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در  VVER-1000 شیرهای کنترلی مدار دوم  رآکتور  CCFآنالیز عدم قطعیت بر روی پارامترهای 

 CDFبر  و اثر آن LOCAی حادثه
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 چکيده:

های متعددی از جمله نرخ خرابی اجزا پارامتر CDFی معیار ریسک ای و محاسبههای هستهی سطح یک آنالیز احتماالتی ایمنی نیروگاهدر توسعه

گردد. بنابراین باید با انجام آنالیز محاسبه شده می CDFباید تخمین زده شوند. وجود عدم قطعیت در مقادیر این پارامترها باعث تغییر در مقدار 

در قابلیت اطمینان  CCFه به نقش بسیار مهم را از تغییر در پارامترها بررسی کرد. بطور خاص با توج CDFعدم قطعیت میزان تاثیرپذیری معیار 

استفاده شده نیز صورت پذیرد. با توجه به اهمیت موضوع  CCFاین آنالیز حساسیت باید برای پارامترهای مدل  ،CDFسیستم و در نتیجه آن مقدار 

بر فرکانس  VVER-1000ای کنترلی مدار دوم نیروگاه هستهاز تغییر در پارامترهای مدل آلفا در شیرهای  CDFدر این مقاله میزان تاثیرپذیری معیار 

  گیرد.مورد بررسی قرار می LOCAذوب قلب در زمان وقوع حوادقث 

 VVER-1000های منشا مشترک، شیرهای کنترلی مدار دوم، فرکانس ذوب قلب، رآکتور : آنالیز عدم قطعیت، خرابی کلمات کليدی
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Abstract: 

In developing PSA level-1 of nuclear power plants and calculating CDF risk criteria, several parameters, such as 

component failure rates, should be estimated. The presence of uncertainty in the values of these parameters cause the 

change in the calculated CDF. Therefore, the impact of changing in parameters on the CDF criteria by uncertainty 

analysis should be examined. Specifically, with considering the substantial role of CCF in the system reliability and 

consequently in CDF value, sensitivity analysis should be also applied for CCF parameters model. Therefore, in this 

paper, the effectiveness of alpha model parameters changing on CDF criteria for secondary circuit's control valves 

of VVER-1000 nuclear power plant at LOCA scenario is investigated. 
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 :مقدمه

ها و تجهیزات مختلف شود. سیستمدر آنالیز احتماالتی ایمنی از دو ابزار اصلی درخت خطا و درخت رویداد استفاده می

های رویداد قرار سازی حوادث مختلف در درختهای خطا برای مدلاند و این درختهای خطا مدل شدهدرختدر 

های آنالیز احتماالتی ایمنی به روش درخت خطا و درخت رویداد، رویدادهای پایه نام دارند که هر کدام گیرند. ورودیمی

آید. با فرض اینکه هر رویداد ی، فرکانس ذوب قلب بدست میهای خرابدارای نرخ خرابی خاصی هستند که نهایتا از نرخ

پایه دارای یک مقدار مشخصی برای نرخ خرابی باشد نهایتا یک مقدار مشخصی هم برای فرکانس ذوب قلب بدست 

برای  ای برای رویدادهای پایه از روش آنالیز عدم قطعیت استفاده شود وآید. اگر به جای استفاده از این دیدگاه نقطهمی

مقداردهی به هر رویداد پایه از یک توزیع آماری استفاده شود در این صورت رویداد مورد نظر به جای یک عدد، دارای 

باشد نیز به صورت یک ای از اعداد مختلف است و خروجی آنالیز احتماالتی ایمنی که فرکانس ذوب قلب میمجموعه

های آماری با های مختلف ذوب قلب دارای توزیعین است که فرکانسآید. اهمیت این کار در اتوزیع آماری بدست می

های متفاوتی نیز دارند بدین صورت که وقتی یک فرکانس ذوب قلب دارای توزیع آماری با های مختلف، تحلیلمشخصه

پایه بودند  ها که همان رویدادهایانحراف از معیار بزرگتری باشد معنایش این است که تاثیرپذیری بیشتری از ورودی

توانند تاثیر بیشتری بر فرکانس داشته است. حال وقتی مشخص شود که کدام یک از تجهیزات در کدام یک از سناریوها می

ها با منشا مشترک خرابی. شودذوب قلب داشته باشند، قطعا نگاه طراحان ایمنی نیروگاه به این تجهیزات متفاوتتر از قبل می

ای از شود که زیر مجموعههم اطالق میزمان چندین جزء بادر واقع به خرابی هم، Common Cause Failuresیا همان 

های آنالیز احتماالتی ایمنی که دارای نرخ خرابی با منشا مشترک باشند تشکیل گروهای باشند. ورودیخطاهای وابسته می

ن میزان قابلیت اطمینان سیستم یک امر ضروری برای مشخص کرد CCFسازی سازی و کمیدهند. مدلتایی می8و  6، 4، 2

های روش CCFسازی های ایمنی دارند. برای مدلسهم زیادی در عدم دسترسی سیستم و مهم است زیرا چنین خطاهایی

ها به دلیل ماهیت تخمینی بودنشان دارای عدم که هر کدام از این روش MGL1مختلفی وجود دارد از جمله روش آلفا، بتا و

سازی که در این پژوهش از آن استفاده شده است از روش آلفا برای مدل VVER-1000رآکتور  PSA. ]10[قطعیت هستند 

CCF .استفاده کرده است 

                                                           
1  Multiple Greek Letter 
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مثال از این  .استانجام شده  MGLبا مدل  CCFبا مدل آلفا انجام نشده است ولی برای  CCFبرای آنالیز عدم قطعیت  

 3ای در اسلوونیها یک نیروگاه هستهفن 2و خطا در راه اندازی 1حالت خطا در استارت CCFبرای آنالیز پارامترهای روش 

 Maximusتوان به روش ی آنالیز عدم قطعیت انجام شده است میدیگر کارهایی که در زمینهاز  .]1[ استفاده شده است

، و بیز مونت کارلو  اشاره  ]2[موازی است -هایی با آرایش سری برای سیستم Lindstrom-Madden ی متدیافته که توسعه

 . ]3[کرد 

گیرد. یصورت م SAPHIREتوسط کد  VVER-1000دراین تحقیق آنالیز عدم قطعیت بر روی پارامترهای مدل آلفا در رآکتور 

ین اجزا که اآنالیز برای  LOCAبا توجه به اهمیت شیرهای کنترلی مدار دوم نیروگاه در کنترل فشار و مدیریت حوادث 

، S-LOCAموعه حوادث چنین آنالیز برای مجگیرد. همهستند انجام می  BRU-Aو  BRU-K, SV, SG, TSV, TCV, MSVشامل 

M-LOCA  وL-LOCA گردد. انجام می 

 

 مبانی نظری تحقيق 

 ها : معرفی سيستم

است. در این  1طرف ثانویه رآکتور که شامل مولد بخار و خط اصلی جریان بخار است، دارای چیدمانی مطابق شکل 

-BRU-A ،MSIV ،BRU، (SV1 & SV2)شماتیک اجزای حفاظتی به ترتیب از پایین به باال شامل شیرهای کنترلی مولد بخار 

K  ای کنترلی توربین، شیرهو نهایتاTSV & TCV افزایش فشار بیش از مقدار مجاز  برای حفاظت مولد بخار در برابر. هستند

استفاده شده است. بر روی هر مولد بخار دو عدد شیر اطمینان نصب شده است  Kg/s 258 از شیرهای اطمینان با ظرفیت

 شود. شیر دوم که شیر اطمینان کاری نام دارد، در فشارباز می Mpa 24/8 که اولی شیر اطمینان کنترلی نام دارد و در فشار

Mpa 44/8 شود. البته این دو شیر اطمینان پس از کاهش فشار بخار تاباز میMpa  87/6  شوند. بسته میBRU-A به ها

                                                           
2  Failure to Start 

3  Failure to Run 

1   Krško Nuclear Power  
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  دند. شیرگرتن فشار، موجب کاهش فشار بخار میهنگام افزایش فشار بیش از حد مجاز وارد عمل شده و از طریق شکس

BRU-A15زمان باز شدن کامل این شیر  عهده دارد.م آن به اتمسفر را بر وظیفه گرفتن بخار از مولد بخار و انتقال مستقی 

 Mpa  27/6باز و در فشار Mpa  154/7ها در فشارBRU-Aچنین است، هم Mpa 67/6آن  نترلیفشار ک و باشدثانیه می

 شوند.بسته می

 

  

 

  ]4[شماتیک اجزای حفاظتی در مقابل افزایش فشار در مدار دوم  -1شکل

 

است که اگر فشار خط بخاری که این شیر بر روی آن نصب  MSIV هر مولد بخار دارای یک شیر ایزوالسیون یا همان

هستند  Mpa 27/6ها دارای فشار کنترلی BRU-Kشود. ثانیه بسته می 10تا  3کمتر شود این شیر در زمان  Mpa 9/4است از 

ثانیه و برای بسته شدنشان  3شوند. زمان الزم برای باز شدنشان بسته می Mpa 07/6باز و در فشار  Mpa 67/6که در فشار 

ی از دست رفتن حادثه VVER-1000. در آنالیز احتماالتی ایمنی رآکتور ]5[عدد است  6ها در کل ثانیه است. تعداد آن 1
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 Leakageی این دسته بندی بر اساس میزان بررسی شده است که نحوه Largeو  Small ،Mediumخنک کننده در سه سطح 

زیرا در کنیم بررسی می Medium و Smallاست. در این پژوهش آنالیز مورد نظر را در دو دسته بندی  1مطابق جدول 

ی کنترلی ای که در محدودهمیزان تغییرات فشار مدار ثانویه به اندازهیع رآکتور سر شدنTrip به علت  Large LOCAی حادثه

متر در مدار اول یا کمتر از میلی 60وقوع نشتی به قطر کمتر از . نشتی کوچک به ]6و7[شیرهای مورد نظر باشد نیست 

شامل نشتی تجهیزات به قطر معادل نشتی متوسط  است. های و تجهیزات مدار اولیه به سمت ثانویهمتر در لولهمیلی 13

ایجاد شده است این قطر در مدار اول میلی متر است که به علت ترک، پارگی تجهیزات و خطوط لوله  150تا  60بین 

باشد. سناریوهای ذکر شده در دوحالت رخدادن میمتر میلی 100معادل در مورد مدار اولیه به سمت مدار ثانویه کمتر از 
1OPLO  .و ایزوله شده مولد بخار از خط اصلی بخار نیز بررسی شده استsCCF  از چندین نقطه نظر دارای عدم قطعیت

که انتخاب نوع روش، خود دارای عدم  های ریاضی مختلفی استها با روشسازی آناول اینکه مدل ای هستند،گسترده

و بی بوده و دارای عدم قطعیت هستند تقری CCFهای ریاضی برای مدل کردن سازیی مدلدوم آنکه کلیه قطعیت است.

 .]9و10[هستیم های عملیاتی مواجه با فقدان داده CCFهای سوم هم اینکه در رابطه با احتمال

 

 ]LOCA ]8دسته بندی انواع  – 1جدول 

Description Type of LOCA # 

Large LOCA from I circuit with dependent failure  YT14        L-LOCA 1 
Large LOCA from I circuit with dependent failure  YT14        L-LOCA+LOOP 2 

Large LOCA from I circuit Dy<300mm                            L-LOCA1 3 
Large LOCA from I circuit Dy<300mm                            L-LOCA1+LOOP 4 

Large LOCA from I circuit Dy>300mm                            L-LOCA2 5 
Large LOCA from I circuit Dy>300mm                            L-LOCA2+LOOP 6 

Small LOCA from I circuit                                     S-LOCA 7 
Small LOCA from I circuit                                     S-LOCA+LOOP 8 

Small LOCA from I circuit                                     S-LOCA-T 9 

Medium LOCA from I circuit with dependent failure ofTH45  M-LOCA 10 
Medium LOCA from I circuit (& LOOP) M-LOCA+LOOP 11 

Medium LOCA from I circuit with dependent failure ofTH45  M-LOCA-T 12 

                                                           
1  Loss of off-Site Power 
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 معرفی مدل آلفا :

 کنیم:ی زیر استفاده میآلفا از رابطه در روش CCFسازی برای مدل

𝑄𝐾 = 
𝐾

(𝑚−1
𝑘−1

)
 × 

𝛼𝑘

𝛼𝑡
 ×𝑄𝑇𝑂𝑇                                                                                1 

K= 1,2,…,m   

𝛼𝑡 = ∑ 𝐾 ×  𝛼𝐾
𝑚
𝐾=1                                                                                 2 

𝛼𝐾 برابر است با کسری از فرکانس کلی وقوع خطا که در یک سیستم  :m  جزئی بر اثرCCF ،k دچار خرابی  جزء

 ی زیر بدست می آید:شوند. و از رابطهمی

𝛼𝐾 = 
𝑛𝑘

∑ 𝑛𝑘
𝑚
𝑘=1

                                                                    3 

 .]13[ جزء در حالت خطا است kبیانگر تعداد رویدادهای شامل  𝑛𝑘ی فوق در رابطه

 

 روش انجام کار 

ی از شییییرهای کنترلی مدار دوم بر روی فرکانس ذوب قلب در زمان حادثه CCFsگام اول برای بررسیییی میزان اثر در 

هایی از درخت خطا و درخت رویداد آنالیز CCFدسیییت رفتن خنک کننده باید بدانیم که تجهیزات مورد نظر در چه 

شده اند. اطالعات مورد نظر در جدول  VVER-1000احتماالتی ایمنی رآکتور  سایی  2مدل  شنا ست. پس از  شده ا آورده 

ستفده از کد CCFسازی مدل شیرهای کنترلی مدار دوم، با ا های رویداد سنایوهای مورد نظررا در درخت SAPHIREهای 

سعه داده و  ست را در درخت های آنالیز احتماالتی ایمنی که نرخورودیتو سازی های خطا مدلخطای رویدادهای پایه ا

سییازی نرخ خرابی باشیید بنابراین در مدلمی CCFکرده، چون هدف از این تحقیق آنالیز عدم قطعیت بر روی پارامترهای 

CCF کنیم. توزیع آماری در نظر گرفته شده بی استفاده میبه جای استفاده از یک مقدار مشخص از توزیع آماری نرخ خرا

Lognormal  باError Factor ،5 ستفاده ست. دلیل انتخاب این نوع توزیع آماری ا ی از آن در آنالیزهای احتماالتی ایمنی ا

ست  VVER-1000رآکتورهای  سناریوهای های خرابی و درختسازی نرخ. در نهایت پس از مدل]10[ا مورد های خطا، 
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ست مدل 3نظر خود را که در جدول  شده ا شاخه CDFسازی کرده و میزان آورده  سر های درخت رویداد پس از را از 

 .]12[کنیم محاسبه می Normalنمونه برداری به روش مونت کارلو به صورت یک توزیع آماری 

 :نتايج

اسییت  VVER-1000آنالیز احتماالتی ایمنی رآکتور که برگرفته از  1طبق جدول  M-LOCAو  S-LOCAدر این پژوهش حوادث 

شده سی  سناریوی دیگر نیز برر شرایط رخدادن دو  اند که نتایج آنالیز عدم قطعیت مربوط به هر کدام از این حوادث در 

یز آورده شده است. البته همانطورکه پیشتر به آن اشاره شد منظور از آنالیز عدم قطعیت در این پژوهش، آنال 4در جدول 

 است. LOCAی حادثه های منشا مشترک مربوط به شیرهای کنترلی مدار دوم درعدم قطعیت خرابی

 ]11[سازی شیرهای مدار دوم مدل – 2جدول 

 ردیف نام تجهیز مورد نظر سازی درخت خطانام تجهیز در مدل

CCF-EHRS-01/CCF-EHRS-02 1 شیرهای مولد بخار 

BRU-A1/BRU-A2/BRU-A3/BRU-A4/@EHRS-01-D12/@EHRS-02-
D12/@EHRS-03-D12/@EHRA-04-D12/@EHRS-F0830/CCF-EHRS-03/CCF-

EHRS-04/CCF-EHRS-19 
BRU-A 2 

@EHRS-1010/@EHRS-1014/CCF-EHRS-05 MSIV 3 

O-/T1-/@NHRS-0200/@NHRS-0230/@NHRS-0300 
@NHRS-0330/CCF-NHRS-01/CCF-NHRS-02/CCF-NHRS-03/CCF-NHRS-18 BRU-K 4 

T-/CCF-TSV-1/CCF-TSV-2/CCF-TSV-3/CCF-TSV-4 
CCF-MSV TSV & TCV 5 

 

 ]M-LOCA ]8 و S-LOCA حوادث مختلف  – 3جدول    

 ویژگی نام درخت رویداد در سفایر کد ردیف

1 S1 S-LOCA   وقوع نشتی کوچک 

2 S2 S-LOCA-T  وقوع نشتی کوچک در شرایطی که مولد بخار از خط اصلی بخار (MSH )ایزوله شده است . 

3 S3 S-LOCA+LOOP   وقوع نشتی کوچک در حالتLOOP 

4 M1 M-LOCA   وقوع نشتی متوسط 

5 M2 M-LOCA-T   در شرایطی که مولد بخار از خط اصلی بخاروقوع نشتی متوسط (MSH ).ایزوله شده است 

6 M3 M-LOCA+LOOP   در حالت وقوع نشتی متوسطLOOP 
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  M-LOCA و S-LOCAنتایج عدم قطعیت در حوادث  – 4جدول 

 انحراف از معیار CDFمقدار میانگین  کد ردیف

1 S1 3.413E-7 1.128E-9 

2 S2 7.916E-9 6.681E-11 

3 S3 7.280E-9 5.250E-11 

4 M1 2.177E-7 2.724E-10 

5 M2 3.358E-9 2.661E-11 

6 M3 3.080E-9 2.112E-11 

  

 

 

 

 

 :نتيجه گيری بحث و

سازی گردید، سپس درخت خطاهایی که مدل SAPHIREافزار در نرم LOCAی در این پژوهش ابتدا سناریوهای حادثه

های های آماری برای نرخسازی شده بودند را شناسایی و با در نظر گرفتن توزیعها مدلمدار دوم در آن شیرهای کنترلی

به صورت یک توزیع  CDFشوند مقدار ها که درگیر خطاهای علت مشترک میخرابی رویدادهای پایه مربوط به این درخت

-CDF ،3.413Eمقدار میانگین  S-LOCAبرای سناریوی سازی عدم قطعیت آماری نرمال بدست آورده شد، در این نوع مدل

اگر همراه با ایزوله شدن مولد بخار از خط اصلی  S-LOCAبدست آمده است. سناریوی  1.128E-9 و انحراف از معیار 7

 S-LOCAسناریوی . شودحاصل می 6.681E-11 و انحراف از معیار CDF ،7.916E-9( مقدار میانگین S-LOCA-Tبخار باشد )

  همراه LOOPی اگر با حادثه
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 M-LOCA=M1+M2+M3 )و  M-LOCA ) S-LOCA=S1+S2+S3و  S-LOCAی عدم قطعیت دو سناریو مقایسه – 2شکل       

 

ی در ادامه .شیییودحاصیییل می 5.250E-11 و انحراف از معیار CDF ،7.280E-9( مقدار میانگین S-LOCA+LOOPباشییید )

سناریوی  سبات عدم قطعیت برای  ست  2.724E-10 و انحراف از معیار CDF ،2.177E-7 مقدار میانگین M-LOCAمحا بد

( مقدار میانگین M-LOCA-Tاگر همراه با ایزوله شدن مولد بخار از خط اصلی بخار باشد ) M-LOCAآمده است. سناریوی 

CDF ،3.358E-9 2.661 و انحراف از معیارE-11 صل می شد  LOOPی اگر با حادثه M-LOCAسناریوی  .شودحا همراه با

(M-LOCA+LOOP مقدار میانگین )CDF ،3.080E-9 2.112 و انحراف از معیارE-11 صل می شنهاد میگردد این  .شودحا پی

 . های منشا مشترک و برای تمامی سناریوها انجام شودتر، برای تمامی اجزاء درگیر خرابیآنالیز در حالتی گسترده

  

1.9900E-071.9800E-071.9700E-07
0

8.9500E-088.9250E-088.9000E-088.8750E-088.8500E-08

Mean=1.982e-007, StDev=4.406e-010

Core Damage Frequency

D
e
n

si
ty

Mean=8.899e-008, StDev=1.732e-010

1

S-LOCA

M-LOCA
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