
 

1 
 

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

ای بوشهر و تاثیر نیروگاه هسته 3و  2واحدهای  Passiveهای ایمنی اطمینان سیستمآنالیز قابلیت

 PSA در مطالعات LOCAها در پیشگیری از ذوب قلب ناشی از حادثه آن

 *جمشیدی، محمدجواد -مسعود دختمحسن

 ایسازمان انرژی اتمی، شرکت مهندسین مشاور افق هسته

 چکيده:

سل +یکی از مهمترین تفاوت ستم 3های راکتورهای ن سی شین، تعبیه متعدد  سل پی ست. واحدهای جدید  Passiveهای ایمنی با راکتورهای ن ا

-JNG50 هایخواهند بود. در این تحقیق دو سیستم پسیو جدید با نام AES-92روسی با نام  3ای بوشهر از نوع راکتورهای نسل+نیروگاه هسته

گردد. به منظور بررسبببی کارایی و مورد مطالعه قرار گرفته و از روش آنالیز درخت خطا قابلیت اطمینان آن ها محاسببببه می 50JNB2-80و  801

ستم سی ش LOCAحادثه آغازگر از نوع  10ها در ایمنی نیروگاه،  نقش این  شگیری از عواقب ده و تاثیر کارکرد و عدم کارکرد آنمدل  ها در پی

شان می PSAشود. نتایج آنالیز این حوادث آنالیز می ستمن سی شی از مجموعه حوادث  هادهد که با کارکرد این  تا  LOCAفرکانس ذوب قلب نا

 درصد بهبود خواهد یافت. 98
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Reliability analysis of BNPP2-3 passive safety systems and evaluating their 

capability to prevent the core damage due to LOCA accident in PSA study 

Mohsendokht, Massoud; Jamshidi, Mohammadjavad* 

AEOI, Ofogh Consulting Engineers 

Abstract: 

One of the most important difference between the 3+ generation of NPPs and the previous ones is the implementation 

of multiple passive safety systems. The new units of BNPP are the Russian 3+ generation of NPPs under the name of 

AES-92. In the current research, the reliability analysis of two new passive safety systems, JNG50-80 and JNB50-80, 

has been conducted with the application fault tree analysis. In order to find out the capabilities of the systems to 

prevent the core damage, 10 types of LOCA initiating event have been modeled. The results of PSA study shows a 98 

percent reduction of core damage frequency.   

                                                           
1 System of second and third stages hydro accumulators. 

2 Passive heat removal system. 
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 :مقدمه

ها مطرح این نوع از نیروگاهای همواره به عنوان یک موضوع اساسی و حساس در طراحی ایمنی راکتورهای هسته

 16000ن به میزان تقریبًا های پیشیای نسلهای هستهبرداری نیروگاهبا توجه به تجربه کسب شده از بهرهبوده است. 

. در این [1]معروف هستند 3راکتورهای جدید معرفی و آماده ساخت شدند که به راکتورهای نسل +سال،  راکتور

از جهت بهبود سطح ایمنی و کارایی  2های نسل ای نیروگاههای هستهحوادث و فاجعه نسل از راکتورها، تجربیات

، تمرکز بیشتری 3در طراحی راکتورهای نسل+ مورد توجه قرار گرفته و تغییرات الزم و ضروری لحاظ گردیده است.

حادثه را به طور ودسازی محدقابلیت کنترل و  Passiveهای ها، سیستمشده و در برخی از آنپسیو های روی سیستم

های پسیو با توجه به عدم اتکا به انرژی الکتریکی یا مکانیکی طبق مطالعات تخصصی انجام شده سیستمکامل دارند. 

کننده های متعدد حاوی خنککبا تعبیه .[2]و همچنین عدم دخالت اپراتور از قابلیت اطمینان باالیی برخوردار هستند

ها در کنترل حادثه و همچنین طراحی ای فشار به منظور ورود ترتیبی آنپله تنظیمبوریک و سیدبا غلظت نسبتًا باالی ا

کننده نهایی از جمله تغییرات قابل توجهی در صورت از دست رفتن خنک خنک برای مولدهای بخار-هواحرارتی چاه

-AESو از نوع راکتورهای  3ز نسل +واحدهای جدید نیروگاه بوشهر نیز ا توان مشاهده کرد.می 3است که در نسل +

و  JNG50-80های نیروگاه بوشهر با نام 2. در این تحقیق، دو سیستم بسیار مهم پسیو واحد [3]روسی هستند 92

است. به منظور  ها از روش درخت خطا محاسبه شدهاطمینان آنمورد بررسی قرار گرفته و قابلیت JNB50-80سیستم 

در راکتور  LOCAها در پیشگیری از ذوب قلب، انواع مختلف حادثه ها در حوادث و نقش آنبررسی کارایی این سیستم

AES-92  ها محاسبه شده استاین سیستممدل گردیده و فرکانس ذوب قلب در دو حالت کارکرد و عدم کارکرد . 

 :روش کار

واحدهای جدید بوشهر به روش  AES-92راکتور  JNB50-80و  JNG50-80اطمینان دو سیستم پسیو در این تحقیق قابلیت

مورد  LOCAهای حادثه ها در پیشگیری از ذوب قلب راکتور در تمامی حالتتحلیل درخت خطا محاسبه شده و نقش آن

 گیرد.ارزیابی قرار می
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 :JNG50-80شرح سیستم 

نگام حوادث نشتی هواحدهای جدید نیروگاه بوشهر در  AES-92در راکتور  ECCSآکوموالتورهای فاز دوم و سوم سیستم 

ف پردازد. از وظایمگاپاسکال وارد عمل شده و به تزریق محلول بورون می 1.5از مدار اولیه و با رسیدن فشار قلب تا 

 توان به موارد زیر اشاره نمود:اصلی این سیستم می

در هنگام  1به قلب راکتور به منظور برداشت حرارت باقیمانده gr/kg 20-16تغذیه پسیو محلول بوردار با غلظت -

ساعت نخست برای آکوموالتورهای فاز دوم  24)تا  ECCSهای اکتیو نشتی از مدار اولیه و از کار افتادن سیستم

 ساعت بعد برای آکوموالتورهای فاز سوم( 48و تا 

ام حادثه به منظور حفظ 72ام شروع حادثه تا ساعت 24از ساعت  2تامین محلول بورون در حوادث فراطراحی -

 ؛کننده در داخل قلبسطح خنک

و چاه بازرسی داخلی راکتور در هنگام  3کننده مورد نیاز برای پر کردن فضای خالی راکتورتامین خنک -

 ؛ذاریگسوخت

 . 5کننده نهاییو از دست رفتن خنک 4تغذیه استخر سوخت در حوادث فراطراحی از جمله خاموشی کلی -

خط مستقل  4از دو زیر سیستم آکوموالتورهای فاز دوم و سوم تشکیل شده است که هر کدام شامل  JNG50-80سیستم 

مربوطه  شیرهایها و مترمکعب، لوله 120از دو آکوموالتور با گنجایش JNG50. هر خط از فاز دوم سیستم [4]باشندمی

مترمکعب توانایی آبرسانی  960آکوموالتور در خطوط چهارگانه به میزان  8گردد. در کل فاز دوم با احتساب تشکیل می

فاز دوم  JNG50سیستم های دهد. لولهشمایی ساده از آکوموالتورهای فاز دوم را نمایش می 1به قلب را داراست. شکل 

                                                           
1 Residual heat 

2 Beyond Design Basis Accident 

3 Reactor cavity 

4 Station Blackout 

5 Loss of Ultimate Heat Sink 
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و از دو خط دیگر به  1یا همان آکوموالتورهای فاز اول از دو خط به قسمت باالیی راکتور 10JNG-40از طریق سیستم 

 LOCAگردد. در صورت رخداد حادثه گردد که بسته به نوع حادثه محل تزریق تعیین میمتصل می 2قسمت پایینی راکتور

به قلب متصل شده و  Passiveشیرهای مگاپاسکال، آکوموالتورهای فاز دوم توسط  1.5ه و با رسیدن فشار مدار اولیه ب

گیرد. در حالت اتمام آکوموالتورهای فاز دوم، آکوموالتورهای فاز سوم توسط فرمان کننده به آن صورت میتزریق خنک

ساعت قابلیت تزریق  48گردد و تا زریق میهای متصل به آکوموالتورهای فاز دوم به قلب تاپراتور باز شده و از طریق لوله

مترمکعب و در  60از سه آکوموالتور با گنجایش  JNG50-80به قلب راکتور را داراست. هر خط از فاز سوم سیستم 

مترمکعب موجودی در  720مترمکعب تشکیل شده است. با احتساب چهار خط موازی از فاز سوم، به میزان  180مجموع 

 در دسترس است.این آکوموالتورها 

در  JNG50-80سیستم ، 1شکل ه به شماتیک ساده شدهدهد. با توجرا نشان می JNG50-80درخت خطای سیستم  2شکل

ولوهای دام از چککصورتی از کار خواهد افتاد که یکی از ولوهای الکتروموتوری به حالت باز نتواند باقی بماند و یا هر 

 .باز نشوند مسیر خطوط متصل به قلبتعبیه شده در 

 

 

 JNG50-80: شماتیک ساده شده سیستم 1 شکل

                                                           
1 Collection chamber 

2 Pressure chamber 
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 JNG50-80: درخت خطای سیستم  2 شکل

 (:JNB50-80) سیستم برداشت حرارت پسیوشرح 

سیستم در شرایط زیر این به منظور برداشت حرارت باقی مانده از قلب راکتور طراحی گردیده است.  JNB50-80سیستم 

 شود:وارد عمل می

ساعت( در شرایطی که نشت از مدار اول صورت  72برای مدت زمان طوالنی تا ) ACاز دست رفتن تمام منابع  -

 نگرفته است؛

مولد بخار ساعت( در شرایط نشت از خط بخار  72نی تا )برای مدت زمان طوال ACاز دست رفتن تمام منابع  -

 ؛در داخل یا خارج از محفظه ایمنی

در شرایط شکست کوچک یا بزرگ در   ساعت( 72برای مدت زمان طوالنی تا ) ACاز دست رفتن تمام منابع  -

 مدار اول؛

 های برداشت حرارت اضطراری.خرابی قسمت اکتیو سیستم -

های طراحی کانال مجزا تشکیل شده است که مطابق شاخص 4از  JNB50-80های ایمنی، سیستم بر اساس ساختار سیستم

درجه  61.5. در شرایط بد محیطی )که دمای محیط بیشتر از [4]سازدکانال، معیارهای ایمنی را برآورده می 3عملکرد 

 JNB50-80. تنظیمات کنترلی سیستم توان نامی راکتور است %2ل برابر سانتیگراد است( ظرفیت برداشت  حرارت سه کانا

نگه دارد. هر مگاپاسکال  6.05تا مگاپاسکال  5.1را در محدوده مولد بخار فشار در حالت کارکرد، ای است که به گونه

ی هدایت ، دریچه های ورود و خروج هوا، شیرهای کنترل بخار و مجاردارای سه مبدل حرارتی JNB50-80کانال سیستم 

گردد. جریان هوا از خارج از محفظه هوا است. در مبدل حرارتی جریان بخار به وسیله هوا و در فشار اتمسفر خنک می

های حرارتی  و برداشت حرارت، از قسمت دیگر خارج ول مبدلاژهای ورودی وارد و با گذر از مایمنی از طریق دریچه
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اند. در زمان ها به منظور فعال کردن مبدل حرارتی تعبیه شدهده در کانالهای ورود و خرج هوا نصب شگردد. دریچهمی

های ورودی هوا بسته است، طراحی سیستم ها کامال باز است. هنگامی که دریچهاین دریچه JNB50-80عملکرد سیستم 

حالت آماده به کار سیستم شود. در های حرارتی وارد میای است که جریان کمی از به داخل کانال و اطراف مبدلبه گونه

JNB50-80  شود؛ این امر به آن علت است که در تا دمای مدار دوم گرم می مولد بخاربه واسطه ارتباط مستقیم با بخار

شمایی ساده از سیستم  3شکل شود. های ترموهیدرولیکی جلوگیری میاز بروز شوک JNB50-80زمان فعال شدن سیستم 

JNB50-80 دهدرا نمایش می . 

 

 passive: سیستم برداشت حرارت 3 شکل

سازی و تامین نیست. اما در شرایطی که سیستم خنک JNB50-80در حوادث مبنای طراحی نیازی به عملکرد سیستم 

دوم به صورت سیستم به منظور جلوگیری از افزایش فشار مدار این  ،عملکردش را از دست بدهد اضطراری مولد بخار

های ورود هوا در کانال باز قطع گردد دریچه ACهنگامی که تمام منابع و  LOCAدر حادثه  شود.خودکار وارد عمل می

تاثیر گذار مدار ثانویه تنها در قسمت   ،JNB50-80در مرحله اول عملکرد سیستم   شود.فعال می JNB50-80شده و سیستم 

د(. در ندهوظیفه برداشت حرارت را انجام می مانده مدار اول ندارد )آکوموالتورها شت حرارت باقیاست و نقشی در بردا

از طریق خطوط لوله آسیب ندیده  JNB50-80مرحله دوم هنگامی که دمای مدار دوم از دمای مدار اول کمتر گردد سیستم 

 دهد.میرا نمایش  JNB50-80درخت خطای سیستم  4شکلدهد. برداشت حرارت را انجام می
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 JNB50-80: درخت خطای سیستم 4 شکل

 نتایج:

 69ای به حساب آورد. این حادثه بیش از توان از مهمترین حوادث مبنای طراحی در یک راکتور هستهرا می LOCAحادثه 

بندی کلیه حوادث آغازگر مرتبط با دسته 1جدول بوشهر مشارکت دارد. AES-92درصد در فرکانس ذوب قلب راکتور 

LOCA بندی انواع حادثه با توجه به دسته .دهدرا با توجه به میزان قطر معادل نشتی و نوع آن نشان میLOCA درخت ،

رویداد هر کدام از این حوادث آغازگر به صورت جداگانه ترسیم و توسعه داده شد. به عنوان نمونه درخت رویداد حادثه 

 SAPHIREافزار به نمایش درآمده است. با استفاده از نرم 5در شکل LCM2و با کد  محفظه ایمنیمتوسط در داخل نشتی 

 JNG50-80 و Passive JNB50-80های کارکرد سیستمدر دو حالت کارکرد و عدم  LOCA حادثه تمامی انواع PSAتحلیل 

دهد. به منظور تحلیل بهتر نتایج، فرکانس ذوب قلب را نشان می PSAنتایج حاصل از آنالیز  2[. جدول5انجام شده است]

 بوشهر نیز ارائه شده است. 1در واحد  LOCAدر انواع حادثه 
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 : درخت رویداد حادثه نشتی متوسط5 شکل

 

 AES-92در قلب راکتور  LOCAبندی حوادث : دسته1جدول 

 LOCAهای حادثه شرح گروه کد حادثه

LCL1 ( 130نشتی بزرگ در داخل محفظه ایمنیm≤D<200mm) 

LCL2 ( 200نشتی بزرگ در داخل محفظه ایمنیm≤D<279mm) 

LCL3 ( 279نشتی بزرگ در داخل محفظه ایمنیm ≤D≤850mm) 

LCM1 ( 70نشتی متوسط در محفظه ایمنیm≤D<100mm) 

LCM2  ایمنینشتی متوسط در داخل محفظه (100m≤D<130mm) 

LCS1 نشتی کوچک در داخل محفظه ایمنی (40m≤D<150mm) 

LCS2 نشتی کوچک در داخل محفظه ایمنی (10m≤D<40mm) 

PSV باز شدن خودبه خودی شیرهای ایمنی فشارنده 

LCI نشتی در خارج از محفظه ایمنی 

LCC نشتی جبران شونده با سیستم کنترل حجم 
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برابر  50، فرکانس ذوب قلب به میزان  Passiveهای همانطور که از نتایج مشخص است، در صورت عدم کارکرد سیستم

از فرکانس  LOCAهای حادثه بوشهر، کماکان تمامی حالت 1یابد. در مقایسه با واحد درصد افزایش می 98و یا به عبارتی 

 باشد.می 2نسبت به نسل  3تر راکتورهای نسل +نذوب کمتری برخوردارند که این حاکی از طراحی ایم

 LOCAمربوط به حادثه  PSA: نتایج حاصل از آنالیز 2جدول 

BNPP 1 BNPP 2,3  

Type  

Total CDF value 

CDF Value  

Class Total Without. Ref. 

Without. Ref. 

 

2.94E-07 

 

3.73E-08 

 

2.31E-08 

2.56E-09 3.20E-10 LCL1  

Large 2.28E-09 3.60E-10 LCL2 

3.24E-08 2.24E-08 LCL3 

 

 

3.31E-06 

 

 

4.58E-08 

 

 

2.32E-08 

 

4.44E-08 

 

2.30E-08 

 

LCM1 

 

 

 

Medium 

 

1.42E-09 

 

1.80E-10 

 

LCM2 

 

1.56E-06 

 

6.46E-08 

 

3.60E-08 

4.22E-08 2.40E-08 LCS1  

Small 2.24E-08 1.20E-08 LCS2 

2.67E-07 4.80E-09 2.30E-09 - PSV 

1.23E-06 6.57E-06 2.60E-08 - LCC 

1.20E-07 2.80E-08 7.50E-11 - LCI 

6.79E-06 6.75E-06 1.34E-07 - LOCA (Total) 
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 گيري:نتيجه بحث و

ستم مهم  سی طا مورد خواحدهای جدید نیروگاه بوشهر از روش آنالیز درخت  Passiveدر این تحقیق قابلیت اطمینان دو 

ستم  سی ستم  JNG50-80ارزیابی قرار گرفت.  سی سوم و همچنین  شت  JNB50-80یا آکوموالتورهای فاز دوم و  یا بردا

ستم Passiveحرارت  سی سل +از  ست که در راکتورهای ن ست. مهمترین نقش این  3های جدیدی ا شده ا سی تعبیه  رو

حادثه  10با  در ارتباط PSAگردد. نتایج آنالیز برقی کامل نیروگاه تعریف میو بی LOCAها در مقابله با حوادث سببیسببتم

درصببد از فرکانس ذوب قلب راکتور ناشببی از  98دهد که کارکرد این دو سببیسببتم تا نشببان می LOCAبندی شببده دسببته

های برشبببی کمینه که درصبببد مشبببارکت آنها در همترین مجموعهکاهد. با توجه به نتایج آنالیز، مرا می LOCAحوادث 

 رسند، به ترتیب به قرار زیر است:فرکانس ذوب قلب به بیش از یک درصد می

شترک شیرهای یکطرفه 1خطای با علت م شدن  شد 2باز  شترک باز  ن چهارگانه آکوموالتورهای فاز یک، خطای با علت م

شیرهای دروازه شیرهای دروازه4کننده از چاهک محفظه ایمنیتامین خنک 3ایتمامی  شدن  سته ن سیال ، ب ای خط گردش 

ستم کنترل غلظت بور شیرهای دروازه 5سی شدن  ستم جبرانو همجنین عدم باز  سی از طریق خط تغذیه  6کنندهای تامین 

        سیستم کنترل غلظت بور.  

 :مراجع 

                                                           
1 Common cause failure 

2 Check valve 

3 Gate valve 

4 Sump 

5 Boron concentrate system 

6 make up system 
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