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 ای اریانکنفرانس هسته ششمینبیست و 
گاه  -۱۳۹۸اسفندماه  ۸و۷  تهران- ه نصیرالدین طوسیصنعتی خواجدانش

 ایراکتور هسته ECCS برای سیستمSTI و AOTبرمبنای ریسک ارزیابی 

VVER-1000/446  در حوادثLOCA   
 

  پوریا،قناعتیان جبذری - کمال،حداد - *احمد،زمندوپیر-زره پوش،محمدرضا 

  مهندسی هسته ای، گروه مهتدسی مکانیک دانشکدهشیراز ،دانشگاه  

 

 :دهيچک
 (TS)ایجاد مشخصات فنیاقدامات مقرراتی، از جمله  ای برای بهبود( بطور فزایندهPSAاحتماالتی ایمنی)های اخیر، ارزیابی در دهه

. در این مورد استفاده قرار گرفته استو عملکرد پرسنل  ری، مدیریت هزینههای تست و نگهدا،بهینه سازی سیاستبرپایه ریسک

 ECCS ایمنی برای سیستم (STIو فواصل تست نظارتی) (AOTمجاز)ل مدت زمان قطع شام مشخصات فنیپژوهش دو پارامتر مهم 
سک VVER-1000/446در نیروگاه قدرت  ستفاده از کد آنالیز  CDFبر پایه معیار ری ست.  SAPHIREبا ا سی قرار گرفته ا مورد برر

شان می دهد که برای رویداد سهم مربوط به LOCAهای آغازگرنتایج ن شترین  ، 864ساعت به  672از  STIتغییر را دارد CDFکه بی
ستم 336و  240، 168ساعت به 72از  AOTساعت، و تغییر1440و  1152 سی سک   ECCSساعت برای   CDFاز دیدگاه معیار ری

  باشد.قابل قبول می

   VVER-1000راکتور ،CDFمجاز، قطع مشخصات فنی، فواصل تست نظارتی، مدت زمان:کلمات کليدي 

 

 : مقدمه

سات (PSA)تماالتی ایمنی روش آنالیز اح سی سک کلی تا سبه ری صوالً برای محا برآوردن ویا اهداف مختلفی از جمله  ا

شتیبانی ایمنیدر سازمانهای نظارتی برای پ ست  ضعف نیروگاهیک نمونه خوا سایی نقاط  شنا سی اثر طراحی،  ی ها، برر

یک  نیروگاه جدید در طراحی  این روش وجود دارد که هم یموارد شنننود.پیشننننهادی و یا تغییرات عملکردی اجرا می

  ]1[مورد استفاده قرار گرفته است.

صات فنی شخ سته شامل مقررات، (TS)م صول ایمنی برای نیروگاههای ه ازعملکرد ایمن نیروگاه اطمینان  ای جهت ح

نگهداری های ها و شننرایس عملکردی، تسننت و فعالیتبرای اجرای محدودیتتوسننس سننازمانهای نظارتی هسننتند که 

 (10CFR50 part 36)قانون مقررات فدرال آمریکا 10از عنوان  50از بخش  36مطابق قسنننمت  شنننود.تصنننویی می

شامل: حدود ایمنی، محدودیت صات فنی برای نیروگاهها  شخ شرایس عملکردی)م (، SRs(، الزامات نظارت)LCOsهای 

 خصوصیات طراحی و کنترل اداری میباشد.
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به نحوی  می باشنند (SRs)( والزامات نظارتLCOsشننرایس محدود کننده برای عملکرد)مشننخصننات فنی در برگیرنده 

الزامات تسننت، کالیبراسننیون و  SRو همچنین( AOTو مدت زمان قطع مجاز)الزامات عملیاتی بودن تجهیزات  LCOکه

  ]1.2[.گیرد( را در بر میSTIبازرسی و فواصل تست نظارتی)

 مورد نظر  ای از منندت عملکرد نیروگنناه کننه تجهیزدوره بننه عنوان قطع مجنناز برای یننک تجهیز منندت زمننان

هرگونه در آن  باید ای از زمان است که ویژه بازه برای یک سیستم یا تجهیز AOT.تعریف می گردد می تواند عمل نکند

ست رفتن عملکرد . زمانی که یک تجهیزتکمیل گرددفعالییت تعمیر و نگهداری  سک بعلت از د سطح ری  آن عمل نکند 

افزایش یابد الزامات مشخصات فنی برای اجتناب از افزایش ریسک،  AOT. اگر در مدت عملکرد نیروگاهیابدافزایش می

را  اثر ریسنننک ناشنننی از عدم عملکرد تجهیز PSAاقعودر کند. اپراتور را ملزم به کاهش توان یا خاموشنننی نیروگاه می

    ]1.2[کند.ی نتایج افزایش فرکانس تخریی قلی محاسبه میبوسیله

ستم سی ست  ست نظارتی، الزامات ت صل ت شخص میفوا ست را م شامل های ایمنی و فرکانس ت کند. الزامات نظارت 

نی معیهای های نظارتی مشخصات فنی در زمانتستباشند.های ایمنی و فواصل تست نظارتی میالزامات تست سیستم

های بعد که بوسیله تشخیص خرابی STIریسک مربوط بههاِی متوالی است. فواصل بین تست STIشود. در واقعانجام می

ست محدود می ست می شود رااز آخرین ت شده با ت سک محدود  سکری سهم دیگر ری ست بوجود  STIنامند.  که از ت

ست نامیده می آیدمی شی از ت ضی از تناپایداری نا ست ستشود. بع شودها ممکن ا . برای مثال سبی اثرات معکوس 

خطا در تسننت نیروگاه به حالت ناپایدار برود و یا اینکه تجهیزات در اثر تسننت فرسننوده شننوند.  ممکن اسننت به علت

 یابد بصورت زیر است:را افزایش دهیم اثرات معکوسی که احتمال رخداد آنها کاهش می STIاگر

  فرسایش تجهیزات بر اثر تست 

 در دسترس نبودن تجهیزات ناشی از تست 

  دز تابشی غیر ضروری 

 بار مسئولیت غیر ضروری بر پرسنل نیروگاه 

     ]1.3[مشخص، هم اثرات مفید و هم اثرات معکوس باید مالحظه شوند. STIدر حقیقت برای

ستوار بوده است. با این های قطعی وقضاوتبطور سنتی الزامات مشخصات فنی بر روی تجزیه و تحلیل های مهندسی ا

ستم PSAوجود روش  سی شته و ارتباط بین  سترهها را در نظر مینگاهی یکپارچه به نیروگاه دا سیعی از گیرد که گ ی و

گیرد. بنابراین در ها با معیارهای واقع بینانه مورد بررسی قرار میها در نظر گرفته شده و عملکرد نیروگاه و سیستمخرابی

شاملای صات فنی  شخ ستم ایمنی  STIو AOTن مقاله دو پارامتر مهم م سی -VVERدر نیروگاه قدرت  ECCSبرای 

 مورد بررسی قرار می گیرد. CDFبر پایه معیار ریسک 1000/446
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ستفاده از روش  تاکنون چندین پژوهش در زمینه  سعهرای ب  PSAا ست  ارزیابی و تو صل ت مدت زمان قطع مجاز و فو

 STIو AOTدر یکی از ابتدایی ترین کارها کیم، مشخصات فنی بر پایه ریسک را با تاکید بر .گرفته است صورتنظارتی 

سی قرار داد ستمورد برر صورت کیفیرا  STI. او همچنین اثر تغییراته ا سک و ب شان  مطالعه کرده از نقطه نظر ری و ن

   ]3[تست اثرات معکوسی بر ریسک دارد. ه است که افزایش بازهداد

سبه یرویکرد ]4[مرجعدر  شناختی برای محا شی از  روش  سک نا سیله TSپارامترهای  افزایشاثر ری شده  PSAبو ارائه 

 مطالعه بر روی نیروگاه توان سبروک و نیروگاه توان جنوب تگزاس انجام شده است. در این کار عدم دسترسیاین . است

 عدم افزایشهمچنین  های پیشنهادی، استفاده شده است.پذیرش گسترش ارزیابیبعنوان معیار برای  CDFها وسیستم به

 شده است. عمال، بعنوان معیار پذیرش ا%10از بیشتر ریسک 

از حدود خود  AOTیابد و اگرافزایش می بعلت از کارافتادگی تجهیز AOTاحتمال وقوع یک رویداد در مدت در مجموع

شی قرار گیرد.  سال فراتر رود، نیروگاه باید در حالت خامو سک مربوط به  1994از اینرو در  مانکامو همکاران افزایش ری

کند که در فرایند تصمیم سازی و ریسک خاموشی نیروگاه را مورد مقایسه قرار دادند. پژوهش پیشنهاد می AOTگسترس

سس ست خطوط افزونه  AOTبرای تداوم عملکرد نیروگاه با ب شی، اقدامات جبرانی ت ضافی و خامو سک ا برای کاهش ری

  ]5[مورد استفاده قرار گیرد.

، با در نظر گرفتن شرایس نیروگاه AOTروشی برای ارزیابی ریسک ناشی از ،در مطالعه انجام شده بوسیله شپین و ماتورل

بهتری برای کاهش محافظه کاری در ارزیابی و امکان های ارائه شنننده اسنننت. نتایج این مقاله اطالعات بیشنننتر و روش

سازی روی صمیم  شان می AOTافزایش انعطاف در ت سونیا ارالندو و همکارانش از برزیل  2012سال در . ]6[دهد.را ن

شر کردند. در این کار ارزیابی احتماالتی ایمنی بعنوان ابزاری بر امقاله صات فنی یک نیروگاه توان منت شخ پایه ی درباره م

ستفاده 1های ایمنی نیروگاه توان آنگرا برای سیستم  STIو AOTسبه گسترشریسک برای سنجش ایمنی و محا ، مورد ا

  ]7[.قرار گرفته است

 : روش کار

استفاده  STIو AOTبرای ارزیابی ریسک ناشی از گسترش SAPHIREزیابی احتماالتی ایمنی و کد در این مقاله روش ار

 CDFبکار رفته است. معیار ریسک مورد قبول برای این تحقیق شده و نتایج در بهبود فرایند تصمیم گیری برپایه ریسک

سطح می سعه  شد که از تو شده در این  1PSAبا ست. رویدادهای آغازگر بحث  ست آمده ا برای نیروگاه توان نوعی بد

ست رفتن خنک ک شامل کلیه رویدادهای از د شد. نوع و فرکانس رخداد مربوط به هرکدام ( میLOCAsننده )پژوهش  با

ست. 1از آنها در جدول  شده ا شان داده  ست رفتن خنک  .]8[ن ستم های ایمنی مهم که در این رویداد)از د سی یکی از 

ضطراری)کننده( عمل می ستم خنک کننده ا سی شد که در زمان کارکرد عادی نیروگاه در حالت آماده ( میECCSکنند،  با
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ست.  ستمبکار ا سی ستم یکی از مهمترین  سی ستهاین  ست. در حوادثهای ایمنی برای نیروگاههای ه  LOCAای قدرت ا

ستم کند. مدار اولیه، مخزن خنک کننده برنامه ریزی برای کاهش اثر حادثه و جلوگیری از ذوب قلی عمل می ECCSسی

برداشت حرارت بوسیله  سیستم خنک سازی راکتور برای برداشت گرما از قلی راکتور بعد از خاموشی، وقتی کهشده و 

 مولدهای بخار کم اثر یا غیر ممکن شده )از دست رفتن خنک کننده(، طراحی شده است.

 

  

 های اغازگر و فرکانس وقوع آنهارویداد -1جدول 

Code of IE 

Description  

Code of IE 

Description 

Type of the IE 

Frequenc

y of IE, 

(1/year) 

 

Type of the IE 

Frequency 

of IE, 

(1/year) 

L-LOCA 

Large LOCA from I 
circuit with a failure 

passive part of 1st stage 

ECCS 

8.8E-5 

S-LOCA 

Small LOCA from I circuit 

 
2.00E-03 

L-LOCA+LOOP 
Large LOCA from I 
circuit 

1.14E-7 
S-
LOCA+LOOP 

Small LOCA from I circuit under 
LOOP 

 
-------- 

L-LOCA1 
Large LOCA from I 

circuit Dy<300mm 
1.28E-4 S-LOCA-T Small LOCA from I circuit 

 

-------- 

L-

LOCA1+LOOP 

Large LOCA from I 

circuit Dy<300mm 
1.66E-7 

LOCA-C 
Very small LOCA from I circuit 1.12E-01 

L-LOCA2 
Large LOCA from I 
circuit Dy>300mm 

5.90E-5 LOCA-C-T 
Very small LOCA from I circuit 
& non-clossure TSV 

-------- 

L-

LOCA2+LOOP 

Large LOCA from I 

circuit Dy>300mm 
7.67E-8 

LOCA-C-T-C4 Steamline leakage in non-

isolat.part 

-------- 

M-LOCA 
Medium LOCA from I 
circuit 

8.50E-4 
LOCA-C-T-Z4 

Steamline leakage in isolated part 
-------- 

M-

LOCA+LOOP 

Medium LOCA from I 

circuit (& LOOP) 
-------- 

LOCA-

C+LOOP 

Very small LOCA from I circuit 

under LOOP 

-------- 

M-LOCA-T 

Medium LOCA from I 

circuit & non-clossure 

TSV 

-------- 

LOCA-C-S Small LOCA from I circuit -------- 

   LOCA-C-S-T Small LOCA from I circuit -------- 

 خنک ← 1شنننود: مخزن پوشخه ایی بشنننکل زیر انجام میاین عملکرد بطور خالصنننه در چر LOCA-Lبرای مثال در 

ضطراری و پ ضافیمپ برداشت سازی ا ضطراری و  خنک← گرمای ا ضافیسازی ا  ←مبدل حرارتی برداشت گرمای ا

 ]8[مخزن پوش. ←لوپ گردش اصلی

 سازي در کد خالصه مدلSAPHIRE 

در این  ،دارند CDFسنننهمی که در معیارو 1در جدول ذکر شنننده LOCAبا توجه به اهمیت مجموعه رویدادهای آغازگر

در این  در این مجموعه رویداد پرداخته شده است. ECCSبرای سیستم STIو AOTپژوهش به بررسی پذیرش گسترش

                                                 
1 Containment SUMP 
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سازی برای مدل استفاده شده است. FTو IE،ETسازیو ابزار درخت رویداد و درخت خطا برای مدل PSAکار از روش

 118ن تعداد دنباله رویداد که از ای 175درخت رویداد با  19های آغازگر ذکر شننده و سننناریوهای ناشننی از آنها، رویداد

ستم 31شود، تعداد منتهی می CDدنباله رویداد به سی درخت  800های مربوطه و تعداد حدود رویداد راس برای کارکرد 

آلفا برای مدل کردن  مدلاز  PSAدر توسعه همچنین  توسعه داده شده است. SAPHIREها در کد خطا برای این سیستم

مشترک استفاده شده است. در مدل آلفا اگر بخواهیم از استراتژی تست متوالی استفاده کنیم مقدار خرابی  خطاهای عامل

CCFها برایN از یک گروه تجهیزCCF  باM آید:، از فرمول زیر بدست میتجهیز 

𝑄𝑛
(𝑚)

=
𝑛

(
𝑚−1
𝑛−1

)
∗
𝛼𝑛
𝑠𝑒𝑞

𝛼𝑡
∗ 𝑄𝑇  (1)                                      

𝑛جایی که  = 1,2, . . m وαt = ∑ nαn
seqm

n=1 باشد.می 

 کنیم:و اگر بخواهیم از استراتژی تست استگرد استفاده کنیم از فرمول زیر استفاده می

𝑄𝑛
(𝑚)

=
1

(
𝑚−1
𝑛−1

)
∗ 𝛼𝑛

𝑠𝑡𝑎𝑔
∗ 𝑄𝑇  (2                                )  

 ]1.3[استراتژی متوالی استفاده کرد. جایبه توان از استراتژی تست استگرد برای جبران ریسک اضافی می

 : جينتا

بوسننیله کد  CDFنتایج محاسننبه ECCSبرای سننیسننتم( 2به مقادیر پیشنننهادی)جدول STIو AOTدر این بخش با تغییر

SAPHIRE سناریوه شنهادی و در نهایت مقدار تغییر در ای مربوطه، به تفکیک رویداد آغازبرای  گر و برای هر مقدار پی

. در بخش بعد تغییر در معیار ریسننک بدسننت آمده از (3،4)شننکلهای،(3،4های ریسننک ارائه شننده اسننت)جدولمعیار 

قابل قبول معیار ریسک که از سوی محاسبه و با تغییرات  LOCA، برای رویداد آغازگرSAPHIREبوسیله کد  PSAآنالیز

سه میالمللی نظارتی ارائه شدهسازمانهای بین شنهادی برای شود، مقای مورد بررسی قرار  STIو AOTو پذیرش مقادیر پی

به  STIبه ازای تغییر CDFتغیرات معیار ریسنننک 3در جدول گیرد.می در هر مرحله و هرکدام از رویدادهای آغازگر 

ست. در جدول  شده ا ستم مورد نظر آورده  سی  رات معیارینیز تغی 4تفکیک و در نهایت مجموع رویدادهای آغازگر برای 

در هر کدام از رویدادها و  AOTرینشننان داده شننده( ناشننی از تغی r)که در جدول به اختصننار باحرف ICCDPریسننک

، حاصلضرب معیار rنشان داده شده است. الزم به ذکر است که ECCSهمینطور مجموع رویدادهای آغازگر برای سیستم

 باشد.یا سیستم می در مدت زمان عدم دسترسی تجهیز CDFریسک

 

Code of proposed STI Value of propose STI   h(day) Code of proposed 

AOT 

Value of propose AOT   

h(day) 

STI 1 672h(28day) AOT 1 72h(3day) 

 STIو AOTمقادیر پیشنهادی برای -2جدول
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 ای اریانکنفرانس هسته ششمینبیست و 
گاه  -۱۳۹۸اسفندماه  ۸و۷  تهران- ه نصیرالدین طوسیصنعتی خواجدانش

 STIناشی از افزایشECCSبرای سیستمCDFدر فرکانس تغییر-3جدول

STI 2 864h(36day) AOT 2 168h(7day) 

STI 3 1152h(48DAY) AOT 3 240h(10day) 

STI 4 1440h(60DAY) AOT 4 336h(14day) 

 

 

-3شکل

 LOCAدر حوادثECCSدر هر گام برای سیستم STIناشی ازافزایشCDFافزایش

 

 LOCAدر حوادثECCSبرای سیستمAOTناشی از افزایش 2ICCDPاحتمالتغییر در  -4جدول

 

                                                 
2Incremental Conditional Core Damage Probability 

ECCS CDF of STI1(1/year) CDF of STI2(1/year) CDF of STI3(1/year) CDF of STI4(1/year) 

LOCA-C 3.024E-06 3.031E-06 3.043E-06 3.054E-06 

S-LOCA 9.825E-07 1.019E-06 1.074E-06 1.130E-06 

M-LOCA 4.156E-07 4.311E-07 4.544E-07 4.778E-07 

L-LOCA 2.593E-07 2.693E-07 2.841E-07 2.991E-07 

Total IE 4.681E-06 4.750E-06 4.856E-06 4.961E-06 

ECCS r of AOT1 r of AOT2 r of AOT3 r of AOT4 

LOCA-C 0.02706E-06 0.06315E-06 0.09022E-06 0.12630E-06 

S-LOCA 0.01296E-06 0.03024E-06 0.04320E-06 0.06048E-06 

M-LOCA 0.00578E-06 0.01348E-06 0.01926E-06 0.02696E-06 

L-LOCA 0.00766E-06 0.01787E-06 0.02740E-06 0.03575E-06 

SUM of LOCAs 0.05346E-06 0.12475E-06 0.17822E-06 0.24951E-06 
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 ای اریانکنفرانس هسته ششمینبیست و 
گاه  -۱۳۹۸اسفندماه  ۸و۷  تهران- ه نصیرالدین طوسیصنعتی خواجدانش

 
  LOCAدر هر گام در حوادث AOTناشی از افزاشICCDPافزایش احتمال-4شکل

 

 LOCAدرحوادثECCSبرای سیستمSTIناشی از تغییرCDFتغییرات-5جدول

ECCS ∆CDF of STI2(1/year) ∆CDF of STI3(1/year) ∆CDF of STI4(1/year) 

LOCA-C 0.007E-06 0.019E-06 0.030E-06 

S-LOCA 0.036E-06 0.091E-06 0.147E-06 

M-LOCA 0.015E-06 0.039E-06 0.062E-06 

L-LOCA 0.010E-06 0.025E-06 0.040E-06 

Total IE 0.069E-06 0.175E-06 0.280E-06 

 

 

 

 

 : بحث ونتيجه گيري

شان داده شده در جد این نکته قابل ، ]US-NRC ]9ارائه شده توسس و دستورالعمل های  6و 5ول ابا توجه به تغییرات ن

در همه رویدادهای آغازگر، و همینطور   ECCSبرای سننیسننتم STIمنتج شننده از افزایش CDFتوجه اسننت که افزایش

 r of AOT1 r of AOT2 r of AOT3 r of AOT4 

Total 

IE(ECCS) 

0.05346E-06 0.12475E-06 0.17822E-06 0.24951E-06 

 LOCAدر هر گام برای مجموع حوادثAOTتغییر در معیار ریسک ناشی-6جدول



 

8 

 

 ای اریانکنفرانس هسته ششمینبیست و 
گاه  -۱۳۹۸اسفندماه  ۸و۷  تهران- ه نصیرالدین طوسیصنعتی خواجدانش

 اینهای داده شنننده در مطابق دسنننتورالعمل بوده و 10-6از ای کمتربطور قابل مالحظهها برای همه درخت CDFافزایش

 قابل قبول است. LOCAنیروگاه، این افزایش برای حوادث CDFمرجع بدون توجه به مقدار کل

در حوادث  ICCDPافزایش احتمال 6سننیسننتم ذکر شننده، با توجه به جدول  برای AOTبرای بررسننی پذیرش تغییرات

ستمهای مختلف AOTو سی شاهده می ECCSبرای  شته ICCDPشود که معیارم سبت به مقدار  با این وجود، افزایش دا ن

برای همه رویدادهای  ECCSسننیسننتم AOTریسننک ناشننی ازو بنابراین کمتر بوده (9)مرجع 10-6مرجع ارائه شننده 

ست. اما  LOCAآغازگر صمیم نهایی درقابل قبول ا شده در تغییرات قابل قبول بودن مورد برای ت  مشخصات فنی اعمال 

 به بررسی تغییرات ریسک ناشی از دیگر رویدادهای آغازگر نیاز است.  نیروگاه
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