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ولیدی ت  بر روی غلظت هیدروژن ثیر عملکرد بازترکیب کننده های کاتالیستی غیرفعالبررسی تأ

 در طی یک حادثه وخیم در نیروگاه هسته ای بوشهرمخزن فشار ناشی از فاز داخل و خارج از
 

  مهدی زنگیان، –امیرسعید ،شیرانی - رویا ،طهماسبی

 راکتور مهندسی ، گروه ای مهندسی هسته دانشکده ، دانشگاه شهید بهشتی 

 

 :دهيچک
حادثه  طیدر  یدروژنرلظت ه یبررو بازترکیب کننده های کاتالیس   ی ریر الا  عملکردیرثأت یبررس   ژوهشپ ینهدف از انجام ا

 و بدون روی کار آمدن سیس م های الا  خنک کننده اضطراری قلب LB-LOCA ،در نظر گرا ه شده حادثه وخیم .دباشیم یموخ

ست SBOحادثه همزمان با  شده ا شهر  یروگاهن یمنیمحفظه ابرای این منظور مدار و  .در نظر گرا ه  جهت اع بار  و حجم بندیبو
بوشهر موجود بود توسط نیروگاه  یینها ایمنی آن در گزارشات یجکه ن ا یطراح مبنایحادثه  یکاب دا  ،سنجی صحت شبیه سازی

نشان داد که این سیس م ها قادرند  ریرالا  بازترکیب کننده های کاتالیس ی اس فاده از .داده شد تطبیق یجو ن ا یساز یهکد ملکور شب
بیاورند و به حفظ تا زیر حد اح راق پایین  تولیدی در ااز داخل و خارج از مخزن اش   ار را  طی حادثه وخیم رلظت هیدروژن

 یکپارچگی محفظه ایمنی کمک کنند.

 بوشهر ، بازترکیب کننده های کاتالیس ی ریرالا ، نیروگاهLB-LOCA ،SBOژن، رلظت هیدرو :کلمات کليدي  

 

 : مقدمه

 یو عملکرد آن در نگهدار یمنیمحفظه ا یمنیا یوابس ه به مشخصه ها یادیدر راک ور تا حدود ز میحادثه وخ کی جین ا

. کندیم دایپ یخاص گاهیمنظور جا نیجهت حفظ ا یمنیا یها س میرو نحوه عملکرد س نیاز ا [1].است ویواک یمواد راد

یدا کرد. در طی حوادث وخیم  ند، مدیریت حوادث وخیم در نیروگاه ها جایگاه ویژه ای پ لد از حادثه تری مایل آیل ب

یت ویژ یدروژن نیز اهم ید ه لب راک ور تول با ذوب ق مان  بده ای میهمز له یا بل اح راق از جم قا های  گاز  مدیریت   .

هدف از این پژوهش  .باش   دمدیریت حوادث وخیم مییکی از راهکارهای با اس    فاده از بازترکیب کننده ها هیدروژن 

کارکرد سیس م  بررسی عملکرد بازترکیب کننده های کاتالیس ی ریر الا  در طی حادثه از دست را ن خنک کننده بدون

ضطراری الا شهر  SBOهمزمان با حادثه خنک کننده قلب   های ا ست. به همین منظو در نیروگاه بو مدار و محفظه  را

اع بار سنجی شبیه سازی انجام شده اب دا یک  جهت شبیه سازی گردید.  MELCORایمنی نیروگاه بوشهر به کمک کد 

ش شهر موجود بود  شات ایمنی نهایی بو شد. حادثه مبنای طراحی که ن ایج آن در گزار سازی و ن ایج آن تطبیق داده  بیه 
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سپس حادثه وخیم ذکر شده شبیه سازی و میزان هیدروژن تولیدی در ااز داخل و خارج از مخزن اشار به دست آمد. در 

  آخر عملکرد بازترکیب کننده ها به منظور کاهش رلظت هیدروژن و جلوگیری از اح راق مورد بررسی قرار گرات. 

 : روش کار

 نيروگاه هسته اي بوشهرشبيه سازي مدار و محفظه ایمنی 

بدون کارکرد حادثه از دس  ت را ن خنک کننده در اثر ش  کس  ت بزر  نظر گرا ه ش  ده برای این پژوهش  س  ناریوی در

در اثر   LB-LOCAباشد. در این سناریوحادثه می SBOحادثه  همزمان باهای اضطراری الا  خنک کننده قلب،  سیس م

ست با قطر  سرد راک ور اتفاق می  mm 850شک سرد  اا د.در ورودی خط  ست گیوتینی پایه  شک ست به  شک این نوع 

عدم کارکرد سیس م های اضطراری  از دست را ن برق نیروگاه به طور همزمان و در این حادثه به دلیل باشد.ملروف می

 .گرددزایش یاا ه و در نهایت تبدیل به حادثه وخیم میاابا گذشت زمان وخامت حادثه  ،الا  خنک کننده قلب

با دقت باال می  ای کامپیوتریاین کد از جمله کده صورت گرا ه است. MELCORشبیه سازی این حادثه  به کمک کد 

شدید در  شروی حوادث  ست پی شد که قادر ا سبک را بربا سخه راک ورهای آب  که در این  این کد 1.8.6 رسی نماید. ن

به منظور شبیه  [2]در آزمایشگاه ملی سندیا توسله داده شده است. 2005پژوهش از آن اس فاده گردیده است، در سا  

مدار نیروگاه بوشهر  ،و دس یابی به تولید هیدروژن توسط ارآیندهای مخ لف در طی حادثه   MELCORبا  سازی حادثه

شار، مولد  سازی گردید. همچنینشامل قلب راک ور، محفظه تحت ا شبیه  سط کد ملکور  به  های بخار، پمپ ها و ... تو

 به بیست وسه حجم تقسیم بندی گردید.   FSAR بندیمحفظه ایمنی مطابق با حجم  منظور دس یابی به توزیع هیدروژن،

ارتباط پیدا  با یکدیگر مدلسازی شده اند،  FLتوسط بس ه  MELCORاین حجم ها از طریق دریچه های مهندسی که در 

 .کنندمی

از بین  ،تا قبل از شکست مخزن اشار باشد.اشار می دو ااز داخل و بیرون مخزنتولید هیدروژن در حادثه وخیم در طی 

گردند، اکس  یداس  یون زیرکونیوم به دلیل نرل تولید باالتر هیدروژن از ایی که منجر به تولید هیدروژن میتمامی واکنش ه

یابد. در اثر ان قا  می کوریوم به داخل چاله راک ور ،دست را ن محفظه تحت اشاربا از اهمیت بیش ری برخوردار است. 

سی قرار  گردد.، هیدروژن تولید میمذاب با ب ن های برهمکنش شده تمامی این ارآیندها مورد برر سازی انجام  شبیه  در 

  گرا ه است. 

 یس یکننده کاتال بیترک کیکنند.  یاس فاده م دروژنیه ونیداسیاکس یها براستیاز کاتال یس یکاتال یهاکننده بیترکباز 

شک یس یکاتال یبا ورقه ها یعمود یالا  از کانا  ها ریر ست لیت محفظه بازترکیب کننده دارای دو دهانه یکی  .شده ا

سمت باال جریان می یابد. در  شده و به  شد. به طور ملمو  گاز هیدروژن از پایین وارد  در پایین و دیگری در باال می با

و  دروژنیه نیب یکالیواکنش راد دهد.اتالیس  ی با اکس یژن هوا واکنش میاین بین هیدروژن با عبور از روی ورق های ک
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در این واکنش به  واکنش  به شدت گرمازاست. نیشودکه ا یانجام م ومینیو پالت میپاالد یها ستیبا کمک کاتال  ژنیاکس

له سیس م های بازترکیب کننده های کاتالیس ی از جم کیلوژو  انرژی آزاد می گردد. 120ازای هر گرم هیدروژن مصرای 

س ند سی ه س م ها برای کارکرد .ایمنی مهند سی سیدن رلظت به برق و یا نیروی خارجی ندارند و  نیاز این  به محض ر

بر  MELCORها در  بازترکیب کننده  شبیه سازی [3]کنند.شروع به کار می حجمی به صورت خودکار %2-1روژن به هید

ساس مد   ضرایب ملادله صورت می fischerا ساس  یین تل  fischerگیرد. در این ملادله نرل برهمکنش هیدروژن بر ا

 گردد.می

 
  در داخل بازترکیب کنندهن واکنش هیدروژن و اکسیژ

2𝐻2 + 𝑂2 →  2𝐻2 𝑂 + 120
𝐾𝐽

𝑔
 (𝑜𝑓 ℎ𝑦𝑑𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛) 

 : جینتا

ش سازی انجام  شبیه  سنجی  سازی 1اب دا یک حادثه مبنای طراحیده، جهت اع بار ست آمده با ن ایج  شبیه  و ن ایج به د

شات  سه گردید.ایمنی موجود در اایل گزار شهر مقای شان از  نهایی بو سب ا خوبی برخوردار بود که این ن ن ایج از تطبیق ن

 دقت کد ملکور در شبیه سازی دارد.

شان می 1 شکل سه دبی خروجی از محل شکست را ن یادی با توجه به قطر شکست در لحظات اولیه جریان ز دهد.مقای

  دهد.در ثانیه های اولیه را نشان میاشار قلب  تغییرات 2همچنین شکل  گردد.از محل شکست خارج می

 
  : دبی جریان خروجی از محل شکست1شکل

                                                 
1 DBA 
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 :تغییرات اشار قلب در زمان بروز حادثه 2شکل 

 

خارج از آن است، اازایش  تولیدی در اثر دو ااز داخل مخزن اشار و مربوط به رلظت هیدروژنکه  3 به شکلبا توجه 

دیده می شود. با الا  شدن بازترکیب کننده و شروع به کار آن، کاهش رلظت تا زیر حد اح راق  0.15رلظت تا حدود 

% در محفظه ایمنی را کاهش داده و  15رلظت حدود  د که بازترکیب کننده ها قادرنددهشود. این ن ایج نشان میدیده می

 .به حد ایمن برسانند

 
  در بخش باالیی محفظه ایمنی : تغییرات رلظت هیدروژن در حضور و بدون حضور بازترکیب کننده 3شکل 

بدون حضور  حالت در ی بخش باالیی محفظه ایمنیبرا رام شاپیروبه منظور بررسی دقیق تر از وضلیت اح راق، دیاگ
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نمودار در  ،در حالت بدون حضور بازترکیب کننده ،و در حضور آن رسم گردیده است. با توجه به ن ایج بازترکیب کننده

در حالی که دیاگرام مربوط به حض  ور بازترکیب کننده در خارج از ناحیه اح راق واقع ش  ده  وض  لیت اح راق قرار دارد

دهد که بازترکیب کننده ها به عنوان س  یس   م های ایمنی ریر الا  با کاهش رلظت هیدروژن اس  ت. این ن ایج نش  ان می

 باشند. انند درجلوگیری از بروز اح راق مؤثروتمی

 
  بازترکیب کننده باالیی محفظه ایمنی بدون حضورنمودار شاپیرو مربوط به بخش  : 4شکل
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 بازترکیب کنندهباالیی محفظه ایمنی در حضور  نمودار شاپیرو مربوط به بخش : 5شکل

 

 : بحث ونتيجه گيري 

به  ناشی از ااز داخل و خارج از مخزن اشار طی حوادث وخیم میزان تولید هیدروژنبا توجه به ن ایج به دست آمده، در 

ست که شده و یکپارچگی محفظه ایمنی را به خطر بیندازد. رلظت باالی آن قدری ا سبب اح راق  همان طور  می تواند 

شد، سی که دیده  س م های ایمنی مهند سی س ی به کار گیری  کاهش رلظت در  ریرالا  مانند بازترکیب کننده های کاتالی

داخل و خارج از  ارآیندهای مخ لف در اازکل هیدروژن تولیدی طی  ،بررس   ی جامع یک به منظور .هیدروژن موثر بود

محفظه ایمنی وارد  یز به حجم هایبوش  هر به دس  ت آمده بود، جهت آنال از ش  بیه س  ازی مدار نیروگاه مخرن اش  ار که

سی  شت. با برر سم دیاگرام ژن در هیدرو رلظت تغییراتگ سی رلظت هوا ،بخار و هیدروژن و ر محفظه و همزمان برر

عملکرد  با الا  س   ازی بازترکیب کننده ها برای این حادثه، های مربوط به اح راق ،اح راق درحادثه مذکور دیده ش   د.

 خوب آن ها در جلوگیری از اح راق دیده شد.
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