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

با در استخرسوخت مصرفی نیروگاه بوشهر گیکنندخنک دادن سیستمسازی حادثه از دست شبیه

 های مختلفدر توان MELCORو  RELAP5استفاده از کدهای 
 

 (1) امیرسعید شیرانی، – (2) * سیدخلیل موسویان، -(1) سارا ،نرگسگل

  راکتور ، گروه ایهستهمهندسی  دانشکده،  دانشگاه شهید بهشتی 

 ایراکتور و ایمنی هسته پژوهشکده ای، علوم و فنون هسته، پژوهشگاه ایران انرژی اتمی سازمان

 

 :دهيچک
دلیل وجود سد )مانع( کمتر برای جلوگیری از نشت مواد پرتوزا و وجود حجم های مصرف شده بهوقوع حادثه در استخر سوخت

شایانی قرارگرفته ، از رادیو نوکلئیدهای با نیمه عمر باالباالیی از  سالهای اخیر مورد توجه  طرف آژانس بین المللی انرژی اتمی در 
ست.  ست ا ستم خنکلذا، حادثه از د سی شهر برای اولین بار در این مقالهکننده رفتن  سوخت نیروگاه بو ستخر  سیله  ا کدهای بو

ستمی  شدید(  MELCOR)کد با بهترین تخمین( و کد RELAP5سی . توان د تجریه و تحلیل قرار گرفتمور )کد تحلیل حوادث 
ترین حالت ممکن وتوان کارانهبرای دوحالت توان باال با درنظرگرفتن محافظه ORIGENواپاشی سوخت های مصرفی توسط کد 

شه های موجود در مد پایین ساس داده ها و نق سوخت بر ا ستخر نگهداری  سبه گردید. حجم بندی ا یمنی نیروگاه رک آنالیز اامحا

های بندی وقوع برای حالتنکننده به ترتیب زماانجام شد. رخدادهای ناشی از حادثه از دست رفتن سیستم خنک (FSAR)بوشهر
  بین آنها مشاهده گردید. با یکدیگر مقایسه شد که توافق خوبی MELCORو  RELAP5دو کد مختلف در

  

 ایسازی، کدهای هستهکننده، شبیهسیستم خنکهای مصرف شده، حادثه از دست رفتن استخر سوخت :کلمات کليدي 

 

 : مقدمه .1

روز( باید با سوخت های  881 تقریباسیکل کاری ) 3نیروگاه بوشهر پس از گذراندن  شده در سوخت های مصرفاصوال 

تازه تعویض و از راکتور خارج شوند. سوخت های مصرفی به استخر نگهداری سوخت که در مجاورت راکتور و در 

. حوادث از دست [1]گردد است منتقل می شوند و تا دفع نهایی یا بازفرآوری در آنجا نگهداری می  داخل محفظه ایمنی

ترین حوادث در استخرهای نگهداری  محتملو خنک کنندگی در استخر سوخت از  (LOCA)ده دادن سیال خنک کنن

در صورت بروز حادثه در استخر سوخت، زمان الزم برای جلوگیری از حادثه در مقایسه با . محسوب می شود سوخت

استخر بسیار  است زیرا توان ناشی از واپاشی سوخت های مصرفی در (long-term) حوادث داخل قلب، بسیار طوالنی تر

کمتر از توان قلب راکتور است. از طرفی در صورت رخداد حادثه به دلیل اینکه غالف سوخت تنها سد مانع در استخرهای 
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نگهداری سوخت است، لذا مقدار نشت مواد رادیواکتیو به بیرون بیشتر است وعواقب بعد از حادثه در استخر بیشتر و 

 . [2] خطرناک تر خواهد بود

ز دست دادن خنک کنندگی در استخر سوخت می تواند بوسیله عواملی مانند خرابی پمپ ها یا شیرها، خرابی لوله، حادثه ا

احتمال رخداد حادثه از دست  NRC. بر اساس داده های [3] از دست دادن مبدل های حرارتی، و یا رفتن برق اتفاق بیفتد

. بعد از حادثه دایچی [4] در استخر در سال است 10-6در استخرهای نگهداری سوخت حدود  کنندهرفتن سیستم خنک

. عالوه بر این، در [5] فوکوشیما شبیه سازی حوادث مرتبط با استخرهای نگهداری سوخت مصرفی اهمیت بیشتری یافت

استخرهای نگهداری سوخت  بر لزوم تحقیق و بررسی بیشتر در حوزه حوادث شدید در IAEAگردهمایی متخصصان در 

. در همین راستا، کشورهای مختلف با استفاده از کدهای هسته ای متفاوت شبیه سازی [6] های مصرفی تاکید شده است

سناریوهای متعددی را در استخرهای نگهداری سوخت خود در دست بررسی دارند. برای شبیه سازی حادثه از دست 

نوع کد هسته ای مختلف  6کاربر از  14فوکوشیما،  4گهداری سوخت واحد در استخر ن LOCAدادن خنک کنندگی و 

استفاده کردند. هدف آنها شناسایی اختالف بین کدها و ارزیابی عدم قطعیت محاسبات مربوط به استخرهای نگهداری 

سوخت  ر ازترین حالت ممکن که استخر سوخت مصرفی سرشاکارانهدر محافظهدر مقاله حاضر،  .[7] سوخت بوده است

های استخر محاسبه شده است و با توجه به چیدمان و ویژگی ORIGENباشد، توان بازیافتی کل استخر با استفاده از کد 

است و نتایج بدست آمده از انجام شده MELCORو  RELAP5بندی متناسب در کدهای سوخت مصرفی بوشهر، گره

 کننده بحث و بررسی شده است.سازی در دو کد در حالت پایا و حادثه از دست رفتن سیستم خنکشبیه

 

 : روش کار .2

وارد شده است و بر اساس مدت  ORIGENجرم عناصر مختلف در سوخت و غالف برای هر مجموعه سوخت در کد 

گیرد و های فعال، آکتینیدها و محصوالت شکافت انجام میتوان در سه گروه فرآوردهسازی در استخر، محاسبات ذخیره

 1است. در شکل مگاوات محاسبه شده 19.48ترین حالت برابر کارانههای مصرفی در محافظهدر نهایت توان کل سوخت

 است. ها در استخر، آورده شدهسازی آنهای سوخت مصرفی براساس مدت ذخیرهتوان بازیافتی مجموعه
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 سازی در استخر. توان بازیافتی مجموعه سوخت مصرفی بر اساس مدت ذخیره1شکل

استراتژی  آمده است. بر اساس 1اند که در جدول کانال حرارتی مدل شده 7های مصرفی در تمامی سوخت 5در کد ریلپ

در هر شوند اما مجموعه سوخت از راکتور خارج می 54مدیریت سوخت نیروگاه بوشهر، در هر سیکل کاری راکتور، 

های قبلی پر های سیکلمانده، از سوختمجموعه سوخت باقی 10گیرد و مجموعه سوخت جای می 64قفسه سوخت 

روز است که  7اند و اینک سال در راکتور تولید توان کردهمجموعه سوخت که سه  54تعداد  100-شود مثالً در پایپمی

های یک سال مانده در استخر پر مانده از قفسه، با سوختمجموعه سوخت باقی 10اند قرار دارد و به استخر منتقل شده

سال از مدت یک مجموعه سوخت که به 64تعداد  110-باشد. در پایپهمین صورت میها نیز بهاند و سایر قفسهشده

اند، قرار سال است از راکتور خارج شده 2مجموعه سوخت که  64نیز تعداد  120-اند و در پایپراکتور خارج شده

مجموعه سوخت را داراست و سه و چهار سال است که  128حاوی دو قفسه سوخت است که  130-است. پایپگرفته

سوخت که پنج و شش سال از خروجشان از راکتور مجموعه  128نیز حاوی  140-اند و پایپاز راکتور خارج شده

هایی که است که این پایپ با سوختمجموعه سوخت قرار گرفته 163قفسه سوخت با  3تعداد  150-میگذرد. در پایپ

 160-اند، پر شده است. پایپروز است که وارد استخر شده 7اند و تنها صورت اضطراری از قلب راکتور خارج شدهبه

 اند.روموم شده مجزایی قرار گرفتههای مهموعه سوخت آسیب دیده و دارای نشتی است که در سلولمج 54حاوی 
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  هاي متفاوتتوان برای RELAP5شده در کد های حرارتی تعریف. مشخصات کانال1جدول 

 هاي مختلفکانال

هاي حاوي مجموعه

 سوخت

هاي تعداد مجموعه

 سوخت در هر کانال

 سازيذخيرهزمان 

در استخر براي 

شرایط 

 کارانهمحافظه

در شرایط توان کانال 

 کارانهمحافظه

 )مگاوات(

سازي در ذخيرهزمان 

 استخر براي شرایط

 کارانهغيرمحافظه

در شرایط توان کانال 

 کارانهغيرمحافظه

 )مگاوات(

 0.7940 سال2 5.712 روز 7 64 100-پایپ

 0.512 سال3 1.2483 سال1 64 110-پایپ

 0.448 سال4 0.7940 سال 2 64     120-پایپ 

 0.64 سال 6و5 0.856 سال 4و3 128 130-پایپ

 0.256 سال 8و7 0.552 سال 6و5 128 140-پایپ

 163 150-پایپ

تخلیه اضطراری 

 قلب

 روز(7) 

 0.0512 سال 10و9 8.42

 

 160-پایپ

 

54 
های مجموعه

 سوخت آسیب دیده

 

1.8977 

 

های سوخت مجموعه

 دیدهآسیب 
0.4888 

 3.19 - 19.48 - 665 کل

 

که مدت زمان بیشتری از خروجشان از راکتور است های مصرفی از سوخت مملوکارانه که استخر در شرایط غیر محافظه

)این مقدار توان توسط گزارشی  مگاوات باشد 3.19گذرد و توان بازیافتی تولیدی آنها بسیار کمتر است و کل توان آنها می

 سازی حادثه صورت گرفته است.( نیز شبیه]8[ استروس ها برای نیروگاه بوشهر گزارش شدهاز 

مشابه یکدیگر  ،است تا حد امکاننشان داده شده است که سعی شده 3و  2های کاررفته در دو کد در شکلبندی بهگره

 Kg/s170متری با دبی  8را از ارتفاع گراد درجه سانتی 40آب خنک با دمای  ،د. در دو کد سیستم برداشت حرارتنباش

متری استخر با همین  16گراد را داراست از ارتفاع درج سانتی 70تا  50که دمای  ،کند و آب گرم استخروارد استخر می

دفع های مصرفی به درستی حرارت تولیدی از سوخت که حلقه برداشت حرارت فعال باشد، کند و مادامیدبی خارج می

 .گرددمی



 

5 

 

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

     
 RELAP5 کار رفته در کدبندی به. گره2شکل

 
 MELCORکار رفته در کد بندی به. گره3شکل

 

 : جینتا .3
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 4شود و در شکل های مصرفی باعث افزایش دمای آب استخر میبا قطع حلقه برداشت حرارت، توان تولیدی از سوخت

ستخر  سیدن آب ا شباع ر سوختبه دمای ا شینه برای حالتی که  شند، برایها بی شان داده  توان بازیافتی را دارا با دو کد ن

سوخت ستخر حرارت تولیدی از  ست. پس از آن با تبخیر آب ا شکل ها کاهش میشده ا سطح آب  5یابد که در  کاهش 

سوخت ست. پس از اینکه  شاهده ا ستخر در دو کد قابل م سر از آب بیرون میا صرفی  ها آورند و آب باالی آنهای م

 7و 6هایملکور در شکل و 5یابد که دمای سوخت در کد ریلپشدت افزایش میشود دمایشان بهمل تبخیر میطور کابه

 است.ترتیب نشان داده شدهبه

  

 . کاهش سطح آب استخر در دو کد5شکل دو کد در اشباع رسیدن آب استخربه دمای . 4شکل

 

 

  

 MELCOR. دمای غالف در کد 7شکل RELAP5. دمای غالف در کد 6شکل
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شود و کد شود که تنها در کد ملکور بررسی می، اکسایش غالف آغاز میرسدکلوین می 1000که دمای غالف به زمانی

شود که باعث افزایش . از فرآیند اکسایش، گرمایی تولید می]9[گیردهای مربوط به اکسایش را در نظر نمیواکنش 5ریلپ

است. با افزایش دمای غالف نشان داده شده 8شود که توان ناشی از اکسایش در شکل کد ملکور میبیشتر دمای غالف در 

هایی که در سطوح باالتر قرار دارند دمایشان بیشتر و زودتر افزایش مشخص است، سوخت 6طور که در شکل همان

شوند و دمای ای پایینی سرازیر میهکنند و مواد مذاب از آن سلول به سمت سوختیابد و شروع به ذوب شدن میمی

شود و های مصرف شده مدل نمی، ذوب سوخت5یابد اما در کد ریلپتر نیز افزایش میسوخت در سطوح پایین

 باشد.شود به دالیلی که ذکر شد،میهایی که در دمای غالف بعد از اکسایش در دو کد ظاهر میتفاوت

های سوخت)از جنس های فرآیند اکسایش، تولید گاز هیدروژن ناشی از اکسید شدن غالف سوخت و قفسهاز فرآورده

کاماًل  رفته رفتهتر شدن آن، نشان داده شده است. با ادامه اکسایش غالف و نازک 9استنلس استیل( است که در شکل 

اند، آزاد شده زایش دمای سوخت و آسیب سوخت از آن جدا شدهغالف از بین رفته و با نبود غالف، عناصری که بر اثر اف

کل جرم آزادشده از سوخت که بیشتر حجم آن نیز شامل مواد رادیواکتیو  10شوند. در شکل و وارد محیط اطراف می

 ست.اند قابل مشاهده امیزان گازهای نجیب مانند زینان که از سوخت جدا شده 11در شکل  است.نشان داده شده ،است

  

 . هیدروژن تولیدی از اکسایش9شکل . توان تولیدی از اکسایش8شکل
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 . جرم گازهای نجیب آزادشده از سوخت11شکل . جرم عناصر آزادشده از سوخت10شکل

حرارت استخر قطع شده باشد، مگاوات باشد و سیستم برداشت  3.19برابر های مصرفی برای حالتی که توان کل سوخت

دلیل توان پایین، مدت زمان بسیار شود و بههای مصرفی میگردش طبیعی آب استخر باعث برداشت حرارت سوخت

کاهش سطح آب  13است و در شکل شدهنشان داده 12جوش آید که در شکلکشد تا آب استخر بهبیشتری طول می

بندی رخدادهای مربوط به حادثه برای دو توان زمان 2در جدول  مشاهده است.شود، قابل استخر که بسیار کند انجام می

 است. های مصرفی آورده شدهباال و پایین سوخت

  

 . کاهش سطح آب استخر در دو کد13شکل دمای اشباع رسیدن آب استخر دو کد. به12شکل

 های مصرفی در دو کدسوختبندی وقوع رخدادها برای دو توان مختلف . زمان2جدول       
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 رویداد
  RELAP5زمان وقوع در  

 براي توان باال )ثانيه(

  MELCORزمان وقوع در

 براي توان باال )ثانيه(

  RELAP5زمان وقوع در 

 براي توان پایين )ثانيه(

زمان وقوع 

براي   MELCORدر

 توان پایين )ثانيه(

شروع جوشش آب 

 استخر
7600 6700 75010 66110 

شروع سربرآوردن  

های مصرفی از سوخت

 آب    

123700 134700 795000 811000 

 103590 - 168000 - شروع فرآیند اکسایش

تبخیر کامل آب اطراف 

 های مصرفیسوخت
233000 210000 1085000 1140000 

نشت عناصر آزادشده 

 های مصرفیاز سوخت
- 226600 - 

1209400 

 

 

 : نتيجه گيري بحث و

ارتقاء ایمنی استخر سوخت مصرفی نیروگاه بوشهر، انجام آنالیزهای یقینی برای حوادث ضروری است. لذا حادثه از برای 

ترین حادثه از لحاظ فرکانس وقوع در بین حوادث ماوراء طراحی در استخر سوخت کنندگی که مهمدست دادن خنک

 اکنون با این جزییات انجام نشده بود.مصرفی است، در این مقاله بررسی شد که برای نیروگاه بوشهر ت

محاسبه شد که در حالت اول فرضیات  کد اوریجن توسطحالت  دو های مصرفی درتوان تولیدی توسط سوخت

های نسبتاً تازه وارد به استخر با توان باالدر از سوخت مملوءهای سوخت تمامی قفسهکارانه در نظر گرفته شد ومحافظه

های و در حالت بعدی استخر از سوخت مگاوات محاسبه شد 19.48 مقدار که در این حالت توان کل استخر ،نظر گرفته شد

بندی مشابه با چیدمان استخر سوخت مصرفی . گرهمگاوات محاسبه گردید 3.19با توان بازیافتی کمتر پر شد و توان کل 

هیچ  کهفرض با تکیه بر این سیستم برداشت حرارت  است که با قطعو ملکور در نظر گرفته شده 5کد ریلپبوشهر برای 

که  شود های ایمنی از قبیل اسپری و سیستم تزریق آب اضطراری به استخر وجود نداشته باشد و اجازه دادهیک از سیستم

 است.سازی حادثه صورت گرفتهها تا مرحله آخر ذوب پیش روند، شبیهختسو

های مصرفی آیدو سپس با تبخیر آب استخر برداشت حرارت از سوختمیجوش با گذشت زمان ابتدا آب استخر به

گیرد که برای دو توان متفاوت روند رفتارهای مشاهده شده در اثر حادثه یکسان بوده است اما زمان وقوع صورت می

ها ردن سوختبا کاهش سطح آب استخر و سربرآو تر است.رخداد برای حالتی که توان استخر پایین باشد بسیار طوالنی
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شود و با ادامه اکسایش و از بین رفتن غالف، عناصر یابد و اکسایش غالف آغاز میشدت افزایش میاز آب، دمای آنها به

شود که تمامی این رخدادها برای بدترین حالت که استخر دارای خطرناک آزادشده از سوخت، وارد محیط اطراف می

 ی مشاهده شده در دو کدبندی رویدادهادرصدی بین زمان 16تا  12اختالف است. باالترین توان باشد، نمایش داده شده

های فیزیکی و معادالت متفاوت استفاده کار رفته، مدلبندی بهتواند عمدتاً ناشی از تفاوت در ساختار دو کد، در گرهمی

 شده، باشد.

با در نظر گرفتن مدلسازی  بود که (SA) حادثه وخیمیکی از اهداف مقاله تخمین زمان الزم برای جلوگیری از 

 63زیادی )نسبتاً مدت زمان  های موجود در استخر دارای باالترین توان باشند،، در بدترین حالت که سوختکارانهمحافظه

روز( برای جلوگیری از نشت مواد خطرناک به محیط اطراف وجود دارد و این زمان برای جلوگیری  62/2ساعت یا حدود 

 چنین حادثه خطرناکی کافی به نظر می رسد. از وقوع
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