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 :دهيچک
شور راکتور  شد. WWER-1000 V/446اولین راکتور مورد بهره برداری ک شرقی  می با شار مدل  این راکتور از نوع آب تحت ف

حاصددا از شدد افت ک  ب  دو صددورق بیر قابا تراکب و قابا حا در یددیال می باشدد د  مواد  پخش تولید و نحوه میزان می باشددد.

شد. در خالل حادث  ضوع مورد مطالع  ی این مقال  می با ست گی ی کمبود خ ک ک  ده مو ش  یرددر طی  شاخ   راکتور  وتی ی 
یط کد  برآورد میزان تولید محصوالق ش افت تو صا از   صورق پذیرفت  بع وان یک کد تخمین دقیق RELAP5/SCDAPحا

هادی گزاری ایم ی  ایدددت. مدل پیشددد  مدل یدددازی  کانتیم ت راکتوربا  کد  آن نحوه پخش این مواد در برای  هاده  با ایدددت
CONTAIN2.0 .ارزیابی شده ایت  

 

   محصوالق ش افت  کمبود خ ک ک  دهWWER  RELAP5/SCDAP  CONTAIN2.0  :کلمات کليدي 

 

 : مقدمه

ش افت در درون میل  های ب  دو  239-و یا پلوتونیوم 235 -ایزوتوپ اورانیوم یوخت در قلب  راکتور  در طی فرآی د 

هست د  یج بش یاز انرژ یادیز ریمقاد یدارا بخش ها نیاپاره تقسیب می شوند ک  ب  آنها محصوالق ش افت می گوی د. 

گرمایش آب خ ک  یبرا یانرژ نیشدددوند. ا یدر مواد اطراف آزاد م یج بشددد یحرارت یک  ب  طور عمده ب  ع وان انرژ

موضوع میزان و نحوه ی پخش  شود. یایتهاده مک  ده و دوفاز نمودن آب در مبدل بخار در راکتور های آب تحت فشار 

صا صوالق حا ش افت مح صا دفاع در عمق و  از  یت ک  با توج  ب  ا ضوعی ا پیش بی ی تدابیر عملیاتی در ه گام مو

مگاواق برق می  1000توان تولید قادر ب  راکتور بوشهر بع وان اولین راکتور قدرق  .ب ظر می آیدوقوع حوادث ضروری 

 شیمحایب  و پ   یدر زممدار اولی  و ثانوی  ایت.   4باشد. این راکتور از نوع آب تحت فشار مدل شرقی بوده ک  دارای 

 یایددت ط رفت یصددورق پذ یها تیتا ک ون فعال WWER100/V446محصددوالق حاصددا از شدد افت در راکتور  ی یب

پد SBLOCA [2] و DELOCA [1] ریحوادث مختلف نظ ع   طال ل  م  ی یدرولیترموه یا دهیب  م خروج  زانیاز جم

بع وان  RELAP5/SCDAPمطالعاق از کد  نی. در ادازدپر یقلب م بیتخر  دیفرآ یمحصوالق حاصا از ش افت در ط
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بهره بردار  یب  مدل انتخاب کیهب تا حد ام ان نزد روگاهین یایددتهاده و نود ب د ییدداز  یشددب یبرا قیدق نیکد تخم کی

ها محدوده محهظ  تحت فشار راکتور را مورد  ییاز  یشب نیانتخاب شده ایت. تمام ا روگاهین یروس جهت مدل یاز

 یا دهیمطالعاق پداز یدددوی دیگر  دهد.  یرا بدیدددت نم یراکتور اطالعات م تیکانت یدهد و از فضدددا یمطالع  قرار م

کد [ با ایدددتهاده از 3[]4پژوهشدددگران] حادث  از دیدددت رفتن خ ک ک  ده مورد توج  یدر طکانتیم ت  ی یدرولیترموه

2.0CONTAIN  ّباال ییاد شده کد یراکتور بع وان ورود یم یگزاری ا جی  از نتادر این پژوهش ها ا قرار داشت  ایت. ام 

ایت  یدر حال نیا ری می نمای د.را گزا گزاری کوتاه مدق از حادث پیش بی ی صرفاً فشار و دما ایتهاده شده و جهت 

و از یوی دیگر از  باشد یم TRAP [6] کدپ یج با  ییاز  یراکتور حاصا شب یم یگزاری شده در گزاری ا جیک  نتا

 میزان خطای روابط و قابلیت اطمی ان این کد اطالعاتی در دیترس نمی باشد.

و نحوه پخش محصوالق  زانی  مCavityبتن  یتوان ب  محایب  آه گ خوردگ یم Contain 2.0کد  یها تیجمل  قابل از

 نی[.  در واقع ا6فشار و دما اشاره نمود ] یو بخار  محایب   عیدر فاز ما الیو ی دروژنیها  ه رویایحاصا از ش افت  آ

 گرید یها ییاز  یشب ایو  یتجرب جیباشد ک  خود از نتا یم یعاتاطال یورود ازم دین یشب  یاز یبرا یوتریکد کامپ

 یها دهیپد ییاز  یشب یبرا یاز م ابع اطالعات ی یتوان بع وان  یرا م RELAP5/SCDAPکد   روی. از ا دیآ یحاصا م

 [.7محسوب نمود] م تیکانت

 

 : روش کار

 از چهار مدار اولی  تش یا شده و شرقی می باشد دلهمانطور ک  اشاره شد راکتور بوشهر از نوع راکتور آب تحت فشار م

وارد قلب درج  یانتی گراد  291از شاخ  یرد در درج  حرارق مدار هر پمپ موجود در  4خ ک ک  ده تویط  ایت.

 آنمگا پای ال از  7/15در فشار طی برداشت حرارق از قلب یانتی گراد  30می شود و با افزایش درج  حرارتی بالغ بر 

در هر شاخ  از طریق انتقال حرارق با مبدل بخار  باعث دو فاز شدن  .شاخ  گرم هدایت می شود 4ب   و عبور کرده

 279و درج  حرارق نیز  مگا پای ال 3/6 بخارفشار کاری قسمت ثانوی  مبدل موجودی آب در این مبدل ها می شود. 

رطوبت خود را از دیت می دهد و در مسیر تعبی  ایجاد شده پس از عبور از شب   هایی  بخار. می باشددرج  یانتی گراد 

شرح داده شده بصورق کوتاه آنچ  ک   RELAP5/SCDAPو تولید برق روان می شود. مدل  توربین بخارشده ب  یوی 

نمایان می باشد. در ادام  با مدل یازی یک بری گیوتی ی در شاخ  یرد حادث  از دیت رفتن خ ک )الف(  1در ش ا

  درج  حرارق ییال و آه گ و نتایج میزان خروج ییال از محا ش ستگی در فاز بخار و مایع شده ک  ده شبی  یازی

 هادی گزاری بر طبق مدل پیش خروج محصوالق حاصا از ش افت بع وان اصلی ترین اطالعاق اولی  ایتخراج می شود.

این محهظ   .(()ب 1ش ا )ایت  شده صورق پذیرفت  CONTAIN 2.0مدل یازی کانتیم ت راکتور تویط کد ایم ی  
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. در مدل یلول تش یا شده ک  نام و حجب هر یک از یلول ها در قسمت عالئب معیین شده ایت 23ازی شده از مدل ی

نیز برای هر یک از یلول ها فعال و مدل چگالش  لحاظ بع وان م بع برداشت گرماآن  یاختار مواد یازنده کانتیم ت یازی

 شده ایت.
 

 
 ب(                                       الف(                                                             

 کد های بوشهر تویط راکتور کانتیم ت و ( نودب دی راکتور1ش ا

 CONTAIN 2.0ب(  RELAP5/SCDAPالف(  

 

 : نتايج

 در جدول [2] با نتایج گزاری ایم یبع وان پای  و ایاس مدل یازی  RELAP5/SCDAPنتایج حاصا از حالت پایدار کد 

دقت قابا قبولی بر صحت و مدل یازی از و خطای محایب  شده   ( مقایس  شده ایت. با توج  ب  نتایج لیست شده 2)

 خوردار می باشد.

 

 با نتایج گزاری ایم ی RELAP5/SCDAPکد  پایدار( مقایس  نتایج حالت 2جدول )
 خطاي قابل قبول% قدر مطلق خطا% FSAR R5/S شرح رديف

 MWth 3000 3000 0 0/2قدرق   1

 MPa 7/15 7/15 0 1/0اولی   فشار مدار 2

 ºC 0/291 0/284 4/2 5/0دمای خ ک ک  ده ورودی ب  قلب   3

 ºC 0/321 0/316 6/1 5/0دمای خ ک ک  ده خروجی از قلب   4

 h/3m 0/84800 0/84000 94/0 0/2دبی خ ک ک  ده در قلب   5
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 MPa 3/6 3/6 0 1/0فشار مدار ثانوی    6

 ºC 0/279 0/278 36/0 5/0دمای مدار ثانوی    7

 MPa 381/0 405/0 3/6 0/10افت فشار قلب   8

  kg  0/79840 3/82239 0/3 جرم اولی  اورانیوم  9

 

محصوالق ش افت بیر قابا تراکب و قابا حا  خروج میزان  )الف( آه گ خروج ییال از محا ایجاد ش ست 2ش ا 

همانطور ک  مشاهده می شود در . را نشان می دهددما )ج( و فشار )د( کانتیم ت  میل   های یوخت )ب(  ازدر ییال 

یاعت پس از وقوع حادث  فرای د اکسیداییون میل  های یوخت در مجاورق با بخار آب رخ می دهد. این  94/2 یلحظ 

یبب ییال دبی در راکتور و خروج آن با دبی زیاد می شود. این افزایش ناگهانی   جر ب  بخار شدن آب باقی ماندهم پدیده

همانطور ک  از قسمت می شود.  یانتی گراد یدر ج  3/145بار و دمای تا  1/6کانتیم ت تا فشار و دمای  ناگهانی افزایش

کیلوگرم  21و در حدود  Xeو  Kr افت بیر قابا تراکب  کیلوگرم محصوالق ش 37ب  ش ا نمایان ایت در حدود 

 در اثر آییب میل  های یوخت از آن خارج می شوند.  CsIو  CsOHمحصوالق ش افت قابا حا در ییال  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یال ب( محصوالق تولید شده ی حاصا از ش افتیالف( دبی خروجی ( 2ش ا

 ج( دمای کانتیم ت د( فشار کانتیم ت 

 

 )ب )الف

 )د )ج
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( Kr & Xe( و بیر قابا تراکب )CsOH & CsIهمانطور ک  اشاره شد این محصوالق ب  دو گروه قابا حا در ییال )

نمایش داده شده ایت.  3ش ا توزیع آنها در  یتقسیب ب دی می شوند. میزان و نحوه SCDAP/5RELAPتویط کد 

کیلوگرم  2/19ب  میزان  4همانطور ک  از این ش ا بر می آید بیشترین انباشتگی محصوالق قابا حا در ییال در یلول 

 23و  22  21قابا مشاهده می باشد. از طرف دیگر بیشترین انباشتگی محصوالق بیر قابا تراکب ب  ترتیب در یلول های 

یا بصورق کلی  Xe و   Krکیلوگرم پیش بی ی می شود. شایان ذکر ایت ک   61/3و  35/9  9/12ب  ترتیب ب  میزان 

پتانسیا آلوده  CsIو  CsOHمحصوالق قابا حا در ییال نظیر محصوالق بیر قابا تراکب قابلیت آلوده یازی اتمسهر و 

   یازی م ابع آبی را دارند.

 
 ا تراکب و قابا حا در ییالمیزان و نحوه توزیع محصوالق ش افت بیر قاب( 3ش ا

 

 : بحث ونتيجه گيري 

بع وان اطالعاق اولی  و  RELAP5/SCDAPنتایج حاصا از کد  بیان شد  مختصرهمانطور ک  در این گزاری ب  صورق 

نتایج  قرار گرفت  ایت.ایتهاده مورد کانتیم ت  ترموهیدرولی ی م ظور مدل یازی رفتار  ب CONTAIN 2.0مورد نیاز کد 

بیشترین انباشت محصوالق  (4بیرونی محهظ  تحت فشار )یلول یجدارهمرتبط با  قسمتحاصا نشان می ده د ک  در 

ایتوان  ای   یفضای درون دیواره بیشترین انباشت محصوالق بیر قابا تراکب نیز درو  مشاهده ش افت قابا حا در ییال

 .رخ خواهد داد (23و  22  21یلول های بت ی و فلزی و قسمت فوقانی کانتیم ت ) یجدارهی بین دیواره
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پیش بی ی یانتی گراد  یدرج  143در دمای  مگا پای ال 61/0میزان افزایش فشار در کانتم ت   2ش ا  قسمت )د( در

یانتی گراد بیشتر می  ی درج  150. مگا پای ال در دمای /46یع یشده ایت ک  از میزان گزاری شده در گزاری ایم ی 

 باشد.

با توج  ب  تغییر روی رد طراح راکتور مب ی بر اصالح شیوه ی مدل یازی حوادث راکتور و درج آنها در گزارشاق ایم ی 

نهاد علمی و ص عتی کشور نیز این تغییر روی رد را در خود ایجاد و ب  م ظور جلوگیری  پیش بی ی و  پیش هاد می شود

 آنالیز هایی هدفم د را برنام  ریزی و پیگیری نماید.   م ظور مدیریت بحران  تدابیر عملیاتی ب یتدوین شیوه نام 

 تقدير و تشکر:

 ت هایشانتقدیب ب  پدر و مادر عزیزم بخاطر محبّت و حمای
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