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 ای اریانبیست و پنجمین کنفرانس هسته
گاه آزا -۱۳۹۷اسفندماه  ۲و  ۱  د اسالمی )واحد بوشهر(دانش

 در مدار اول نیروگاه بوشهر 59آهن   یویتهاکت یمدلساز

 شركت مهندسين مشاور افق هسته اي

 ، وحيد جمشيدي، جواد امامی، سيدحامد حسينی1زادهاحمدرضا طالب

 چکیده

  ناشی از محصوالت اکتیو شده در مدار اول می باشد. در این مقاله مدلی براي محاسبهدرصد دز دریافتی پرسنل نیروگاه اتمی  90
 به عنوان ایزوتوپ والد 58آهن  در مدار اول نیروگاه اتمی بوشهر ارائه شده است. بدین منظور ابتدا فرایندهاي نفوذ 59آهن  اکتیویته

در مدار اول مدل شده و با توجه به خصوصیات ترمودینامیکی و  هاي اکتیو شدن، انتقال و ته نشینی آنهاهو سپس را 59آهن 
در سیال خنک کننده و سطوح تجهیزات مدار اول مانند سطوح میله هاي سوخت و  59آهن  هیدرولیکی مدار اول، مقادیر اکتیویته

 توافق خوبی دارد FSARلوله هاي مبدل گرما محاسبه شده است که با مقادیر موجود در 

 corrosion products, activation، مدار اول یویتهاکت،  59 کلیدي: نیروگاه بوشهر، محصوالت خوردگی، آهنکلمات 

products 

 مقدمه

توان از کد  یمخصوص به خود را دارند که م یوشدهکد محاسبه محصوالت اکت یاتم یروگاهن يدارا يکشورها اغلب

COTRAN کد  یه،روس درCORA-II کد  ،متحده یاالتا درPACTOLE-3 کدفرانسه در ، ACE-II د ژاپن، ک درMIGA-

RT بلغارستان، کد  درDISER کد  وچک ي جمهور درCPAIR-P با توجه به سهم باالي محصوالت  پاکستان نام برد. در

اکتیو شده در دز دریافتی پرسنل، نیاز به وجود یک مدل ریاضی قوي براي شبیه سازي فرایندهاي خوردگی، اکتیو شدن و 

 نشینی آنها بر روي سطوح است. ته

ه صورت جزئی در اساس به وجود آمدن خوردگی فلزات در مایعات، حاللیت آنها است. جز طال و پالتین، همه فلزات ب 

هاي دیگر وابسته است. حاللیت فلزات ، غلظت اکسیژن و وجود یونPHشوند که این میزان حاللیت به دما، آب حل می

هاي مبدل گرمایی به علت دماي کم و خنک شدن سیال، حاللیت فلزات زیاد شده در آب با دما رابطه عکس دارد. در لوله
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هاي سوخت و گرم شدن ال حل می شوند. در راکتور به علت دماي باالي میلهو این فلزات به صورت جزئی درون سی

شوند. به همین خاطر و در طول عمر نشین میسیال، حاللیت کاهش یافته و این ذرات به حالت فوق اشباع رسیده و ته

گرم  10خه )ده ماه( حدود اي از انتقال این ذرات از مبدل بخار به قلب به راه می افتد که در طول یک چرراکتور، چرخه

. با داشتن میزان و نرخ خوردگی آهن [1]شود گرم نیکل از سطوح مبدل به سیال خنک کننده منتقل می 5کبالت و حدود 

از سطوح مدار اول به  58 آهنو روش هاي انتقال  WWER-1000 [2]در مدار اول  59آهنبه عنوان ایوزوتوپ والد 

در سیال خنک کننده و سطوح مختلف مدار اول را به دست  59آهنتوان اکتیویته یم [3]سیال خنک کننده و برعکس 

  آورد.

 روش كار

تواند به دو حالت در سیال  وجود داشته باشند: ذره و یون. محصوالت خوردگی بعد از مدتی بر روي سطوح آهن می

دهند ) تقریبا در زمان تست گرم نیروگاه این الیه به وجود آمده و مقدار اولیه محصوالت خوردگی اي را تشکیل میالیه

که مانند الیه اي محافظ عمل کرده و مانع خوردگی بیشتر سطح آید( در سطوح و در سیال از این مقدار به دست می

گیرد و شود. بعد از تشکیل الیه محافظ انتقال محصوالت خوردگی از سطح به این الیه فقط از طریق یون صورت میمی

و یا در درون سیال نشین شوند توانند بر روي سطوح تهها میکنند. این یونپس از عبور از این الیه، به سیال راه پیدا می

نشین شوند. همچنین بر اثر تغییرات سرعت سیال و به اي تهباهم ترکیب شده و به صورت ذره در بیایند و به صورت ذره

بر اثر  58آهناي از الیه محافظ جدا شوند. توانند به صورت ذرهوجود آمدن تنش در سطوح، محصوالت خوردگی می

شوند و با داشتن نرخ واپاشی مشخصی در مورد مابقی خصوصیات مانند دیل میتب 59آهندریافت نوترن در قلب به 

بر روي سطوح و در سیال خنک کن مدار اول، میتوان با  58آهنکنند. بنابراین با بدست آوردن مقادیر عمل می 58آهن

احیه در نظر گرفته چهار ن 59آهن سازي انتقال را هم بدست آورد. براي مدل 59آهن تعریف ضریب مشخصی اکتیویته 

 شود:می

دارد. ناحیه  آهندرصد  68است که  08Kh18N10Tهاي مبدل گرما که از جنس استیل سخت شده ، سطوح لوله1ناحیه 

 درصد آن اهن است. 95است و  10GN2MFA خط لوله سرد  که از جنس استیل 2

 آهن دارد. درصد 0.05سطوح غالف سوخت که از جنس آلیاژ زیرکونیم است که  3ناحیه  

 که از جنس خطوط لوله سرد است..  استگرم  خط لوله نیز 4ناحیه  
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در هر ناحیه ذرات و یونها می توانند بر روي سطح ته نشین شوند یا در سیال به صورت محلول باشند بنابراین در هر 

node 4  کند. را تولید می 58آهنیک نرخ خوردگی داریم که  2و  1حالت آهن وجود دارد. در ناحیه 4معادله براي

 12.48ایزوتوپهاي آهن در هر ناحیه می توانند بر روي سطوح ته نشین شوند یا در سیال باقی بمانند. به علت اینکه در هر 

کند و جریان بسیار درهمی در مدار اول وجود دارد، غلظت ایزوتوپهاي آهن در سیال ثانیه سیال یکبار مدار اول را طی می

قریبا ثابت می ماند منتها تغییر وضعیت در حالت ذره اي و یونی را در سیال خواهیم داشت که این اتفاق بر ناحیه ت 4هر 

در سطوح قلب، سطوح لوله هاي سرد و گرم و  58آهندهد.براي موازنه جرم اثر اختالف دماي باال در مدار اول رخ می

 سطوح مبدل داریم : 

1
l lSD PD

dI
CR Pth

dt
     (1) 

2
2 2 2 2

dI
SD PD ER SR

dt
     (2) 

3
3 3 3 3

dI
SD PD ER SR SC

dt
      (3) 

4
4 4 4 4

dI
SD PD ER SR

dt
     (4) 

1,2,3,4 2,3,4
fdI

CR SD SR SP SF SC
dt

       
(5)  

2,3,4 1,2,3,4

pdI
ER PD SP Pth

dt
     

(6)  

 (moleدر سیال) 85آهنمقدار ذرات  pI، (mole)در سیال 85آهنهاي مقدار یون fI(، mole) در سطح هر ناحیه 85آهنمقدار  iIکه 

 شوند:تعریف می 1است. مابقی ترم هاي مربوط به معادالت باال در جدول 
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 تعریف فرایندهای مدل -1جدول

 عالمت
 مرجع رابطه مفهوم

iSD 
 i یهبر سطوح ناح یونها ینینرخ ته نش

.( )i i i i sat iSD hds A I I  [3] 

iSR 
 i یهسطوح ناح از یونها رها شدننرخ 

.( )i i i i sat iSR hrl A I I  [3] 

iPD 
 iنشینی ذرات بر سطوح ناحیه  نرخ ته

.( )i i i i sat iPD hdsp A I I  [3] 

iER 
 i یهسطوح ناح ازذرات  ساییده شدننرخ 

i i iER k I [2] 

CR 
 نرخ خوردگی

CR
t


 

[2] 

SP 
2 ناحیه فوق اشباعنرخ تبدیل شدن یونها به ذرات در 

.( )sp i satw iSP k I I  [3] 

SF 
 TC 60-90نرخ تسویه یونها در سیستم تسویه 

purifiction fSF k I [4] 

thP 
 نرخ ترموفریس ذرات

th th iP k I [2] 

SC 
 نرخ پراکندگی از سطح بر اثر برخورد نوترون قلب

SCAT nSC Y  [3] 

 شماتیک فرایندهای باال را نشان می دهد: 1شکل 
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 در مدار اول 58شماتیک فرایندهاي مد نظر براي مدل سازي آهن  -1شکل 

شود كه خصوصیات این تبدیل در جدول تولید می 59آهنبا برخورد نوترون به  58آهن: 59آهنتخمین اکتیویته 

 قابل مشاهده است. 2

 59و 55آهنو تولید  58و 54آهناکتیو شدن  -2جدول 

Parent 

Isotope 

Natural 

Abundance% 

Activation Cross Section (barn) Neutron 

Reaction 

Activated 

Daughter Isotope 
Half Life 

Thermal Epithermal Fast 

Fe-58 0.3 1.14 0.1 0 (n,γ) Fe-59 44.51 day 
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كند بنابراین می توان فرض كرد كه به ثانیه سیال مدار اول یکبار مدار را طی می 12با توجه به اینکه هر 

نسبت حجم قسمت قلب به نسبت مابقی مدار اول ذرات و یون ها در معرض چشمه مستقیم نوترون هستند 

دن وچون ایزوتوپهای آهن در خصوصیات شیمیایی و فیزیکی تفاوتی با هم ندارند بنابراین به نسبت اكتیو ش

 :داریم 58آهندر سیال و سطوح به دست خواهد آمد. برای اكتیو شدن  59آهندر قلب، اكتیویته  58آهن

(1 )te
a








 

(7) 

است كه البته این ضریب باید  )s-1( ثابت واپاشی  λضریب اكتیواسیون،  α،   85آهنضریب اكتیو شدن  aكه 

 است ضرب گردد. 0.05در نسبت حجم سیال درون قلب به حجم سیال مدار اول كه تقریبا 

 نتایج: 

در  59آهن براي حل معادالت، اکتیویته  2با قرار دادن پارامترهاي مورد نیاز مدل و استفاده از روش رانگ کوتاي مرتبه 

به  3و  2روز( طبق جدول  292خطوط سرد و گرم براي یک چرخه )سیال، سطوح سوخت، سطوح مبدل و سطوح 

 دست می آیند.

 روز( 292چرخه ) یک يبرا به صورت ذره و یون یالسدر  59آهناکتیویته  -2جدول

Activity of Fe-59 (Bq/m3) 

Colloids 

7.68E+03 FSAR[4] 

7.17E+03 Calculated 

Ions 

5.73E+04 FSAR[4] 

5.21E+04 Calculated 

Total 

6.50E+04 FSAR[4] 

6.42E+04 Calculated 
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 روز( 292چرخه ) یک يسطوح سوخت، سطوح مبدل و سطوح خطوط سرد و گرم برادر  59 آهناکتیویته  -3جدول

Activity of Fe-59 (Bq/m2)  on Component of 

structure 

Reactor pressure vessel 

1.33E+07 FSAR[4] 

1.24E+07 Calculated 

Tubes bundle of SG 

3.70E+06 FSAR[4] 

3.67E+06 Calculated 

 گیری:بحث ونتیجه

در مدار اول خنک کننده براي نیروگاه اتمی بوشهر انجام شد و با قرار  58آهندر این مقاله، مدل سازي تولید و انتقال 

دادن پارامترهاي ترمودینامیکی و ترموهیدرولیکی مدار اول، پارامترهاي مربوط به خواص آلیاژهاي به کار رفته در مدار 

در سیال خنک  58آهندار اول و پارامترهاي مربوط به خواص شیمیایی و الکتروشیمیایی ذرات در سیال خنک کننده، مق

و تاثیر زمان گذر از  58آهنکننده و سطوح سوخت و مبدل گرما به دست آمد. با در نظر گرفتن ضریب اکتیو شدن 

درصد با مقادیر ذکر شده در گزارش  30در سطوح و سیال مدار اول محاسبه شد که در حدود  59آهنقلب، اکتیویته 

این تفاوت اینست که در گزارش ایمنی نیروگاه مقادیر اکتیویته براي چرخه اول ایمنی نیرگاه بوشهر تفاوت دارد. علت 

داده نشده است. بلکه براي بیشترین حالت ممکن یعنی در سیکل تعادلی نیروگاه گزارش شده است که با توسعه مدل 

ن مقادیر اثرگذارند بدست آورد. هایی که در ایهاي بعد با درنظر گرفتن کلیه فعالیتمی توان مقادیر اکتیویته را در سیکل

توان از آن به منظور محاسبه اکتیویته سایر محصوالت خوردگی اکتیو شده در مدار اول نیز با توسعه مدل تهیه شده، می

 استفاده نمود.
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