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 خاموشی اضطراری رآکتورارزیابی احتمالاتی ایمنی نیروگاه اتمی بوشهر در پی رویداد 

 RISK SPECTRUMبا استفاده از کد محاسباتی  

 

(2)حسینی، سید محسن -(2) اوهک ،کریمی -(1)* غلامرضا جهانفرنیا، -(1)مهسا پیرایش، 
 

 ، ایران، تهرانایهستهنشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه مهندسی دا .1

 ، ایرانتهران واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان .2
 

 

 :دهيچک

در جهت کنترل  سیستم ها و فعالیت های رآکتور ، تحلیل ایمنی برای تمامیدنبال اهمیت نیروگاه های هسته ایبه 
برآورد قابلیت و  1خاموشی اضطراری رآکتور لیل ریسک رویدادتح، این پژوهش دفه ضروری می باشد.حوادث، 

با در نظر گرفتن مدل  می باشد. RISKSPECTRUMاز کد  با استفاده روش تحلیل درخت خطا و ن سیستم ها بهاطمینا
 سفرکانمیانگین کمی و کیفی حاصل گردید. ، نتایج 2خرابی با عامل مشترک ،یت اطمینان برای خطای انسانیقابل های

انجام  CDFتحلیل اهمیت و عدم قطعیت  محاسبه و RT ،07/ry-9.02Eوقوع رویداد آغازگر  در پی 3قلب آسیب به
 می باشد. 2.226E-06/ryو  2.28E-07/ry، بین 09% به احتمال CDFمشخص گردید که  . در تحلیل عدم قطعیتشد

 RISK SPECTRUMعدم قطعیت،،کمینه،مجموعه برشی خاموشی اضطراری،PSA قابلیت اطمینان، :کلمات کليدي 
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Computational Code 

 
Pirayesh, Mahsa1; Jahanfarnia, Gholamreza1; Karimi, Kaveh2; Hosseini, Seyed Mohsen2 

 
1 Department of Nuclear Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, 

Iran 
2 Young Researchers Club, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran 

 

Abstract: 

 

Following the importance of nuclear power plants, safety analysis for all systems and reactor activities to 

control accidents is essential. The purpose of this study was to Risk Analysis of a reactor trip event and 

reliability analysis of the systems by using fault tree analysis method using the RISKSPECTRUM code. 

Considering the reliability models for human error, common cause failure, quantitative and qualitative 

results were obtained. The mean core damage frequency following the occurrence of the RT initiating 

event, 9.02E-07/ry, was calculated and importance and CDF's uncertainty analysis was done. In the 

uncertainty analysis, it was found that CDF is likely to be 90%, between 2.28E-07/ry and 2.226E-06/ry. 

                                                 
Reactor Trip(RT) 1  
Common Cause Failure(CCF) 2  

Core Damage Frequency(CDF) 3  
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 مقدمه:

در زمان بروز حوادث، به منظور جلوگیری از آسیب به قلب و نشت مواد رادیواکتیو، یکی از  ایمنی نیروگاه ها

 وظیفه ایمن نگه داشتن نیروگاه راراکتور و حفاظتی  یمنیا یها ستمیس مسائل اساسی در احداث آنها است.

ز دچار اختلال می شوند که خود باعث بروز در هنگام بروز وقایع، برعهده دارند. گاهی این سیستم ها نی

وقایع بدتری از جمله ذوب قلب می شوند. از کار افتادن رآکتور، یکی از وقایعی است که همواره مورد توجه 

 77م بوده است. حوادث گذرا از جمله خرابی توربین، عواملی هستند که سه متخصصان ایمنی هسته ای

، سیستم حفاظت اضطراری رآکتور و سیستم های ایمنی RTاز رویداد  بعد. [1]دارند RTدرصدی در رویداد 

از قلب در طول روند پیشرفت حادثه را برعهده  ذیه که وظیفه برداشت حرارت پسماناز جمله سیستم آب تغ

هدف اصلی . [2]تاس هایافته برای سیستمخطا یک زبان مدلسازی ساختاردرخت. دارد، شروع به کار می کنند

و غیره در قالب درخت خطا  پشتیبانایجاد مدل قابلیت اطمینان برای تمامی سیستم های ل سیستم ها، از تحلی

حتمال وقوع یک از ا ، مسئله ای که معمولا بایدتحلیل ریسک یک رویداد، در طی به بیان ساده تر. می باشد

ه می توان از احتمال ، شرایطی است که رویداد به آن وابسته است و این که چگونرویداد مشخص دانست

رایج ترین روش تحلیل جهت به دست آوردن ک درخت خطا به عنوان وقوع آن جلوگیری کرد که تکنی

 . [3]، شناخته شده استک رویداد و تحلیل قابلیت اطمینانچنین اطلاعاتی از جمله تعیین علل وقوع ی

 

 :روش کار

با آن و جلوگیری از وخامت عواقب حادثه وارد سیستم های ایمنی و حفاظتی در شرایط حادثه جهت مقابله 

عمل می شوند و بعد از بالا بردن شاخص های ایمنی نیروگاه و کاهش قدرت رآکتور تا سطح مطلوب، به 

آمده است. سیستم  1شرایط عادی خود باز می گردند. تمامی این سیستم ها و شرح وظایف آنها در جدول 

موش کردن ایمن رآکتور و برداشت حرارت پسمان رآکتور را برعهده های ایمنی علاوه بر اینکه وظیفه خا

در طی روند گسترش حادثه، نیز محدود سازند. به عبارتی،  دارند، می توانند عواقب روند گسترش حادثه را

امکان عملکرد نامطلوب هر کدام از سیستم ها وجود دارد که این عدم عملکرد می تواند مسیر جدیدی از 

ثه ایجاد کند و همچنین پیامدهای مختلفی از جمله آسیب به قلب یا خاموشی ایمن در انتهای پیشروی حاد

 این سیستم ها به صورت چهار کاناله و کاملا مستقل از هم عمل می کنند. داشته باشد. همچنین  مسیر به دنبال
 سیستم های ایمنی و وظایف آنها –( 1جدول )

 وظایف شرح سيستم ردیف

 کنترل راکتیویته راکتور ظت اضطراری رآکتورسیستم حفا 1

 کنترل موجودی خنک کننده سیستم خنک کننده اضطراری قلب 2
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 کنترل فشار خنک کننده شیرهای ایمنی  3

 از قلب برداشت حرارت اضافی برداشت حرارت پسمان سیستم 4

منطقی  گیری از دریچه های درخت خطا با بهرهبرای ارزیابی قابلیت اطمینان این سیستم ها از روش رسم 

AND ،OR، K/N در این پژوهش، جهت مدل سازی درخت خطای [4]و رویدادهای پایه استفاده شده است .

 . [5]استفاده شده است RISK SPECTRUMکد  1.3.2سیستم های ایمنی رآکتور بوشهر از نسخه 

از آن جایی که معمولا درخت در ابتدا جهت تحلیل کمی سیستم ها، درخت خطا رسم گردید.  درخت خطا:

های خطا پیچیده و بزرگ هستند، برای رسم ادامه آنها از درخت های خطای انتقال یافته استفاده شده است. 

نیروگاه بوشهر به  PSAلازم به ذکر است، به جهت کارکرد کم نیروگاه، داده های جنریک موجود در گزارش 

راج گردیده است. از مدل های قابلیت اطمینان با توجه به عنوان داده های احتمال خرابی تجهیزات استخ

شرایط کاری تجهیزات، برای بررسی احتمال خرابی آنها، خطای انسانی و خرابی با علت مشترک استفاده شده 

ها وابستگی و ارتباط میان بعضی تجهیزات را بیان می کنند که همزمان با تعریف خرابی مستقل CCFت. اس

مورد استفاده  CCFنیز تعریف می شوند. در این پژوهش، روش آلفا در تحلیل  CCFای تجهیزات، گروه ه

 . [7-6]قرار گرفته است

      
 درخت خطای انتقال یافته آب تغذیه –( 2شکل )                     HCدرخت خطای رویداد عملکردی  – (1شکل)                 

 

HC  توربین که در حین این رویداد  -از قلب رآکتور توسط کندانسورعبارت است از برداشت حرارت عادی

( به طور خودکار باز می شود و همچنین آب 6.66MPaدر فشار ثابت مدار دوم ) BRU-Kعملکردی، شیر 

تغذیه به کمک پمپ آب تغذیه اصلی یا کمکی به مولد بخار هدایت می شود. بر طبق شکل، عدم عملکرد 

مل نقص فرآیند تخلیه بخار به کندانسور یا نقص خطوط کندانسور یا ایجاد خطا در عا 3، به HC رأسرویداد 

 هدایت آب تغذیه به سمت مولدهای بخار بستگی دارد. 

با در نظر گرفتن عملکرد مطلوب یا نامطلوب  RTدرخت رویداد مربوط به رویداد آغازگر درخت رویداد: 

رویداد، عملکرد هر کدام از سیستم های ایمنی و  درخت Headingدر قسمت سیستم ها، ترسیم گردید. 
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نمایش داده شده  RISK SPECTRUMتص کد رویدادهای عملکردی با نامگذاری مخحفاظتی در قالب 

 ناموفق بعضی از رویدادهای عملکردی، باعث ایجاد فاز جدیدی از حادثه می شوداز آنجا که عملکرد است. 

با توجه به مسیر اول،  یداد انتقال یافته نیز رسم و بررسی گردید.و نیاز به تحلیل بیشتر دارد، درخت رو

بار در سال کاری رآکتور می  2.8E+00تحت عملکرد صحیح تمامی سیستم ها،  RTفرکانس وقوع رویداد 

باشد. در ادامه درخت های خطا و درخت های رویداد، پس از تحلیل کمی رویدادهای عملکردی، با یکدیگر 

محاسبه گردید. لازم به ذکر است تمامی  RTکانس نهایی آسیب به قلب در پی وقوع رویداد کوپل شدند و فر

 شده اند، در فرکانس نهایی آسیب به قلب سهیم هستند. CDروندهای گسترش حادثه که منجر به 

 
 RT درخت رویداد واقعه –( 3شکل)

تعیین نقش آن در ریسک کلی، جهت کاهش ریسک تمامی سیستم ها، ابتدا شناخت هر تجهیز و  اهميت:

از معیار  از نظر سهم ایجاد خطر با بهره گیری مورد توجه می باشد. از این رو با اولویت بندی تجهیزات

 .[8]، محاسبه گردیدریسکو سهم نسبی آن در میزان  i ، میزان اهمیت تجهیز(1وسلی )معادله -فاسل

                                                                             :1معادله 

 

در ادامه با توجه به وجود عدم قطعیت در پدیده ها، داده های احتمال خرابی تجهیزات به  عدم قطعيت:

وارد مربوط به هر تجهیز  Error Factor( به همراه 2)معادله  Lognormalصورت تابع توزیع احتمالاتی 

 گردید و یک میلیون نمونه گیری از داده های عدم قطعیت انجام شد.

 :2معادله 

 : جینتا
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ها رسم گردید. پس از  Function Eventدر این پژوهش، درخت های خطا برای تمامی  خطا:طراحی درخت

 برای رویدادهای عملکردی سیستم ها و همچنین تحلیلرسم درخت های خطا، ارزیابی کیفی و کمی 

 .صورت گرفت فرکانس آسیب به قلب نهایی

در این ارزیابی، مجموعه های برشی کمینه که مسیرهای منجر به خرابی سیستم ها هستند به  ارزیابی کيفی:

مجموعه برشی  19، 2دول طور جداگانه برای هر رویداد عملکردی بررسی گردید. به عنوان مثال، در ج

همانطور که دارند، آورده شده است.  HCکمینه که بیشترین سهم را در عدم دسترسی رویداد عملکردی 

در سیستم برداشت حرارت، مربوط به اتفاق  HCمشخص است، بیشترین سهم عدم دسترسی عملکرد 

ه همین ترتیب تحلیل و بررسی بقیه رویدادهای عملکردی نیز بمی باشد.  "خرابی سیستم پشتیبانی کندانسور"

مجموعه که در فرکانس آسیب به قلب نهایی سهیم  19 مجموعه برشی کمینه، 43534از بین  از طرفیشدند. 

عدم عملکرد صحیح سیستم حفاظت "آمده است. با توجه به جدول، بعد از اتفاق  3هستند نیز در جدول 

خرابی با علت مشترک در بازشدن "اتفاق همزمان دارد،  CDFدرصدی در  14/39که سهم  "اضطراری رآکتور

خرابی با علت مشترک در راه اندازی پمپ های "و  "ی مسیر فرعی خط لوله آب تغذیه اصلیشیرها

ی مسیر فرعی خرابی با علت مشترک در بازشدن شیرها"و اتفاق همزمان  "(VJ)خنک کنندهسیستم الکتریکی 

سیستم خنک  ت مشترک در راه اندازی پمپ های الکتریکیخرابی با عل"و  "خط لوله آب تغذیه اصلی

خرابی با "اتفاق همزمان ر بیشترین سهم را در فرکانس آسیب به قلب دارند. مسیر چهارم نیز تاثی "(VE)کننده

خرابی با علت مشترک پمپ "و  "علت مشترک در بازشدن شیرهای مسیر فرعی خط لوله آب تغذیه اصلی

 را نشان می دهد.  "یه اضطراریگردشی سیستم آب تغذهای 

 
سترسی رویدادهای عملکردی می باشد. از موارد مهم در ارزیابی کمی، محاسبه احتمال عدم د ارزیابی کمی:

خرابی)عدم پس از بدست آوردن مجموعه برشی کمینه برای هرکدام از رویدادهای عملکردی، احتمال 

همانطور  آورده شده است. 4محاسبه و در جدول  RTتمامی رویدادهای عملکردی درخت رویداد  دسترسی(

 CDFمجموعه برشی کمینه  –( 3جدول )

Event Total% Probability NO. 

TRIP , RT. 80.14 7.28E-07 1 

RT. , CCF-NHRS-19-ALL , CCF_VJ_2-ALL 6.01 5.46E-08 2 

RT. , CCF-NHRS-19-ALL , CCF_VE_2-ALL 6.01 5.46E-08 3 

RT. , CCF-NHRS-19-ALL , CCF_UF_8-ALL 1.82 1.65E-08 4 

RT. , CCF-NHRS-19-ALL , CCF_UF_7-ALL 0.60 5.43E-09 5 

RT. , CCF-NHRS-19-ALL , CCF_UF_1-ALL 0.54 4.89E-09 6 

RT. , CCF-NHRS-19-ALL , CCF_UF_5-ALL 0.54 4.89E-09 7 

RT. , CCF-NHRS-19-ALL , CCF_UF_4-ALL 0.54 4.89E-09 8 

RT. , CCF-NHRS-19-ALL , CCF_VE_4-ALL 0.35 3.22E-09 9 

RT. , CCF-NHRS-19-ALL , CCF_VE_3-ALL 0.18 1.65E-09 10 

 

                      HC مجموعه برشی کمینه رویداد عملکردی –( 2جدول )

Event Total% Probability NO. 

SUPPORT 86.38 4.45E-03 1 

CCF-NHRS-19-ALL 7.20 3.71E-04 2 

CCF-NHRS-05-ALL 2.54 1.31E-04 3 

CCF-NHRS-03-ALL 00.68 3.52E-05 4 

RM11D001PMQ , RM13D001-ALL 00.53 2.73E-05 5 

RM12D001PMQ , RM13D001-ALL 00.53 2.73E-05 6 

CCF-NHRS-04-ALL 00.39 2.03E05 7 

RM12D001PMR , RM13D001-ALL 00.33 1.69E-05 8 

RM11D001PMR , RM13D001-ALL 00.33 1.69E-05 9 

CCF-NHRS-01-ALL 00.16 8.38E-06 10 
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که قبلا گفته شد، تمامی روندهای گسترش حادثه در درخت رویداد که به آسیب به قلب منجر شده اند، در 

 از محاسبات کمی رویدادهای فرکانس آسیب به قلب نهایی سهیم هستند. با دقت در درخت رویداد و بعد

 5شدند، محاسبه گردید که در جدول  CDعملکردی، احتمال وقوع مسیرهایی از پیشرفت حادثه که منجر به 

 آمده است.

 

از  در فرکانس آسیب به قلب نهاییاز نظر تاثیر  تجهیزاتبرای شناسایی مهمترین این آنالیز در  اهميت: آناليز

 آمده است: 4شکل در که نتایج تحلیل  گردیداستفاده  Fussel-Vesselyر معیا

 

 

 

 

 هر رویداد پایه، به آنها نسبت داده شد ومربوط به  Error Factor، تحلیل عدم قطعیتدر  عدم قطعيت: آناليز

عدم قطعیت با  آنالیز. محاسبه گردید ال لگاریتمیع نرمیزبر اساس تابع تورا رویدادهای پایه خرابی  احتمال

به  RTدر پی وقوع رویداد  CDFاستفاده از یک میلیون نمونه گیری انجام شد و توزیع عدم قطعیت پارامتر 

و مقادیر صدک پنجم ، صدک میانی و صدک نود و پنجم آن به  9.02E-07/ryدست آمد که مقدار متوسط آن 

س آسیب تابع چگالی فرکان 5شکل محاسبه گردید.  2.226E-06/ryو  2.28E-07/ry ،7.037E-07/ryترتیب، 

  به قلب را نشان می دهد.

 
                      RTفرکانس وقوع مسیرهای پیشرفت حادثه  –( 5جدول )

Probability Accident Sequence NO. 

1.10E-13 RT : 12 1 

2.51E-13 RT : 13 2 

7.28E-07 RT : 15 3 

 

 احتمال خرابی رویدادهای عملکردی –( 4جدول )

Failure Rate(Unavailability) Function Event NO. 

2.60E-07 A 1 

9.19E-09 T 2 

4.51E-05 O 3 

9.00E-03 T1 4 

1.76E-09 O' 5 

6.33E-06 C4 6 

7.65E-09 C3 7 

1.21E-09 C2 8 

8.72E-10 C1 9 

5.15E-03 HC 10 

7.75E-03 CS 11 

1.85E-05 HO 12 

 

 
 تجهیزات Fussel-Vesselyآنالیز اهمیت  –( 4شکل)
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 CDتابع چگالی احتمال پارامتر  –( 5شکل )

 

 نتيجه گيري بحث و

پژوهش با استفاده از الگوریتم درخت رویداد و درخت خطا، تحلیل ارزیابی احتمالاتی ایمنی با  نیدر ا

در دسترس نبودن سیستم های ایمنی و پارامتر  .انجام شد RISK SPECTRUMکد  1.3.2 خهنساز  استفاده

وسلی به -همچنین آنالیز اهمیت براساس معیار فاسل محاسبه گردید. RTمحافظتی دخیل در ریسک رویداد 

، با توجه به نتایج بدست آمده جهت شناسایی مهمترین تجهیزاتی که در ریسک نقش دارند، انجام شد.

از اهمیت بالاتی در ریسک برخوردار  "خرابی با علت مشترک در بازشدن شیرهای سیستم آب تغذیه اصلی"

 "خرابی با علت مشترک"مشخص می گردد که  MCSبه طور کلی با توجه به آنالیز اهمیت و آنالیز می باشد. 

به  RTلب در پی وقوع رویداد در ادامه فرکانس آسیب به قسهم بسیار زیادی در افزایش ریسک ایفا می کند. 

می باشد، مقایسه گردید، 9.05E-07/ry موجود در گزارش که  CDFمحاسبه و با مقدار  9.02E-07/ryمقدار 

تابع توزیع احتمال این پارامتر تحلیل عدم قطعیت،  با. سپس شوداختلاف مشاهده می  %93/9که تنها به میزان 

به نقش رای کاهش خطای رویدادهای پایه ب، لازم است جیجه به نتابا توو مقادیر احتمالاتی آن بدست آمد. 

 است، بسیار مشهود لیتحل نیها در ا CCFاثر بیشتری شود. از آنجا که توجه تجهیزات، تست و نگهداری 

قرار  یشتریمورد توجه ب زین مهم و موثر در ریسک رویدادها تجهیزات با علت مشترک یهایخرابتاثیر  باید

ها در نیروگاه و مدل سازی، بهترین راه برای کاهش خرابی های مشترک، تنوع  CCFا توجه به نقش ب .ردیگ

 در چیدمان و آرایش سیستم ها می باشد. 
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