3621.8  427.9  
443.0  443.0  621.8  727.0  

2800  2800  28002800دماي ذوب سوخت  دماي ذوب سوخت 
)'c(  

28002800  2800  2800

دماي بیشینه غالف 
)'c(  

170.3  168.7  187.1  153.4  
170.0  174.0  177.0  181.0  

  660.3  660.3  660.3  660.3  دماي ذوب غالف
بیشینه  دماي

  کننده خنک
115  113120  30  

  130  130  130  130  دماي جوشش فیلمی
عدم گذر از   نتیجه نهایی

  ها محدودیت
عدم گذر از 

  ها محدودیت
عدم گذر از 

  ها محدودیت
عدم گذر از 

  ها محدودیت
    

  سنجیاعتبار
مان  یاعتبارسنج ارمعیبه عنوان  ي تجربیها داشتن داده با در بر]7[یاتم يانرژ یالملل نیآژانس ب "یمنیا زیگزارش آنال"
براي مجموعه گردد. هاي آژانس و تحلیل گذار انجام شده مشاهده می تطابق مناسبی میان داده2طبق جدول باشد. یم

هاي مربوط به سطح توان تولیدي، سطح دماي سوخت و سطح دماي غالف به عنوان نمونه،  هاي انجام شده، داده تحلیل
ثانیه، به این دلیل  0.7دالر در  2.5باشد. خطاي باالي برخی حاالت تزریق راکتیویته  % می1تر از  طا کممیزان ضریب خ

رود و حین خاموشی با سرعت باال به دلیل  است که؛ این مقدار راکتیویته بسیار باالست، در صعود با سرعت زیاد باال می
یابد. که کد قادر به پیش روي نیست. روند حرکتی  فوکس کاهش میزمان میله کنترلی، اثر دابلر و اثر نورتن  افتادن هم

هاي ایمنی هر دو داده تجربی و کد در نظر گرفته شده پس  حالت گذار در این حادثه نیز درست بوده و در بررسی پارامتر
قابلیت اعتماد دارد.
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قابلیت اعتماد دارد.
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  یشینه سطح توانسنجی نتایج بدست آمده براي ب : اعتبار 3جدول 
راکتیویته تزریقی توانبیشینه سطح 

PARET SAR Difference%

1.5 /0.5s  329.3 336.0 0.02
2.0 /0.7s 767.9 788.1 0.032.0 /0.7s 767.9 788.1 0.03
2.5 /0.7s 720.0 1020 error

1.5 step 325.4 343.0 0.06

و نتایج تجربی براي محاسبه بیشینه سطح توان وجود  کنیم دقت مناسبی میان نتایج بدست آمده مشاهده می 3در جدول 
  % می باشد.6داشته و حداکثر خطا در حاالت مختلف 

  دماي سوختسنجی نتایج بدست آمده براي بیشینه  : اعتبار4جدول 

راکتیویته تزریقی بیشنه دماي سوخت
PARET SAR Difference%PARET SAR Difference%

1.5 /0.5s 430.0 443.0 0.02
2.0 /0.7s 621.8 666.0 0.06
2.5 /0.7s 427.9 727.0 error

1.5 step 433.6 443.0 0.02
  

کنیم دقت مناسبی میان نتایج بدست آمده و نتایج تجربی براي محاسبه بیشینه دماي سوخت  مشاهده می 4در جدول 
  % می باشد.6وجود داشته و حداکثر خطا در حاالت مختلف 

    

  غالفدماي  سنجی نتایج بدست آمده براي بیشینه : اعتبار 5جدول

راکتیویته تزریقی بیشینه دماي غالف
PARET SAR    Difference%      

1.5 /0.5s  168.7 174.0 0.03
2.0 /0.7s 187.1 177.0 0.05
2.5 /0.7s 153.4 181.0 error

1.5 step 170.3 170 0.0
  

13
اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه هاي هسته اي

  
کنیم دقت مناسبی میان نتایج بدست آمده و نتایج تجربی براي محاسبه بیشینه دماي غالف وجود  مشاهده می 5در جدول 

  % می باشد.5داشته و حداکثر خطا در حاالت مختلف 
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  بندي و جمع يگیر نتیجه.  4
هاي سوخت بـه  از افتادن میلهو سپس حوادث ناشی از تزریق راکتیویته بیان شده ابتدا حوادث مختلف ناشیر،یدر مقاله اخ

هـاي نوترونیـک و   ترین حالت ممکنه تعیین شدند. سپس تحلیل حالت گـذار ایـن حـوادث بـا توجـه بـه پـارامتر       عنوان بد
از تحلیل گذار و تعیین نقـاط بیشـینگی و حالـت پایـدار،     ترموهیدرولیک چینش مربوطه قلب مورد بررسی قرار گرفت. بعداز تحلیل گذار و تعیین نقـاط بیشـینگی و حالـت پایـدار،     ترموهیدرولیک چینش مربوطه قلب مورد بررسی قرار گرفت. بعد

با محاسبه . گرفتقراربحثموردومطرحتزریق راکتیویتهاز ناشی حوادث طیتهران در شرا یقاتیراکتور تحق یمنیا یبررس
در ریـ اخ هـاي دمـا بـا کنندهخنک فیلمیجوشش  يغالف و دما، وختذوب س هايدماکننده، دماي جوشش فیلمی خنک

 یقـات یراکتـور تحق  یمنـ ایگـر انیب جیقرار گرفت. نتا سهیمقامورد هاي بدست آمده و نتایج تجربی جدول مذکور براي داده
که حوادث مورد بررسی باشد. با توجه به اینتزریق راکتیویته میاز یناش از محتمل محتمل و فراتر حوادث طیتهران در شرا

حادثـه پـر و   "،"تسقوط میله سـوخ  حادثه"،"اندازيحادثه راه"باشند؛ ایمنی مجموع حوادثترین حوادث ممکنه میبد
کـه   "هاي آزمایشیحادثه جابجایی نمونه"و  "حادثه جابجا شدن قلب به سمت ستون حرارتی"، "خالی شدن لوله آزمایش

 زیگـزارش آنـال  "هـاي تجربـی   هاي به دست آمده بـا داده نهایتا داده. باشد میدر داخل پژوهش معرفی شد، نیز مورد تایید
هاي بدست آمده سنجی قرار گرفته و باتطابق مناسب میان دادهی مورد مقایسه و اعتباراتم يانرژ یالملل نیآژانس ب "یمنیا

  هاي تجربی صحت نتایج تایید شد.و داده
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