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چكیده
. امری ضروری است،در دسترس بودن برق نیروگاه جهت بهرهبرداری ایمن نیروگاههای تجاری و بازیابی سیستمهای ایمنی در مواقع حوادث
 باLOOP  اگر حادثه.) یکی از حوادثی است که پس از حادثه فوکوشیما مورد توجه قرار گرفته استLOOP( حادثه قطع برق خارجی نیروگاه
 در این.) میگرددSBO(  موجب وقوع حادثه قطع کامل برق نیروگاه،روی خط آمدن دیزل ژنراتورهای واقع در سایت نیروگاه همراه نباشد
 با در نظر گرفتنLOOP  همراه با حادثه،)SB-LOCA( مقاله حادثه همزمان از دست رفتن خنککننده در محدوده شکستهای کوچک
،RELAP5  با استفاده از کد ترموهیدرولیک100 mm  و50 mm ،25 mm سناریو بازگشت و عدم بازگشت برق اضطراری برای شکستهای
 بازیابی برق نیروگاه در ساعت اول و دوم، همچنین در ارزیابی سناریوی بازگشت برق اضطراری صورت گرفته.مورد ارزیابی قرار گرفته است
 قلب رآکتور در هر سه شکست، نتایج حاصل از این شبیهسازی نشان داد که در ساعت اول بازیابی برق اضطراری.مورد بررسی قرار گرفته است
 قلب رآکتور پیش از روی کار آمدن دیزل، این در حالیاست که در ساعت دوم بازیابی برق اضطراری.در آستانه آسیب به سوخت قرار نمیگیرد
 بنابراین نتایج به دست آمده نشان میدهد که در. در آستانه ذوب قرار میگیرد،50 mm  و25 mm ژنراتورهای اضطراری برای شکستهای
 حداقل تا ساعت اول فرصت جهت بازیابی برق اضطراری و سیستمهای ایمنی وجود،محدوده شکستهای کوچک در شرایط نبود برق نیروگاه
.دارد
RELAP5 ،SBO  حادثه، حادثه قطع برق خارجی نیروگاه،SB-LOCA  حادثه، ارزیابی یقینی ایمنی، نیروگاه اتمی بوشهر:کلیدواژهها
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Abstract
The availability of current AC electrical power is essential for the safe operation and accident recovery of
commercial nuclear power plants. Loss of offsite power (LOOP) considers as one of the significant postFukushima accidents. When the onsite diesel generators are not recovered in the power plant, the
accident encounters with station blackout (SBO) situation. In this study, the emergency AC power
recovery is investigated during SB-LOCA along with LOOP accident for 25 mm, 50 mm, and 100 mm
breaks with RELAP5 thermal-hydronic. Likewise, in evaluating the emergency power recovery scenario,
the power plant's recovery in the first and second hours has been investigated. The results showed that in
the first hour of emergency power recovery, the reactor is not reached the core damage threshold in all
three breaks. Meanwhile, in the second hour of emergency power recovery for 25 mm and 50 mm, the
reactor core reaches to core damage threshold before the emergency diesel generators are activated.
Therefore, the results show that in SB-LOCAs with a lack of emergency power recovery, there is a
chance to recover emergency power and safety systems at least until the first hour.

Keywords: Bushehr nuclear power plant, Deterministic safety assessment, SB-LOCA, Loss of offsite
power, Station black-out, RELAP5
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 .1مقدمه
وقوع حوادث وخیم طی سالیان گذشته باعث توجه هرچه
بیشتر به مفهوم ایمنی و همچنین توجه به علل رخداد این
حوادث در نیروگاههای هستهای شده است .تجربه حوادث
چرنوبیل و فوکوشیما نشان داد که حوادث وخیم میتوانند در
اثر وقوع پی در پی چندین حادثه پایه طراحی در نیروگاه رخ
دهند .حوادث ترکیبی چند حادثه پایه طراحی ،چالشهای
جدید پیشروی ارزیابی ایمنی میباشند؛ بنابراین توجه به این
حوادث موجب شناسایی سناریوهای ناشناخته در نیروگاههای
هستهای میشود ] .[1براساس دستهبندی مدرک فنی جدید
 ،IAEAحوادث ترکیبی چند حادثه پایه طراحی ،زیر مجموعه
حوادث تعمیم یافته طراحی 1قرار میگیرند ].[2
در دسترس بودن برق نیروگاه برای بهرهبرداری ایمن و
بازیابی برق سیستمهای ایمنی در موقع حوادث در نیروگاههای
در حال کار امری ضروری است .معمو ًال در شرایط حادثه ،منابع
برق  ACنیروگاه از شبکه برق خارجی تأمین میگردد؛ در
مواردی که نیروگاه در شرایط حادثه برق خارجی را از دست
بدهد ،دیزل ژنراتورهای اضطراری با قابلیت اطمینان باال ،انرژی
برق  ACموردنیاز نیروگاه را تأمین میکنند .حادثه قطع برق
خارجی نیروگاه 2یکی از حوادثی است که پس از حادثه
فوکوشیما مورد توجه قرار گرفته است .حادثه  LOOPاگر با
روی خط آمدن دیزل ژنراتورهای واقع در سایت نیروگاه همراه
نباشد ،موجب وقوع حادثه قطع کامل برق نیروگاه 3میگردد
] .[3بنابراین در شرایط حادثه  LOOPدیزل ژنراتورهای
اضطراری باید قابلیت اطمینان کافی برای بازگشت برق AC
موردنیاز نیروگاه را داشته باشند .همچنین طراحی سیستمهای
ایمنی ،بهعبارتی طراحی سیستمهای منفعل برداشت حرارت،
باید بهگونهای باشد که قابلیت برداشت حرارت پسماند قلب تا
زمان بازیابی برق اضطراری نیروگاه را داشته باشد .از اینرو پس
از حادثه فوکوشیما NRC ،و  IAEAیک بازنگری در
نیروگاههای در حال کارکرد داشته و در برخی موارد نیز
پیشنهادهایی برای اضافه کردن منابع برق  ACو سایر
سیستمهای جایگزین ارایه کردهاند؛ بهعنوان مثال ،امروزه
برای باال بردن ایمنی نیروگاه عالوه بر دیزل ژنراتورهای موجود
در سایت ،از دیزل ژنراتورهای سیار نیز در نیروگاهها استفاده
میشود.

)1. Design Extention Condition (DEC
)2. Loss of Offsite Power (LOOP
)3. Station Black-Out (SBO
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در نیروگاه بوشهر نیز در جهت اجرایی نمودن برنامه
استرس تست بر اساس توصیه  WANOتعدادی دیزل پمپ
سیار تهیه گردیده است .ارزیابی عملکرد مربوط به این دیزل
پمپهای تعبیه شده برای نیروگاه اتمی بوشهر توسط جباری و
همکاران طی حادثه  SBOبا استفاده از کد  RELAP5انجام
شده است ] .[4همچنین تبادار و همکاران نقش دیزل
پمپهای سیار در طی حادثه از دست رفتن سیستم برداشت
نهایی (LUHS) 4را مورد بررسی قرار دادهاند ] .[5حسینی و
همکاران حادثه همزمان  SB-LOCAهمراه با حادثه  SBOرا
با استفاده از کد  RELAP5برای نیروگاه اتمی بوشهر بررسی
کردهاند ] .[6همچنین پاولین گِرودِو و همکاران پارامترهای
اصلی طی حوادثه وخیم  LOCAهمراه با حادثه  SBOنظیر
زمان شکست محفظه تحت فشار ،میزان تولید ماده مذاب و
میزان تولید هیدروژن برای رآکتور  VVER-1000را با استفاده
از کد  ASTECاستخراج کردهاند ].[7
در پژوهش حاضر حادثه همزمان  SB-LOCAهمراه با
شرایط حادثه  ،LOOPکه ترکیب دو حادثه پایه طراحی
میباشد ،مورد ارزیابی قرار گرفته است .ابتدا در بخش دوم این
مقاله به معرفی اجزاء مدار اولیه و سیستمهای ایمنی واحد یکم
نیروگاه اتمی بوشهر پرداخته شده است .در بخش سوم این
مقاله حادثه همزمان  SB-LOCAهمراه با حادثه LOOP
بدون بازگشت دیزل ژنراتورهای اضطراری (شرایط حادثه
 )SBOمورد بررسی قرار گرفته است .همچنین در بخش
چهارم به ارزیابی یقینی حادثه همزمان  SB-LOCAهمراه با
حادثه  LOOPبا در نظرگرفتن بازگشت برق اضطراری در
ساعت اول و دوم پرداخته شده است.
این تحقیق در راستای فعالیتهای تحقیقاتی سازمان انرژی
اتمی ایران میباشد.
 .2معرفی اجزاء مدار اولیه و سیستمهای ایمنی واحد
یكم نیروگاه اتمی بوشهر
 1.2مدار اولیه نیروگاه

واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر از نوع رآکتور  VVER-1000با
مدل  V-446است .این نوع رآکتور از نوع رآکتورهای تحت
فشار با خنککننده و کندکننده آب سبک بوده و دارای توان
نامی حرارتی  3000 MWاست.
رآکتور  VVER-1000متشکل از دو مدار گردشی اصلی
اولیه و ثانویه میباشد .مدار اولیه این نیروگاه که دارای
خنککننده پرتوزا است ،شامل محفظه تحت فشار رآکتور،
)4. Loss of Ultimate Heat Sink (LUHS
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چهار سیکل خنککننده گردشی و فشارنده میباشد .هر سیکل
خنککننده گردشی شامل یک مولد بخار و یک پمپ گردشی
اصلی است که خط خروجی از محفظه رآکتور (پایه داغ )1را به
خط ورودی به محفظه رآکتور (پایه سرد )2متصل میکند.
محفظه رآکتور در برگیرنده قلب رآکتور میباشد؛ حرارت تولید
شده در اثر شکافت هستهای در قلب رآکتور توسط سیال
خنککننده از پایه داغ برداشت شده و به سمت مولد بخار
جریان مییابد .در ادامه آب ورودی از پایه داغ در مولد بخار
حرارت خود را به مدار ثانویه منتقل کرده و سپس با استفاده از
پمپهای اصلی توسط پایه سرد به سمت قلب رآکتور باز
میگردد ] .[8شکل  1طرحوارهای از تجهیزات اصلی مدار اولیه
رآکتور بوشهر را نمایش میدهد.
 2.2سیستمهای ایمنی واحد یكم نیروگاه اتمی بوشهر

در نیروگاه اتمی بوشهر سیستمهای ایمنی متعددی جهت
مقابله با شرایط اضطراری تعبیه شده است .بهطور کلی براساس
گزارش ارزیابی نهایی ایمنی ( ،)FSARسیستمهای ایمنی
رآکتور بوشهر به چهار گروه اصلی تقسیم میشوند ] .[8این
چهار گروه در شکل  2نمایش داده شده است.

شكل  .1طرحوارهای از تجهیزات مدار اولیه نیروگاه بوشهر.

شكل  .2دستهبندی سیستمهای ایمنی نیروگاه اتمی بوشهر.
1. Hot-Leg
2. Cold-Leg
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سیستمهای ایمنی حفاظتی که مهمترین بخش از
سیستمهای ایمنی نیروگاه میباشند ،بهمنظور اجرای
عملکردهای ایمنی در برابر حوادث پایه طراحی ،پیشبینی و
ساخته شدهاند؛ به بیانی دیگر میتوان گفت که این سیستمها
برای جلوگیری از هرگونه آسیب احتمالی به سوخت هستهای،
غالف مربوط به سوخت هستهای ،تجهیزات و سایر لولههای
حاوی مواد رادیواکتیو تعبیه شدهاند.
 1.2.2سیستم خنککاری اضطراری قلب رآکتور ()ECCS

سیستم خنککاری اضطراری قلب رآکتور 3یکی از مهمترین
سیستمهای حفاظتی تعبیه شده در نیروگاه بوشهر میباشد.
این سیستم ،که با عنوان سیستم  THنیز شناخته میشود،
بهمنظور کاهش پیامدهای ناشی از شکستهای احتمالی در
مدار اولیه نیروگاه پیشبینی شده است .در نیروگاه بوشهر
سیستم  ECCSشامل دو بخش فعال 4و منفعل 5میباشد که
در ادامه به توضیح هر یک از این سیستمها پرداخته شده است.
 1.1.2.2بخش فعال سیستم ایمنی ECCS

بخش فعال سیستم  ECCSمتشکل از سیستم تزریق سیال
خنککننده در فشارهای باال 6و پایین 7است .سیستم HPIS
جهت فراهم آوردن آب خنککننده قلب در حوادثی که فشار
سیال خنککننده داخل قلب نسبتاً باال میماند ،طراحی شده
است .از جمله حوادث فشار باال میتوان به حادثه شکست
کوچک مدار اولیه و حادثه شکست خط لوله بخار اشاره کرد.
سیستم  HPISاز چهار سری خط تزریق تشکیل شده است که
آب همراه با بور را از مخازن تعبیه شده در محدوده فشار
 1 MPaتا  8 MPaبه مدار اولیه تزریق میکنند .دمای بیشینه
مربوط به خط تزریق سیستم  HPISبه حدود  60 ˚Cمیرسد.
برخالف سیستم  ،HPISسیستم  LPISبرای تزریق سیال
خنککننده در شکستهای بزرگ در شرایطی که فشار در مدار
اولیه بهشدت افت میکند ،طراحی شده است .سیستم LPIS
نیز شامل چهار سری خط تزریق میباشد که برای دو حالت
کاری تعبیه شده است ]:[8
 حالت خنککاری اضطراری 8که بهمنظور تأمین آب همراهبا بور از مخازن تعبیه شده به مدار اولیه در نظر گرفته

)3. Emergency Core Cooling System (ECCS
4. Active Part
5. Passive Part
)6. High Pressure Injection System (HPIS
)7. Low Pressure Injection System (LPIS
8. The Emergency Cool-Down Mode
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3

شدهاند .مقدار دبی جریان در این مد کاری از  360 mتا
h

3

 750 mاست که بهترتیب در فشار  1 MPaتا 0/1 MPa

h

کار میکنند.
 حالت خنککاری برنامهریزی شده که بهمنظور چرخشجریان خنککننده در حالتی که دمای قلب رآکتور زیر
℃ 150قرار گیرد ،تعبیه شده است .دمای تزریق این خط
در حدود  30˚Cتا  40 ˚Cمیباشد .این مد قابلیت کارکرد
در فشار  0/1 MPaتا  2 MPaرا دارد ].[8
1

 2.1.2.2بخش منفعل سیستم ایمنی ECCS

بخش منفعل مربوط به سیستم  ECCSشامل دو سری مخازن
آب تحت فشار یا انباشتگر 2میباشد که برای مقابله با حوادثی
مانند  ،LOCAکه فشار مدار اولیه کاهش مییابد ،تعبیه شده
است .انباشتگرهای تعبیه شده در نیروگاه بوشهر اندکی با
انباشتگرهای معمول در رآکتور  VVER-1000متفاوتاند؛
بهعبارتی در نیروگاه بوشهر ،بهجای استفاده از یک مرحله
انباشتگر از دو مرحله انباشتگر در فشارهای کاری مختلف
استفاده شده است که سری دوم انباشتگرها به جا مانده از
طرح آلمانی میباشد .در جدول  1جزییات انباشتگرهای
نیروگاه بوشهر ارایه شده است ].[8
 2.2.2سیستم آب تغذیه اضطراری مدار ثانویه ()EFW

سیستم آب تغذیه اضطراری مدار ثانویه 3که با سیستم  RSنیز
شناخته میشود ،بهمنظور تأمین آب موردنیاز برای خنککاری
بخش ثانویه مولد بخار در شرایط اضطراری تعبیه شده است.
نیروگاه بوشهر دارای چهار خط تزریق سیستم  EFWمیباشد
3
3
که با دبی  120 mتا  150 mبرداشت حرارت از سیستم

h

h

مولد بخار را انجام میدهد ].[8
جدول  .1انباشتگرهای آبی مربوط به سیستم [8] ECCS
مشخصه

انباشتگرهای مرحله اول
()VVER-ACC

انباشتگرهای مرحله دوم
()KWU-ACC

تعداد

4

8

حجم ()m3

60

45

حجم آب درون ()m3

50

34

فشار کار ()MPa

5/88

2/5

دمای کاری ()˚C

70

60

1. The Scheduled Cool-Down Mode
2. Accumulator
3. Emergency Feedwater
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 .3شبیهسازی حالت پایدار
در این بخش برای شبیهسازی حالت پایدار مدار اولیه نیروگاه
بوشهر از کد  RELAP5استفاده شده است .بهطور کلی کد
 RELAP5بهمنظور مدلسازی شرایط گذرا در رآکتورهای آب
سبک توسعه یافته است ] .[9گرهبندی مربوط به مدار اولیه
نیروگاه در شکل  3ارایه شده است .گرهبندی مدار اولیه نیروگاه
بوشهر متشکل از محفظه تحت فشار ،قلب رآکتور ،چهار مدار
خنککننده چرخشی و سیستمهای ایمنی موردنیاز در طول
سناریو میباشد.
مدلسازی قلب رآکتور شامل سه کانال حرارتی داغ،
متوسط و سرد و یک کانال کنارگذر میباشد .کانالهای حرارتی
بهترتیب با رنگهای قرمز ،زرد و آبی در شکل  3نشان داده
شدهاند .جزییات بیشتر تقسیمبندی کانالها توسط مقاله
حسینی و همکاران توضیح داده شده است ] .[6معیار
تقسیمبندی کانالها ،نسبت تولید توان شعاعی در هر مجتمع
سوخت با عنوان  Kqمیباشد .مقادیر متوسط  Kqدر ابتدای
سیکل بهترتیب برای کانال داغ ،متوسط و سرد مقادیر ،1/29
 1/156و  0/865محاسبه شده است .همچنین تعداد
مجتمعهای سوخت قرار گرفته در کانالهای داغ ،متوسط و
سرد بهترتیب  67 ،6و  90میباشند ] .[6در مدلسازی قلب
میزان دبی عبوری از هر کانال متناسب با تعداد مجتمعهای
سوخت در آن کانال میباشد.
در این مدلسازی ،سیستمهای ایمنی درنظر گرفته شده
شامل سیستمهای  EFW ،LPISو انباشتگرهای مرحله اول و
دوم میباشند.
بهمنظور دستیابی به نتایج قابل اطمینان از مدلسازی،
الزم است که فرایندی جهت بررسی کیفیت گرهبندی تعریف
شود؛ بهعبارتی یکی از مهمترین مراحل شبیهسازی نیروگاه
توسط کدهای سیستمی ،مانند کد  RELAP5که بهمنظور
شبیهسازی حالت پایدار و گذرا استفاده میشوند ،اعتبارسنجی
و صحهگذاری نتایج حاصل از کدها میباشد .در جدول  2نتایج
حاصل از مدلسازی حالت پایدار توسط کد  RELAP5در
مقایسه با پارامترهای عملکردی نیروگاه ارایه شده است.
همچنین در این جدول مقدار خطای قابلقبول برای مقایسه
نتایج حالت پایدار کدهای سیستمی که توسط دِآوریا و پِتروزی
پیشنهاد شده ] ،[10ارایه شده است .بنابراین با توجه به این
جدول ،نتایج به دست آمده حاصل از مدلسازی با کد
 RELAP5تطابق خوبی با پارامترهای کارکرد واقعی نیروگاه
دارد.
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شكل  .3گرهبندی مدار اولیه و ثانویه نیروگاه اتمی بوشهر با استفاده از کد .RELAP5/MOD3/3
جدول  .2مقایسه نتایج حاصل از شبیهسازی حالت پایدار
نتیجه مدلسازی
مقدار طراحی ][8
مشخصه
+1000
20701
21200
نرخ دبی جرمی یکی از مدارهای اولیه ()m3/hr
-1200
+1000
1540
1470
نرخ دبی جرمی بخار در مولد بخار مدار ثانویه ()t/hr
نرخ جریان کنارگذر از قلب رآکتور ()Kg/s
دمای پایه داغ ()K
دمای پایه سرد ()K
فشار درون فشارنده ()MPa
فشار مولد بخار در مدار ثانویه ()MPa
افت فشار درون محفظه تحت فشار ()MPa
ارتفاع سطح آب فشارنده ()m
انتقال حرارت از مدار اولیه به مدار ثانویه ()MWth

+30
-40
5±
+2
-5
3±
0±/1
0/4
8/17
3120

خطای قابلقبول

خطای مدلسازی

%2/0

2%/35

%2/0

%4/76

685

694/5

%10/0

%1/38

594/15

592/35

%0/5

%0/3

564/15

562/1

%0/5

%0/3

15/7
6/27

15/706
6/265
0/44
8/169
3123

%0/1
%0/1
%10/0
0/05 m
%10/0

%0/04
%0/08
%10/0
0/01 m
%0/01

 .4شبیهسازی حادثه همزمان  SB-LOCAهمراه با
حادثه  LOOPبدون بازگشت برق اضطراری داخلی
پس از صحتسنجی نتایج شبیهسازی حالت پایدار نیروگاه با
پارامترهای طراحی نیروگاه ،در این بخش حادثه همزمان
 SB-LOCAهمراه با حادثه  LOOPبدون بازگشت برق
اضطراری داخلی (شرایط حادثه  )SBOمورد بررسی قرار گرفته
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است .در سناریوی حادثه مورد بررسی هنگامیکه حادثه
 SB-LOCAهمزمان با حادثه  SBOاتفاق میافتد ،بخش
فعال مربوط به سیستم  HPIS( ECCSو  )LPISکامالً از کار
میافتد .بنابراین انباشتگرهای آبی که بخش منفعل سیستم
 ECCSرا تشکیل میدهند ،تنها سیستمهای در دسترس طی
سناریو برای برداشت حرارت میباشند .سایز شکست لوله مدار
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اولیه یکی از نکات مهم در بررسی سناریوی مذکور میباشد که
مستقیماً بر پیشروی حادثه ،بهویژه بر کاهش فشار مدار اولیه
و عملکرد انباشتگرها ،تأثیر میگذارد .بنابراین بررسی ارتباط
بین سایز شکست و تزریق انباشتگرهای آبی امری مهم است.
در این مقاله سناریوی مذکور برای سه سایز شکست ،25 mm
 50 mmو  100 mmمورد بررسی قرار گرفته است؛ عملکرد
سیستمهای ایمنی همراه با رویدادهای اصلی طی این سناریوها
در جدول  3گزارش شده است .الزم به ذکر است که
صحهگزاری سناریوی حادثه شکست  25 mmبا نتایج حاصل از
کد  ،TECH-M-97نتایج  ،FSARدر شبیهسازی مشابه
توسط حسینی و همکاران مورد بررسی قرار گرفته است ].[6
در سناریوی همزمان  SB-LOCAهمراه با حادثه SBO
بالفاصله پس از وقوع شکست در لوله مدار اول ،فشار سیستم
شروع به کاهش کرده و دستور خاموشی رآکتور صادر میشود.
در ادامه پمپهای اصلی مدار اولیه و پمپهای مربوط به
سیستم تغذیه مدار ثانویه از کار میافتند و شیرهای خط لوله
بخار نیز بسته میشوند .همچنین طی این سناریو فشار مدار
ثانویه تا فشار کاری شیرهای  BRU-Aباال میرود و با باز و
بسته شدن این شیر ،برداشت حرارت توسط مدار ثانویه از مدار
اولیه بر اساس گردش طبیعی ایجاد میشود .ولی به علت از کار
افتادن جریان تغذیه اضطراری در مدار ثانویه ،سطح آب مولد
بخار با تخلیه بخار کاهش یافته تا جایی که مولد بخار خشک
میشود .با خشک شدن سطح آب داخل مولد بخار دیگر
برداشت حرارتی توسط مدار ثانویه انجام نمیشود و در نتیجه
فشار مدار اولیه شروع به افزایش میکند .بهعنوان مثال ،در
شکست  25 mmاین افزایش تا فشار کاری شیرهای ایمنی

سیستم فشارنده ادامه دارد؛ در طول این سناریو همراه با باال
بودن فشار ،سطح آب داخل قلب کاهش یافته و در اصطالح
قلب لخت میشود .در نتیجه با پایین آمدن سطح آب قلب و
تشکیل الیه بخار ،دمای سطح غالف سریعاً شروع به افزایش
میکند .به سناریوهایی مشابه شکست  25 mmکه ذوب قلب
در فشارهای باال اتفاق میافتد ،سناریوی ذوب قلب در فشار باال
گفته میشود ].[11
تغییرات توان نسبی در قلب رآکتور در شکل  4نشان داده
شده است؛ همانگونه در شکل مشخص است توان رآکتور
بالفاصله پس از وقوع شکست با صدور دستور خاموشی رآکتور
تا حدود  %7کاهش مییابد و پس از گذشت زمانی حدود
 1000ثانیه پس از خاموشی ،توان تقریباً ثابت باقی میماند.
همانگونه که از شکل  ،5که نشاندهنده فشار در خروجی
محفظه تحت فشار میباشد ،مشخص است ،رفتار فشار در سه
شکست کامالً با هم متفاوت است .در شکست  25 mmابتدا
فشار مدار اولیه با برداشت حرارت توسط مدار ثانویه کاهش
مییابد ،این کاهش تا جایی ادامه مییابد که مولد بخار خالی از
آب شود .در ادامه با خشک شدن مولد بخار و عدم برداشت
حرارت مدار اولیه ،حرارت پسماند قلب باعث افزایش تولید بخار
و باال رفتن فشار سیستم میشود .این افزایش فشار تا نقطه
کاری شیرهای ایمنی سیستم فشارنده خواهد بود .در شکست
 50 mmنیز برداشت حرارت توسط مدار ثانویه انجام میشود،
با این تفاوت که در این شکست انباشتگرهای مرحله اول نیز
روی خط میآیند (شکل )10؛ البته تزریق انباشتگرهای
مرحله اول با تأخیر همراه است و نتیجه این تأخیر عدم تأثیر
مؤثر بر برداشت حرارت مدار اولیه میباشد.

جدول  .3عملکرد سیستمهای اصلی طی حادثه همزمان  SB-LOCAهمراه با حادثه  SBOبرای شکستهای  50 mm ،25 mmو 100 mm
زمان ()s
شکست 50 mm
0/0

شکست 100 mm
0/0

0/6

0/6

حرکت میلههای کنترل و عملکرد EP

1/7

1/7

1/7

باز شدن شیر ایمنی ( BRU-Aرسیدن فشار مولد بخار به مقدار )7/154 MPa

49/8

50/3

50/6

خالی شدن آب داخل فشارنده
شروع کاهش سطح آب قلب و باال رفتن دمای سطح غالف در کانالهای حرارتی قلب

1005
5350

544
2400

251
4510

عبور دمای سطح غالف از مقدار 1200 ˚C

6140

3765

23460

رویداد
شکست 25 mm
0/0
حادثه آغازگر :وقوع نشت به قطر  100 mmدر پایه سرد پس از پمپ اصل مدار اولیه -
از دست رفتن تمام منابع برق اضطراری داخلی و خارجی،
دستور خاموشی تمام پمپهای مدار اصلی،
از کار افتادن سیستم تغذیه کمکی مدار ثانویه،
قطع خط تزریق و برداشت سیستم  CVCSبه مدار اولیه،
از کار افتادن شیرهای ایمنی ،BRU-K
از کار افتادن سیستم برق فشارنده (هیترهای الکتریکی).
0/6
بسته شدن شیرهای خط لوله بخار
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1

0/6

0/4

توان نسبی در قلب

0/8

0/2

5000
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2000
3000
زمان ()s
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0

0

شكل  .4تغییرات توان نسبی قلب در طی سناریو.
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زمان ()s
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4

0

سطح آب فشارنده ()m

6

فشار در خروجی قلب ()Mpa

14

 ،25 mmبا افزایش فشار بخار موجود داخل فشارنده بهتدریج
تبدیل به مایع شده و باعث باال آمدن سطح آب داخل فشارنده
میشود (پدیده چگالش) .نکته جالب توجه این است که در
شکست  ،25 mmشکل تغییرات سطح آب داخل فشارنده
مشابه تغییرات فشار مدار اولیه میباشد .اما در شکست
 100 mmباال آمدن سطح آب داخل فشارنده به علت تزریق
انباشتگرهای مرحله اول بوده که پس از  2000ثانیه ،دبی
بزرگی به مدار اولیه تزریق میکنند (شکل .)10
شکل  7نشاندهنده فشار در بخش ثانویه مولد بخار است.
رفتار نوسانی فشار در شکستهای  25 mmو  50 mmبهدلیل
باز و بسته شدن شیر  BRU-Aو تخلیه بخار به اتمسفر
میباشد .با توجه به شکل  ،7کاهش فشار بخش ثانویه مولد
بخار در شکست  100 mmنشاندهنده این است که عالوهبر
اینکه مدار ثانویه مولد بخار از مدار اولیه برداشت حرارت
نمیکند ،بلکه مدار اولیه از ثانویه برداشت حرارت کرده و باعث
کاهش فشار مدار ثانویه خواهد شد.

2

شكل  .5تغییرات فشار در خروجی قلب.
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شكل  .6تغییرات سطح آب داخل فشارنده.
8

7

6

فشار مولد بخار ()MPa

در شکست  ،100 mmفشار سیستم سریعاً کاهش یافته و
بالفاصله انباشتگرهای مرحله اول شروع به تزریق میکنند .در
این شکست عالوه بر انباشتگرهای مرحله اول ،انباشتگرهای
مرحله دوم نیز روی خط آمده و برداشت حرارت از قلب در
فشار پایین به خوبی انجام میگیرد (شکل .)11
شکل  6تغییرات سطح آب داخل فشارنده را نشان میدهد.
با توجه به این شکل ،با بزرگتر شدن سایز شکست ،سرعت
تخلیه آب فشارنده افزایش مییابد؛ بهطوریکه در شکست
 100 mmدر زمان نزدیک به  250ثانیه تخلیه شده یا
بهعبارتی تبدیل به بخار میشود .مطابق شکل  ،6در
شکستهای  25 mmو  100 mmسطح آب داخل فشارنده
دوباره افزایش مییابد که دلیل آن برای این دو شکست کامالً
متفاوت میباشد .در شکست  25 mmباال آمدن سطح آب
داخل فشارنده با افزایش فشار همراه است ،در حالیکه در
شکست  100 mmباال آمدن سطح آب داخل فشارنده با کاهش
فشار همراه است .بنابراین با توجه به نتایج در شکست

14000

12000

10000

6000 8000
زمان ()s

4000

2000

0

0

5

2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000
زمان ()s

4
0

شكل  .7فشار بخش ثانویه مولد بخار در مدار شماره .2
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شكل  .9دبی خروجی از محل نشت در پایه سرد مدار .1
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شكل  .10دبی تزریقی از انباشتگرهای مرحله اول.
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شكل  .11دبی تزریقی از انباشتگرهای مرحله دوم.
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شكل  .8سطح آب متوسط در بخش ثانویه مولد بخار.
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دبی خروجی از محل نشت ()Kg/s

شکل  8نیز سطح آب بخش ثانویه مولد بخار را نشان
میدهد .باز و بسته شدن شیر  BRU-Aو تخلیه بخار در
شکستهای  25 mmو  50 mmموجب کاهش پلهای سطح
آب مولد بخار میشود .در حالیکه در شکست  100 mmسطح
آب پس از گذشت مدتی ثابت میماند که نشاندهنده این
موضوع است که برداشت حرارت مدار اولیه توسط مدار ثانویه
انجام نمیگیرد و انباشتگرهای آبی تعبیه شده برداشت حرارت
مدار اولیه را به درستی انجام میدهند.
شکل  9میزان دبی خروجی از محل نشت را نشان میدهد.
با توجه به این شکل ،بالفاصله پس از شکست در مدار اولیه با
بزرگتر شدن سایز شکست میزان دبی خروجی از محل نشت
افزایش مییابد .با توجه به شکل  9در شکست  ،100 mmدو
قله بزرگ ظاهر شده که اولی مربوط به تزریق انباشتگرهای
مرحله اول میباشد .در ادامه قلههای بعدی مربوط به تزریق
انباشتگرهای مرحله دوم میباشد .میزان دبی تزریقی توسط
انباشتگرهای مرحله اول و دوم در شکلهای  10و  11ارایه
شده است .الزم به ذکر است که در این پژوهش ،قطر لولههای
انباشتگرها با اندازه واقعی و بدون درنظر گرفتن قطر شیرهای
یکطرفه و سایر تجهیزات کاهش تزریق جریان مدلسازی شده
است.
شکل  12بهعنوان مهمترین نتیجه استخراج شده از
مدلسازی ،بیشینه دمای سطح غالف در طول سناریو را نشان
میدهد .گزارش  NUREG-1953مقدار دمای سطح غالف
 1200 ˚Cرا بهعنوان معیاری از آسیب به قلب تعریف میکند
][12؛ بنابراین سریعترین زمان در رسیدن به دمای 1200˚C
به شکست  50 mmاختصاص دارد.
در شکست  50 mmبهدلیل تأخیر در زمان تزریق
انباشتگرهای مرحله اول ،ذوب قلب سریعاً اتفاق میافتد .عالوه
بر این در شکست  100 mmبهعلت کاهش فشار مناسب مدار
اولیه تزریق انباشتگرهای مرحله اول و دوم موجب طوالنیتر
شدن زمان ذوب قلب میشود.
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 .5شبیهسازی حادثه همزمان  SB-LOCAهمراه با
حادثه  LOOPبا در نظر گرفتن بازگشت برق اضطراری
در بخش قبل ،حادثه همزمان  SB-LOCAهمراه با LOOP
بدون بازگشت سیستم برق اضطراری و با اشاره به نقش پررنگ
تزریق انباشتگرهای آبی مورد توجه قرار گرفت .در این بخش
از مقاله به مدلسازی حادثه همزمان  SB-LOCAبا
حادثه  LOOPهمراه با بازگشت برق اضطراری توسط
دیزلژنراتورهای اضطراری مستقر در نیروگاه پرداخته میشود.
برای مدلسازی بازیابی برق اضطراری ،سیستمهایی که پس از
وصل شدن برق بازیابی و فعال میشوند باید توسط کد
 RELAP5مدلسازی شوند؛ بدینمنظور در این بخش
سیستمهای آب تغذیه اضطراری مدار ثانویه ( )EFWو سیستم
تزریق اضطراری  LPISتوسط کد  RELAP5مدلسازی
گردید .مدلسازی سیستمهای  LPISو  EFWدر گرهبندی
شکل  3نشان داده شده است .در این مدلسازی فرض شده که
سیستم  LPISو  EFWتنها در دو مدار (مدارهای شماره  1و
 )4از مدارهای چهارگانه رآکتور پس از وصل برق ،شروع به
فعالیت میکنند .مدلسازی سیستمهای  LPISو EFW
بهگونهای است که پس از اتصال برق اضطراری ،بهترتیب این
سیستمها با توجه به فشار مدار اولیه و ثانویه ،دبی خود را
تنظیم کرده و شروع به تزریق میکنند.
براساس دادههای مستخرج از نیروگاههای در حال کارکرد
آمریکا ارایه شده در مدرک  ،NUREG/CR-6890زمان
بازگشت برق اضطراری بهصورت متوسط حدود  1تا  2ساعت
پیشبینی شده است .البته در این مدرک ،تابع توزیع احتمال
بازگشت سیستم برق اضطراری تا  24ساعت نیز ارایه شده
است ] .[3بنابراین با استناد به مدرک فوق ،بازیابی سیستم برق
اضطراری در ساعت اول و دوم پس از حادثه ،برای سه شکست
 50 mm ،25 mmو  100 mmمورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج مربوط به دمای سطح غالف بهعنوان مهمترین پارامتر
مورد بررسی در طول سناریو برای ساعت اول و دوم بهترتیب

در شکلهای  13و  16ارایه شده است .با توجه به شکل ،13
بالفاصله پس از اتصال برق ،سیستمهای  LPISو  EFWروی
خط آمده و با برداشت حرارت مناسب باعث کاهش دمای سطح
غالف میگردد .با توجه به شکل  ،15مشخص است که پس از
اتصال برق ،سیستم  EFWشروع به تزریق به بخش ثانویه مولد
بخار میکند؛ در حالیکه با توجه به شکل  ،14در شکستهای
 25 mmو  50 mmبهعلت فشار باالی مدار اولیه ،تزریق
سیستم  LPISبا تأخیر همراه است ،همچنین پس از تزریق
سیستم  ،LPISدر این شکستها سیستم  LPISتوانایی تزریق
مقدار دبی بیشینه را به علت فشار باالی مدار اولیه ندارد.
شکل  16بیشینه دمای سطح غالف در سناریوی بازگشت
برق در ساعت دوم را نشان میدهد .با توجه به این شکل ،در
شکستهای  25 mmو  50 mmدمای سطح غالف پیش از
بازگشت برق اضطراری ،از  1200˚Cفراتر رفته و قلب در
آستانه ذوب قرار گرفته است؛ بنابراین بازیابی برق در ساعت
دوم برای شکستهای  25 mmو  50 mmکارساز نمیباشد.
اما در شکست  100 mmبا توجه به تداوم تزریق انباشتگرهای
آبی پس از بازیابی برق در ساعت دوم ،قلب رآکتور در شرایط
پایدار سرد قرار میگیرد.
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شكل  .14دبی تزریقی به مدار اولیه توسط یکی از سیستمهای  LPISپس
از بازگشت برق در ساعت اول.
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 در مقابل در.و قلب رآکتور در آستانه آسیب قرار میگیرد
 بهعلت تداوم تزریق انباشتگرهای آبی تا100 mm شکست
 قلب رآکتور در شرایط،ساعت دوم پس از بازیابی برق اضطراری
 بنابراین نتایج نشان میدهند که در.پایدار سرد قرار میگیرد
 در شرایط حوادث وخیم حداقل،محدوده شکستهای کوچک
تا ساعت اول فرصت کافی جهت بازیابی برق اضطراری و
 اگرچه در مجموع به نظر،سیستمهای ایمنی وجود دارد
میرسد که یک ساعت زمان کوتاهی جهت مدیریت حادثه
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 نتیجهگیری.5
 همراه باSB-LOCA در این پژوهش حادثه همزمان
 با درنظر گرفتن سناریوی بازگشت و عدمLOOP حادثه
 و50 mm ،25 mm بازگشت برق اضطراری برای شکستهای
 موردRELAP5  با استفاده از کد ترموهیدرولیک100 mm
 نتایج سناریوی مورد بررسی در شرایط عدم.ارزیابی قرار گرفت
بازگشت برق اضطراری نشان داد که در شکستهای کوچک
 امکان تزریق،بهعلت فشار باالی مدار اولیه انباشتگرهای آبی
 از اینرو تجمع حرارت پسماند در.به مدار اولیه وجود ندارد
قلب رآکتور و اختالل در سیستم برداشت حرارت موجب باال
 همچنین نتایج.رفتن سریع دمای سطح غالف خواهد شد
سناریوی مورد بررسی در شرایط بازگشت برق اضطراری نشان
 در هر سه شکست،داد که تا ساعت اول بازگشت برق اضطراری
دمای سطح غالف به آستانه آسیب به قلب نمیرسد (اگرچه در
 این در.) افزایش مییاید1000˚C  این دما تا50 mm شکست
 پیش از،حالی است که در ساعت دوم بازیابی برق اضطراری
روی کار آمدن دیزل ژنراتورهای اضطراری در شکستهای
 فراتر رفته1200 ˚C  دمای سطح غالف از50 mm  و25 mm
استناد به این مقاله
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