
 

1 
 

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

 دسته میله کنترل نقص عملکرد درطی حادثهNuScale  راکتور تحلیل عملکرد ترموهیدرولیکی

 (1) علیرضا بنیادی صفت، -(1)صادق نوعدوست، امیر -(2),(1)، فرشادفقیهی -(1)*ی، علیفخرائ

 مهندسی هسته ایبخش ، مکانیک مهندسی دانشکده انشگاه شیراز،د 1

 ای، مرکز تحقیقات ایمنیمهندسی مکانیک ، بخش مهندسی هسته، دانشکده انشگاه شیراز، د 2

 

 چکیده:

های مهم در طراحی باشد. یکی از ویژگیمی SMRهای نوآورانه در زمینه راکتورهای ماژوالر کوچک یکی از طرح NuScaleراکتور 

فعال راین راکتور حذف پمپ از مدار اول است به صورتی که برداشت حرارت از قلب در تمامی شرایط کارکرد به صورت غی
همچنین قلب راکتور مدلسازی شده است.  RELAP5/SCDAP Mod3.4با استفاده از کد گیرد. در این تحقیق اجزا راکتور صورت می

 MCNPتفاده از کد به منظور بهبود سیکل کاری مورد بازطراحی قرار گرفته و پارامترهای نوترونیک مانند ضرایب راکتیویته با اس

 FSARو نتایج آن با  . در ادامه عملکرد راکتور در حادثه نقص عملکرد دسته میله کنترل مورد بررسی قرار گرفتهاندبدست آورده شده

های کنترل های ایمنی در این راکتور میتوانند حرارت ناشی از خروج میلهدهند که سیستمراکتور مقایسه شده است. نتایج نشان می
جدید قلب  طراحیبازهمچنین در روند حادثه بیشتر از حد مجاز باقی خواهد ماند.  MDNBRرا به صورت غیرفعال برداشت کنند و 

 دهد.راکتور در این حادثه نسبت به طراحی مرجع نشان می بهبودهایی را در عملکرد این

 NuScale ، Deterministic Safety Assessment (DSA) ،RELAP5/Mod3.4  ،Thermal hydraulic analysis, SMR :کلمات کلیدی

  مقدمه: -1

کوتاه و همچنین ایمنی باال نسبت به سایر راکتورهای راکتورهای ماژوالر کوچک به دلیل نیاز به سرمایه گذاری اولیه پایین، مدت زمان ساخت  

سته شورهای جهان قرار گرفتهه سیاری از ک سبک بوده   NuScaleراکتور  اند.ای مورد توجه ب یکی از راکتورهای ماژوالر کوچک از نوع آب 

دم نیاز به پمپ و ایمنی بیشتتتتر در برابر توان عکند که از مزایای این روش میکه از روش جریان طبیعی برای خنک کردن قلب استتتتفاده می

 .[3-1]را نام برد 1SBOبرخی حوادث همچون 

                                                           
1 Station Blackout 
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سازی حادثه 2012تبادار ) شبیه  ستفاده از کد  446V/1000- WWERبرای راکتور  1RE( و همکاران  را انجام  3.2Mod/5RELAPبا ا

و به دلیل افت فشار در مدار  در جریان حادثه داردکارکرد مطلوبی  BRU-Aداد که شیرهای . نتایج بدست آمده در این پژوهش نشان میدادند

سیال  شده از این سوخت افزایش توان کنترل می فیدبکیابد. همچنین به دلیل تاثیر می کاهش به تدریجاولیه نرخ خروج  صل  شود. نتایج حا

 .[4]ه استمطابقت قابل قبولی داشت  2FSARهای پژوهش با داده

 RELAP5با استتتتفاده از کوپل کدهای  WWER-1000برای راکتور  RE( و دیگر همکارانش به مدلستتتازی حادثه 2014پستتتران ) 

Mod3.3/PARCSv2.6  برای کوپل کردن کدهای پرداختند. در این تحقیقRELAP5  وPARCS   های فیدبکبه منظور بررستتتی اثر

تر ایمنی راکتور، حادثه در دو حالت . برای ارزیابی دقیقه بوداز یک نرم افزار واستتتط استتتتفاده شتتتدنوترونیک و ترموهیدرولیکی بر همدیگر 

 .[5]بولی داشتهمخوانی قابل ق  FSARرسی قرار گرفت. در نهایت نتایج بدست آمده از شبیه سازی با نتایج مختلف از نظر توان مورد بر

استتتتفتتاده از کتتدهتتای بتتا  SMARTرا برای راکتور متتاژوالر کوچتتک  RE( و دیگر همکتتارانش حتتادثتته 2018جیهونی ) اکبری

DRAGON/PARCS  ستفاده از کد سی قرار دادند. در این تحقیق با ا سلولی انجام گرفت و همچنین  DRAGONمورد برر سبات  محا

سبات  ضایی، ترموهیدرولیکی و محا سینتیک ف سبات  ستفاده از کد  فیدبکمحا ک طرف با صورت گرفت. نتایج این مطالعه از ی PARCSبا ا

برای تحلیل رفتار   PARCSو  DRAGONکارایی کدهای همخوانی داشتتتت و از طرف دیگر  SMARTگزارش های مربوط به راکتور 

 .[6]حادثه را به اثبات رسانیداین طی  SMRقلب راکتور 

صورت پذیرفته در مدار اول راکتور  ستقیم بین ح NuScaleبا توجه به تغییرات  رارت تولیدی و حذف پمپ از آن و همچنین وجود رابطه م

شدن میله کنترل میو دبی ورودی به  قلبدر  شد. از آن، رفتار این راکتور در طی حادثه خارج  سه با راکتورهای فعلی متفاوت با تواند در مقای

  .این رو تا به امروز تحقیقات زیادی در این خصوص انجام نشده است و این پژوهش در صدد پاسخ به این مساله است

  روش کار: -2

در نظر  مشخصات فنی راکتور به صورت اجمالی آورده شده است و سپس روش شبیه سازی اجزا مختلف آن و سناریواین قسمت ابتدا در 

 گرفته شده برای نقص عملکرد دسته میله کنترل تشریح خواهد شد.

 توصیف مختصر از راکتور -2-1

 12متشکل از  NuScaleیک نیروگاه آورده شده است.  NuScaleشماتیک ساختمان راکتور و همچنین ساختار یک ماژول راکتور  1در شکل 

عدد دیگر در سمت دیگر  6ماژول راکتور در این ساختمان در یک سمت و  6همگی در ساختمان راکتور قرار دارند.  باشد کهماژول راکتور می

                                                           
1 Rod Ejection 

2 Final Safety Analysis Report 
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همچنبن این  به عهده دارد. زمان حادثه در ( راUHS) 1باشد و همگی در استخر راکتور قرار دارند که نقش برداشت کننده حرارت نهاییمی

شکل سمت  باشد.استخر میتواند در زمان وقوع زلزله انرژی آن را جذب و تضعیف کند که این یکی از نقاط قوت در طراحی این راکتور می

و سیستم برداشت  3های بخار، پوشش راکتورشامل محفظه فشار، مبدل  باشد کهاز این راکتور می NSSS 2راست نشان دهنده یک واحد 

 باشد. حرارت باقیمانده می

 

از راکتور و شکل سمت چپ نشان دهنده ساختمان راکتور  NSSS: شکل سمت راست شماتیک یک ماژول 1شکل 

 باشدمی

 

 مشخصات راکتور به صورت اجمالی آورده شده است. 1در جدول 

 NuScaleمشخصات راکتور  :1جدول 

 مقدار پارامتر

                                                           
1 Ultra Heat Sink 

2 Nuclear Steam Supply System 

3 Containment 



 

4 
 

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

 NSSS  ( MW) 540ماژول  12برق تولیدی نیروگاه با 

 160 (MW ) توان حرارتی قلب راکتور در شرایط نامی

 2 (m ) طول فعال قلب

 37  تعداد مجتمع سوخت

 264 در هر مجتمع   تعداد میله سوخت

 4.95 (%wt ) حداکثر غنای سوخت

 1380 های مبدل بخار در هر ماژولتعداد کل تیوب

 23.09 (m ارتفاع پوشش ایمنی راکتور )

 

 RELAP5/SCDAP Mod3.4 مدلسازی راکتور با استفاده از -2-2

استفاده شده است. به منظور تحلیل ایمنی محافظ  RELAP5/Mod 3.4در این تحقیق به منظور مدلسازی راکتور و اجزا مختلف آن از کد 

های جانبی شامل آب کانالباشد. می 1های جانبیتفکیک شده است که شامل کانال متوسط، کانال داغ و کانالکارانه قلب راکتور به پنج کانال 

باشد که ضرایب پیک توان باشد. الزم به ذکر میهای کنترل میهای راهنمای میلهبازتابنده سنگین و همچنین آب گذرنده از تیوبگذرنده از 

  اند.بدست آورده شده MCNPبرای ساختارهای گرمایی قلب از طریق شبیه سازی قلب در کد 

باشند. هر تیوب می 690است و هرکدام متشکل از  2وع مبدل بخار پیچشیاز ن باشد کهدارای دو مبدل بخار مستقل از یکدیگر میاین راکتور 

آورد و در زمان ای است که امکان تولید بخار فوق گرم را فراهم میشود. طراحی این مبدل به گونهدو دسته تیوب تقسیم میمبدل بخار خود به 

گرمای ناشی از واپاشی را به صورت ایمن برداشت کند. ( کوپل شده و DHRSتواند با سیستم غیر فعال برداشت حرارت واپاشی )حادثه می

از اجزا قابل تعریف برای و همچنین مبدل گرمایی سیستم برداشت حرارت واپاشی که در استخر راکتور قرار دارد  این مبدل به منظور مدلسازی 

 با مشخصات معادل استفاده شده است. RELAP5کد 

از قسمت پایینی جدا  3راکتور در قسمت باالیی محفظه فشار قرار گرفته است که آب درون آن بوسیله یک صفحه حائلدر این طراحی فشارنده 

اند از دیگر تجهیزاتی که شبیه سازی شده. کنداستفاده می هاچندین دسته از گرم کنندهاین فشارنده به منظور تنظیم فشار از اسپری و  شود.می

تمامی این اجزا  ( اشاره نمود.ECCS)4ر، محفظه ایمنی راکتور، شیرهای ایمنی و اجزاء سیستم خنک کننده اضطراریتوان به استخر راکتومی

                                                           
1 Bypass channel 

2 Helical Coil Steam Generator 

3 Baffle plate 

4 Emergency Core Cooling System 
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 2بندی آن را میتوانید در شکلشبیه سازی شده است که شماتیک گرهراکتور  FSARهای و مطابق با داده RELAP5/SCDAPبوسیله کد 

 مشاهده نمایید.

 

 RELAP5/SCDAPکد  با استفاده از NuScaleانجام شده برای شبیه سازی راکتور  نودالیزاسیون: 2شکل 

 MCNP5 مدلسازی قلب راکتور با استفاده از -2-3

مجتمع سوخت حاوی ماده جاذب  25دهد. در این چیدمان را نشان می MCNP5قلب پیشنهادی و شبیه سازی آن با استفاده از کد  3شکل 

. محاسبات توزیع توان مد نظر اورانیوم و گادولینیوم بار گذاری شده است ی اکسیدمیله حاو 32ها بوده که در هر یک از این مجتمع یسوختن

 هایانجام شده است. همچنین برای محاسبه فیدبک FSو  F7های ای گرمایی با استفاده از تالیبر اساس نودالیزاسیون برای اعمال به ساختاره

 اند.درونیابی شده MAKXSFهای پراکندگی با استفاده از کد ها و کرنلت و کندکننده تمام سطح مقطعی سوخدمای
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 طراحی در نظر گرفته شده برای قلب راکتور :3شکل 

 سناریو حادثه -2-4

این  شود.می MDNBRتواند یک راکتیویته غیر منتظره به قلب راکتور وارد نماید که این در نهایت باعث کاهش نقص عملکرد میله کنترل می

 اند.های زیر در نظر گرفته شدهدر این سناریو فرض تواند در اثر خطای اوپراتور یا نقص فنی سیستم صورت گیرد.حادثه می

  است. %75این سناریوسطح توان اولیه برای 

  کیلو پاسکال 482.6فشار کاری راکتور (psi 70) .کمتر از فشار اسمی آن در نظر گرفته شده است 

 .اوپراتور هیچ نقشی نسبت به کاهش وقوع مهارنشده خروج مجتمع میله کنترل نخواهد داشت 

 د.نباشراکتور فعال میها در فشارنده در حین حادثه خاموش و اسپری تا زمان تریپ شدن گرم کننده 

 بیشینه مقدار ممکن مجاز برای سرعت حرکت میله کنترل  in/min 15 باشد.می 

کند و همچنین تر گردد چرا که راکتور مدت زمان بیشتری در توان باال کار میشود تحلیل محافظ کارانهها باعث میدر نظر گرفتن این فرض

 تر گردد.مقدار مرز غیر مجاز کارکرد نزدیکبه  MDNBRافتد. از طرفی تمام این عوامل باعث میشوند که تریپ راکتور به تاخیر می

 نتایج: -3

تشریح شده و  نتایج حاصل از اعمال سناریوی حادثه  حالت کارکرد نرمال راکتور آورده شده است. سپسپارامترهای در این تحقیق اول 

 راکتور مقایسه شده است. FSARهای مقادیر حاصل از این تحقیق با داده
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 نتایج در حالت کارکرد نرمال راکتور -3-1

 باشد.راکتور می FSAR [7]جدول زیر بیانگر مقادیر بدست آمده برای پارامترهای اصلی راکتور و مقایسه آن با 

 نتایج بدست آمده برای حالت پایا:  2جدول 

 قابل قبول یخطا ینسب یخطا یطراح یهاداده بدست آمده  جینتا پارامتر مدار اول

 158.1 160 1.18 % 2% (MW) یحرارت قدرت

 12.76 12.76 0 % 0.1% (MPa) ستمیس  فشار

 590.28 587.0 0.5 % 2% (Kg/s)یعیگردش طب یدب

 535.89 533.71 0.41 % 0.5% (K) به قلب یورود الیس یدما

 585.93 585.93 0% 0.5% (K) از قلب یخروج الیس یدما

 

دارند و این موضوع صحت مدلسازی انجام  FSARهای تطابق خوبی با داده راکتورجدول باال بیانگر این موضوع است که پارامترهای اصلی 

 نماید.شده را تایید می

 

 تغییرات راکتیویته در اثر تغییر دمای سوخت و کند کننده: 4شکل 

 اند.بدست آمده -pcm/C 2/28و  -pcm/C 98/1به ترتیب   MCNP5از طریق کد  های دمایی سوخت و کندکنندهمقادیر متوسط فیدبک

 نتایج حاصل از مدلسازی حادثه -3-2

های کنترل از قلب باعث کند. خروج میلههای کنترل دچار نقص شده و شروع به بیرون آمدن از قلب میبا شروع حادثه یک دسته از میله

 5شود توان راکتور مطابق با شکل )الف( وارد شود. این راکتیویته مثبت باعث می 5شود یک راکتیویته مثبت به قلب راکتور مطابق با شکل می
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سه عامل برای تریپ راکتور وجود دارد که سیستم حفاظت راکتور  NuScale. در حوادث اعمال راکتیویته در راکتور ایش داشته باشد)ب( افز

 نماید.با حس کردن هر کدام از این موارد سیگنال خاموشی را ارسال می

  فشار باال در فشارنده(MPa 13.78 ) 

  توان نامی( %120)نرخ توان باال 

  در دمای باالHot Leg ( K594.3) 

کلوین میرسد. در این زمان سیستم حفاظت راکتور وارد عمل  594.3یابد و به حد با افزایش توان، راکتور دمای خروجی از قلب افزایش می

یابد که این موضوع نماید. از طرفی در این حادثه، به دلیل افزایش دما در مدار اول، دانسیته آب کاهش میشده و سیگنال خاموشی را ارسال می

با خاموش شدن شود حجم آب درون فشارنده افزایش یابد و بعد از رسیدن دما به بیشینه حد مجاز فشار نیز به مقدار بیشینه خود برسد.باعث می

سیستم باعث  شود. عملکرد اینشوند و سیستم برداشت حرارت واپاشی فعال میراکتور شیرهای ایزوله سازی آب تغذیه و یخار نیز فعال می

باشد. همچنین در بیانگر تغییر پارامترهای راکتور می 5شود در زمان خاموشی راکتور حرارت به صورت پایا از قلب برداشت شود. شکل می

 در طی روند حادثه بدست آورده شده است. MDNBRمقدار  (ح) 5شکل

 NuScaleدر حادثه نقص عملکرد یک مجتمع میله کنترل در راکتور : دنباله رویدادها 3جدول 

 (s) از شروع حادثه  زمان RELAP5/Mod3.4( s) از شروع حادثه  زمان رخداد

  FSAR 

 CRA 0 0شروع بروز حادثه با بیرون آمدن 

 Hot Leg Riser 151 155دمای بیشینه در  حدرسیدن به 

 156 162 (RCSفشار بیشینه در مدار اول ) حدرسیدن به 

 163 158 راکتور  Tripفعال شدن 

 160 170 (RCSرخداد فشار بیشینه در مدار اول )

 188 193 (DHRS)باز شدن کامل شیرهای سیستم برداشت حرارت باقیمانده 
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فشار در محفظه  های اعمالی به قلب ت(همجموع راکتیویت پ( راکتورتوان  ب(راکتیویته وارد شده در اثر خروج میله کنترل  : الف(5 شکل

ج( دمای ورودی وخروجی از قلب ح(  جریان جرمی سیال در مدار اولای متوسط گیری شده در مدار اول ج( دمث( فشار راکتور 
MDNBR 

  نتیجه گیری: وبحث  -4

حادثه خروج ناگهانی میله کنترل با استفاده از کد  شرایط کارکرد عادی و در طی NuScaleدر این پژوهش انالیز رفتار راکتور 

RELAP5/SCDAP  .نتایج بدست امده با مورد بررسی قرار گرفتFSAR  راکتورNuScale و مشاهده شد که تمامی داده  مقایسه گردید

همچنین عملکرد راکتور در طی حادثه خروج میله . هستنداز خطای قابل قبولی برخوردار  در شرایط کارکرد عادی راکتور های بدست امده

تری د طراحی جدید قلب دارای ضرایب راکتیویته منفیایسه گردید. این نتایج نشان میدهمق FSARهای کنترل مورد بررسی قرار گرفت و با داده
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های سیستمیمنی باالیی برخوردار بوده همچنین مشاهده گردید که راکتور از او در صورت بروز حادثه عملکرد بهتری خواهد داشت.  است

در تمامی روند حادثه باالتر از مقدار حد مجاز باقی خواهد  MDNBRرا دارند و مقدار راکتور  و ایمن نگه داشتن ایمنی توانایی خاموش کردن

 ماند.
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