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 اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه های هسته ای 1
 

 

 FUEL)ناپريسي غالف هيله هاي سوخت فوايد و هضسات انجام كنتسل نفوذ عنواى هقاله:

CLADDING   ،)بعد اش توقف كاهل زاكتوز بالفاصله 

 3، دازيوش هستی  2علی زحوانی حقيقی ،  1عظين اسوی شاده 
 

 ازشد ههندس هسته اي  كازشناس-1

 زاكتوز واحد علوم تحقيقات بوشهس دانشجوي كازشناسی ازشد ههندس هسته اي  -2

  گسوه ههندسی هسته اي، دانشگاه آشاد اسالهی واحد علوم تحقيقات  بوشهس -3

 

 الصهخ

ػَخت ّؼتِ اي تِ ػٌَاى هٌثغ تَليذ اًشطي دس ًيشٍگاُ ّاي ّؼتِ اي اص دسخِ اّويت تااليي تشخَسداس اػت، تِ ًَسي کِ لؼوت 

ايي ًيشٍگاُ ّا تِ ًحَُ تؼاهل تا ػَخت، اػتفادُ ٍ ًگْذاسي آى هؼٌَف ؿذُ اػت. تْيِ ٍ  اػظن تَخِ، دس فشآيٌذ تَليذ اًشطي دس

اػتاًذاسد، تؼشيف حذٍد ايوي تْشُ تشداسي ٍ تْشُ تشداسي ًشهال، تؼييي دػتَسالؼول يکپاسچِ ٍ آى ّن تحت تذٍيي کتة، ًشم ّاي 

ًيشٍگاُ ّاي ّؼتِ اي اػت.  ًظاست ًْادّا ٍ اسگاى ّاي ػالي تيي الوللي،  تي ؿک ًوايؾ دٌّذُ خايگاُ ٍيظُ ػَخت ّؼتِ اي دس

ٍليي اليِ ايوٌي دس ًيشٍگاُ ّاي ّؼتِ اي، تاػث تَخَد آهذى ؿاخِ ايي کاهالَ اهشٍصُ کٌتشل ٍ ًظاست تش ٍهؼيت ػَخت تِ ػٌَاى ا

ًظش گشفتي هيلِ ػَخت تؼٌَاى خض  ؿشايي آى تذٍى دس ايي صهيٌِ ؿذُ اػت اها تي ؿک هٌالؼِ ػَخت ٍ ًظاست تش تخللي دس

اى يک فشآيٌذ پيچيذُ ٍ تخللي دس غالف هيلِ ػَخت تِ ػٌَ اكلي دس تشگيشًذُ آى اهشي غيش هوکي اػت.دس حال حاهش کٌتشل

ًاپزيشي غالف هيلِ ّاي  کٌتشل ًفَر"ايي همالِ ػؼي ؿذُ اػت  هذل ّاي هختلف دس ًيشٍگاُ ّاي ّؼتِ اي كَست هي گيشد . دس

ات يا اًدام آى پغ اص اتوام پشٍػِ تؼويش ؿشح دادُ ٍ فَايذ، هوشات اًدام آى صهاى تَلف کاهل ساکتَس ٍ ، سا تٌَس اختلاس"ػَخت

 ًيوِ اػاػي دس ًيشٍگاُ ّؼتِ اي تش ؿوشدُ ؿَد.

 
 كلوات كليدي

 ػيؼتن کـف ًـتي،،  ، اثش اػپايکّؼتِ اي ، هيلِ ػَختػَخت هيلِ ّاي کٌتشل ًفَرًاپزيشي غالف

 دػتگاُ کـف ًـتي هدتوغ ػَخت ،يذ،کٌتشل ػَخت ّؼتِ اي هلشفيّاي ساديَ ًَکليذ 
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 اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه های هسته ای 2
 

 هقدهه

دس ًيشٍگاُ ّاي ّؼتِ ايي اص  1ايوٌي ػذدٍهيي  خْت کٌتشل تِ تِ ػٌَاى سٍؿي اي ػَخت،کٌتشل ًفَر ًاپزيشي غالف هيلِ ّ   

ًظاستي سٍي هيلِ  کٌتشلي، سٍؽ ّايکٌتشل ًفَرًاپزيشي غالف هيلِ ّاي ػَخت تِ هدوَػِ  اّويت تااليي تشخَسداس اػت. اكَالَ

تٌَس  ايي سٍؽ ّا تا اػتفادُ اص هتذ ّاي ػلوي، تشًاهِ ّاي ًشم افضاسي ٍ تشپايِ اكَل آهاس ٍ سياهي اًالق هي گشدد.دس ،ػَخت

هختلف کاس ساکتَس اص صهاى ٍاسد ؿذى تِ فاص  ؿشايي دسٍهؼيت غالف ػَخت ، ٍ تشهثٌاي احتوال ، اص ًشيك هحاػثات آهاسيکل

 اًدام تؼويشات ًيوِ اػاػي ٍ تَلف کاهل ساکتَس تشاي خْتکاّؾ لذست ساکتَس تِ  ،لذست تا صهاى تغييشات هختلف لذست ٍ ًْايتاَ

  لشاس هي گيشد . تشسػي، هَسد هٌالؼِ ٍ ّؼتِ اي هلشفي يا تؼَين ػالياًِ پاستي ػَخت

 

 

 ( Fuel Cladding) كنتسل نفوذ ناپريسي غالف هيله هاي سوخت

 :ؿَد ؿشح صيش اًدام هيسطين تْشُ تشداسي تِدس کليِ ًيشٍگاُ ّاي ّؼتِ اي فشآيٌذ کٌتشل ًفَرًاپزيشي غالف ػَخت دس دٍ  

 

 دز شهاى كاز زاكتوز كنتسل نفوذناپريسي غالف هيله هاي سوخت.1

 (during Normal Operation Fuel Cladding ) 

 زكنتسل نفوذناپريسي غالف هيله هاي سوخت دز شهاى توقف زاكتو.2

(during shout down Reactor    Fuel Cladding ) 

گي ّاي هتفاٍتي اػت .سٍؽ ّا يا تَلف کاهل ساکتَس داساي ٍيظُ  اًدام دس ؿشايي کاس ٍ ًفَرًاپزيشي غالف ػَخت اص هٌظشکٌتشل  

کٌتشل ًفَرًاپزيشي  غالثاَ ُاهشٍص کاهالَ هتفاٍت اػت.دس دٍ ٍهؼيت فَق تکاس تشدُ  ًْايت تدْيضات دػتَسالؼول ّا ٍ دس،اكَل ، 

ّاي ػٌلش ساديَ ًَکليذ  کل هيضاى هداص سؿذ اکتيَيتِ ٍتا تؼييي حذٍد  ،کاس ساکتَسس صهاى ػَخت د هيلِ ّاي غالف

سؿذ ، ، هيضاى هداص3ٍ ايوي 1ايي هثٌا تا تؼييي هشصّاي تْشُ تشداسي ًشهال كَست هي پزيشد ٍ تش (،131،131،133،131،131يذ)

  .ذًيشهي گ هَسد کٌتشل لشاس ًيشٍگاُ (، the cooling water)دسػيال خٌک کٌٌذُ هذاس اٍل اکتيَيتِ ايي ساديًََکليذ ّا

ٍ سٍؿْايي کِ ّذف، کٌتشل ًفَر ًاپزيشي غالف هيلِ ّاي ػَخت دس صهاى کاس  دس ايي همالِ تِ ؿشح فشآيٌذ اًدام ايي هتذ چِ اگش

هختلش دس خلَف  تياى چٌذ خولِ، تِاػاع هٌلة دس کـَسهاى ،اتتذا تِ خْت تاصُ تَدى  اها.ساکتَس، اػت ًخَاّين پشداخت

 .هي ًوائين اکتفاٍ دساداهِ تِ اسائِ هؼتٌذات هَهَع اكلي  خَاّين پشداخت ّيت کٌتشل ًفَرًاپزيشي غالف ػَختها

 

 دز شهاى كاز زاكتوزكنتسل نفوذناپريسي غالف هيله هاي سوخت  .1

 

للة ساکتَس، هي تَاى  هؼتمش دسهدتوغ ّاي ػَخت تش ٍاسد (، Thermal stress)هَهَع تٌؾ ّاي حشاستيتا دسًظش ًگشفتي 

 (Corrision prodactions )ػوذُ كذهات هيلِ ّاي ػَخت سا ًاؿي اص تشخَسد هحلَالت خَسدگي
دسٍى ػيال هذاس اٍل تِ ، 1

 MPaتحت فـاس تيشًٍي ،1سطين تْشُ تشداسي ًشهال دس هيلِ ّاي ػَخت دس للة ساکتَسػٌح هيلِ ّاي ػَخت فشم ًوَد. اكَالَ 
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 اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه های هسته ای 3
 

ايي ؿشايي تشخَسد  دساسًذ، د لشاس اص ػَي ػيال تشداؿت کٌٌذُ حشاست آب هذاس اٍل C 313°هتَػي دهايي حذٍد  ،11.1

تيي سفت هيلِ  هَخة تَخَد آهذى ػايؾ ّاي تذسيدي ؿذُ ٍ دس ًْايت هَخة اص تِ ػٌح هيلِ ّاي ػَختهحلَالت خَسدگي 

  .هي گشدد

 

 
 WWER-113ًوًَِ فشػايؾ ػٌح غالف ػَخت دسيک ًيشٍگاُ 

 

ّاي  تِ دليل ٍخَد اختالف فـاس صياد هاتيي داخل ٍ خاسج هيلِ ػَخت، اهکاى خشٍج پاسُ ،تَاى خاسي خَد ؿشايي کاس ساکتَس دس دس

تِ دسٍى ػيال خٌک کٌٌذُ هذاس اٍل ٍخَد ًذاسًذ، تِ ّويي دليل دس  ٍ اص ًشيك ًماى كذهِ ديذُ ؿکافت گاصي ؿکل اص دسٍى هيلِ

 % پاسُ ّاي حاكل اص ؿکافت دسٍى هيلِ ػَخت تالي هي هاًٌذ.03كَست هؼيَب تَدى غالف ػَخت حذٍد 

دسٍى %(، ػيال هذاس اٍل اص ًشيك هحل ّاي ًـتي هيلِ ػَخت هي تَاًذ تِ 13اها دس كَست افت ؿذيذ لذست ساکتَس )تيؾ اص 

دس  )اثش اػپايک(،ؿَد ّاي ػَخت هؼيَب  خشٍج آًْا اص هيلِ اَهيلِ ًفَر کشدُ ٍ ػثة سليك ؿذى هحلَالت گاصي ؿکل ٍ ًْايت

حال تْشُ تشداسي اػت اػاػاَ تشاي هيلِ ّاي كذهِ ديذُ ؿشايٌي ٍخَد  دس صهاًيکِ ساکتَس تا تَاى ًاهي خَد ٍ دس ٍهؼيت پايذاس

ًوي ياتٌذ . ٍخَد ًيشٍّاي هحَسي اص دسٍى غالف ٍ تَػي اًشطي  ُفت تَاى خشٍج اص ًماى ًـتي ساداسد کِ ػوذُ هحلَالت ؿکا

ػيال هذاس اٍل اص ػوت ديگش هاًغ اص خشٍج پاسُ ّاي  MPa 11.1تَليذ ؿذُ تَػي پاسُ ّاي ؿکافت اص يک ػَ ٍ فـاس خاسخي 

هي ؿکافت اص دسٍى هيلِ هي ؿَد اها دس کاّؾ لذست ايي سٍيِ تغييش ًوَدُ ٍ ػيال هذاس اٍل لاتليت ًفَر تِ دسٍى هيلِ سا پيذا 

َب سا دسٍى للة، ايي ؿشايي فشكت تؼييي احتوال ٍخَد هيلِ ّاي هؼي ٍ تاػث تواع آى تا تشکيثات ػَخت هي گشدد. ًوايذ

افضايؾ هيضاى تغييشات اکتيَيتِ ػيال  تشتية. تِ ايي (Spaike-effect)کِ تِ آى پذيذُ اػپايک گفتِ هي ؿَد ػاصد فشاّن هي

ًاپزيشي غالف ًفَرکٌتشل  اهشٍصُ. تياى گشدداٍليي ًـاًِ ّاي كذهِ ديذى احتوالي هيلِ ّاي ػَخت  هي تَاًذ تِ ػٌَاىهذاس اٍل 

ٍ ًفَر ايي رسات تِ ػيال خٌک کٌٌذُ  ؿکافت ّؼتِ اي  پاسُ ّاي اص تشخي پايِ سٍؿْاي ًيف ػٌدي اًشطيّاي ػَخت تش  هيلِ

آب هذاس اٍل ًيشٍگاُ اًدام هي پزيشد.دسايي خلَف کٌتشل هيضاى تغييشات اکتيَيتِ ساديَ ًَکليذ ّايي کِ داساي ًيوِ ػوش تاالي 

يذ ؿذُ دس تؼٌَاى يکي اص هْوتشيي ػٌاكش تَلآى ساديَ ًَکليذّاي ٍ  يذ ًؼثتاَ خَتي ّؼتٌذ اص اٍلَيت تؼضايي تشخَسداس اػت.

اص ديذگاُ  دس فشآيٌذ تَليذ ٍ ْاتا دس ًظش گشفتي كذهات ًاؿي اص افضايؾ آًتا ًيوِ ػوش ًؼثتاَ تاال ٍ  ،ٍاکٌؾ ػَخت ّؼتِ اي

تَخَد اًتـاس اص ًشيك ػيال ٍ يا َّا سا دس صهاى کاسکٌاى ٍ هشدم  دس ايداد تاثيشات هخشب تش تَاى ايي ػٌلش ،تشاتش اؿؼِ حفاظت دس

ػْن  ( ،ايي ػٌلش131،131،133،131،131)ساديًََکليذّاي يذ ػوذتاَ  غالف ػَختًاپزيشي  کٌتشل ًفَر ّايدس هتذ اػت.آٍسدُ 

س دسخِ د تشل تغييشات هيضاى اکتيَيتِ آًْااکثش هتذّاي کٌتشل ًفَرًاپزيشي غالف ػَخت ، کٌ دس دليل ذ تِ ّوييًتؼضايي داس

پاسُ ّاي  ءايي ػٌاكش خض.تکاس هي سًٍذ تا ايي ّذف ًيض xe، kr ،CS(131-131)ّوچَى  ػٌاكش ديگشياهشٍصُ  . اػت اّويت
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دسايي  اػتفادُ لشاس هي گيشًذ. خْت پايؾ هَسد آًْا،ًيوِ ػوش تاالي  ؿکافت ّؼتِ اي تَدُ ٍ تا تَخِ تِتَليذي دس ٍاکٌؾ ّاي 

ّاي ّؼتِ اص ػَاهل هْن دس اًدام کاس اػت کِ دس ًيشٍگاُ  ديگش حذٍد ٍ هـخق ًوَدى هشص ّاي تْشُ تشداسي يکي تياى استثاى 

 .هي گشددلحاٍ  "هشص ايوي"ٍ  "تْشُ تشداسي ًشهال"ايي هَسد تا هـخق ًوَدى دٍ هشص  اي

 
 

 كنتسل نفوذ ناپريسي غالف هيله هاي سوخت دز شهاى توقف زاكتوز(.2

 

کِ ًتايح ٍ هيضاى حدن هدتوغ ّاي ػَخت هَسد ًياص خْت تخليِ اص للة ساکتَس هـخق پغ اص تَلف کاهل ساکتَس، ٌّگاهي   

ش اػاع تشًاهِ هذٍى ٍ تؼييي تٍ  (،  fuel loading)هدتوغ ّاي ػَخت خشٍخيگشديذ، تِ هٌظَس کٌتشل ٍهؼيت 

 لشاسصتيٌي ٍ کٌتشل پشتَي هَسد تاّش کذام اص هدتوغ ّاي ػَخت تخليِ ؿذُ اص للة ،  ،(working graph for refuling)ؿذُ

تکاسگيشي  تا تِ هٌظَس هـخق ًوَدى ٍهؼيت ػالهت ّش هدتوغ ػَخت لثل اص اًتمال تِ کاسخاًِ ػاصًذُ شًذ. ايي اهشيگهي

ػيؼتن کـف  کاًتيٌشّاي ػَخت تِ دسٍى اًتمال ّشکذام اص هدتوغ ٍ تدْيضات ػيؼتن کـف ًـتي غالف ػَخت

ؿَد کِ دس ًيشٍگاُ تِ خْت تؼييي كذهات کـف ًـتي تِ هدوَػِ تدْيضاتي گفتِ هي گشدد. ػيؼتنهحمك هي (FFDS)ًـتي

اص  تخليِ خْت پغ اص تخويي حدن هدتوغ ّاي ػَخت دس ايي ساتٌِ ، ٍاسد تِ ّش هدتوغ ػَخت هَسد اػتفادُ لشاس هي گيشد

هدتوغ خت ٍ يا اسػال تِ کاسخاًِ ػاصًذُ ػَخت، دس پاياى ّش دٍسُ کاس ساکتَس، لثل اص اًتمال تِ اػتخش ػَ للة، تِ تشتية تشًاهِ

 ؿَد کِ اص هْن ّا ٍ هتذّاي هختلفي تکاس تشدُ هي ايي استثاى سٍؽدستَػي ايي ػيؼتن هَسد کٌتشل لشاس هي گيشد. ّاي ػَخت 

 . هدتوغ ّاي ػَخت هي تاؿذ تشيي آًْا سٍؽ کٌتشل آهاسي

 

 زانجام كنتسل نفوذناپريسي غالف هيله هاي سوخت دز شهاى توقف زاكتو زوش هاي). 2.1

(after  shout down Reactor   Fuel Cladding  Metods ) 

 

الصم تِ رکش اػت اهشٍصُ هتذّاي هختلفي تشاي کٌتشل ًفَرًاپزيشي غالف ػَخت دس صهاى تَلف ساکتَس ٍخَد داسد .اها تِ دليل 

(، اًدام گشفتِ ، تشايي هثٌا FFDSفشآيٌذ کٌتشل غالف  تِ سٍؽ آهاسي ٍ تَػي ػيؼتن کـف ًـتي )آًکِ ايي تحميك دس ًَل 
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پغ اص تَلف کاهل ساکتَس ، کٌتشل ًفَرًاپزيشي تواهي هٌالة تش اػاع سٍؽ کٌتشل غالف هَسد ًظش  تياى ؿذُ اػت. تٌاتشايي، 

 .اًدام هي گيشد سٍؽ اكلي تِ دٍ غالف هيلِ ّاي ػَخت تَػي ػيؼتن کـف ًـتي

 كنتسل هجتوع هاي سوخت بالفاصله بعد اش توقف زاكتوز .1

   (after  shout down Reactor    Fuel Cladding ) 

 شهاى توقف زاكتوز  پس اش زوش 44 كنتسل هجتوع هاي سوخت  .2

   (after 44 days from  shout down Reactor    Fuel Cladding ) 

تشايي هثٌا هدتوغ ّاي  .لاتل رکش اػت دس تشخي اص ًيشٍگاُ ّا ايي فشآيٌذ دس پاياى ػال دٍم تْشُ تشداسي كَست هي گيشد 

ػال تؼذ ًيوِ اػاػي  تؼويشات  هذت صهاىخشٍخي هؼتميواَ تذٍى ّيچ کٌتشل تِ دسٍى اػتخش ػَخت اًتمال دادُ ؿذُ ٍ دس 

 ًذ.هاى کٌتشل هي گشدشدد ّن صتا گشٍُ ػَخت دٍهي کِ اص للة تخليِ هي گ

 وع هاي سوخت بالفاصله بعد اش توقف زاكتوزتكنتسل هج(.2.1.1

كَست هي گيشد تَػي اًدام ًوًَِ کِ تالفاكلِ تؼذ اص تَلف ساکتَس  صهاًي، کٌتشل ًفَرًاپزيشي غالف هدتوغ ّاي ػَخت

هدتوغ ػَخت اًدام هي  131ساديًََکليذ يذگيشي اص کاًتيٌش ػيؼتن کـف ًـتي ٍ تا ّذف کٌتشل هيضاى اکتيَيتِ ٍيظُ 

هَاد )پزيشد. دس ايي ؿيَُ تِ هٌظَس حزف ًوَدى تاثيشات اًشطي ًاؿي اص ػٌاكش ساديَ اکتيَ هَخَد دس آب ػيال هذاس اٍل

Mn ػٌلش يا تغييشات ساکتيَيتِ، کٌتشل هيضاى اکتيَيتِ (،هذاس اٍل ػيال تضسيمي دس ؿيوياي
 گيشد لشاس هياٍلَيت کاس  دس 6 11

تاثيشات رسات ٍ ػٌاكش هَخَد دس آب ػيال هذاس اٍل سا کِ هٌـاء ؿکافت ّؼتِ ايي ًذاؿتِ اص هحاػثات ايي  .تِ ايي تشتية

هـخق  ،اص فشآيٌذ کٌتشل هدتوغ ػَختًتايح ًيف ػٌدي ًوًَِ گيشّاي هٌتدِ  حاكل ايي اهش،تشًاهِ حزف هي ًوايٌذ . 

تشل تَدُ ٍ هي تَاى اص ايي هٌظش ،هؼيَب تَدى يا ػالن تَدى هدتوغ ػَخت کٌٌذُ ٍهؼيت ٍالؼي هدتوغ ػَخت هَسد کٌ

Iهـخق ًوَد.الصم تِ رکش اػت تِ دليل ًيوِ ػوش ساديًََکليذ  اػاع تشًاهِ ّاي کٌتشليهَسد ًظش سا تش
(، سٍص 0تمشيثاَ )131

ٍ تؼذ  هي تاؿذسٍص  13حذاکثشي تيـتشيي صهاى هوکي خْت اػتفادُ اص ايي ػٌاكش تِ خْت اًدام ًيف ػٌدي ٍ کٌتشل ًـت

ّوچَى  تشآى اًدام فشآيٌذ کٌتشل کـف ًـتي هدتوغ ّاي ػَخت تَػي کٌتشل هيضاى اکتيَيتِ ػٌاكشي تا ًيوِ ػوش تاال

Cs
131   ،CS

131
 ، اًدام هي گيشد. 

اص هٌاتغ هْن دس تشسػي ّاي كَست گشفتِ دس ايي تاسُ ًـاى هي دّذ کِ ساديَ ًَکليذّاي يذ هي تَاًٌذ تِ ػٌَاى يکي 

دليمِ( هي  11مشيثاَداساي ًيوِ ػوشيي کَتاُ)ت 131ساديًََکليذ يذ دسايي هياى تـخيق ًـتي کاػت هَسد تَخِ لشاس گيشًذ.

دس ٍاکٌؾ ّاي ّؼتِ اي ظاّش هي ؿَد.ايي  اًدام ٍاکٌؾ ؿکافت ّؼتِ ايي ايي ساديًََکليذ تا  اًشطي تَليذي تاالتاؿذ اها دس 

تِ ػٌَاى پايذاستشيي  131ٍ ساديًََکليذ يذ  گشدد. ثثتػشيؼتش تَػي آؿکاس ػاصّا  اًشطي آى، خلَكيت تاػث هي گشدد کِ 

 سٍص ، ًوًَِ هٌاػثي  تِ خْت اسصياتي ٍ کٌتشل هيضاى 0ساديًََکليذ دسهياى ايي پٌح ساديَ ًَکليذ تا ًيوِ ػوشي تمشيثي 

تشسػي ًيوِ ػوش ايي ٍ  ؿکافت ّؼتِ اي ًفَرًاپزيشي غالف ػَخت اسصياتي هي گشدًٌذ .تا تَخِ تِ صًديشُ ٍاکٌؾ ّاي
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يت ايي ػٌاكش تَخَد هي آيذ ،اػتفادُ ايي ػٌاكش سا تِ ػٌَاى هشخغ کٌتشلي تا ؼػٌاكش ٍ خلَكياتي کِ دس گزس صهاى دس ٍه

 خٌا هَخِ هي ًوايذ. کندسكذ 

  نفوذناپريسي غالف هجتوع هاي سوخت بعد اش توقف كاهل زاكتوزهصاياي كنتسل 

  .داؿتي حذٍد کٌتشلي هـخقّاي يذ ٍ  ًَکليذساديَ  اکتيَيتِ اػتفادُ ًوَدى اص دادُ ّاي .1

 (.ALARAهحذٍد ًوَدى اًتـاس هَاد ساديَ اکتيَ تا ًشخ تاال تِ اػتخش ػَخت)اكل  .1

 .خلَگيشي اص افضايؾ هيضاى پؼواًذ ساديَ اکتيَ .3

 .کاّؾ هيضاى پشتَگيشي پشػٌل حيي اًدام کاس دس ػالي هشکضي ساکتَس .1

  .اػتخش ػَختتَػي ػيؼتن خٌک کٌٌذُ  هَسد اػتفادُ ٍ افضٍدًي ّاي ديگش س هيضاى اػيذ تَسيکكشفِ خَيي د .1

 ٍ هَاسد ديگش.... هوکي پغ اص تَلف ساُ اًذاصي هدذد ساکتَس دس کَتاُ تشيي صهاى .6

 زوش اش شهاى توقف زاكتوز 44سوخت  بعد اش كنتسل هجتوع هاي 2.1.2).

ٍخَد دالئل هختلف ،ايي اهکاى ٍخَد ًذاؿتِ تاؿذ کِ فشآيٌذ کٌتشل ًفَرًاپزيشي غالف ػَخت پغ اص  دسصهاًيکِ تِ ٍاػٌِ   

اًتخاب ػٌاكش هَسد کٌتشل ّواى گًَِ کِ گفتِ ؿذ هتفاٍت خَاّذ  ،اًدام گيشد سٍص 13تَلف ساکتَس ٍ دسفاكلِ صهاًي کوتش اص 

Iتَد ٍ ديگش اکتيَيتِ ساديًََکليذ 
ٍ فشآيٌذ کٌتشل کـف ًـتي هدتوغ ّاي ػَخت تَػي کٌتشل  اػتواد ًوي تاؿذ، هَسد 131

Csّوچَى  تشهيضاى اکتيَيتِ ػٌاكشي تا ًيوِ ػوش تاال
131 ،CS

ػي ساديَ ايضٍتَپْاي ياد اگشچِ کٌتشل تَ، اًدام هي گيشد.131

 َتَدُ ٍ ّواًٌذ کٌتشل سادي ؿيَُ  ٍ هتذ اًدام فشآيٌذ تمشيثاَ يکؼاى شدس ايي هؼي ؿذُ کوي پيچيذُ اػت اها تا ايي ٍخَد

 اػت .  ايضٍتَپْاي يذ

هدتوغ ّاي  فشآيٌذ تخليِ ػَخت تا اًتمالسٍص هَکَل گشدد. 13صهاًيکِ کٌتشل ًفَرًاپزيشي غالف ػَخت تِ صهاًي تيؾ اص 

فاسؽ اص آًکِ داساي ًـتي لاتل تَخِ  ،ػَخت اًدام هي پزيشد.دسايي هياى ،هدتوغ ّاي ػَخت ًگْذاسي ػَخت تِ اػتخش

 ؿَد يؾ هيضاى اکتيَيتِ داخل اػتخش هيؿًَذ .ايي اهش تِ ًَتِ خَد تاػث افضا يش، ّوگي تِ اػتخش ػَخت هٌتمل هيتَدُ يا خ

ػيؼتن تلفيِ اػتخش ػَخت  ٍ کن ًوَدى هيضاى اکتيَيتِ آى ، افضايؾ دها دساػتخش ػَخت..تِ ايي تشتية تشاي خلَگيشي اص

دسايي حالت توشکض هيضاى اکتيَيتِ اص دسٍى للة تا اػتخش ػَخت ًيض تايذ تا هلشف تيـتش اػيذ تَسيک ايي هْن سا اًدام دّذ.

 هي تاؿذ. "هحذٍد ػاصي هَاد ساديَ اکتيَ"يؼٌي   اًتـاس هي ياتذ ٍ ايي خَد تاػث ًمن يکي اص اكَل حفاظت دستشاتش اؿؼِ

 

 زوش بعد اش توقف كاهل زاكتوز 44سوخت  هيله هاي كنتسل نفوذناپريسي غالفانجام هصاياي 

 (تَػي هاؿيي تؼَين ػَخت)ًـتي  کـف اًتمال هدتوغ ػَخت تِ ػيؼتن خْتکاّؾ صهاى الصم -
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 زوش بعد اش توقف كاهل زاكتوز 44هعايب كنتسل نفوذناپريسي غالف هيله هاي سوخت 

 ًَالًي تش ؿذى هذت صهاى تَلف ساکتَس .1

 هشص کٌتشل هيضاى اکتيَيتِ  تشاي ساديَ ًَکليذّاي ػضين ػذم ٍخَد .1

 افضايؾ هيضاى اکتيَيتِ اػتخش ػَخت .3

 افضايؾ هلشف اػيذ تَسيک خْت خٌک ػاصي اػتخش ػَخت .1

  (.َدداسي ًوَدُ ايناص اسائِ داليل ديگشي کِ هي تَاًذ لحاٍ ؿَد خ )دسايٌدا

دس تؼياسي اص ًيشٍگاُ ّاي ّؼتِ اي سٍؽ ػَهي ًيض هَسد اػتفادُ لشاس هي گيشد.دسايي سٍؽ دسكَستيکِ تشاػاع ًتايح 

کٌتشل ًفَرًاپزيشي غالف هيلِ ّاي  ،اػتخشاج ؿذُ اص للة ساکتَس ًياص تِ تخليِ تؼذادي اص هدتوغ ّاي ػَخت ساکتَس تاؿذ

 .   هي گيشدهَکَل ؿذُ ٍ دسػال دٍم ايي فشآيٌذ اًدام  تؼذػَخت تشاي حدن هدتوغ ّاي تخليِ ؿذُ اص للة تِ ػال 

ايي  اخشايؿذُ دس خلَف اًدام فشآيٌذ کٌتشل ًفَرًاپزيشي غالف هيلِ ّاي ػَخت ، ػٌَاىاها تا تَخِ تِ هضاياي ٍ هؼاية 

اكلِ پغ اص تَلف ساکتَس، اهشي هفيذ ٍ کاهالَ فٌي هي تاؿذ.تَخِ تِ ايي اهش تا دسيافت ًتايح دص خوؼي کؼة ؿذُ تالف ذفشآيٌ

ػاػت کاس،حدن آػيذ تَسيک  -هيضاى افضايؾ ًفش لاتل لياع هي تاؿذتَػي پشػٌل دس کل فشآيٌذ تؼويشات ًيوِ اػاػي 

ٍ ....اص ػوذُ هوشاتي اػت کِ دس ػذم اخشا کٌتشل ًـتي  هلشفي، هذت صهاى کاس ػيؼتن ّاي خٌک کٌٌذُ اػتخش ػَخت

اًدام  کَتاُ ًوَدى صهاىتشاتش اؿؼِ ٍ  تَكيِ هي ؿَد تِ خْت سػايت اكَل حفاظت دس حاكل هي گشدد.تٌاتش ايي پغ اص تَلف

  تؼويشات ًيوِ اػاػي، ايي فشآيٌذ دسکَتاُ تشيي صهاى هوکي پغ اص تَلف کاهل ساکتَس كَست پزيشد. 

 :جه گيسينتي

تا تَخِ تِ هضيت ّاي اًدام ايي فشآيٌذ دس ّشدٍ صهاى اؿاسُ ؿذُ ٍ اؿاسُ تِ اّذافي کِ دس کٌتشل ًفَرًاپزيشي غالف ػَخت دس 

، دسايي همالِ هَسد هٌالؼِ لشاس گشفتِ اػت . توٌظَس اًدام VVER-1333 ، تخلَف دس ًيشٍگاُ ّاي هذلًيشٍگاّْاي ّؼتِ اي

تِ هٌظَس تؼويشات ًيوِ اػاػي  ّاي ّؼتِ ايايي فشآيٌذ دسًيشٍگاُ ّاي ّؼتِ اي، اخشاي آى تالفاكلِ تؼذ اص صهاى تَلف ساکتَس 

 تَكيِ هي گشدد.  

 اليِ اكلي ايوٌي دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت  1ص تَليذ :دس ًيشٍگاُ تِ هٌظَس خلَ گيشي اص افضايؾ خٌشات ًاؿي ا1اليِ ّاي ايوٌي

 کِ لشف ػَخت تؼٌَاى اليِ اٍل ٍ هيلِ غالف ػَخت تؼٌَاى اليِ دٍم ايوٌي دس آًدا ؿواسدُ هي ؿَد. 

 ّاي ػَخت داساي ًـتي گاصي تْشُ  اص تؼذاد کل هيلِ %3.1: ؿشايي کاس ساکتَس کِ دسآى تا ٍخَد تؼذاد 1تْشُ تشداسي ًشهال

ّاي ػَخت داساي تواع هؼتمين  اص تؼذاد کل هيلِ %3.31تشداسي اص سکتَس هداص هي تاؿذ.دس ايي ؿشايي ّوچٌيي اهکاى ٍخَد

 تا خٌک کٌٌذُ هذاس اٍل ٍخَد داسد.
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 1%ػَخت هداص داساي ًـتي گاص هي تَاًذ کوتش اص  ّاي ؿشايٌي اص کاس ساکتَس کِ دس آى تؼذاد کل هيلِ: 3تْشُ تشداسي ايوي 

تاؿذ، دس ايي ؿشايي تؼذاد هيلِ ّاي ػَخت داساي تواع هؼتمين تا خٌک کٌٌذُ   دسٍى ساکتَسّاي ػَخت  تؼذاد کل هيلِ

 تاؿذ،   دسٍى ساکتَسّاي ػَخت  تؼذاد کل هيلِ 3.1%هذاس اٍل تايذ کوتشاص 

 رسات تشادُ فلضات تـکيل دٌّذُ تدْيضات هذاس اٍل کِ تحت فـاس آب هذاس اٍل تَػي پوپ اكلي آى تِ 1هحلَالت خَسدگي :

دسٍى ساکتَس فشػتادُ ؿذُ ٍ هي تَاًٌذ دس تشخَسد تا هيلِ ّاي ػَخت حيي ػثَس اصهياى آًْا تاػث فشػايؾ ػٌح هيلِ ّاي 

 گشدًذ.هي ػَخت 

 دسكذ لذست خاسي  %1س صهاًي کِ تغييشات لذست آى ظشف هذت ػِ سٍص تيؾ اص : ؿشايي کاس ساکت1َسطين تْشُ تشداسي ًشهال

 .آى ًثاؿذ

 ِهيضاى اکتيَيت Mn
اکتيَيتِ ًاؿي اص خشٍج  هذاس اٍل سٍيآب  اص: تِ خْت حزف ًوَدى تاثيشات اکتيَيتِ رسات ؿٌاٍس 116

 دسػيؼتن کـف ًـتي ايي ساديَ ًَکليذ هَسد کٌتشل لشاس هي گيشد. ، اص غالف ػَخت ت پاسُ ّاي ؿکافترسا
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