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کارایی استراتژی نشت و تغذیه مدار اول در حادثه شکست خط لوله اصلی بخار به همراه  ارزیابی

 نیروگاه بوشهر VVER-1000از دست رفتن برداشت حرارت از مدار دوم در راکتور 

 (1)نظری،تورج  - (1) *عطاالهبیعی، ر -(1)کرمی مهر، زهرا 

 ای، گروه راکتوربخش مهندسی هسته، دانشکده مکانیک، دانشگاه شیراز -1 

 چکیده:
در حوادثی که برداشت  در ایمنی هسته ای، پایداری قلب و یکپارچگی پوش راکتور، دو هدف اصلی و عمده به شمار می رود.

حرارت از مدار دوم به خوبی انجام نمی گردد، استراتژی نشت و تغذیه، نقش مهم و کلیدی را در جلوگیری از آسیب به قلب ایفا 

حادثه شکست خط لوله اصلی بخار به همراه فقدان کامل آب تغذیه، از جمله حوادث فراتر از طراحی پایه به شمار می 1 می کند.
در این پژوهش، استراتژی  صورتی که به درستی مدیریت نشود، ذوب قلب و حوادث شدیدی را در پی خواهد داشت. رود و در

مورد بررسی قرار گرفته  MSLB & TLOFWدر حادثه  VVER-1000نشت و تغذیه مدار اول توسط اپراتور بر روی راکتور 
 دقیقه برآورد گردید. 76پس از تجزیه وتحلیل  منظور انجام عملیات نشتهمچنین حداکثر بازه زمانی برای دخالت اپراتور به است. 

 VVER-1000  ،MSLB & TLOFW ،Relap5 ،اپراتور، استراتژی نشت و تغذیه:  کلمات کلیدی

 : مقدمه

مبدل در مبحث ایمنی نیروگاه هسته ای، قلب راکتور به عنوان مرکز تجمع سوخت رادیواکتیو، به یک مساله مهم و حیاتی 

اول  مدار کنندهخنک جریان دبی یا فشار مدار اولیه VVER-1000در راکتور های  دلیلی هر به که اگر شده است چرا

 نزدیکتر جوشش دمای به قلب در داخل کننده خنک دمای و شده انجام کندی قلب به کنندگیخنک عمل یابد، کاهش

 و باال رفته سوخت خود دمای نیز و غالف دمای نتیجه در. کندمی بخار تشکیل و جوشش به و بتدریج شروع گرددمی

. از طرفی با توجه به [1]خواهد بود باال بسیار آنها شدن ذوب و سوخت هایمیله ساختاری و فیزیکی تخریب احتمال

 اینکه حادثه شکست خط لوله اصلی بخار به همراه فقدان کامل آب تغذیه از جمله حوادثی است که در گروه حوادث

و منجر به از دست رفتن خنک شوندگی  صورت عدم کنترل به موقع،و در فراتر از طراحی پایه دسته بندی می گردد 

محققین حوزه ترموهیدرولیک در بحث ایمنی بسیاری از درنهایت ذوب قلب می شود، لذا از موضوعات مورد توجه 

این حادثه، شکست در خط لوله اصلی مربوط به مدار ثانویه اتفاق می افتد که به  در [7-2].نیروگاه به شمار می رود 

در  اضطراری نیز در همان ابتدای حادثه از دسترس خارج می گردند. کمکی وبال آن سیستم های آب تغذیه اصلی، دن

                                                           
1f Feed WateroMain Steam Line Break & Total Loss   
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ی بخار کاهش یافته که تراز آب مولدهاقطع سیستم های آب تغذیه، طول روند حادثه به دلیل پدیده شکست و همچنین 

برداشت حرارت به مرور  این کاهش می شود.این عمل منجر به کاهش برداشت حرارت توسط خنک کننده مدار اول 

دما و به تبع آن افزایش فشار مدار اول را به همراه خواهد داشت که اگر این افزایش فشار کنترل نگردد از زمان، افزایش 

دلیل به منظور مهار حادثه احتمالی، از استراتژی نشت و  به همین. داشتهمراه خواهد بین رفتن یکپارچگی قلب را به 

تغذیه مدار اول به منظور کاهش فشار و همچنین خنک نمودن قلب با استفاده از سیستم های ایمنی که عمل تزریق را 

از برای حضور اپراتور به منظور گرفته شده است. همچنین در این پژوهش، حداکثر زمان مورد نی دهند، بهرهمی انجام 

که کد استفاده شده در مدل سازی  RELAP5اعمال استراتژی نشت و تغذیه و جلوگیری از آسیب به قلب با استفاده از کد 

 حادثه می باشد، محاسبه گردیده است. 

 روش کار:   

تغذیه از  بآدر این مطالعه، جهت بررسی رفتار نیروگاه، طی حادثه شکست خط لوله اصلی بخار به همراه فقدان کامل  

 است. بااستفاده شده  (RELAP5/MOD3.2)شبیه سازی عددی صورت پذیرفته به کمک کد عددی در دسترس موجود 

لذا بایستی ت، ی اسدو بعد هیدرولیکی و نوترونی قابل بررسپارامترهای مختلف از به اینکه در راکتور های هسته ای، توجه 

از این رو کد و سپس به صورت همزمان حل نمود،  معادالت حاکم بر هر دو دسته را به طور دقیق ارزیابی

RELAP5/MOD3.2  که پنجمین نسخه موجود از مجموعه کد هایRELAP ،ه و بداده این ارزیابی را انجام  می باشد

با توجه حالت پایا،  عتبارسنجی داده ها درلذا در ابتدا ضمن ا [8]. برای حادثه مورد نظر استفاده گردیده استمنظور شبیه 

مان شبیه سازی شده اما سندی در خصوص رخداد همز FSARبه اینکه سناریو حادثه شکست خط لوله اصلی بخار در 

از حادثه  حادثه شکست خط لوله اصلی بخار به همراه فقدان کامل آب تغذیه در دسترس نمی باشد، ابتدا نتایج حاصل

داد همزمان به رخ مربوطنتایج تطبیق داده شده و سپس نیروگاه بوشهر،   FSARشکست خط لوله اصلی بخار با داده های 

 دو حادثه آورده می شود. این

 نتایج:

الت پایدار حدر انجام شبیه سازی های مختلف، اولین گام برای نشان دادن صحت و دقت اعتبار سنجی، بررسی نتایج در 

با داده وثانیه شبیه سازی شده و  1000، حالت پایا در RELAP5/MOD3.2است که در فایل ورودی نوشته شده برای کد 

جدول هد. نشان می د FSARکه نتایج، تطابق مناسبی را با داده های   بوشهر مقایسه گردیده است نیروگاه  FSARهای 

 ( پارامتر های اصلی راکتور در حالت پایا را نشان می دهد.  1شماره )
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 (: پارامترهای اصلی راکتور در حالت پایا1)جدول شماره 

 خطای نسبی FSAR RELAP5 پارامتر

 3000 3000 0 (MW)توان راکتور 

𝑚3)کننده در راکتور نرخ جریان خنک

ℎ⁄ ) 84800 84852 000613/0 

 7/15 7/15 0 (MPa)جی قلب کننده در خروفشار خنک

 15/564 7/565 002747/0 (K)دی قلب کننده در ورودمای خنک

 15/594 07/597 004914/0 (K) قلب خروجی در کنندهخنک دمای

 2/2 3/2 045454/0 (mسطح آب مولد بخار )

 4/8 75/7 077380/0 (mسطح آب فشارنده )

 7/15 7/15 0 (MPaفشار فشارنده )

 حادثه شکست خط لوله اصلی بخار:

یکی از جهات به مولد بخار دوم در سمت ثانویه و دیگری  شکست در دو جهت کهحادثه شکست خط لوله اصلی بخار با 

MSH  به ابتداییثانیه همان در دیده می شود، این شکست  (2( و )1)در شکل  همان گونه که گردد.آغاز می باشد، می 

 126/0می رسد  MSHو از سمتی که به   264/0ختم می شود  SG2می پیوندد. سطح مقطع شکست از سمتی که به  وقوع

 صلی بخار رخ می دهد.ایزوالسیون خط ااین شکست دقیقا در فاصله ای بین مولد بخار و شیر می باشد. 

 

 SG2 میزان دبی شکستگی از سمت :(1شکل شماره )         MSH از سمت یشکستگ یدب زانیم :(2شکل شماره )
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دن پمپ بسته شدن شیر توقف توربین و تریپ کر، از شروع حادثه، پمپ های آب تغذیه اصلی و کمکی 02/0در ثانیه 

ط لوله اصلی مربوط متعاقب آن کاهش فشار خ دلیل پدیده تبخیر ناگهانی و به 14/3در ثانیه افتد. می های مدار اول اتفاق 

درجه  75ه به باالی و همچنین افزایش اختالف دمای اشباع مدار اولیه وثانوی 9/4به مولد بخار دوم در سمت ثانویه به زیر 

با توجه به )بسته می شوند.  4و3و1مولد بخار بوط به سلسیوس، سیگنال اسکرم فرستاده شده و شیرهای ایزوالسیون مر

( 3شکل ) انویه خراب است و بسته نمی گردد(.مفروضات سناریو شیر ایزوالسیون مربوط به مولد بخار دوم در سمت ث

ل در یله های کنترگروه ممی دهد که پس از فرستادن سیگنال،  نشانثانیه ابتدایی حادثه  100در  نمودار توان راکتور را 

 شروع به افتادن می کنند. 46/4ثانیه 

 

 
 توان تولیدی راکتور  :(3شکل شماره )
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 به مرور زمان به دلیل قطع پمپ های آب تغذیه اصلی و کمکی و برداشت حرارت نامناسب از سمت مولد های بخار،

از شروع حادثه، سیستم های تزریق آب اضطراری مربوط به مولد  1000تراز آب مولد های بخار کاهش می یابد. در ثانیه 

میلی متر، وارد  900نسبت به مقدار اولیه به اندازه  4و3بخار سوم و چهارم به دلیل کاهش اختالف تراز آب مولدهای بخار 

مولدهای بخار می کنند تا بتوانند برداشت حرارتی را به شکل بهتری  سطح تراز آب این سعی در افزایش عمل شده و

 را نشان می دهد. 4و3نمودار تراز آب مولد های بخار  (4)شکل .انجام داده و سیستم را به یک حالت ایمن برسانند 
 

  (: تراز سطح آب مولد سوم و چهارم4)شکل 

 

 :آب تغذیه حادثه شکست خط لوله اصلی بخار به همراه فقدان کامل

در این حادثه فرض می گردد که سیستم های آب تغذیه اضطراری نیز در دسترس نمی باشند که این عمل شرایط را 

از اری و همچنین برداشت حرارتی ناقص پمپ های آب تغذیه اصلی، کمکی واضطر قطع عملکرد .بحرانی تر می کند

فشار شده که اگر این افزایش فشار کنترل نگردد منجر به حادثه  سمت مولد های بخار باعث افزایش دما و متعاقبا افزایش

در این حالت از استرتژی نشت و تغذیه مدار اول به منظور مدیریت حادثه و کنترل لب می گردد. شدیدی چون ذوب ق

وع حادثه، از شر 1508پارامترهای ترموهیدرولیکی استفاده می گردد. لذا در راستای عملکرد های اضطراری و در ثانیه 

اپراتور با باز کردن اجباری هر سه شیر ایمنی فشارنده سعی در کاهش فشار مدار اول و در نتیجه خارج کردن راکتور از 

سیستم خنک کننده 2و همچنین  1703های تزریق فشار باال در ثانیه سیستم 1فاز حادثه می نماید. در ادامه روند سناریو 

                                                           
1High Pressure Injection System  

2mergency Core Cooling SystemE  
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پایدار، از حالت گذرا به منظور خنک سازی سیستم و رساندن آن به یک حالت ایمن و  1854اضطراری قلب در ثانیه 

پایدار می  7/2تزریق را انجام داده و در نتیجه فشار مدار اول را به شکل محسوسی کاهش می دهند و در حدود  عمل

 اپراتور نشان می دهد.      در شرایط حضورفشار مدار اول را نمودار ( 5شکل )نماید. 

 
 فشار قلب  :(5)شکل

 

 

م های ایمنی به رانشان می دهد که با ورود اپراتور و عملکرد سیست 4و3و1تراز آب مولد های بخار نیز نمودار ( 6شکل )

 یک حالت ایمن و پایدار می رسد.

 

  4و3و1سطح تراز مولد های بخار : (6)شکل 
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دقیقه زمان الزم دارد تا بعد از قطع سیستم های آب تغذیه  10اپراتور حداقل نیروگاه بوشهر،  FSAR متن  بر اساس

های زیر بدون آسیب باقی می ماند:  قلب یک راکتور در شرایط [9] بر طبق مرجع اضطراری عملکرد خود را انجام دهد.

درجه کلوین تجاوز  15/1023دمای غالف از  درجه کلوین باشد یا اگر 15/1473ماکزیمم دمای غالف باید کمتر از الف( 

 15/823از  قلب خشک نگردد و دمای خنک کننده در خروجی قلب نبایدثانیه کاهش یابد. ب(  300ان کمتر از نمود در زم

مگاپاسکال برای  84/7و  76/17) .مقدار طراحی فراتر نرود %115فشار مدار اول و دوم از درجه کلوین تجاوز کند. ج( 

تراتژی حداکثر زمان الزم برای عملکرد اپراتور به منظور انجام اس ،مدار اول و دوم(. بنابراین بر اساس ضوابط تعریف شده

بیشینه  نمودار (7)شکل  گردید.دقیقه( برآورد  76) ثانیه 4600وقوع حادثه شدید، حدود نشت و تغذیه و جلوگیری از 

 سوخت را نشان می دهد. دمای غالف
 

 بیشینه دمای غالف سوخت :(7شکل )

 

 :بحث و نتیجه گیری

در ار به همراه فقدان کامل آب تغذیه مورد بررسی قرار گرفته است. حادثه شکست خط لوله اصلی بخ ،هشدر این پژو

 RELAP5/MOD3.2شکست خط لوله اصلی بخار با استفاده از کد  حادثه ضمن اعتبارسنجی داده ها درحالت پایا، ابتدا

، به رخداد همزمان دو حادثه پرداخته FSARنتایج موجود در با  RELAP5تطابق مناسب داده های  انجام گردیده و پس از

نتایج بدست آمده از مدلسازی نشان می دهد که عملکرد اپراتور در پیاده سازی استراتژی نشت و تغذیه موثر  شده است.

واقع شده و باعث کاهش فشار مدار اول به طور محسوسی می گردد. همچنین عملکرد به موقع سیستم های ایمنی نظیر 

HPIS و ECCآنالیز حساسیت بر روی ی گردد. در نهایت نیز ساندن آن به حاشیه ایمنی مباعث خنک سازی سیستم و ر
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زمان عملکرد اپراتور به منظور اعمال استراتژی نشت و تغذیه انجام شده و حداکثر زمان الزم برای دخالت اپراتور و کنترل 

 دقیقه برآورد گردیده است. 76حادثه 
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