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 محاسبه احتمال آسیب به قلب راکتور تحقیقاتی تهران با دو سامانه خاموشی  
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 ای، پژوهشکده فیزیک و شتابگرهاسازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هسته 2

 

 چکيده:

سن زیاد، بهره سکونی،  شدن راکتور تحقیقاتی تهران در یک ناحیه م ستفاده به برداری تقریبا مداوم وواقع  راکتور برای تولید برخی  عنوان تنهاا

تفاوت از مطراحی شببده اسببک که کامت مسببتق  و  خاموشببی دومسببامانه سبببت تو ه وی ه به ایینی این راکتور اسببک  یک  هارادیوایزوتوپ

شیسامانه سک اولخامو شان دادن تاثیر  1سطح   ا شیسامانهتحلی  ایینی احتیاالتی برای ن حقیقاتی تهران با تدوم روی ایینی راکتور خامو

ستفاده از نرم سیت به قلت پس از کارگذاری SAPHIREافزار ا سک  با درنظر گرفتن رویدادهای درونی، احتیال آ شده ا خاموشی  سامانه انجام 

  راکتور اسک ینا ایینیافزایش دهنده کاهش یافته اسک که نشان 3.94E-06به مقدار  8.38E-06دوم از مقدار 

 SAPHIREه قلت، ایینی ، کد راکتور تحقیقاتی تهران، سامانه خاموشی دوم، آسیت ب :کلمات کليدي 
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Abstract: 

Being in a residual region, long and semi continuous operation along with being the only usable reactor for producing 

some radioisotopes, are the causes of attention to Tehran Research Reactor safety. The second shutdown system is 
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designed for this reactor which is completely independent and different from the first shutdown system. The level 1 

of probabilistic safety analysis for showing the effect of this new feature on safety is done using SAPHIRE code. With 

considering only the internal events, the core damage probability decreases from 8.38e-06 to 3.94e-06 which 

indicating a significant increase in this reactor safety. 

 

Keywords: Tehran research reactor, Second shutdown system, Core damage, safety, SAPHIRE code  

 

 :مقدمه

شببام  هیه ابزارهای الکترونیکی، مکانیکی و  این سببامانهاسببک   1تی راکتورحفاظ سببامانهخاموشببی بیشببی از  سببامانه

 2های کارکردی ایینیسببامانهمربوط به عیلکردهای حفاظتی اسببک که توسبب   برای تولید فرمان اسببتفاده شببدهمدارهای 

 سبامانهو  3خاموشبی دوم سبامانهخاموشبی اول،  سبامانهتوان به های کارکردی ایینی میسبامانهشبود  از  یله انجام می

شاره کرد خنک ضطراری قلت ا ستفاده از    هدف ازکنندگی ا ی قاب  اعتیاد اسامانهخاموشی دوم، ایجاد  سامانهنصت و ا

خاموشببی ایببلی  سببامانهبرای خاموشببی ایین راکتور و ندهداری آن در حالک زیربحرانی به هندام خرابی یا نقد در 

  راکتور اسک 

شیید نیاز به  سامانهحقیقاتی تنها به یک اغلت راکتورهای ت یورت ت شی ایین نیاز دارند، اما در میله کنترل برای خامو

شتیبان در گزارش ایینی راکتور سامانه شی پ های مربوط به کارکرد آن این کار باید باتو ه به الزامات و محدودیک 4خامو

شود  سک سامانهای کنترل به عنوان ترین کار، قرار دادن میلهساده  [1]انجام  شی دوم راکتور ا آلیان  FRM-2مث   ،خامو

مث  مدار فرمان  ،شودطراحی و نصت می سامانه خاموشی سامانه حفاظتی راکتور برای ارتقای  گاهی بیشی از این [2]

                                                           
1 Reactor Protection System (RPS) 

2 Safety Actuation Systems 

3 Second Shutdown System (SSS) 

4 Safety Analysis Report (SAR) 
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سببببک اما بازتابنده آبکننده   در راکتورهای تحقیقاتی تانکی اسبببتیری که کندکننده و خنک[3]کانادا  1NRUدر راکتور 

ای از این نوع شود  نیونهخاموشی دوم هندام بروز حادثه استفاده می سامانهسندین اسک، از تیلیه بازتابنده به عنوان آب

ستیر باز آب سک راکتور ا سترالیا ا شتر [4]سبک ا   پس از حادثه فوکوشییا که در یک راکتور قدرت اتفاق افتاد، تو ه بی

شببده، حتی در های ایینی مهندسببیتر و درنظر گرفتن قابلیکگیرانهایینی، لحاظ کردن الزامات ایینی سببیک به مسببا  

سک، ب شده ا شتر  ستفاده از هراکتورهای تحقیقاتی، بی ییه به ا شی  سامانهطوریکه آژانس بین الیللی انرژی اتیی تو خامو

 4  سامانه خاموشی اول راکتور تحقیقاتی تهران شام  [5]ک های تحقیقاتی کرده اسم مبتنی بر تزریق  اذب در راکتوردو

میله کنترل از  نس نقره، ایندیم و کادمیم اسک که دریورت نیاز در کسری از ثانیه به داخ  قلت سقوط کرده و راکتور 

های مربوط به این   یک سببامانه خاموشببی دوم با درنظرگرفتن هیه الزامات ایینی و محدودیک[6]کنند را زیربحرانی می

ستفاده از کد  سیت به قلت با ا سک   SAPHIREراکتور طراحی و نقش آن در کاهش احتیال آ شده ا سی  افزار این نرمبرر

های شیصی توسعه داده های ایینی احتیاالتی روی رایانهای اسک که برای انجام ارزیابیهای رایانهای از برنامهمجیوعه

ای در ایینی هسببته 2عنوان مکی  رویکرد یقینیاسببتفاده از روش ارزیابی ایینی احتیاالتی به میزان زیادی به  شببده اسببک

ستفاده  شیوه   شود  این روشمیا سامد وقوع آنها یک  سایی پیامدهای میکن حادثه و کیی کردن ب شنا ساختاری برای 

  [7] اسک

 :روش کار

اند و به  ای آنها دو عدد محفظه یکپارچه برای بریده شبببده 9و  2های عدد گرافیک در ردیف 8حالتی که بیشبببی از 

خاموشببی دوم درنظر گرفته  سببامانهعنوان حالک نهایی شببود بهلت کارگذاری میتزریق محلول  اذب نوترون درون ق

شام  بیش سامانهشود  یک می شی  ای برای ندهداری  اذب، مکانیزمی برای تزریق های دیدری از  یله محفظهخامو

ظه به محف جدد آن برای راه اذب  یه م مان موردنظر، تیل نان از ها در ز کانیزمی برای اطیی ندازی راکتور و هیچنین م ا

                                                           
1 National Research Universal reactor 

2 Deterministic approach 
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آمببده اسببببک   (1)شببببکبب  در سببببامببانببهنببداشببببتببن نشببببتببی اسببببک  نببیببای کببلببی از ایببن 
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  آرایش قلت پس از  انیایی سامانه خاموشی دوم )راسک( و مدار ک  سامانه خاموشی دوم )چپ(  (1)شک 

اند  این چهار آشکارساز برای پایش شرای  راکتور و ارسال دستور خاموشی آن دریورت بروز شرای  درنظر گرفته شده

ها از پرشدن یکی از این محفظه دارای دو محفظه برای تزریق  اذب اسک که در یورت بروز مشک  و فق  سامانه

در خاموشی راکتور حتی با از کار  سامانهدهنده توانایی این که نشان ،اسیدبوریک توانایی زیربحرانی کردن راکتور را دارد

های ، مشید کردن نرخ احتیال خرابی بیشسامانهنیستین گام در انجام تحلی  کیی یک اسک   سامانهافتادن بیشی از 

مرا ع برخی خاموشی دوم از  سامانههای میتلف ای برای احتیال خرابی قسیککارانهاسک  مقادیر محافظه آن میتلف

 آورده شده اسک  (1) دول آوری و در  یع

 احتیال خرابی ا زای سامانه خاموشی دوم  ( 1) دول 
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 مر ع یاحتیال خراب قطعه ردیف

 [8] 84/1×3-10 آژیر هشدار 1

 [9] 08/3×3-10 )مدار منطقی( 1گرمقایسه 2

 [8] 00/3×4-10 رله 3

 [8] 10/5×3-10 حسدر 4

 [10] 40/5×3-10 نشتی شیر 5

 [8] 60/3×6-10 نشتی لوله 6

 [10] 56/4×5-10 2دهندهانتقال 7

  نشان داده شده اسک  (2)شک   نیودار درخک خطای مربوط به آسیت به قلت در

                                                           
1 Comparator 

2 Transmitter 
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آسیت به قلت

وقوع حادثهسامانه خاموشی راکتور

از دسک دادن خنک کننده 
(LOCA)

کم شدن خنک کننده 
(LOFA)

سامانه 
خاموشی 
اول

سامانه 
خاموشی 
تزریق دوم

راکتیویته
افتادن  سم 

داخ  قلت 
قطع برق 
راکتور

خرابی 
پیپ مدار 
اول

خرابی شیر 
پروانه ای

شکستدی 
کانال 
پرتودهی

شکستدی 
مدار اول

خرابی شیر 
ایینی

 

  قلت به تیآس به مربوط یخطا درخک(  2)شک  

به هیراه درختان خطای رویداد آغازگر مربوط به درخک خطای آسیت به قلت، یک درخک رویداد  8برای هرکدام از 

مربوط به رویدادهای راس آن و ود دارد که مقدار عددی آسیت به قلت برای آن حالک را هیراه خود دارد  محاسبات 

 مربوط به شکستدی کانال پرتودهی برای نیونه در زیر آورده شده اسک 

 پرتودهی کانال شکستگی

 (4)شک  ( و 3) شک ه درخک خطای رویدادهای راس آن در درخک رویداد مربوط به ترکیدگی لوله پرتودهی به هیرا

 ( برای آسیت به قلت اسک  1)شک درخک خطای مربوط به سامانه خاموشی مشابه بیش سیک راسک  آمده اسک 
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پرتودهی  شکستدی کانالدرخک رویداد مربوط به  ( 3) شک 

ایزوله شدن قلت

قطع برق

برق 
سراسری

برق 
اضطراری

اپراتور

هیرفک طبیعی

اپراتورشیر ایینی

 

 ( چپ) یعیطب هیرفک و( راسک) قلت شدن زولهیا به مربوط یخطا درخک  (4)شک  
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 :نتايج

 سامانهو ود آمده در ایینی این راکتور ناشی از کارگذاری خاموشی اول از قب  مو ود بوده و تغییرات به سامانهاز آنجاکه 

خاموشی دوم و تاثیرات  سامانهخاموشی راکتور متیرکز بر  سامانهخاموشی دوم اسک، تحلی  دقیق و  زیی مربوط به 

رویدادهای آغازگر برای حوادثی که احتیال آسیت به قلت و ود دارد بررسی و به هیراه بسامد وقوع  ناشی از آن اسک 

برای محاسبه احتیال آسیت به قلت  آغازگررویدادهای هیه پس از درنظر گرفتن ( آورده شده اسک  2) دول هرکدام در 

 دول مطابق با نتایج داده شده در  برای هرکدام از رویدادهای آغازگر و بررسی سناریوهای میکن، احتیال آسیت به قلت

 خواهد بود  (2)

 خاموشی دوم  سامانه(  احتیال آسیت به قلت پس از تجهیز راکتور به 2) دول 

 رویداد آغازگر ردیف
 بسامد وقوع

 سال()بر  
 مر ع

 احتیال آسیت به قلت

 )بر سال( 

 18/1×11-10 [11] 32/4×1-10 قطع برق شبکه 1

 12/3×12-10 [12] 02/3×6-10 ترکیدگی لوله پرتودهی 2

 12/3×9-10 [12] 02/3×7-10 ترکیدگی مدار اول 3

 74/4×7-10 [12] 46/9×5-10 افتادن  سم خار ی 4

 43/3×6-10 [12] 40/3×4-10 تزریق راکتیویته 5

 02/3×13-10 [9] 00/1×5-10 ایباز شدن شیر پروانه 6

 03/1×11-10 [12] 40/3×4-10 ایینی چهیدر یباز شدن اشتباه 7

 02/3×13-10 [9] 00/1×5-10 خرابی پیپ مدار اول 8

 94/3×6-10    یع 
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خاموشببی دوم، با  سببامانهشببود، احتیال آسببیت به قلت پس از تجهیز آن به دیده می (2) دول مطابق آنچه از نتایج 

اسک  در مقایسه با احتیال آسیت  94/3×10-6کارانه و با درنظر گرفتن هیه رویدادهای آغازگر برابر با های محافظهفرض

، احتیال آسیت به قلت [13]اسک   38/8×10-6خاموشی دوم انجام شده و مقدار آن  سامانهبه قلت که برای حالتی بدون 

  مرتبه کاهش یافته اسک  2خاموشی دوم بیش از  سامانهپس از تجهیز راکتور به 

 :گيرينتيجه بحث و 

سبتا زیاد، در ناحیهراکتور تحقیقاتی تهران یک  سته برایراکتور با عیر ن سکونی، کارکرد پیو ضروری و تنها  ای م مواقع 

اسببک  ارتقای  و انجام آزمایش سببوخک ای رادیوداروهاها از یله تولید پارهراکتور مو ود کشببور برای بع ببی فعالیک

ازآنجاکه  خاص این راکتور انجام گیرد  هایها و وی گیی اسببک که باید با تو ه به محدودیکتایینی این راکتور ضببرور

شی دیدر که توانایی زیربحرانی کردن  سامانه خامو سک، درنظر گرفتن یک  شی ا سامانه خامو این راکتور تنها دارای یک 

شد، از  یله گزینه شته با سک  راکتور را دا سامانهپس از های قاب  بررسی ا خاموشی دوم، تاثیر آن  تجهیز این راکتور به 

سطح در ای ستفاده از نرم حلی  احتیاالتی ایینیت 1ینی راکتور در محدوده  سک  SAPHIREافزار با ا شده ا سی  برای  برر

ارزیابی عیلکرد سامانه خاموشی دوم از رویدادهای آغازگر که بیشترین بسامد وقوع را دارند استفاده شده اسک و نتایج 

های با تنها درنظر گرفتن رویدادهای درونی و نرخ آمده اسبک  دسبکخاموشبی از هم به برپایه مسبتق  بودن دو سبامانه

سیت به قلت از مقدار خرابی محافظه خاموشی  سامانه، که مربوط به قب  از تجهیز راکتور به 38/8×10-6کارانه، احتیال آ

سک، به شاننتایج به یابد کاهش می 94/3×10-6 عدد دوم ا سک آمده ن ایینی راکتور تحقیقاتی تهران پس  افزایش دهندهد

  اسکاز تجهیز به سامانه خاموشی دوم 
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