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 چىیسُ
اظ اًس، لصا ّط ؾیؿتن اُ زاقتِاي اظ اثتسا ٍ هبّیتبً هربططاتي ضا ثطاي افطاز ارتوبؼ ثِ ّوطآًزبيي وِ ضاوتَضّبي ّؿتِاظ 

-ثیٌي قسُ،چٌبًچِ اًتػبض هيي پیفاي ثبيس طَضي ططح گطزز تب زض قطايط ؾبزي ٍ ٌّگبم ٍلَؼ حبزحِضاوتَضّبي ّؿتِ

اي ثبيس ثب زلت وبهل ططح،ؾبذتِ ٍ ايي ّسف،توبهي تزْیعات ضاوتَضّبي ّؿتِ. ثطاي حهَل ثِ ضٍز،قطٍؼ ثِ وبض ًوبيس

ًگطاًیْبي هرتلفي اظ رولِ، قىٌٌسگي زض ثطاثط تبثف،پیطي حطاضتي، ذلك ٍ ذَي تطز قسى آظهبيف گطزًس. 

ثطضؾي  هحفػِ،ذؿتگي،ظًگ ظزى،ذَضزگي،ذعـ ٍ تٌف زض اضتجبط ثب هحفػِ فكبض ضاوتَض ٍرَز زاضز.زض ايي همبلِ ّسف

-وِ يىي اظ هْنزض يه حبلت گصضاي حطاضتي )افت ثبضقجىِ( هیجبقس  pwrتٌف ٍ ذعـ زض هحفػِ فكبض ضاوتَض ًوًَِ 

.لصا زض ايي همبلِ اثتسا ؾؿي ثطقٌبؾبيي ؾَاهل ايزبز تٌف زض ثبقسّبي ضاوتَض هيتطيي ؾَاهل ايزبز ترطيت زض هحفػِ

ثیٌي ثب ثطضؾي اًَاؼ حَازث پیفزض زؾتَض وبض ططاحي ذَاّس ثَز.  ّبّبي فكبض ثَزُ ٍ ؾپؽ تحلیل ايي تٌفهحفػِ

گطزز وِ يىي اظ آًْب اي هططح هيقسُ ٍ پیف ثیٌي ًكسُ زض ضاوتَض زٍ فلؿفِ اؾبؾي زض هجحج ايوٌي ضاوتَضّبي ّؿتِ

ي اظ حَازث ثبقس وِ ايي ؾسّبي چٌسگبًِ ثبيس زض همبثل يىؿطاي هيايزبز ؾسّبي چٌسگبًِ زض ثطاثط حَازث ّؿتِ

-زاذلي ضاوتَض ؾول ايوٌي ضا اًزبم زٌّس.يىي اظ ؾسّبي چٌسگبًِ زض ثطاثط حَازث زاذلي ضاوتَض،هحفػِ فكبض ضاوتَض هي

 اي هي ثبقٌس.ثبقس وِ زاضاي ًمف حیبتي زض تبهیي ايوٌي ضاوتَضّبي ّؿتِ
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 همسهِ:  -1
گرطزز ورِ   اي هطرطح هري  ثب ثطضؾي اًَاؼ حَازث پیف ثیٌي ًكسُ زض ضاوتَض زٍ فلؿفِ اؾبؾي زض هجحج ايوٌي ضاوتَضّبي ّؿتِ     

ثبقس وِ ايي ؾسّبي ثبيس زض همبثل يىؿطي اظ حَازث زاذلي ضاوترَض  اي هييىي اظ آًْب ايزبز ؾسّبي چٌسگبًِ زض ثطاثط حَازث ّؿتِ

ثبقس وِ ًمف حیبتي زض تربهیي ايوٌري ضاوتَضّربي    زٌّس.يىي اظ ؾسّبي چٌسگبًِ هْن،هحفػِ فكبض ضاوتَض هي ؾول ايوٌي ضا اًزبم

تَاًس ثِ زلیل ضؿف شاتي زض ؾبذت ٍ يب ثؿٌَاى ًتیزِ يه ضٍيرساز زاذلري ٍ ذربضد اظ    اي زاضًس.ترطيت هحفػِ فكبض ضاوتَض هيّؿتِ

ؾج پطاوٌسُ قسى هَاز پطتَظا زض هحیط ضاوتَض ٍ هحریط ظيؿرت گرطزز ورِ اظ ايري      تَاًس ثباي ثبقس وِ هيهجٌبي ططح ًیطٍگبُ ّؿتِ

يه هسل هتمبضى الوبى هحسٍز ثرطاي آًربلیع   یطز.لحبظ ثبيس ايي هَضَؼ اظ ًىتِ ًػط ايوٌي زض همبثل هَاز پطتَظا ثبيس هَضز تَرِ لطاض گ

ؾربظي قرسُ ٍ ثرب    پبضاهتط هَضزًػط هسلsolidworks سؾي هسلؿبظي ٌّ ّب الظم اؾت. ثب اؾتفبزُ اظ ًطم افعاضؾِ ثؿسي ٍ قست تٌف

وِ يىي اظ لَيتطيي ًطم افعاضّبي هٌْسؾي وِ تَاًربيي ثرباليي زض اًرَاؼ تحلیلْربي      ABAQUSاؾتفبزُ اظ وس هحبؾجبتي ٍ تحلیلي 

اؾبؾري ثرطاي هحفػرِ،ثط اؾربؼ     اظ ايي ضٍ ثبيس يه ططاحري   اؾتبتیىي،زيٌبهیىي ٍ حطاضتي ٍ ... زاضز هَضز اؾتفبزُ لطاض گطفتِ اؾت.

تَاًس هٌزط ثِ وربّف  ي ذَال هىبًیىي فَالز هحفػِ هيهطبلؿبت فٌي ٍ اؾتفبزُ اظ هحبؾجبت نَضت گیطز.ظيطا ترطيت غیط هتطلجِ

تَاًس ثِ زلیل ضؿف شاتي زض ؾبذت ٍؾبظ ٍ يب ثِ ؾٌَاى يه ًتیزِ اظ ضٍيساز زاذلري ٍ  ي فكبض ضاوتَض هيايوٌي گطزز.ترطيت هحفػِ

 اي ثبقس.ذبضد اظ هجٌبي ططح ًیطٍگبُ ّؿتِ

 

 :PWRهبّیت هحفػِ تحت فكبض ضاوتَض  -2
آٍضًس.ثِ ؾالٍُ اًفزبضات اي هبّیتبً هربططاتي ثطاي افطاز ارتوبؼ ثِ ّوطاُ هيتكریم زازُ قسُ ثَز وِ ضاوتَضّبي ّؿتِاظ اثتسا      

آًچِ   اي ثِ ربي گصاقتِ اؾت.زضثبضُ هربططات ًبقي اظ احطات ّؿتًِكسًي ثط افىبض ؾوَهي اي رٌگ رْبًي زٍم احطي هحَّؿتِ

ّبي اي ثِ اهىبًبت ًػطي ثطاي زضن هربططات اؾت.ؾبيط ظهیٌِوٌس ٍاثؿتِ ثَزى ايوٌي ّؿتِي ايوٌي ضا هكىلتط هيهؿألِ

ي تىیِ وٌٌس.اظ آًزب وِ احتیبربت تىٌَلَغي لبزض ثَزُ اًس وِ ثِ هٌػَض ًكبى زازى ذططات ًبقي اظ فمساى ايوٌي ثِ تزطثیبت ؾول

ثؿیبض هحبفػِ وبضاًِ زض ًػط گطفتِ قسُ  ي ثطذَضزَُ ًػطي ثبقس،ًحَُّبي ثبلماي ثبيس ثط اؾبؼ تَاًبييايوٌي ضاوتَضّبي ّؿتِ

-َاحي پطاؾت.زًٍىتِ انلي وِ زض هَضز تؿییي هحل ضاوتَض زض ًػط گطفتِ قسُ اؾت ؾجبضتٌس اظ:زٍض ثَزى اظ ًػط فبنلِ ًؿجت ثِ ً

گبًِ ثطاي روؿیت ٍ رلَگیطي اظ آظاز قسى تهبزفي هَاز پطتَظا تَؾط ٍؾبيل ٍ ططح نحیح ؾیؿتن ايوٌي ٍؾیؿتن ّبي چٌس

 قًَس.اي زض ًػط گطفتِ هيّبي ّؿتِرلَگیطي اظ فطاض هَاز پطتَظا،ّوَاضُ زض ططح ًیطٍگبُ

ت ثبال يب ؾطپَـ هحفػِ اظ يه تىِ فَالز اظ رٌؽ ثسًِ ؾبذتِ لؿو لؿوت ثبال ٍ پبيیي تكىیل قسُ اؾت. هحفػِ فكبض اظ زٍ     

گیطي زض ّبي وٌتطل ٍ لَاظم اًساظُّبيي ضٍي آى ثطاي حطوت چٌگهقسُ ٍ اظ زاذل ثب لكطي اظ فَالز ظًگ پَقبًیسُ قسُ ٍ ؾَضاخ

-گیطي قبض ًَتطٍى ٍ ؾبيط وویتاظُّبي هطثَط ثِ اًسّبيي ثطاي اتهبل وبثلرساض پبيیي هحفػِ زاضاي ؾَضاخ ًػط گطفتِ قسُ اؾت

ثِ لؿوت پبيیي آى ّسايت قسُ ٍ پؽ اظ ؾجَض اظ آة هساض اٍلیِ اظ ططيك فالًچ ٍضٍزي ٍاضز هحفػِ قسُ ٍ ثبقس..ّبي فیعيىي هي

ّبي هساض ّبي ؾَذت ضا رصة ًوَزُ ٍ زض لؿوت ثباليي للت ثِ فالًچّبي هزتوؽ ؾَذت لؿوتي اظ اًطغي حطاضتي هیلِوبًبل

ؾبظ ضخ زّس ٍ يب ثِ ؾٌَاى يه ًتیزِ اظ ٍتَاًس ثِ زلیل ضؿف شاتي زض ؾبذتي ضاوتَض هيقىؿت هحفػِ قَز.ذطٍد آة ّسايت هي

اي اؾت.لصا ثبيس تَرِ انلي ثِ همبٍهت اؾتحىبهي ٍ همبٍهت قىؿت يه ضٍيساز زاذلي ٍ ذبضد اظ هجٌبي ططح ًیطٍگبُ ّؿتِ

اي ثبيس ثِ ولي ٍ زض توبم هست ؾوط وبضوطز ضاوتَض ثطاي ّبي فكبض ضاوتَضّبي ّؿتِذتبضّبي هحفػِهحفػِ ٍرَز زاقتِ ثبقس.ؾب
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( PTS3تحت فكبض)حطاضتيّبي غیطگصضا هبًٌس قَني وبضوطزّبي ًطهبل،قطايط ؾیت ًٍمم ٍ قطايط حبزحِ ٍ ًیع ثطاي ططاحيّوِ

 hot lineي هزبٍض ثِ للت ضاوتَض )وِ انطالحب هٌطمِ ي طمِي فكبض ضاوتَض هٌتطيي هحل زضهحفػِهحفَظ ثبقس.اغلت حؿبؼ

ّب ثِ احتوبل ثبال ًمم يب ( زض ايي ًبحیِ ثؿیبض هْن اؾت ظيطا زض ايي ًبحی4HAZِي احط حطاضت آى)ثبقس،رَـ ٍ هٌطمِگَيٌس( هي

ي الظم اؾت وِ ؾَاهل تٌف ظا زض ايي الجل اظ تحلیل ٍ ثحج زض هَضز تٌف زض ضاوتَضّبي ّؿتِتطن ٍ يب توطوع تٌف ٍرَز زاضز.لصا 

ي اي زض حبلتْبي هرتلف وبضوطز ضاوتَض قٌبذتِ قَز. ثطذي اظ ؾَاهل تٌف ظاي هْن زض هحفػِثرف اظ ضاوتَضّبي ّؿتِ

 ثبقٌس:اي ثِ قطخ شيل هيضاوتَضّبي ّؿتِ

قَز لصا حبًَيِ تَلیس هياض زيگطي ثِ ًبم هساضثبضّبي فكبضي هىبًیىي زض طَل وبضوطز: اظ آًزبيي وِ ثربض زض ايي ضاوتَضّب زض هس -1

فبظي ًساقتِ ثبقس لصا لعٍم ٍرَز فكبض ثبال زض ضاوتَضّبي آثي تحت فكبض وِ هَضز آًبلیع اٍلیِ تغییطالظم اؾت وِ آة هَرَز زض هساض

 هب ذَاّس ثَز ضطٍضي اؾت.

ٌگبم ذٌه وبضي هحفػِ زض حبلت وبضوطز پبيبي ضاوتَض ّبي پطيَزيه گصضاي حطاضتي: زض ّّبي حطاضتي تحت فكبض ٍ زٍضُقَن -2

ثبقس،لصا قَز وِ ايي قَن ّبي حطاضتي زض هَلؽ ثطٍظ حبزحِ ٍ افت ثبض قجىِ ظيبز هييه قَن حطاضتي وَچىي ثِ هحفػِ ٍاضز هي

 الظم اؾت ضاوتَض اظ ايي رٌجِ ًیع هَضز ثطضؾي لطاض گیطز وِ ّسف هب زض ايي پطٍغُ ذَاّس ثَز.

ِ  ثبقس.ثبضّبي ٍظى: وِ قبهل ٍظى ؾبذتبضّبي زاذلي هحفػِ ضاوتَض هي -3 ي ضاوترَض لرطاض   ؾبذتبضّبي زاذلي وِ زض زاذل هحفػر

 ثبقس:زاضًس ثِ لطاض ظيط هي

 (reactor coreللت ضاوتَض) -1

 (reactor core lower support plateنفحِ پبيیي للت ضاوتَض) -2

 (lower core support structuresلت ضاوتَض)ّبي پبيیي ثطاي تحول ٍظى لؾبظُ -3

 (core barrelگیطز.)اي وِ للت ضاوتَض زض آى رب هيي اؾتَاًِهحفػِ -4

 (neutron padرساض حفبغتي ثطاي وبّف ًفَش ًَتطٍى ّب ثِ رساض زيگط) -5

 ( irradiation Basket) لفؽ هحتَي ًوًَِ ثِ وبض ضفتِ زض ؾبذتبض زيگ ثطاي ثبظثیٌي احط تبثف پطتَّب -6

 (core support columnsنفحِ ثباليي هحبفع للت ضاوتَض) -7

 (RCC guid tubesّبي وٌتطل)وبًبلْبي حطوت چٌگه -8 

 (guide tubes support plateي اتىبي وبًبلْبي وٌتطل)نفحِ -9

                                                           
3
 - pressurized thermal shock 

4
 - heat affected zone 
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 زضرِ حطاضت)زهب( -4

ًكبى هیسّس وِ ثطاي تحلیل اًتربة قسُ اؾت.يه هسل هتمبضى الوبى وِ يه افت ثبض ًبگْبًي زض قجىِ ضا يه ؾٌبضيَي فطضي      

پبضاهتط هَضزًػط solidworks هسلؿبظي ٌّسؾي  ّب الظم اؾت. ثب اؾتفبزُ اظ ًطم افعاضهحسٍز ثطاي آًبلیع ؾِ ثؿسي ٍ قست تٌف

وِ يىي اظ لَيتطيي ًطم افعاضّبي هٌْسؾي وِ تَاًبيي ثباليي  ABAQUSؾبظي قسُ ٍ ثب اؾتفبزُ اظ وس هحبؾجبتي ٍ تحلیلي هسل

 [1] زض اًَاؼ تحلیلْبي اؾتبتیىي،زيٌبهیىي ٍ حطاضتي ٍ ... زاضز هَضز اؾتفبزُ لطاض گطفتِ اؾت.

 ايّبي فكبض ضاوتَضّبي ّؿتِآقٌبيي ثب هحفػِ -3

كرهبت هؿیي هَاز ثىبض ضفتِ ٍ تفبٍت زض هیربى اررعاي   ّبي ططاحي، هوِ قبهل ٍيػگي ايي ثرف تَنیفي اظ هحفػِ فكبض ضاوتَضّب

ثربثىَن ٍ   ّربي: ّبي فكبض ضاوتَضّبي آة ؾجه ًَؼ غطثي تَؾرط ووپربًي  هحفػِ ّبي فكبض ضاوتَض ضا فطاّن هیىٌس.هرتلف هحفػِ

-ططاحي ٍ ؾربذتِ هري    ،ووپبًي ٍؾتیٌگْبٍؼ ٍ ووپبًي ظيوٌؽ7،نٌبيؽ ؾٌگیي هیتؿَثیكي6،ووپبًي هٌْسؾي احتطاق5ٍيلىَوؽ

ططاحي قسُ ثَزًس ورِ ؾوَهربً ايري ططاحري      OKB Gidropressتَؾط ووپبًي  ًیعWWER ّبي فكبض ضاوتَضّبي هحفػِ قًَس.

اي زض اتحبز روبّیط قَضٍي ؾبثك ٍ وكَضّبيي وِ ووه هتمبثل التهبزي ثب ايي وكرَض ّؿرتٌس اًزربم    ثطاي ّوِ ًیطٍگبّْبي ّؿتِ

 ّبي غطثي ّؿتٌس.ّبي لبثل تَرْي زاضًس وِ هتفبٍت اظ ططحٍيػگيWWER ّبي هیكَز.هحفػِ فكبض ضاوتَض

 ّبي فكبض ًَؼ غطثي ضا ثب تَرِ ثِ تبضيد ؾبذت آًْب ثیبى وٌین ثهَضت ظيط اؾت:ّبي هرتلف هحفػِاگط ثرَاّین هكرهبت ططاحي

  1963لجل اظ ؾبل- ASME Boiler & pressure vessel code(section I and III) 

  1963ثؿس اظؾبل- ASME Boiler & pressure vessel code(section III) 

 
-SA302-Bتَاى گفت ورِ زض لرسين اظ فرَالز    ّبي فكبض ضاوتَضّبي آثي تحت فكبض ًیع هيزض هَضز هَاز هَضز اؾتفبزُ ثطاي هحفػِ

classl زض زاذل هحفػِ فكبض ضاوتَض اؾرتفبزُ هري   ّبي فكبض اذیط همساض ووي تطویت فؿفط ٍ هؽقس ٍلي زض هحفػِاؾتفبزُ هي-

 [2].پَقیسُ هي قَز 309ٍ  308،  304قَز وِ ثب فَالز ضس ظًگ اظ ًَؼ 

ي فكبض ضاوتَضّبي آثي تحت فكبض ٍ آة رَقبى ضا هكربّسُ ورطز ورِ هرب ضا زض     اي ثیي هحفػِ( هیتَاى همبيؿ1ِّوچٌیي زض قىل)

 .ّب ووه ذَاّس ًوَزآقٌبيي ثیكتط ثب ايي هحفػِ

 

 

                                                           
5
 - bobcock & Wilcox 

6
 - combustion engineering co 

7
 - Mitsubishi heavy industrial 
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 [3] همبيؿِ هحفػِ ضاوتَض آثي تحت فكبض ٍ آة رَقبى زض يه ذطٍري لسضت هكبثِ -1قىل

 

اي ثب يه ًین وطُ زض اًتْبي پبيیي ٍ يه فالًچ ٍاقط ثب لبثلیت ربثزبيي زض اًتْبي ثباليي ي اؾتَاًِي فكبض ضاوتَض،يه هحفػِهحفػِ

 ّبي هْن هَضز ثحج زض ايي ثرف ضا زض آى ًكبى زازُ اؾت.ي فكبض ٍ ثرفهحفػِ(يه قوبتیىي اظ 2ثبقس.قىل)آى هي
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 [3] ي ضاوتَض آثي تحت فكبض( ارعاي هحفػbِفكبض چْبضهساضُ )ي فكبض ضاوتَضآثي تحت(هحفػaِ) -2قىل

 ثیبى هؿبلِ: -4
ؾبظي هٌبؾت ٍ لَي ثطاي هسلؿبظي پبضاهتط هَضز ًػط ي فكبض ضاوتَض، اًتربة يه ًطم افعاض هسلگبم اٍل زض آًبلیع تٌف زض هحفػِ

ثِ ؾٌَاى ٍضٍزي ثطاي اًزبم گطزيسُ ٍ  solid workافعاض ططاحي هسلؿبظي ٌّسؾي اظ هؿألِ تَؾط ًطمچٌبًچِ لجالً گفتِ قس اؾت. 

فكبض ًكبى زازُ قس ي فكبض ضاوتَض آثي تحت ( ارعاي هحفػ2ِ. چٌبًچِ زض قىل)ثبقسهي (CAE)افعاضّبي تحلیل هٌْسؾيًطم

هي  solidwork( ًؿجت ثِ ططاحي ّطيه اظ ارعاي هحفػِ فكبض تَؾط ًطم افعاض 1حبل ثب تَرِ ثِ آى ٍ اثؿبز زازُ قسُ زض رسٍل)

اًس وِ ططاحي فكبض زض چْبض زؾتِ ثِ نَضت ظيط تمؿین ثٌسي قسُي (زيسُ هي قَز ارعاي هحفػ2ِپطزاظين.چٌبًچِ زض قىل)

 قَز:هكبّسُ هي solidworkّطوسام تَؾط ًطم افعاض 

 ي)ّس( ثباليي:هزوَؾِ زّبًِ -الف
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 ي ثباليي هحفػِ:هزوَؾِ -ة

 اًس:ايي هزوَؾِ قبهل ارعاي ظيط اؾت وِ زض ظيط ًكبى زازُ قسُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ي پبيیٌي هحفػِ:پَؾتِ -د
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 PWRارعاي هحفػِ تحت فكبض ضاوتَض  -3قىل 

 solid workي فكبض ضاوتَض ًوًَِ تَؾط ًطم افعاض هسلؿبظي ؾبظي توبم ارعاي هحفػِچٌبًچِ زض ثبال هكبّسُ قس هسل      

،چٌبًچِ وِ لجالً گفتِ قسُ ثَز اًزبم گطزيس.زض ايي ثرف هطبثك آًچِ وِ گفتِ قسُ اؾت ثبيس توبم ارعاي هسلؿبظي  partزضهحیط 

قًَس تب هسل وبهل هحفػِ  فكبض ضاوتَض ثطاي اًزبم  mateثِ ّوسيگط Assemblyزض هحیطي ثِ ًبم  partقسُ زض هحیط 

 آًبلیعّبي الظم تْیِ گطزز.

 

 ي فكبض ضاوتَض ًوًَِهحفػٍِ هًَتبغ قسُ ًوبيي اظ هسل وبهل  -4قىل

 

قَز تىویل گطزيسُ ٍ زض پصيطفت،ثهَضتي وِ زض قىل ثبال زيسُ هيؾبظي هحفػِ فكبض اًزبم هيحبل زض ايي هطحلِ وِ ثبيس هسل

 ثبقسايي هطحلِ رْت ٍضٍز ثِ ًطم افعاض تحلیل هٌْسؾي آهبزُ هي
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 افعاض قبهل ؾِ هطحلِ اؾت: تحلیل زض ّط ًطم

 (pre-processingهسل ؾبظي ٍ اؾوبل قطايط هطظي) -1

 حل هؿئلِ -2

 هكبّسُ ي ًتبيذ -3

هرتلف اؾتفبزُ هبغٍل ًِ  تب هطحلِ تحلیل اظٌّسؾيهحسٍز اظ هطحلِ تطؾین هسلؾبظي ارعايثطاي هسل ABAQUS/CAEزض 

 زٌّس.ي ارعاي هحسٍز ضا اًزبم هيّبي هسل ؾبظثِ تطتیت يىي اظ گبم ّببغٍلقَز.ّط يه اظ ههي

ثطاي ثرف ّبي هرتلف  هحفػِ اظ  اؾتفبزُ قسُ اؾت. هسلرْت تؿطيف ذَال هبزُ،ذَال ًَاحي  propertyٍل بغاظ ه

 SA 508 – class 2،SA 533 – grade B – class1، SA 320 – grade L43 – class3ؾِ ًَؼ فَالز قبهل فَالزّبي

ثطاي هؿبلِ  STEPهىبًیىي ٍ حطاضتي اًزبم قسُ اؾت،وِ زض هبغٍل تحلیل هب زض زٍ ثرف حطاضتي ٍ وَپلي هَضز هؿألِ ثبقٌس.هي

( ٍ ًَؼ هؿبلِ اظ ًَؼ اًتمبل Generalًَؼ تحلیل تؿییي قسُ ثطاي ثرف حطاضتي هؿألِ اظ ًَؼ تحلیل ؾوَهي) ثیبى قسُ اؾت.

( ٍ ًَؼ هؿبلِ Generalي ٍ حطاضتي ًیع اظ ًَؼ تحلیل ؾوَهي)(.ثطاي ثرف وَپل هىبًیىheat transferحطاضت تؿطيف قسُ اؾت)

dynamic explicit تؿطيف قسُ اؾت. 

وٌف ثطذَضز هبثیي زٍ ؾطح تغییط قىل ثطّن تؿطيف قسُ اؾت قبهل، interactionّبيي ًیع وِ ثطاي هؿبلِ زض هبغٍل ثطّن وٌف

ثبقس. ايي ًَؼ ثطّن وٌف ورِ زض  (هيsurface-to-surface contact)پصيط ٍ هبثیي يه ؾطح تغییط قىل پصيط ٍ يه ؾطح نلت

ثبقس وِ اًتمبل حطاضت توبؾي ضا ثیي توبم ارعايي وِ ايٌزب تؿطيف قسُ اؾت زض ثحج اًتمبل حطاضت، ّوبى همبٍهت ؾطح توبؼ هي

ّبي هطوت هوىي اؾت افت زهب زض ؾطح توربؼ هرَاز لبثرل تَررِ     وٌس. زض ؾیؿتنزض هحفػِ زض توبؼ ثب يىسيگط ّؿتٌس ثیبى هي

t,ثبقس.ايي تغییط زهب ًبقي اظ همبٍهت گطهبيي ؾطح توبؼ  cR .اؾت 

ِ      اًتمبل حطاضت ربثِثطّن وٌف تؿطثف قسُ زيگط،  ربيي رساضُ زاذلي ٍ ذبضري هررعى ثرب ؾریبل زاذلري ٍ ذربضري هحفػر

ّبي هؿربلِ تؿطيرف   ( ًكبى زازُ قسُ اؾت ثِ ؾٌَاى ثطّن وٌف1زهب زض طَل ؾٌبضيَي فطضي وِ زض ًوَزاض)ٍقطايط تغیطات فكبض ٍ 

10ضاوتَض ًوًَِ آٍضزُ قرسُ اؾرت ثطاثرط ثرب     FSARي ذبضري هحفػِ زض ايي رب هطبثك آًچِ زضقسُ اؾت. زهبي زيَاضُ C   تؿطيرف

10قسُ اؾت.ايي زهب زض طَل ؾبل ٍ زض قطايط هرتلف ؾبل ثیي 49 Cترطيي حبلرت ضا   وٌس وِ زض ايي رب  هرب ثحطاًري  تغییط هي

رربيي ؾریبل هحریط    اين. همساض ضطيت اًتمبل حطاضت ربثِثطاي حبلت وبضوطز ضاوتَض زض هبّْبي ؾطز ؾبل هبًٌس غاًَيِ زض ًػط گطفتِ

ضاوترَض   FSARگیطز ًیع هطربثك اًچرِ زض  ي ذبضري زيَاضُ ثب هحیط تَؾط آى نَضت هيربيي زيَاضُوِ اًتمبل حطاضت ربثِ هحفػِ

(C ًوًَِ آٍضزُ قسُ اؾت ثطاثط ثب  200(Watt/m .اؾوبل ثبضّربي ذربضري ٍ ّوچٌریي تؿیریي قرطايط هرطظي        تؿطيف قسُ اؾت

   ( ًیع هطثَط ثِ ايي پبضاهتطّب هیجبقس.1اًزبم قسُ اؾت. وِ رسٍل ) loadهؿألِ ًیع زض هبغٍل 
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 ثطذي اظ هكرهبت فٌي هحفػِ فكبض ضاوتَض ًوًَِ -1سٍلر

Value parameter 

PWR Reactor type 

1130 MWt Reactor power 

171.4 bar Design pressure 

283.7 C Normal inlet coolant temprature 

313.6 C Normal outlet coolant temprature 

299.3 C Average in vessel coolant temprature 

2 Number of loops 

343.3 C Design temprature 

154.1 bar Operating pressure 

486cm Outside diameter across nozzles 

1024cm Overal height of vessel & closure head 

304.8 cm Core height 

170mm Minimum wall thickness(at core elevation) 

112mm Minimum wall thickness(bottom head) 

 

اي ٍ الوبى اًتمبل اين:الوبى ؾبظُزض ايي رب اظ زٍ ًَؼ الوبى اؾتفبزُ وطزُ اًزبم هیگیطز. MESHثٌسي هؿبلِ ًوًَِ ًیع زض هبغٍل هف

-هي C3D4ٍ زيگطي  C3D8Rثبقس وِ يىي قَز وِ قبهل زٍ ًَؼ الوبى هيثطاي هؿبئل ؾبظُ اؾتفبزُ هياي حطاضت.الوبى ؾبظُ

قَز ثطاي قَز.چٌبًچِ زض قىل زيسُ هيتط اظ ايي ًَؼ الوبًْب اؾتفبزُ هيي پیچیسُّبيي ثب ٌّسؾِثٌسي ثرفثبقس وِ ثطاي هف

 )هخلخي( اؾتفبزُ قسُ اؾت. C3D4اي ًَؼ ثركْبي پیچیسُ هبًٌس پیچْب اظ الوبى ؾبظُ

قطايط هطظي ّن ثبقس.هي DC3D8  ٍDC3D10ي ًوًَِ ًیع اظ ًَؼ الوبًْبي الوبًْبي اًتمبل حطاضت اؾتفبزُ قسُ زض هؿألِ       

-زض ثرف تحلیل حطاضتي هؿبلِ هب ؾِ تب قطايط هطظي تؿطيف وطزُوِ ثطاي هؿبلِ زض ًػط گطفتِ قسُ اؾت ثِ ايي نَضت اؾت وِ 

ي ذطٍري اظ هحفػِ ي ٍضٍزي ثِ هحفػِ ٍ زيگطي قطايط هطظي زهبي ذٌه وٌٌسُوِ يىي قطايط هطظي زهبي ذٌه وٌٌسُاين 

وٌٌسُ ّویكِ ثب ايي زهب زض زاذل هحفػِ رطيبى ذَاّس زاقت.قطط هطظي هبًٌس ظيطا وِ ذٌهثبقس وِ زض طَل تحلیل حبثت هيهي

ي ّیت هؿألِ هب ًجبيس زض تحلیل اًتمبل حطاضت قطايط هطظي زهبيي ثطاي زيَاضُؾَم زهبيي ثِ ايي نَضت اؾت وِ ثب تَرِ ثِ هب

گطهبيي اؾت وِ ثب تؿطيف وٌین قبضؾٌَاى قطايط هطظي ثطاي هؿألِ تؿطيف هيهحفػِ تؿطيف وٌین ثلىِ چیعي وِ زض ايٌزب هب ثِ 

 گیطز.اظ ّطگًَِ اتفبلي ايي وبض نَضت هيذبضد هحفػِ ٍ قطايط اٍلیِ لجل  زهب ٍ ضطيت ربثزبيي ثطاي زاذل ٍ 
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اًس ٍ اهىبى ّیچگًَِ حطوتي زض حیي قطايط همیس قسُ 1ٍ2ٍ3ي هحفػِ اظ لحبظ حطوتي زض رْبت گبّْبي ًگِ زاضًسُتىیِ       

تؿطيف قسُ اؾت وبضوطز ضاوتَض ٍ يب ٍلَؼ حبزحِ ثب تَرِ ثِ هْبضثٌسي اًزبم قسُ ٍرَز ًساضز. قطط هطظي زيگطي وِ زض هؿألِ 

 حبثت هي ثبقس ٍ ثب تَرِ ثِ تمبضى هؿألِ اظ ايي ًَؼ قطط هطظي زض هؿألِ اؾتفبزُ قسُ اؾت. Zقطط هطظي تمبضى حَل نفحِ

 ثحج ٍ ًتیزِ گیطي: -5
هبيؽ تطيي ًَاحي زض ضٍي هحفػِ، ًَاحي هیبًي للت ٍ هحل ٍضٍز ٍ ذطٍد رطيبى آيس ثحطاًيثط هي (2ٍ) (1)ّبيچٌبًچِ اظ قىل    

تطيي هٌطمِ اظ لحبظ قَز وِ ثرف ًبحیِ رَقىبضي ثِ زلیل ٍرَز توطوع تٌف زض ايي ًبحیِ ثحطاًيوبضي ّوچٌیي زيسُ هيذٌه

گطفت، ايٌىِ زض حبل ٍلَؼ ايي حبزحِ ثیكتطيي همساض تٌكي  (2(ٍ)1تَاى اظ تَرِ ثِ ًوَزاضّبي)ًتیزِ زيگطي وِ هي ثبقس.تٌف هي

ٍ ايي همساض تٌف زض همبيؿِ ثب تٌف تؿلین هَاز ثركي اظ هحفػِ وِ  هگبپبؾىبل هیجبقس200 زض حسٍز قَزوِ ثِ هحفػِ ٍاضز هي

چٌبچِ زّس.ثبقس ٍ ايي پبيساضي هحفػِ ضا زض طَل ايي حبزحِ ًكبى هي% تٌف تؿلین هي51زض آى تٌف هحبؾجِ قسُ زض حسٍز 

ثبقس.ثب همبيؿِ چٌس افتس پسيسُ ذعـ زض هحفػِ فكبض ضاوتَض هيّبيي وِ هوىي اؾت اتفبق زاًین يىي اظ ذططًبوتطيي پسيسُهي

ثبض ي افتثطاي هَاز هرتلف زض ثبال ثِ ضاحتي هكرم اؾت وِ زض احط ٍلَؼ حبزحِ ّبي ثسؾت آهسُ ثب همبزيط هزبظ تٌفهَضز اظ تٌف

بذیِ پالؾتیه ًكسُ ٍ ذعـ زض آًْب اتفبق ّبي ٍاضز قسُ زض احط تغییط ًبگْبًي زهب ٍ فكبض ّیچیه اظ ثركْبي هحفػِ ٍاضز ًٍ تٌف

هیتَاى گفت هسل فَق ثِ ؾٌَاى يه  ( فْویس.2ي پطاوٌسگي اًطغي ذعـ زض ًوَزاض)تَاى ثب هكبّسُافتس ٍ ايي هطلت ضا هيًوي

...ضا زض  ّبي تٌف ٍّبي وطًف ٍ هَلفِهسلؿبظي پبيِ هیجبقس وِ هیتَاى اًَاؼ تحلیلْبي هرتلف قبهل ثطضؾي تغیطات زهب،هَلفِ

 ًمبط ٍ هؿیطّبي هرتلف هحفػِ ثِ نَضت ًوَزاض،وبًتَض ٍ يب اًیویكي زض ّط هؿیط ٍ يب الوبى ذبني اظ هحفػِ ًكبى زاز.

 

 

  افت ثبض قجىِ)ثسٍى ذبهَـ قسى فَضي ضاوتَض(  -1ًوَزاض             تَظيؽ تٌف زض زيَاضُ ذبضري هحفػِ زض ظهبى ٍلَؼ افت ثبض      -1قىل
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 پطاوٌسگي اًطغي ذعـ زض ول هسل -2ًوَزاض              تَظيؽ تٌف زض زيَاضُ زاذلي هحفػِ زض ظهبى ٍلَؼ افت ثبض             -2قىل        
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