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 با استفاده از کد VVER-1000آنالیز ترموهیدرولیکی سیستم ایمنی پسیو برداشت حرارت رآکتور 

RELAP5   
 

  ربیعی،عطاءاله   –* پیروزمند،احمد -شهابی نژاد،علی

 ایبخش مهندسی هسته ،شیراز، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه(1) 

 

 چکيده:
سطح ایمنی نیروگاه با توجه به سل جدیدهستههای بهبود  ستم، ای قدرت در رآکتورهای ن سی ستفاده از  سیو به عنوان های ایمنا ی پ

ترموهیدرولیکی  الیزآن مقاله در این زیادی قرار گرفته استتت  مورد توجه  ایمنی موثر افزایش قابلیت اطمینان ویکی از راهکارهای 

با طبیعی رایط از کفایت عملکرد این ستیستتم در  تبرای اطمینان  VVER-1000رآکتور  (PHRS)حرارت ستیستتم پستیو بردا تت
رفتن مدارک گا در نظر بندی این ستتیستتتم باین منظور ابتدا نود گیرد  بهمورد بررستتی قرار می RELAP5استتتفاده از کد مساستتباتی

 27/6 فشار درقادر است  د که این سیستمده  نتایج نشان میگیردصورت می RELAP5کد مدلسازی آن در سپس موجود تعیین و
  مگاوات بردا ت حرارت انجام دهد 52/95 ،گراددرجه سانتی 36مگاپاسکال و دمای هوای 

 RELAP5کد ، (PHRS)حرارت سیستم پسیو بردا ت ، VVER-1000رآکتور  :کلمات کليدي 

 

 :مقدمه

اهدافی است که مورد پژوهش ای بخشی از مهمترین ای تا به حال، ایمنی هستههای هستهاز  روع تاسیس اولین نیروگاه

ن حفظ همچنی قلب رآکتور و ، کنترل زنجیره  کافت دره است  پایداری سیستمدانشمندان و فعاالن این حوزه قرار گرفت

صلی میآر1پوش یکپارچگی قلب رآکتور و گیخنک کنند ستم با ند کتور جزء اهداف ا سی ستفاده از  سیوا  2های ایمنی پ

 "ای: استتتراتژی برای آیندهانرژی هستتته امنیت"در کنفرانس آژانس بین المللی انرژی اتمی تست عنوان  1991در ستتال 

ستم  تمورد توجه قرار گرف سی ستفاده از  سیو میرویکرد ا سادههای پ صادی برای  سازی وتواند منجر به  مزایای کلی اقت

ستم ستم هاسی سی سیوها ود و همچنین  سانی  ی پ سبتکمترمیزان خطای ان ستمه ب ی ن در نتیجه،   دارند های اکتیوسی

گرفته ورد توجه قرار ( مIII+کتورهای متعددی )از جمله در نستتل ستتوم و آر درایمنی پستتیو  هایستتیستتتماستتتفاده از 

   [1]است

همانطور که بیان  د اهمیت سیستم های ایمنی پسیو در بهبود قابلیت اطمینان عملکردها و در نتیجه افزایش سطح ایمنی 

ست  در ادامه سیاری قرار گرفته ا سته ای مورد توجه ب سازی و  راکتورهای ه شینه مدل صورت اجمالی به پی این بخش به 
                                                 

1 Containment 
2 Passive safety systems 
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 یدرولیکیهترمو یلو تسل یهتجز جیا و همکاران 2009پرداخته می  تتود  در ستتال در تسقیقات اخیر  PHRSآنالیزستتیستتتم 

سیو بردا ت  ستم پ شار یآب توررآک یک یبرا حرارتسی  یکرا مورد مطالعه قرار دادند  در این تسقیق  ابتدا از تست ف

سط بعدی یک مدل سپس تو سازی کد و  سی به (SCPRHRS)  بیه  از  جدیدی نوع ترمو هیدرولیک های ویژگی برر

ستم ستپرداخته  د PRHRS  سی  مدار هاییژگیدر مورد و یتجرب ایمطالعهژو و همکارانش  2015سال   در ]2[ه ا

انتقال    نتایج این تسقیق نشان داد کهدادندینی انجام کتور آب تست فشار چآر یبراحرارت  یه سیستم پسیو بردا تثانو

 SPHRS ستتیستتتم در حلقه تستتت یعیگردش طببرای  کنندهو مخزن آب خنک SPHRS خنک کنندهلوله  ینحرارت ب

 یدر فشتتارها تواندیم یعیش طبگردمشتتخش  تتد که   همچنین کندکفایت میقلب رآکتور  نگه دا تتتنخنک جهت 

شارها یکاز  مختلف شار به ف سال ]3[حفظ  ود یزن توان رآکتورافت  هایدر حالت یگرد ینقطه ف آیهان و  2016  در 

 RELAP5با استفاده از کد  VVERسازی سیستم بردا ت حرارت باقیمانده برای رآکتورهای همکاران به طراحی و مدل

 یمگاوات مورد بررس 50/5 یشیگرما تیظرف یبرا بردا ت حرارت باقیمانده برای سیستم یطراح یپارامترهاپرداختند، 

قادر است  PHRSسیستم دهد که ینشان م RELAP5به دست آمده با استفاده از کد  داریرفتار حالت پا جینتا  قرار گرفت

  [4]کند قلب رآکتور بردا ت هیکننده اولخنک ستمیرا از س ماندهیباق حرارت

برای اطمینان از کفایت  VVER-1000ترموهیدرولیکی ستتیستتتم پستتیو بردا تتت حرارت رآکتور  در این مقاله آنالیز

 گیرد  مورد بررسی قرار می RELAP5عملکرد این سیستم در  رایط طبیعی با استفاده از کد مساسباتی

 روش انجام کار

 PHRSسيستم  آشنایی با-

کانال مشابه مل چهار  ا VVER-1000رآکتور  PHRSسیستم    ودپرداخته می PHRSسیستم  قسمت به معرفیدر این 

را  حرارتیبا سه مبدل  PHRSسیستم در یک کانال (  ماتیکی از خطوط جریان 1 کل  ماره ) مستقل از هم می با د  

 کانال هر می گردد صتتل متکتور از طریق طرف ثانویه مولد بخار آبه حلقه مربوطه ر کانال هار کدام ازه نشتتان می دهد 

 یهوا گردش از طریق کنندهخنک مبدل حرارتی ستتتهو ی هوا ها، دریچهبخارچگالش  و دارای خطوط لوله برای انتقال

توسط کتور، آر گرمای آزاد  ده در  ده در مولد بخار با توجه به  بخار تولید می با دکتور آدر خارج از پوش رطبیعی 

ستم لوله سی سپس وارد مبدل حرارتی حرارتی می های به مبدلهای بخار  سد  های حرارتی به بخار درون مبدل  ده ور

سیار کم که  هاییتیوب سیم  ،قطر کوچک امادارای زاویه ب سمت و  دهطول بلندی دارند تق    ودپایین هدایت می به 

جریان گرد ی طبیعی هوا در نمایش داده  ده است  ( 2 ماره ) در  کل نسوه قرارگیری تیوپ ها درهر مبدل حرارتی

سمت پایین بها سمت ثانویه مبدل حرارتی سیر عبور بخار درون تیوب ز  تغییر  باعث بردا ت گرما وها باال بر خالف م

ای مبدل حرارتی به لوله یهای انتها  در انتها مبدل حرارتی میعان که از طریق تیوبمی گرددبه آب)چگالش(  بخار فاز
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که در  یانتهای ی ود و پس از طی ارتفاعی به سمت پایین به لولهکه به صورت عمودی قرار گرفته  ده است منتقل می

کننده به صتتتورت جابجایی طبیعی   الزم به ذکر استتتت که حرکت خنکگرددجهت افقی قرار دارد به مولد بخار باز می

س یمبدل حرارت کینسوه قرار گرفتن ( 3 ماره )  کل  گیردصورت می س ریدر م شان می  PHRS ستمیهوا در  را ن

با تتد  همچنین دو دریچه که در انتها  تتکل قرار گرفتند هر مبدل حرارتی دارای یک کانال هوا میدهد  مطابق  تتکل 

کند و صفسه برش هوا عمل میها به صورت یک باز  دن دریچه  کنترل می  وندتوسط دو بازوی کنترلی اکتیو و پسیو 

سمت باال مکش می سمت پایین به  سمت مبدل حرارتی قرار گرفته و  ود و در مجاورت تیوبجریان هوا از  های دو 

صورت میکنندگی در بین تیوبخنکعمل  سپس هوای ها  سطه بردا ت حرارت از تیوب حرارت دیدهگیرد  ها از به وا

   وددریچه باالیی مبدل حرارتی خارج می

 
 مبدل حرارتیبا سه  PHRS يستمس یکخطوط جریان شماتيک  (:1کل شماره )ش 
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 یک مبدل حرارتی هاي عموديتيوب شماتيک (:2ل شماره )کش

 

 
 PHRS سيستم فتن یک مبدل حرارتی در مسير هوا درقرار گرنحوه  (:3شکل شماره )
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 RELAP5نودبندي سيستم و مدلسازي در کد -

مستتیر مبدل حرارتی و در آخر ستتیکل هوا در کد ستتازی و نودبندی ستتیکل بخارستتپس این بخش ابتدا به نسوه مدلدر

RELAP5 حجم نود بندی سیکل بخار  امل دو  ود  پرداخته می(TDV) و  امل چهار لوله(PIPE) از ها است که لوله

صال 5طریق  صل می(JUNCTION) ات ستم  ینسوه نودبند (4در  کل  ماره ) وند  به هم دیگر مت سی با  PHRSیک 

حجم های کنترلی در  برای اعمال  رایط مرزی از  نمایش داده  ده استبرای دو سیکل بخار و هوا مبدل حرارتی  یک

همچنین سطح انتقال حرارت بین دو سیکل هوا و بخار با مساسبه سطح موثر سیکل های هوا و بخار استفاده  ده است 

 تیوپها بصورت ساختارهای گرمایی در کد مدل  ده است 

  
 با یک مبدل حرارتی PHRS: نودبندي یک سيستم (4)شکل شماره 

 

 :جینتا

برای فشار مولد بخار مرجع و دمای هوا ارائه می  RELAP5در این بخش نتایج حاصل از مدل توسعه داده  ده در کد 

 در  رایط مختلف کاری مقایسه می  ود   تایج حاصل از آن با داده های مرجعن ،گردد  همچنین برای ارزیابی مدل
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مگاپاسکال مولد بخار و دمای  27/6یک مبدل حرارتی در فشار و دبی هوا بی سیکل بخارد (5)  ماره  کل به هبا توج

دیر دبی امقضمناً   با دمیکیلوگرم بر ثانیه  5/39و  4/5 برابر با به ترتیب ،حالت پایداردرجه سانتی گراد در  36هوای 

های حرارتی مبدل تمامیبرای  و هوا بخار دبیاست و های حرارتی مبدل تمامدبی کسر یک دوازدهم از  بخار و هوا

 خواهد بود کیلوگرم  0/474و کیلوگرم بر ثانیه  8/64برابر با  به ترتیب VVER-1000رآکتور 

مگاپاسکال مولد بخار و دمای  27/6یک مبدل حرارتی در فشار دو قسمتی تیوب از توان حرارتیبردا ت  میزان همچنین

بردا ت ی تماماین مقدار کسر یک دوازدهم از و   ودمیمگاوات  96/7با  مجموعا برابردرجه سانتی گراد،  36هوای 

در  رایط ذکر  VVER-1000 رآکتور های حرارتیمبدل تمامی حرارت توسط بردا ت است وهای حرارتی حرارت مبدل

   با دمگاوات می 52/95برابر با   ده

 
 (kg/s)الف( دبی در سيکل بخار و هوا

 
 (W) شده توسط سيکل هواحرارت برداشت  ب(

 
 (K)( دماي سيال در سيکل بخار پ

 
 (K)در سيکل هوا  ( دماي سيکلت

 يمگاپاسکال مولد بخار و دما 27/6فشار تغييرات زمانی پارامترها در دو سيکل بخار و هوا براي (5شکل شماره )

 گراد یدرجه سانت 36 يهوا

 مختلف هوا یهامولد بخار و دمافشارهای مختلف در (kg/s) دبی هوا (: 1 ماره ) جدول
% Error Ref. RELAP5 SG pressure (MPa) Air temp. (C) 
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 مختلف هوا یهامولد بخار و دمادر فشارهای مختلف (kg/s)  دبی بخار(: 2 ماره ) جدول
% Error Ref. RELAP5 SG pressure (MPa) Air temp. (C) 

8/12+ 2/62 4/71 8 45 

3/2+ 5/67 1/69 8 36 

8/5- 2/75 8/70 8 20 

3/11- 9/80 7/71 8 10 

2/11- 7/74 3/66 7 10 

3/10+ 1/58 8/64 27/6 36 

5/11- 3/70 2/62 27/6 10 

8/1+ 7/57 8/58 5 20 

0/6- 2/56 8/52 4 10 

 

2/1- 8/441 3/436 8 45 

1/3+ 2/467 4/482 8 36 

6/7- 8/497 6/459 8 20 

1/1+ 1/439 0/444 7 45 

27/9- 8/520 5/472 7 10 

4/2+ 5/462 0/474 27/6 36 

5/10- 4/519 4/464 27/6 10 

8/0 1/490 0/486 5 20 

4/2- 9/511 2/499 4 10 
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مختلف  یهامولد بخار و دمافشارهای مختلف در  سیکل بخار بردا ت  ده از (MW)توان حرارتی (: 3 ماره ) جدول

 هوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

را  PHRS( به ترتیب مقادیر دبی هوا، دبی بخار و میزان کل حرارتی بردا ت  ده توسط سیستم 3( تا )1جدول های )

 برای  رایط مختلف کارکرد نشان می دهند  همچنین در این جدول ها مقایسته ای با داده های مرجع صورت گرفته است  

 

 :بحث ونتيجه گيري

برای اطمینان از کفایت عملکرد  VVER-1000یدرولیکی سیستم پسیو بردا ت حرارت رآکتور ترموه آنالیز در این تسقیق

برای این منظور   مورد بررسی قرار قرار گرفت RELAP5با استفاده از کد مساسباتی مختلف کارکرداین سیستم در  رایط 

توسعه داده  د  مقایسه  RELAP5در کد ر فیزیکی و مشخصات عملکردی این سیستم یک مدل ساختاضمن آ نایی با 

نتایج حاصل از مدل با داده های داده  ده در مرجع نشان می دهد که این مدل از دقت قابل قبولی برای بررسی رفتار این 

مگاپاسکال و دمای  27/6 رایط فشار مولد بخار سیستم در  رایط مختلف عملکردی برخوردار است  بطور خاص در 

% Error Ref. RELAP5 SG pressure (MPa) Air temp. (C) 

6/7+ 8/89 2/97 8 45 

1/3- 3/97 2/94 8 36 

7/10- 6/108 96/96 8 20 

4/10+ 0/86 0/96 7 45 

8/11+ 8/71 48/81 27/6 62 

5/5+ 2/90 52/95 27/6 36 

3/7- 4/98 2/91 5 20 

0/1+ 4/96 44/97 4 10 

7/5+ 3/54 6/57 3 62 
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همچنین از  مگاوات از قلب رآکتور بردا ت حرارت انجام دهد  52/95 این سیستم قادر است رادگدرجه سانتی 36هوای 

 استفاده کرد  SBOمدل حاصل می توان برای بررسی کفایت عملکرد این سیستم در زمان وقوع حوادث از جمله حادثه 
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