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 چکیده

رآکتور  اول مدار کننده خنکهاي  لوله از یکيشکستگي کامل از دست دادن خنک کننده در اثر حادثه 

(LB-LOCA )طراحي ميناي حوادث ترین مهم از یکي (DBA )هسته اينيروگاه  ایمني تحليل در 

 داخل به اول مدار کنندهخنک فشار پر آب تخليه از حاصل انرژي نتشارا . در طي این حادثهمي باشد

 نداشته را فشار ناگهاني افزایش این تحمل توان ایمني پوشش که صورتي در، نيروگاه ایمني پوشش فضاي

 ناپذیريجبران خسارات ،زیستمحيط به رادیواکتيو مواد خروج با آن شکستگي با همراه تواندمي باشد

در  ایمني محاسبات موارد مهمترین از یکي این حادثه طي در فشار پيک محاسبه بنابراین. نماید ایجاد

حادثه  طي دربوشهر  VVER-1000 راکتورترموهيدروليکي رفتار گذراي این مقاله در . باشدمي نيروگاه

LB-LOCA کداستفاده از  با RELAP5  تحليل از آمده دست به نتایج. بررسي قرار گرفته استمورد 

نتایج ارائه شده در گزارشات  با منطقي توافق یککه  داد نشان RELAP5 حادثه با استفاده از کد

 موثر عملکرد با که دادند نشان نتایج همچنين. وجود دارد بوشهراتمي  نيروگاه (FSAR)تحليل ایمني 

 .خود را حفظ مي نماید ایمني حاشيه همچنان راکتور، حادثه آغاز در يحفاظت هاي سيستم

 

 RELAP5، پوشش ایمني رآکتور، کد LB-LOCA حادثه ،VVER-1000رآکتور واژگان کلیدی: 
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 مقدمه

 ،باشد مي طرح مبناي ادثوحاز  که زلزله وقوع با توأم( 1LOCA) کننده خنک دادن دست از حادثه اساس بر ایمني پوشش

 حوادث مهمترین از یکي( 2LOCA-LB) از دست دادن خنک کننده در اثر یک شکستگي بزرگ . حادثهگرددمي  طراحي

 طي در افتد. مي اتفاق اول مدار کننده خنکهاي  لوله از یکي)قطع گيوتيني(  کامل شکستگي اثر در که باشد مي طرح مبناي

 نسبت اول مدار باالي بسيار فشار دليل به و گردد مي خارج شکستگي محل از کوتاه بسيار زمان مدت در کننده خنک، حادثه

پيش بيني  ایمني سيستمهاي وقوع حادثه، هنگام در .یابد مي افزایش سریعا نيروگاه گنبد داخل فشار، نيروگاه ایمني پوشش به

 .نمایندمي  جلوگيري طرح مبناي ماوراي حوادث به طرح مبناي حوادث پيشرفت از امکان حد تا که شوند مي خط واردشده 

 به حساس سنسورهاي دقيق عملکرد عدم صورت در که است اهميت حائز جهت آن ازدر طي این حادثه  فشار پيک محاسبه

، فوالدي محفظه و تجهيزات گرفتن قرار فشار تحت علت به و نماید وارد را ناپذیري جبران عواقب تواند مي حادثهاین ، فشار

 به وارده بارهاي تحمل جهت فشار پيک این محاسبه لذا. شود مبدل طرح مبناي ماوراي حادثه به تر گسترده ابعاد با حادثه

 . (Todreas, 1982) است بسيارضروري ،نتایج بيني پيش و سيستم

با استفاده از  Progress in Nuclear Energy( طي مقاله اي در ژورنال Rahgoshay, 2016رهگشا و همکارش )

را در ثانيه هاي اول  VVER-1000توزیع فشار در فضاي پوشش ایمني رآکتور  MELCORو  CONTAINکدهاي 

( طي مقاله اي در Shoushtari, 2016مورد بررسي و مقایسه قرار دادند. شوشتري و همکارانش ) LB-LOCAحادثه  

تجزیه و  LB-LOCAه  حادثدر طي در رآکتور بوشهر نقش و ترکيب انباره ها را  Annals of Nuclear Energyژورنال 

 Progress in( طي دو مقاله در ژورنالهاي Noori-Kalkhoran, 2014a,bنش )اخوران و همکارلنوري کتحليل نمودند. 

Nuclear Energy  وAnnals of Nuclear Energy  با استفاده از کدCONTAIN  به بررسي رفتار ترموهيدروليکي

 Progress ژورنال در اي مقاله ( طيYuan, 2013) همکارانش و یوآنپرداختند.  WWER-1000پوشش ایمني رآکتور 

in Nuclear Energy ايهسته شدید حوادث طي در چيني مگاواتي 1111 کتورآر یک ایمني پوشش فشار کاهش رفتار 

 Progress in ژورنال در اي مقاله طي( Choobdar Rahim, 2012)و همکارانش  رحيم راچوبد مورد بررسي قرار دادند.

Nuclear Energy حادثه LB-LOCA کتورآر در AP-1000 .وارپاسو مورد بررسي قرار دارند (Varpasuo, 1996 )

 نيروگاه ایمني پوشش ساختمان پایداري بررسي به Nuclear Engineering and Design ژورنال در اي مقاله طي

VVER-1000پرداخت زلزله از ناشي ارتعاشات طي در. 

 ایمني پوشش پایداري و مقاومت روي بر LB-LOCA حادثه از ناشي سوء تاثيرات ماکزیمم از برآوردي، تحقيق این در

 فضاي و اوليه مدار در هاي کنترلي حجم اعمال اساس بر استفاده مورد مدلسازي و محاسبات اصول شده است. انجام، نيروگاه

 بکارگيري با انرژي و ممنتوم، جرم باالنس معادالت زمان به وابسته و همزمان محاسبه، نيروگاه ایمني پوشش خارجي و داخلي

گزارشات  در شده ارائه تجربي نتایج با مدلسازي این از حاصل نتایج نهایت بوده است. درRELAP5 (Ransom, 1990 )کد 

 شده است. مقایسه، (FSAR of BNPP-2003 ,1) ( نيروگاه بوشهر3FSARایمني )

 

 روش تحقیق

 کد از استفاده با، نيروگاه پوشش ایمني ترموهيدروليکي رفتار روي بر LB-LOCA حادثه اثرات بررسي منظور به

RELAP5، (Ransom, 1990 )در با پوشش ایمني نيروگاهمدار اوليه وثانویه رآکتور و  مختلف قسمتهاي مدلسازي 

 و شد انجام کننده خنک سيال و اجزاء بين حرارت انتقال و هيدرودیناميکي پارامترهاي، آن هندسي مشخصات نظرگرفتن

 لحاظ مرزي شرایط عنوان به( FSAR of BNPP-1, 2003) بوشهر اتمي نيروگاه FSAR گزارشات مطابق حادثه شرایط

                                                           
1 Loss Of Coolant Accident 
2 Large Break-Loss Of Coolant Accident 
3 Final Safety Analysis 
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. در اولين مرحله از محاسبات، باید حجم مفيد درون محفظه فوالدي محاسبه مي گردید. با توجه به کروي بودن شکل گردید

فضاي مفيد باقيمانده  و فوالدي، حجم کل آن محاسبه و با کسر حجم تجهيزات نصب شده، حجم کل محفظه فوالديمحفظه 

بدست آمد.  3m 01111 در حدودحجم مفيد محفظه ایمني نيروگاه هسته اي بوشهر  ،این مراحلد. پس از انجام یمحاسبه گرد

تحت فشار رآکتور،  محفظه: شامل يکنترلهاي  حجم نظرگرفتن در با بوشهر کتورآرمدار اوليه و ثانویه انجام شده  مدلسازيدر 

 کار به ندبندي 1 شکل. شد سازي شبيهمولدهاي بخار، پمپ ها، محفظه کنترل کننده فشار و لوله هاي جریان خنک کننده 

  .را نشان مي دهد رآکتور مدار اوليه و ثانویه نمودن مدل جهت RELAP5 کد در رفته

کتور و آبا اعمال حجم هاي کنترلي براي مدار اوليه ر ،پوشش ایمني نيروگاهدر  يجهت انجام محاسبات ترموهيدروليکدر ادامه 

همچنين فضاي داخلي پوشش ایمني انجام شد. جهت انجام محاسبات فشار اوليه و رطوبت نسبي در پوشش ایمني رآکتور به 

 پوشش ایمني نيروگاهنحوه مش بندي  2شکل  .لحاظ گردیدورودي کد به عنوان شرایط اوليه در   01و %  MPa 11/1ترتيب 

نشان مي دهد. همانطور که در شکل نشان داده شده است کل پوشش ایمني بر حسب مکان قرارگيري را  RELAP5در کد 

در کد  BRANCHسطح ارتفاعي با بکارگيري المانهایي از نوع  12در  ،کتور در داخل آن و تغييرات سطوح حجميآتجهيزات ر

RELAP اتصال  23اتصال عمودي و  30المان حجمي که توسط  33در کل با انتخاب  ،مدلسازي شده است و بر این اساس

و محل  LB-LOCAشده است. همچنين شرایط حادثه  پوشش ایمني نيروگاه مدلسازيعرضي که به یکدیگر مرتبط شده اند 

 Time Dependentمرزي با انتخاب یک المان حجمي وابسته به زمان )به عنوان شرط شکستگي لوله مدار اول خنک کننده 

Volume .در سطح چهارم ارتفاعي در نظر گرفته شده است ) 

 

 
 بوشهر VVER-1000 مدار اولیه و ثانویه رآکتور ندبندی( 1) شکل
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 LB-LOCAجهت تحلیل حادثه  RELAP5( نمایی از مش بندی پوشش ایمنی نیروگاه بوشهر در کد 2شکل )

 

 یافته ها

 ي در آب با فشار، افتدمدار اول اتفاق مي لوله سرددر LB-LOCAزماني که بنا به دالیل گوناگون حادثه شکست به صورت 

در اتمسفر با دمایي به محيطي با فشار نزدیک  وارد kg/s 0111دبي حدودبا  Co 291ي در حدود و دمایMpa 1350حدود 

پوشش ایمني از آب به بخار در داخل  بخش عمده اياین اختالف فشار ناگهاني منجر به تبدیل  .شودمي Co 31-23حدود 

 اضطراريهاي سيستم، ثانيه 1053 از حدود پس گزارشات ایمني نيروگاهبق اطم مي گردد.ي آن فشار و دماو باال رفتن  نيروگاه

ECCS  پوشش ایمني کاهش فشار در  ه تبع آنبمنجر به کاهش دماي قلب و  که در نتيجه ،دنشوميخط روي کار آمده و وارد

بخش در  .شوداضافه مي پوشش ایمني نيروگاهو بخار قبلي در موجود اما این حجم آب نيز به حجم آب  گردند. مي نيروگاه

از مدتي شروع به باال  پس پوشش ایمني نيروگاهفشار در  کنترل نمایندهاي ایمني نتوانند این حادثه را که سایر سيستم هایي

منجر به خنک کردن بخار و چگالش آن  پوشش ایمني نيروگاهدرون  آب هاياسپرير، حين این افزایش فشا در .کندمي رفتن

نيز  پوشش ایمني نيروگاههاي موجود درون فن. دنشومي به آبپوشش ایمني شوند و نيز منجر به تبدیل بخار روي دیواره مي

و یا افزایش شدید و ناگهاني فشار و دما و یا  هادر صورت نقص هرکدام از این سيستم .وارد خط مي شوندشار ف در اثر کاهش

پوشش ميزان فشار از سطح تحمل ، رسيدن گاز هيدروژن توليد شده )در واکنش مواد مذاب با آب( به ميزان آستانه انفجار

و مواد رادیو اکتيو وارد  داشتخواهد بر ترک پوشش ایمني نيروگاه خارج شده ومي باشد  psi 31 حدودکه در  ایمني نيروگاه

 گردد.مي محيط زیستمحيط سایت و 

 گزارش تجربي هاي داده با، اوليه مدار در mm 031 قطر به شکستگي از خروجي کننده خنک تغييرات دبي ميزانمقایسه 

FSAR  آب با دبي تقریبا ،ثانيه اول 11در  شده است. نشان داده 3در شکلkg/s  0111  مي شود.  پوشش ایمني نيروگاهوارد

پوشش بين مدار اول و  یيباالفشار اختالف  گردد کهبا فشار کمتر مي پوشش ایمني آب به یکباره با فشار زیاد وارد فضاي 

با   مي شود برابر شش ایمني نيروگاهپوثانيه بعد چون تقریبا فشار مدار اول با فشار  11 تا 9از حدود  .وجود دارد ایمني نيروگاه

 .نزدیک گردد ثباتتا تقریبا به حالت  گرددم روي نمودار مشاهده مي ایک روند آر بتدریج ،0شکل توجه به 
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 تغییرات دبی خروجی از محل شکست( 3شکل )

 

 
 تغییرات فشار داخل پوشش ایمنی نیروگاه پس از رخ داد شکست (4شکل )

 

پوشش حادثه اتفاق مي افتد با شروع حادثه و ورود آب و بخار به داخل  هنگاميکهمشاهده مي گردد  0شکل  همانطور که در

خود  ماکزیممثانيه به  21تا  1053در مدت زمان بين  و تقریبا داخل پوشش ایمني ناگهان افزایش مي یابدفشار  ،ایمني نيروگاه

خنک کننده اضطراري  سيستم هاي وارد خط شدني باشد و با بار م 6حدود در در این لحظه مقدار آن مي رسد که 

(0ECCS )مي گردد.ثابت  تقریباثانيه  111نزدیک شدن به زمان با  و بتدریج کاهش یافته فشار 

مدار ب آ ورود(، 3شکل به ) با توجه مي رود.باال نيز  پوشش ایمني نيروگاهدماي داخل  ، ناگهانثانيه اول حادثه 21تا  13بين 

 آبدماي .یابدافزایش مي دماي آن ناگهان  ،پوشش ایمني نيروگاه به Co 291در حدود  دمايو  kg/s 0111 با دبي حدوداول 

خود که حدود  ماکزیمم مقدارثانيه به  21 در مدت زمان رود و درجه باال مي 91تا  01حدود تا  پوشش ایمني نيروگاهداخل 

 31از  پس و نمودهشروع به افت   ECCS ایمني امدن سيستم هاي خطروي  با اما . رسد درجه کلوین است مي301تا 301

 .به دماي تعادلي مي رسدثانيه 

 

                                                           
4 Emergency Core Cooling System 
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 تغییرات دمای مایع در داخل پوشش ایمنی نیروگاه پس از شکست( 5شکل )

 

 
 تغییرات دمای بخار در داخل پوشش ایمنی نیروگاه پس از شکست (6شکل )

 
 ب به بخارآمقداري از  پوشش ایمني نيروگاه بين مدار اول وفشار بر اثر اختالف  هنگام وقوع حادثهدر  6با توجه به شکل  

به  بخاردماي  ،ثانيه 21 مدت زمان در بطوریکه رود  درجه باال مي 101تا  131حدود در ابتدا تا  دماي بخار  مي شود.تبدیل 

ي دما ، ECCSهاي  روي کار امدن سيستم بانيز دراین حالت رسد که  درجه کلوین مي 033ماکزیمم مقدار خود در حدود 

 .به آرامي کاهش مي یابد دماي بخار ثانيه 61 پس از و نمودهشروع به افت  بتدریج بخار

 
 بحث و نتیجه گیری

 در شده استخراج نتایج که بودهبوشهر  VVER-1000 پوشش ایمني رآکتور ترموهيدروليکي مدل ارائه، مقاله این از هدف

 از جامعي تحليل و مقایسه موجود مراجع مقادیر با مدلسازي صحت از اطمينان جهت، ترموهيدروليکي پارامترهاي خصوص

 . گردد ارائه LB-LOCAرفتار پوشش ایمني نيروگاه در طي حادثه 

به شمار نيروگاه  ایمنيپوشش مدار اول که یکي از حوادث مهم در سرد  مدلسازي بر پایه حادثه شکست لوله بررسي،در این 

کتور آایمني ر پوششهاي ایمني و اضطراري در کند که سيستماهميت این حادثه زماني بروز پيدا مي استوار است.، آیدمي
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در این صورت ممکن است حادثه فوق منجر به ذوب قلب و آسيب به محفظه نباشند، و یا قادر به کنترل حادثه  نگردندفعال 

با  LB-LOCAنيروگاه در طي حادثه ایمني پوشش فشار و دبي خروجي آب درون  ،تغييرات دما يقتحقدر این  ایمني گردد.

 مورد بررسي قرار گرفته است.  RELAP5استفاده از کد 

بار است که این فشار  6حدوداً  ،در حالت پيک فشار پوشش ایمني نيروگاه در طي حادثهکه فشار داخل  محاسبات نشان دادند

که در سخت ترین لحظه حادثه که  بنابراین مي توان نتيجه گرفتبار مي باشد کمتر است.  0که  آناز فشار طراحي شده براي 

هاي ایمني پيش بيني شده  سيستم عملکردهمچنين توانایي تحمل فشار وارده را دارد.  پوشش ایمنياست آن ثانيه اول  21

 .مي کنند کمک راکتور ایمني حاشيه حفظ به ادثهح شروع در
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