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 با  تصحیح مهندسی  ،مجتمع های سوختافزایش اطمینان بهره برداری از 

 (FRI)ضریب شاخص قابلیت اطمینان سوخت

 

 (شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهرمهندس عظیم اسمی زاده) *نویسندگان: 

 (تواناشرکت ) ستار رفیعی                              
 (6931)سال تهیه مقاله:ارتقای ایمنی نیروگاه های اتمی( تهیه شده در شرکت توانا)توسعه و

  چکیده

بهره برداری از سوخت در نیروگاه های هسته ای بعنوان منبع تولید انرژی امری طبیعی است که به جهت رسیدن بهره برداری از 

توجه به کیفیت بهره برداری از به این هدف، الزامات خاص و معینی مورد توجه قرار میگیرند.یکی از مهمترین این الزامات، 

، یاد برده می شود. این شاخص (FRI)1شاخص قابلیت اطمینان سوخت"سوخت است که در اصطلاحات نیروگاهی از آن به 

نمایشگر روند بهره برداری از سوخت می باشد و در زمان پایان هر سیکل، هنگام آنالیز داده های قلب به جهت کنترل و پایش 

برداری از سوخت های باقی مانده در قلب بعد از  یری غلاف میله های سوخت می تواند معیاری از روند بهرهمیزان نفوذناپذ

مراحل سوخت گذاری جدید قرار دهد. در این ارتباط این شاخص بعنوان نمونه ایی از شاخص های مورد توجه سازمان جهانی 

توجه میگردد.از آنجا که این شاخص مورد توجه نهادهای بین المللی ، بوده و به آن (WANO)2بهره برداران نیروگاههای هسته ای

 این شاخص از اهداف دست اندرکاران این حوزه در نیروگاه ها محسوب می شود. در این مقاله دقیق ترایست؛ توجه به تهیه 

غلاف میله های سوخت میزان تاثیرگذاری برخی ازالمانهای مهم در کنترل و کشف میزان نشتی  پژوهشی و تحقیقی مقایسه

 سوخت در تهیه این شاخص مورد توجه قرار گرفته شده است 

 

 شاخص قابلیت اطمینان سوخت، سوخت معیوب، کنترل نفوذناپذیری سوخت، : کلمات کلیدی

 مقدمه

در  دادهایحوادث و رو، فعالیت هاتمامی سیگنال ها،  اطلاعاتو ثبت  ی لحظه به لحظه تمامی فعالیت هابررس

و  ییاجرا یراهکارها هئو عوامل موثر در تکرار آن و ارا دادیرو یاصل تیبا هدف کشف ماه یاهسته یهاروگاهین

 یاتم یهاروگاهین یاست که در حال حاضر در تمام یموارد نیتر تیاز پر اهم ،یکیاز تکرار آن،  یریدر جلوگ یعمل

 لیموضوع تشک نیا یشناس بیآس یکارشناس یهاگروه ا،یسراسر دن یاتم یها روگاهیمنظور در ن نی. به اردیگیانجام م
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در تمامی سطوح انجام می پذیرد.  کنترل ایمن بهره برداری این موضوع از طریق در نیروگاه اتمی بوشهر .(1)شوندیم

 :زیر تشکیل شده است از پنچ لایه اصلی ایمن بهره برداریکلاس کلی اساس،  بر این که

 قرص سوخت؛ 

  میله های سوخت؛غلاف 

 آب مدار اول؛ 

 پوسته راکتور؛ 

 .حفاظ های زیست محیطی 

این بین همانگونه که مشاهده می  درمی باشد. راکتورری هر چه ایمن تر از ابرد به جهت بهره سطوحکنترل تمامی این 

بطور کل در می پردازد. شود، اولین و دومین لایه مورد کنترل، بطور اختصاصی به سوخت و میله های سوخت

، بعنوان عامل واکنش هسته ای استفاده UO2راکتورهای مدل آب تحت فشار همانند مدل نیروگاه اتمی بوشهر، سوخت 

 طراحی مهندسی سرامیک قرص سوخت از جهت اینکه در این بنابرمی باشد. c° 2022می گردد.که دمای ذوب آن 

را از دست ندهد، از مهمترین  امی آن، کیفیت ساختار خودشرایط بهره برداری از قلب راکتور و تحت پارامترهای ن

 علومی است که در صنعت هسته ای بدان پرداخته می شود.

 می باشد. که عمدتاَ از آلیاژ(، Fuel Cladding)دومین لایه ایمنی در نیروگاه اتمی بوشهر غلاف میله های سوخت

توزیع صحیح ساختار  توجه به طراحی و ساخت آن تشکیل شده است.در(، Nb)عنصرنبیدیوم %1بهمراه  زیرکالوی

افزایش دما قرص سوخت و صدمات وارده از سوی نیرو  ات آلیاژیی ساخت و تغییر وضعیت آن بر اثربلوری ترکیب

 نظر گرفته می شود. های نوترونی در های بیرونی غلاف همچون سیال مدار اول و تاثیرات تشعشی و نویز

در ارتباط با عوامل تاثیر گذار بر میله  (،FRI) امت و اطمینان بهره برداری سوختشاخص کیفی تعیین کننده سل

از نظر مهندسی محاسبات،  .لازم بذکر است در حال حاضرسوخت، بصورت هشدار دهنده مورد استفاده قرار می گیرد

مدیریت های  ا دربرای شاخص قابلیت اطمینان سوخت مرز مشخص وجود نداشته و فعالیت مرتبط با این حوزه تنه

 سوخت و ایمنی هسته ای و راکتور نیروگاه اتمی بوشهر انجام می شود.

  

 ش کاررو

های معیوب،  در زمره خدمات مهندسی کنترل نشتی غلاف میله های سوخت و یا به عبارت دیگر کنترل و کشف میله

.در این ارتباط کنترل میزان نرخ تغییرات اکتیویته باشداکتیویته سیال مدار اول نیروگاه می توجه به میزان رادیو

در درجه اهمیت قرار دارد. این موضوع از آن جهت با اهمیت است که در آن خصوصَا  131-131رادیونوکلیدهای ید 
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منشاء تولید این رادیونوکلیدها، واکنش هسته ای و یا شکافت هسته ای حاصل از برخورد نوترون با قرص سوخت می 

 ساس داریم: این ا رباشد. ب

 n+3 Kr92+ Ba141  → n+ U 235            ( واکنش هسته ای– 1فرمول) 

لازم به یادآوریست بیان  ادامه این واکنش زنجیره ایی در چند مرحله بعد به تولید رادیونوکلیدهای مورد اشاره می رسد.

ساده ترین حقایق من الجمله معادله بالا برای بررسی برخی موضوعات بسیار کلیدی و برای کارشناسینی که با شبیه 

سازی قصد کنترل شرایط سوخت را دارند می تواند به عنوان مرجع علوم پایه سوخت و واکنش درون قلب راکتور تلقی 

آن در بسیاری از محاسبات با کد های هسته ایی منجر به محاسبات غلط و نادرست می گردد.چیزی که عدم اشنایی به 

توسط نمونه گیری از  ،حین بهره برداری درمیزان اکتیویته رادیونوکلیدهای خاص در نیروگاه اتمی بوشهر کنترل گردد.

جهت تعیین میزان آنها، به مجموعه  به کهای این رادیونوکلیدها اتفاق می افتد مدار اول و کنترل میزان اکتیویته آب 

عواملی همچون زمان انتقال سیال از قلب راکتور تا محل نمونه گیری ، قدرت و ضریب تصفیه آب مدار اول توسط 

 توجه می شود.تصفیه کننده آب مدار اول، دبی سیال و قدرت نامی راکتور  سیستم فیلتر های

 tʎ-e0A=nA               ( ʎنیمه عمر  معادله تغییرات اکتیویته یک عنصر با-2فرمول)

ممکن است نرخ تغییرات اکتیویته مرتبط با  برداری دراین ارتباط توجه به این امر ضروری است که در شرایط بهره

این بدان معنی ایست که تغییردر وضعیت میله های کنترل درون قلب و یا کم و زیاد نمودن  تغییرات راکتیویته قلب باشد

میزان اسید بوریک درون قلب به جهت تغییر در سطح قدرت نیز می تواند در نرخ واکنش های شکافت هسته ای تاثیر 

میله های در وضعیت  .تغییرد داشته باشد. داشته باشد و در نتیجه در تولید و یا کاهش میزان اکتیویته درون سیال نیز نمو

در میزان اسید بوریک قلب خود به عنوان مجموعه عواملی است که می توانند به کاهش نرخ کنترل و اعمال تغییرات 

 تغییرات قدرت راکتور تاثیر گذارند. روی اَتکثیر واکنشهای هسته ای منجر شوند؛ که مستقیم

 

 (131-131اکتیویته رادیونوکلید های)ید  محاسبات آنی

درمحاسبات مهندسی تعیین شاخص قابلیت اطمینان سوخت، تعیین لحظه رخ دادن شکافت هسته ای و تولید 

که براساس نیمه عمر عناصر، مدتی از زمان انتقال این  رادیونوکلیدهای مورد نظر از اهمیت بالایی برخوردار است چرا

ی از آب مدار اول سپری گشته و اساساَ زمان نمونه گیری و کنترل نرخ اکتیویته دچار اشتباه مواد به محل نمونه گیر

.براین مبنا لازم است زمان انتقال سیال از قلب راکتور تا نقطه نمونه گیری از زمان محاسباتی ما کسر گردد تا خواهیم شد
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شخص نمود.البته توجه به دبی سیال نیز در مدار اول و بتوان زمان واقعی تولید ذرات و نرخ تولید واقعی اکتیویته را م

تعداد دورهای چرخش در مدار نیز از عوامل تقلیل دهنده میزان اکتیویته تولید شده می باشد.بر این مبنا نمونه های گرفته 

 ست.ذیل ارائه شده ا آن در [1]که معادلاتمی گردند.  "نرمالایز "شده با انجام محاسبات مهندسی اصطلاحاَ 

 ید(- i رادیو نوکلید نرمالایز محاسبه اکتیویته-3)فرمول                                       
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   دراینجا داریم:
i

mesА  - measured specific activity of ith iodine isotope in primary coolant, Ci/kg 

iA  - specific activity of ith iodine isotope, recalculated to nominal parameters of 

reactor operation, Ci/kg 
As - total activity of iodine isotopes, recalculated to nominal parameters of reactor 

operation, Ci/kg  

131A  and 
sA  - arithmetical mean values of А131 and As in primary coolant, measured in 

three independent coolant samples, taken during not less than 8 hours, Ci/kg 

lim
131A and 

lim
sA  

- considered regulated limits of А131 and As values 

i

wK  - coefficient of recalculation of activity to nominal reactor power, rel. units  

i - decay constant, s-1 

o - nominal removal constant of iodine isotopes by ion-exchange filters of 

SWPS-2, s-1  

i - current value of removal constant, s-1 

M - mass of primary coolant (without pressurizer) , t 
Q - flow rate of primary coolant to the SWPS-2, t/h 
ei - decontamination factor of iodine isotope by filters of SWPS-2  defined as 

ratio of specific activity of given isotope in coolant before and after the filters, 

rel. units 

  این معادلات از مدارک رسمی و فنی مورد توجه نیروگاههای هسته ای با آب تحت فشار میباشد و جز معادلات اساسی

 و راهبردی در کنترل میزان آبندی غلاف میله های سوخت محسوب می گردد. 

 (FRI) شاخص قابلیت اصمینان سوخت 
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FRI رادیونوکلیدهای مورد استفاده به جهت کشف نشتی غلاف سوخت اول مدار آب ارزیابی اکتیویتهجهت  روشی 

بصورت یک کمیت اسکالر و نشان دهد. این شاخص  تا حدودیرا  تواند عدم نشتی سوخت راکتورباشد که میمی

نهایت بصورت یکساله نتایج آن به سازمان جهانی وانو ارسال می گردد.معمولا  بصورت ماهانه تهیه می شود.که در

هم از نظراین کمیت مقایسه می  ن وانو سالانه براساس نتایج بدست آمده، نیروگاههای کشورهای مختلف را باسازما

توسط آن از سوخت خود  هر نیروگاه ین نتایج الگویی از یک مدل هستند که درنماید و نتایج آن را منتشر می نماید.ا

ندارد .اما استفاده از این کمیت می تواند تا حدود بسیار البته برای این کمیت مرزی مشخص وجود  ،استفاده می نمایند

برداری ایمن از مجتمع های باقی مانده در قلب راکتور در زمان تعویض سوخت سالیانه را  زیادی تکلیف ادامه بهره

این شاخص  .انجام می گیرد سوخت نشتی بدون برداریبهره که دمون ادعا توانمی بالا بسیار احتمال مشخص نماید. و به

 :شودبصورت زیر محاسبه می

𝐹𝑅𝐼𝑝 = (𝐴131
𝑁 − 𝑘. 𝐴134

𝑁 )(
𝐿𝑛

𝐿𝐻𝐺𝑅
.
100

𝑃0
(محاسبه میزان فری -6فرمول )   1.5(  

 ریم:ادراینجا د

𝐴131
𝑁 در خنک کننده 131یدیزه شده( ا: مقدار میانگین اکتیویته)نرمال 

𝐴134
𝑁 در خنک کننده 131یدیزه شده( ا: مقدار میانگین اکتیویته)نرمال 

𝑘 131میزان اکتیویته نرمالایز شده ید  : ضریب تصحیح  

𝐿𝑛 از سطح مجتمع های سوخت  حرارت خطی و برداشت : نرخ تولید 

𝐿𝐻𝐺𝑅  درصد 111: نرخ تولید حرارت خطی میانگین در قدرت 

𝑃0 گیری اکتیویته: توان رآکتور)درصد( در زمان اندازه 

این فرمول به محاسبه مقدار اکتیویته خالص خروجی از یک مجتمع سوخت حاوی میله سوخت ریشه محاسبات و تولید 

 برمی گردد: [1]معیوب

 (یک میله سوخت معیوب محاسبه اکتیویته خالص خروج از-7فرمول)

 در اینجا :

   (یک میله سوخت معیوب خروج از میزان اکتیویته خالص ضریب تصحیح-8فرمول)    
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(، و معادله محاسبه FRIقابلیت اطمینان سوخت)شود مقایسه قسمت اول معادله محاسبه شاخص همانطور که مشاهده می

قرص سوخت، خارج یافته از غلاف سوخت،  پاره های شکافت در واکنش هسته ایناشی از  ،میزان اکتیویته خالص

می باشد. بدین ترتیب مقدار ضریب ثابت لحاظ شده در معادله فری مربوط به  k، iPمقادیر  نشان دهنده یکی بودن

از درون غلاف سوخت ناشی از واکنش هسته ای قرص سوخت با  134مقادیر خالص اتمهای خروجی رادیو نوکلید ید 

ضرب شده است تا  134نرمالایز شده رادیونوکلیدید  دار از آن جهت در مقدار اکتیویتهنوترون برخوردی می باشد.این مق

شود.لازم به  سراز آن کناشی از افزودن آنزیمهای شیمیایی به درون سیال مدار اول  134درصدی از مقادیر اکتیویته ید 

آن حین آزاد  دقیقه(، می باشد.اما به دلیل انرژی زیاد 12دارای نیمه عمر حدود یکساعت) 134ذکر است رادیونوکلید ید 

است.بنابراین به عنوان ابزار مقایسه میزان  و ردیابی یزات اسپکترومتری قابل شناساییتجهشدن، خیلی سریع توسط 

 خروجی از غلاف سوخت مورد استفاده قرار می گیرد.، I135I, 133I, 132I, 131اکتیویته دیگر رادیو نوکلیدهای ید

 :سازمان جهانی وانو در مدرک تولیدی

 (March 2012 WANO Performance Indicator Programme Reference Manual-) 
  بصورت ذیل ارائه شده است: [2]ید د میزان اکتیویته رادیونوکلیدهایمحاسبات تولی

AN = AM . ( + Ba) / ( + Bn)         )فرمول 8- محاسبات مقدار اکتیویته در مراجع وانو( 

 AN= میزان اکتیویته هر رادیو نوکلید          

 AM= اکتیویته نمونه گیری شده اولیه  

 Ba = ضریب تصفیه روزانه فیلتر سیستم تصفیه آب مدار اول  /

= نیمه عمر هر رادیو نوکلید                                   

  B= ضریب  ثابت تصفیه روزانه فیلتر سیستم تصفیه آب مدار اول      

 قدرت نامی راکتور

نظر گرفته شده است. در  راکتور می باشدکه براساس طراحی برای آن درقدرت نامی راکتور، همان میزان قدرت 

 نیروگاههای هسته قدرت راکتور به لحاظ بهره برداری توسط دو ایتم اصلی:

 تغییرات کنترلی طول میله های کنترل؛ 

 ،تغییرات میزان غلظت اسید بوریک 
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مثبت و منفی قلب راکتور تامین می گردد.اما از نظر کنترل مورد کنترل قرار می گیرد و با این ملاحظات میزان راکتیویته 

میزان نشتی غلاف سوخت و یا با دیدگاه استفاده از شاخص قابلیت سوخت، میزان نرخ تغییرات اکتیویته مدار اول براثر 

تغییرات این  برای تغییرات نرخ تولید انرژی و یا همان تغییرات قدرت نامی، دستخوش تغییرات می شود به صورتیکه

  ، درنظر گرفته می شود.(k) ضریب تغییرات

طبق جدول ذیل نمایش  [1]ضریب نرخ رشد میزان اکتیویته رادیونوکلیدها بر اساس نرخ تغییرات قدرت نامی راکتور

 است داده شده

تغییرات قدرت نامی راکتور به درصد نرخ تغییرات تولید رادیو نوکلیدهای ید متناسب با -1جدول   

مجتمع سوختنوع   
قدرت  نامی راکتور 

 به%

 رادیو نوکلیدها

131I 133I 135I 132I 134I 

AFA 

70 1,67 1,48 1,40 1,62 1,37 

80 1,38 1,29 1,24 1,36 1,22 

90 1,16 1,13 1,11 1,16 1,10 

100 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

110 0,87 0,89 0,91 0,87 0,92 

 

 

 

 

 می شود تغییرات نرخ تولید اکتیویته مستقیم مرتبط با تغییرات قدرت نامی راکتور تغییر می نماید .همانگونه که مشاهده 

:فرانسیلی و یا کوچکتر این تغییرات براساس معادلات ذیل محاسبه می گردندیکه برای تغییرات د  

 ,131I برای
4428,1131 5,767


 jW WK

j
 (فرمول-9)     ,

 ,133I برای
1259,1133 17,178


 jW WK

j
 (فرمول-01)     ,



 
 
 
 
 

24th Iranian Nuclear Conference 12-11Feb 2018 University of Isfahan                                                                8   
 

 بیست و چهارمین کنفرانس هسته ای اریان

گاه اصفهان -اسفندماه 3و  2 :P                      دانش 8718  

 -اسفندماه 2و  8

گاه اصف               هاندانش
         

 ,135I برای
954,0135 898,80


 jW WK

j
 (فرمول-00)     ,

 ,132I برای
3739,1132 36,558


 jW WK

j
 (فرمول-01)     ,

 ,134I برای
8827,0134 327,58


 jW WK

j
 (فرمول-01)     .

 میزان قدرت راکتور می باشد. w دراینجا:

 نتایج

مدارک وانو و محاسبات مهندسی همین موضوع در مدرک راهبردی با مقایسه معادلات محاسباتی ارائه شده در 

 WWER(РД ЭО 1.1.2.10.0521-2009با راکتور نیروگاههای مدل نیروگاه  کنترل و کشف میله های سوخت در

ВВЭР-1000 с Изм.1شاخص قابلیت اطمینان سوخت محاسباتی (، بخوبی میزان اختلاف و عدم دقت معادله(FRI ،)

مجتمع  در سیکل اول بهره برداری از کشورمان;نیروگاه اتمی  شود.نتایج محاسبات مهندسی این حوزه درمشاهده می 

درصدی این موضوع بود که نتایج آن به مرکز  11اثبات کننده میزان خطای   % 3.62و1.6،2.4های سوخت با غنای 

ت محفوظه نیروگاه می باشند.ارایه کلیات این از آنجا که این محاسبات جز محاسبا سازمانی وانو در لندن گزارش گردید

.که این محاسبات از سوی کارشناسان آن سازمان مورد تائید  پژهش در این کنفرانس مد نظر بوده است لازم به ذکر است

 قرار گرفت.

 سپاسگزاری:

پراز افتخار وموفقیت ایام بی شک عامل هر قدم در لحظه لحظه زندگی ما، امید به فرداست!امیدی که مملو از شادی "

.غیر قابل انکار است که دیدن چشمان پدر و مادر زحمت کش و همسر فداکارم، این امید را درمن بوجود آورده "است

اند.امیدی که به واسطه آن بتوانم شعله های غرور و رشد را درچشمان فرزندان خود و آینده این کشور ببینم.بنابراین 

 ق را به ایشان تقدیم می نمایم.نتایج مادی و معنوی این تحقی
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 اصطلاحات

1. FRI= The Fuel Reliability  

2. WANO=World Association Of Nuclear Operators 

:منابع  

[1]. Сборки тепловыделяющие ядерных реакторов типа ВВЭР-1000  

(Типовая Методика Контроля Герметичности Оболочек Тепловыделяющих Элементов)- РД ЭО 

1.1.2.10.0521-2009 ВВЭР-1000 с Изм.1 

[2]. WANO Performance Indicator Programme Reference Manual, March 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


