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

بوشهر با  ی نیروگاه هسته ایکننده در استخر سوخت مصرفحادثه از دست رفتن خنک یسازهیشب

  RELAP5/MOD3 کد استفاده از
 

  (2) دیسعریام ،یرانیش – (2)گل نرگس، سارا  -(1) *لیخل دیس ان،یموسو
 

 یاهسته یمنیپژوهشکده راکتور و اعلوم وفنون هسته ای، پژوهشگاه  ،اتمی ایران یسازمان انرژ 1
  گروه راکتور ،یاهسته یدانشکده مهندس ،یبهشت دیدانشگاه شه 2

 چکيده:
در  کافی اطالعات نداشتن نشان داد که 1امیفوکوشدایچی کم است، اما حادثه  یاحتمال وقوع حادثه در استخر سوخت مصرفگرچه 

 سوخت حادثه در استخر شرفتیاز پ یریجلوگ یخواهد شد. زمان الزم برا یبندو خارج از زمان فیباعث عملکرد ضع نهیزم نیا

از نشت مواد  مانع ر راکتورمتعدد د 2. از طرفی وجود سدهای ایمنیاست ادیزراکتور برخی حوادث مربوط به  با سهیدر مقا یمصرف
که در  شودیم ویواکتیالف مانع از نشت مواد رادغتنها پوشش  یمصرف سوخت استخر می گردد، ولی در اطراف طیبه مح ویواکتیراد

 لهیبه وس نیروگاه بوشهر یمصرف سوختمقاله استخر  نیخواهد بود. در ا دتریشد سوخت مصرفی در استخر حادثهعواقب  نتیجه
شده  سهیمقا FSAR جیرخدادها و شدت عواقب با نتا یتوال یبندزمانمدل شده است و در حالت پایا و حادثه  RELAP5کد 

 .است
  ستخرا سوخت در بیآس ،از دست رفتن خنک کننده ، حادثهRELAP5 ا کدب یسازهی؛ شبیمصرف یها: استخر سوخت :کلمات کليدي 
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Abstract: 
Although the risk of an accident in the storage fuel pool is low, but the incident in Fukushima Deiichi showed that 

lack of information in this field will cause poor performance and out-of-date scheduling. The time it takes to avoid the 

accident progresses in the SFP3 compared to the reactor is so high. In other hand, existing different safety barriers 

in the reactor keep away from release of radio nuclides. While in SFP only fuel cladding is the safety barrier, therefore 
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the consequences of the occurrence in the SFP will be more severe. In this paper, the SFP of Bushehr NPP in steady 

state and accident are modeled by RELAP5 code and the sequence of events and severity of consequences have been 

compared with the results of the FSAR. 
 

Key words: Spent Fuel Pool of Bushehr NPP, Simulation with RELAP5, accident of loss of coolant, Damage 

of spent fuel in pool 

 

 مقدمه:

 هیتعب یمصرف یهاپردازش مجدد، استخر سوخت ای ییمصرف شده تا قبل از دفع نها یهاموقت سوخت یسازرهیذخ یبرا

. در صورت ردیگیمصرف شده صورت م یهااز سوخت یدیشده است که توسط مدار خنک کننده برداشت حرارت تول

 .شودیم ادیها به شدت زسوخت یو دما رودیدست م ازقطع مدار خنک کننده، آب استخر  ایشکست در محفظه سوخت 

توجه به  ما،یکم است، اما وقوع حادثه فوکوش یاگرچه احتمال حادثه از دست رفتن خنک کننده در استخر سوخت مصرف

 لهیبه وسمصرفی  سوختاستخر  یمتناسب با طراح یسازهیو اقدامات الزم بعد از رخداد را با شب رانهیشگیپ یعملکردها

ست رفتن خنک دمقاالت متعددی برای شبیه سازی حادثه از  داد. شیافزا شیپز ا شیموجود را ب یکیدرولیترموه یهادک

 کننده در نیروگاههای هسته ای بچاپ رسیده است.

 

 :سوخت مصرفی نيروگاه بوشهر ستميس یمعرف

ستخر سوخت که در ارتفاع نیروگاه شده مصرف یهاسوخت محفظه  کنار رد ۷.۴۵۰بوشهر پس از خروج از راکتور به ا

ست، منتقل م یمنیا شده ا سوخت طیحفاظت مح لیبه دل .شوندیواقع  سازاطراف از تابش   ۸ها حدود آن یها و خنک 

 .[1]داردها قرار سوخت یبرمترمکعب، در باال گرم1۶ متر آب بوردار با غلظت

ور که استخر ساختمان استخر و محفظه راکت ی.سازه ها باشدیممتر  1۴.۰۵ آن مترمربع و ارتفاع ۹۹.۷۵استخر  سطح کل

 یرو استخر، رونیبمحیط به  ویواکتیمواد راد یاز عدم نشت نانیاطم یبرا .در آن واقع است از بتن مسلح ساخته شده است

است که  شده یطراح ییپوشش مخازن سوخت به گونه ا. استاستفاد شده  یمقاوم در برابر خوردگ لیورقه استاز بتن 

 .[1]سوخت به آب استخر وجود نداشته باشد ویواکتیراد باتیاحتمال نشت ترک

سوخت،  یمجموعه ها ینگهدار ی( برایبه صورت مثلث متریلیم 3۰۰) کم یها 1قفسه فشرده با گام 1۰استخر سوخت  در

و  دهید بیآس یمجموعه سوخت ها ینگهدار یقفسه برا 2جاذب و سموم راکتور،  یها لهیم ینگهدار یقفسه برا ۶
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 کی یاضطرار رهیبه عالوه ذخ سال ۹تا  دهمصرف شهای سوخت  یسازرهیذخ یوجود دارد که حداقل برا ینشت یدارا

با توجه به زمان ماندن در  یاستخر سوخت مصرف یاست. هرکدام از قفسه ها یکاف مجموعه سوخت( 1۶3) قلب کامل

 های توان یکه از راکتور خارج شده اند دارا یبازه و مدت زمان نیراکتور در ا یکارتوان  ،)برن آپ سوخت ها( راکتور

 وبیمع یسوخت هارا نشان می دهد.  و ابعاد آنها یسوخت مصرف یریجاگ یقفسه هانمودار  1شکل .باشندیم یمشخص

در قفسه  ییارهیسوخت دا یاز راکتور خارج شده اند در شکل به صورت مجموعه ها ییکه بعد از شناسا ینشت یو دارا

 .[1]اندشده دهیبا ابعاد کوچکتر چ ییها

 دیسوخت مصرف شده نبا یمحفظه ها یو حداقل سطح آب باال باشدیم وسیدرجه سلس ۷۰تا  ۵۰ نیآب استخر ب یدما

 یکانال برا . چهارردیگ یپرسنل خدمات صورت م یالزم برا یکیولوژیمحافظت ب طیشرا نیمتر باشد که با ا 3کمتر از 

کانال ها در  ریبا فلسفه کمک به سا یدر نظر گرفته شده است، خنک سازسوخت های مصرفی استخر  یخنک ساز

مجهز شده  یمبدل حرارت کیپمپ و  کیهر کانال به  شده است. یطراح  1یکانال و اصل افزونگ کی یصورت خراب

آب استخر را تا حدود  یحرارت مبدلکنند و  یپمپاژ م یهر پمپ آب استخر را به مبدل حرارت گانهاست که به صورت جدا

 .[1]گرداندیمز خطوط لوله به استخر با لهیکند و به وس یگراد خنک م یدرجه سانت ۵۰

 
 [3]استخر سوخت یقفسه ها .1شکل
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 :از دست رفتن خنک کننده در استخر سوخت هاي مصرفی حادثه

 شوندیسوخت باعث گرم شدن آب استخر م یاز مجموعه ها یدیتول یگرما ،خنک کننده ستمیدست رفتن س در حادثه از

 یها لهیم یو آب باال کندیآمدن م نییوسطح آب استخر شروع به پا رخ میدهدش شجوپدیده آب استخر درکه  ییتا جا

 ونیداسیکسابرسد، واکنش  نیدرجه کلو 11۰۰سوخت  به حدود  یهالهیدرجه حرارت م کهی. هنگامشودیم ریسوخت تبخ

 برد،یرا باالتر م الفغسوخت و  یدما ونیداسیاز واکنش اکس یدیتول یو گرما ابدییم شیموجود افزا یهابا هوا و بخار

تجمع  ه بااست ک دروژنیواکنش گاز ه نیا یو محصول جانب شده ومیرکونیالف زغ شیدما باعث اکسا شیافزا نیادامه ا

 .[2]گرددیم جادیاطراف ا طیبه مح ویواکتیگنبد راکتور احتمال وقوع انفجار و نشت مواد راد ریآن در ز

 :RELAP5/MOD3 کد

نوشته  ۷۷ رترنتحت فُ Idaho National Engineering Laboratoryسط تو  1NRCبه سفارش   5RELAPکد 

 یگذرا عیاز وقا ییابازه گسترده یسازهیآب سبک و شب یهاراکتور یگذرا یهاحالت زیآنال یکد برا نیشده است. ا

به کار  کندانس رقابلیغ یکه شامل مخلوط بخار، آب، گازها یارهستهیو غ یاهسته یهاروگاهیدر ن ییو گرما یکیدرولیه

 دارد.  یاژهیحوادث گذرا کاربرد و نیکننده راکتور در حرفتار خنک یسازهیشب یکد برااین . رودیم

 ده از با استفانوشته شده است که  یدوفاز یهاستمیس یبرا یرتعادلیمدل ناهمگن و غ کیبر اساس  RELAP5 کد

 ستمیس یاضیرمعادالت  دهد.می حوادث گذرا را انجامترموهیدرولیکی  محاسبات ،عیو سر یضمن یعددحل  یهاروش

و  یورود یبتواند خطا به کاربر است تا مکک یبرا یچک کردن ورود تیقابل یاند. کد دارابا ساختار کد کوپل شده

کننده در استخر  مدل کردن حادثه از دست رفتن خنک یکه از کد ذکر شد برا ییهاتیقابل با. را کشف کند هایناهماهنگ

 باشد. نهیگز نیبهتر تواندیم RELAP5شک کد  یب یسوخت مصرف

 روش کار:

 نیبوشهر با درنظر گرفتن بدترنیروگاه سوخت موجود در استخر سوخت  یمجموعه ۶۹۴ یبرا 12رابطه با استفاده از 

که در مجموع توان  دیمختلف محاسبه گرد یهاقفسه یهاسوخت یهاتوان قفسه استخر پر از سوخت باشد، 12حالت که 

                                                           
1 Nuclear Regulatory Commission 

2 Decay Heat Formula 
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ها که سوخت یمدت زمان 𝑇𝑠راکتور و  ازها مدت زمان خروج سوخت t𝑠 1رابطه در  مگاوات محاسبه شد. 1۹.۴۸استخر 

 .[3]راکتور است یاتیتوان عمل  𝑝0 در راکتور بوده اند و

𝑝 = 𝑝0 × 0.0622[𝑡𝑠
−0.2 − (𝑡𝑠 + 𝑇𝑠)

−0.2]                                                                     (1) 

خارج شده از قلب راکتور  یهاسوخت مدل شده است و لوله ۵در  یسال متوال ۶ یسوخت مصرف شده برا یهامجموعه

 زین 1۶۰لوله شمارهو در  اندگرفته یجا 1۵۰لوله شمارهمجموعه سوخت است در  1۶3که شامل  یاضطرار طیدر شرا

 یمحور کنترلی حجم ۸به  لوله گرفته است. هر قرار باشند،یمجموعه سوخت م ۵۴که  ینشت یو دارا وبیمع یهاسوخت

 داغ یهاقفسه یعنی .استشده نییتعلوله ها به  یورود دبی زانیبراساس توان هر قفسه مده است که دیگر میتقس یمساو

آب اطراف  ی. برا[2]شودیم ادیبه باال ز نییاز پا لوله هر یحجم مساو ۸ یو دما شوندیخنک م یشتریآب ب زانیتر با م

ها سوخت یآب باال ،ه استنظر گرفته شد هادرلوله ریبا سا 1یبدون تبادل جرم جانب 2۰۰لوله شماره زیسوخت ن یهاقفسه

 یمتر متصل شده است، باال ۸ارتفاع  اب 3۰۰لوله شمارهاستخردر  یمتر به آب باال ۰.۹2 با ارتفاع ۷۰۰-2برنچ لهیبه وس

 یتالش برا نیشتریب .استنشان داده شده است در ارتباط  ۹۰۰شماره که با یمنیمحفظه ا ریاطراف ز طیاستخر با مح

 یبندگره 2شکل شکل ممکن صورت گرفته شده است. نیترکارانهبه محافظه تیحادثه به واقع یسازهیبودن شب کینزد

 .دهدینشان م داده شد را حیکه در باال توض

 
 RELAP5درکد یاستخر سوخت مصرف یبند.گره2شکل

                                                           
1 Cross Flow 

2 Branch 
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 :ایپا نتایج

ستخر م یمتر ۸ از ارتفاع هیبرثان لوگرمیک 1۷۰ یحالت آب با دب نیدر ا  یمتر 1۶.۷در ارتفاع یدب نیو با هم شودیوارد ا

 یهاستتوخت یمتر آب باال3ستتطح آب استتتخر ثابت بماند و حداقل  دیبا داریپا طی. در شتتراگرددیاز استتتخر خارج م

ثابت ماندن سطح آب  ،3در شکل  .است شکل های زیر آمدهدر  ایحالت پا یسازهیشبنتایج  مصرف شده موجود باشد.

را به استخر  یو خروج یآب ورود یدب ۴شکل دیده می شود.سوخت  یهامجموعه یباال یمتر ۷.۸2 در ارتفاع استخر

کانال و در کانال آب  نی،در سردتریدیتوان تول نیشتریکه ب آب استخر در سه کانال داغ یدما ۵شکلدر  می دهد.نشان 

ستخر یعبور ست که به دل لفمخت سطح ۸در )کنار گذر(  اطراف ا شده ا سم  آب در تمام  یهمرفت انیجر لیهر کانال ر

 .شودیمشاهده نم هالکانا نیب یادیز یاستخر تفاوت دما

  
 کنندهخنک ستمیس یوخروج یآب ورود ی. دب۴شکل                         ایپا طی.سطح آب استخر در شرا3شکل
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 ارتفاع مختلف سوخت ۸آب در ی.دما۵شکل

 

 

 :حادثهنتایج 

ستخر برا یآب ورود یدبسناریو  نیدر ا ستخر با گردش طب شودیها قطع مخنک کردن سوخت یبه ا یا  یعیآنگاه آب ا

آب  یدما ویست ن یسوخت داغ کاف یهامجموعه یسازخنک یبرا انیجر نیاما ا شودیخنک م یهمرفت انتقال حرارت

 ۶در شکل کندیشدن م ریآب استخر شروع به تبخ . سپسرسدیم نیکلو 3۷۰اشباع حدود  یتا به دما رودیاستخر باال م

ست یدما راتییتغ شاهده ا ستخر قابل م سه یآب باالبتدریج  .آب ا سمت باال تبخیرها قف سه یشده و ق سط قف ها تو

 ادیبه شتتدت ز)بدلیل لخت شتتدن آنها(  هاقستتمت نیستتوخت در ا یو دما شتتودیاز بخار و هوا پوشتتانده م یمخلوط

شده اند هاکه قفسه یآب را تا زمان یعیطب ردشگ ۷در شکل. ] ۴[شودیم شان داده شده است، هنوز لخت ن از آن  بعد ن

 یرخ داده برا یهادهیالف، پدغ شیکستتتاقبل از شتتتروع ا یتا دما RELAP5کد . ابدییآب خاتمه م یعیگردش طب

 یهاواکنشبدلیل  نیکلو12۰۰باالتر از  یاما در دماها نماید، محاستتتبه می یآنها به درستتتت یدما شیها و افزاستتتوخت

گردد،  ریها تبخقفسه نییآب تا پا ی. وقتدنباشیدما قابل استناد نم نیبعد از ا RELAP5نتایج کد  ،در سوخت ییایمیش

 ،قفسه ها مهیتا ن یها کندتر خواهد بود اما وقتسوخت یدما شیافزا بیو ش شوندیهوا خنک م یعیگردش طبا ها بقفسه

سه نیدر ب تواندیگردش هوا نم نیآب وجود دارد ا شدت ب یدما شیافزا ،ها برقرار گرددقف صورت  یشتریسوخت با 

 .ردیگیم

                                                
 ها قفسه نیآب ب یعی.گردش طب۷شکل                         آب استخر در حادثه یدما راتییی.تغ۶شکل    
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استخر سطح خالی شدن  ۹شکل سطح مختلف را نشان می دهد. ۸کانال در  نیترالف در داغغ یدما راتییتغ ۸در شکل

 است. های ابتدایی حالت پایا برقرار بودههد که در زمانکننده را نشان میاز خنک
 

 

         
 آب استخر توزیع سطح . ۹شکل                  کانال نیترمختلف درداغ سطح ۸الف در غ ی. دما۸شکل

 بحث و نتيجه گيري:

ستفاده از س یساز هیشببه  RELAP5کد با ا ست رفتن  صرفخنک ستمیحادثه از د سوخت م ستخر  نیروگاه  یکننده در ا

شهر شد بو سته یبرا.پرداخته  سب با دب لوله هایگوناگون  یهاسوخت مختلف با توان یهاب خاص در  یجرم یهایمتنا

 طیمتناستتب با شتترا اتیفرضتت مامت.دیستتوخت در ارتفاعات مختلف لحاگ گرد یهالهیم یدما شینظر گرفته شتتد و افزا

با  ای. در حالت پارفتیشتتکل ممکن صتتورت پذ نیتربوشتتهر به محافظه کارانه مصتترفی نیروگاه استتتخر ستتوخت یواقع

انجام شد و در حالت حادثه با قطع  یسوخت به درست یهاورورد و خروج آب خنک به استخر برداشت حرارت از بسته

شاهد افزا یآب ورود یدب ستخر  سوخت ستخرآب ا یدما شیبه ا صرف یهاو  کامل  ریتبخ یبرا یو زمان کاف میبود یم

ی حادثه در استخر سوخت مصرف یبرا هابا محاسبات روس جیو نتا دیسوخت لحاگ گرد یهاقفسه نییآب استخر تا پا

 را اثبات گرداند. یسازهیو قابل قبول بودن شب دیگرد سهیمقا 1در جدول

 بوشهرمستندات نیروگاه ی نتایج شبیه سازی با : مقایسه1جدول
 

 پارامترهای/نتایج
 RELAPمحاسبه شده توسط

(s) 

 محاسبه شده د جینتا

 (sگزارش روس ها )

 درصد خطا

% 

 ۰.۰2۹۶۷ ۷۹۴۸.2 ۷۷12.۴ زمان الزم تا رسیدن به دمای اشباع

 ۰.۰۴311 ۹3۶۴۴.1 ۸۹۶۰۷ استخر رآبیتبخ یزمان الزم برا
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از دست رفتن آب اطراف  یزمان الزم برا

 ۰.۰۹۸۵ 1۰1۵۹2 111۶۰۰ سوخت یهافسهق
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