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و مقایسه  RELAP5سازی حادثه قطع کامل برق نیروگاه اتمی بوشهر با استفاده از کد مدل

 نتایج آن با نتایج آنالیز ایمنی نیروگاه اتمی بوشهر

 مجید طالبی، مهدی ثقفی نرگس محمدبیگیان*، محمدباقر غفرانی،

 

 ای، گروه مهندسی راکتوردانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هسته
 

 :چكيده

های دیزل ژنراتور الزم است تا برای کنترل آنت که ای اسهای هستهیکی از حوادث نیروگاه قطع تغدیه الکتریکی خارجی

ی این واحدهای پشتیبان، حادثه اندازراهگردند. در صورت عدم  اندازیهای ایمنی راهی یکی ازکانالداقل برااضطراری، ح

  SBOحادثه ژوهش دراین پ درپی آن امکان ذوب قلب راکتور وجود دارد.گردد و میمبدل  SBOپیشرفت نموده و به حادثه

ها نشان با نتایج مندرج در گزارشات ایمنی مقایسه شده است. بررسینتایج آن  وسازی شده مدل RELAP5به کمک کد

 تغذیه منبع داندنبا باز کردن شیرهای ایمنی فشارنده و بازگر ،برای کنترل شرایط ،عملکرد اپراتور در خالل حادثه ؛دهدمی

 رسد. آسیبی نمی ر نهایت به حصارهای ایمنی دموثر واقع شده و  ،پایین  وتزریق فشار باال های سیستماز کانالبرای یکی 

 :كليد واژه

 RELAP5، نیروگاه اتمی بوشهر، کد SBO(Station Black-Out)قطع کامل برق نیروگاه اتمی، حادثه 

 

 :مقدمه

مگاوات  3000ای آب سبک با دو مدار فشار باال و فشار پایین با توان حرارتی نیروگاه بوشهر یک نیروگاه هسته

است. حرارت تولیدی در راکتور توسط چهار حلقه مدار اولیه که در حالت مادون سرد قرار دارند برداشت شده و 

کند. در این پژوهش حادثه قطع کامل برق ا بخار میدر مولدهای بخار به مدار ثانویه منتقل شده و سیال ثانویه ر

، که در  KORSARسازی شده و نتایج آن با نتایج کد روسی شبیه RELAP5 نیروگاه اتمی بوشهر به وسیله کد 

یکی از پر کاربردترین کدهای تحلیل  RELAP5است. کد باشد، مقایسه شدهمدارک نیروگاه بوشهر موجود می

های بسیاری که در ارتباط با این کد صورت گرفته نشان باشد. ارزیابیرهای آب سبک میترموهیدرولیکی راکتو
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بررسی حادثه  ای با دقت باال است.ای و غیر هستههای هستهسازی رفتار سیستمدهنده قابلیت این کد برای مدل

SBO   در نیروگاه بوشهر توسط کدRELAP5 نیروگاه تحت شرایط های ایمنی موجب اطمینان از کارایی سیستم

 .شوداین حادثه می

 توصيف حادثه

، هم نرمال و هم ACحادثه قطع کامل برق نیروگاه به صورت از دست رفتن تمامی منابع تغذیه الکتریکی 

کننده تریپ های گردش اصلی خنک، پمپACتغذیه الکتریکی شود. به دنبال قطع منبع ف میاضطراری، تعری

های کنترل فشار در فشارنده از کار ، سیستمدشوقطع میمدار دوم در بخار  هایمولدکنند، تغذیه آب به می

های مدار . به علت تریپ پمپشوندو شیرهای تخلیه بخار به کندانسور بسته می شیرهای ایمنی توربینافتند، می

 کند.یثانیه پس از شروع حادثه راکتور اسکرم م 7/1اول سیگنال اسکرم راکتور صادر می شود و 

 ر گرفته شده است.ظو همراه با عملکرد اپراتور در ن تجزیه و تحلیل حادثه در دو حالت بدون عملکرد اپراتور

کردن اجباری شیرهای ایمنی فشارنده و همچنین بازگرداندن منبع تغذیه توان برای یکی عملکرد اپراتور شامل باز

باشد. رارت فشار پایین میسیستم برداشت حزیر باالو م تزریق اضطراری فشارسیستربوط به زیرهای ماز کانال

های های تزریق بوران اضطراری فشارباال، انبارهمپاست که پ جایی ارکاهش فشار مداراولیه تااین کهدف از

 های سیستم برداشت حرارت فشار پایین وارد عمل شوند. پمپهمچنین و  دومکننده اضطراری مرحله اول وخنک

شیرهای ایمنی  های سوخت،سازی حالت دوم فرض شده است که برای جلوگیری از خرابی میلهمدلدر فرآیند 

. این زمان با توجه به مدت زمان عملکرد شوندتوسط اپراتور باز میساعت پس از شروع حادثه  5/1فشارنده 

ن زمان الزم برای بازگرداندن کنند، و همچنیرا فراهم می BRU-Aها، که انرژی الزم برای عملکرد شیرهای باتری

های زیر سیستم تزریق بوران اضطراری فشار باال و پمپ های زیر سیستم برداشت حرارت منبع توان برای پمپ

فشار پایین )برای یک حلقه از مدار اولیه( در نظر گرفته شده است. رفتار پارامترهای ترموهیدرولیکی سیستم 

 .بررسی خواهد شد، برسد c̊  1200که دمای غالف سوخت به  قبل از زمانیکننده راکتور در این حادثه تا خنک

 :كارروش

 RELAP5ها در كد حجم بندی سيستم

هیدرولیکی راکتورهای آب سبک است که در  -یک کد توسعه یافته آنالیز گرمایی RELAP5کد محاسباتی 

سازی توسط این کد ایجاد یک اولین مرحله در مدلاست. کتابخانه ملی ایالت آیداهو آمریکا ابداع شده 



 

 ای اریانبیست و سومین کنفرانس هسته
 

 دااگشنه آزاد اسالمی واحد علوم وتحقیقات 1395اسفند ماه  5و  4 
 

 

3 

23rd Iranian Nuclear Conference 24-25Feb 2017 Tehran- Science and Research Branch of Islamic Azad University 
 

های نیروگاه به صورت اجزای های نیروگاه است. در این مرحله سیستمبندی مناسب برای کلیه سیستمحجم

و اتصاالت وابسته به زمان در  ها، حجمها، انبارهها، شیرها، اتصالها، انشعابتعریف شده در کد شامل لوله

کامل هر یک از این اجزا ازجمله حجم، طول، قطر، مساحت جریان و... در فایل ورودی کد آیند. مشخصات می

 های نبروگاه بوشهر آورده شده است.بندی سیستم( حجم1شود. در شکل )وارد می

 

 

های نيروگاه بوشهربندی سيستم(: حجم1شكل)  

 مدلسازی حادثه قطع كامل برق

سازی حادثه در حالت اول به دلیل قطع منابع تغذیه افتد. در مدلحادثه در شرایط کار عادی نیروگاه اتفاق می

ها توسط جزء هیدرودینامیکی پمپ در کد، کنند. این پمپهای مدار اول تریپ میپمپ،  400ی ثانیهتوان در 

سازی، افتند. در این مدلولد بخار از کار میهای آب تغذیه ماند. همچنین در این حادثه پمپشبیه سازی شده

سیستم آب تغذیه به عنوان مرز ورود مدار دوم در نظر گرفته شده است و در شرایط پایدار از اتصال وابسته به 

کننده آب تغذیه اصلی استفاده شده است. در لحظه شروع حادثه دبی آب تغذیه مولد بخار زمان به عنوان تامین

از شروع  بعد ثانیه 6/0 ای مربوط به حفاظت توربین،هشیر توقف توربین نیز، توسط سیگنالصفر خواهد شد. 
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اند. همچنین به دلیل سازی شدهحادثه بسته خواهد شد. این شیرها توسط جزء هیدرودینامیکی شیر در کد مدل

قوع اسکرم در کد به وسیله ثانیه پس از شروع حادثه راکتور اسکرم خواهد کرد. و 7/1های مدار اولیه، تریپ پمپ

 شود.سازی میورود راکتیویته کافی به قلب، شبیه

ساعت پس از  5/1مدلسازی حادثه در حالت دوم مانند حالت اول است، با این تفاوت که در مدلسازی باید 

های ستمشروع حادثه دو تا از شیرهای ایمنی فشارنده را باز کرد. همچنین به دلیل این که توان الزم برای سی

شود، های مدار اول توسط اپراتور فراهم میتزریق فشار باال و برداشت حرارت فشار پایین برای یکی از حلقه

مدار اول تا است. همچنین در این حالت به دلیل افت فشار  سازی شدهها در نقاط کاری مدلعملکرد این سیستم

سازی ه ها نیز در مدلاین انبارعمکرد ول و مرحله دوم، های خنک کننده اضطراری مرحله انقاط عملکردی انباره

  د.شووارد می

 :نتایج

ثانیه پس از  7/1های مدار اول، باشد. با از کار افتادن پمپکننده قطع کامل برق نیروگاه میحادثه آغازحالت اول: 

( نشان داده شده 2شکل )کند و پس از آن توان حرارتی راکتور همانطور که در شروع حادثه راکتور اسکرم می

ها، گردش طبیعی سیال پس از توقف کامل پمپ یابد.کاهش می واپاشی است، تا حد توان ناشی از حرارت

( دمای سیال خروجی از قلب نشان داده شده است. 3در شکل ) شود.موجب برداشت حرارت از قلب راکتورمی

ت از مدار اول به مدار دوم، فشار و دمای مدار اول در با بسته شدن شیر توقف توربین و اختالل در انتقال حرار

د. پس از آن به کنفشار و دمای مدار اول افت می ابتدا افزایش یافته و در ادامه در پی توقف اضطراری راکتور،

از  مولدبخار برداشت حرارت کننده مدار اول و همچنین کاهش سطح آب در سمت ثانویهدلیل افت دبی خنک

شود و در نتیجه به تدریج دما و فشار افزایش یافته تا به حد فشار باز شدن شیرهای خوبی انجام نمی مدار اول به

شود، با باز و بسته شدن شیرهای ایمنی فشارنده، فشار مدار اول تقریبا ثابت نگه داشته میایمنی فشارنده برسد. 

تبخیر  بارسد. پس از آن در فشار مربوطه می یابد تا به دمای اشباعدر حالی که دمای سیال همچنان افزایش می

رسد. بنابراین گردش طبیعی سیال به زیر نازل خروجی راکتور می ویابد آب، سطح آب درون راکتور کاهش می

( 4همانطور که در شکل ) ،خشک شدن سطح غالف ،تبخیر آب درون راکتور و در نتیجه ادامه با شود.متوقف می

                رسد. می c ̊  1200 یابد و در نهایت به دمایآن به شدت افزایش می دماینشان داده شده است 

راکتور نشان  قلب خروجی( دمای 5) در شکلسازی در حالت دوم مانند حالت اول است.اوایل مدل حالت دوم:
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شود و باز میساعت پس از شروع حادثه دو تا از شیرهای ایمنی فشارنده توسط اپراتور  5/1داده شده است. 

یابد که سیتم تزریق تا جایی ادامه می و دما کاهش فشاریابد. کاهش میمدار اولیه  و در پی آن دمای بنابراین فشار

فشار پایین وارد  برداشت حرارتو سیستم  دوم و اول مرحله اضطراری کنندهخنکهای بوران فشار باال، انباره

( نشان داده شده است، 6همانطور که در شکل )کننده، ا در سیال خنکدرپی افت سریع فشار و دم شوند.عمل می

. در این زمان رسندپارامترهای مدار اولیه به حالت پایدار می و در نهایت یابددمای سطح غالف نیز کاهش می

 درجه سانتیگراد 176 ثانیه دمای غالف حدود 12000دمای سطح غالف از مقدار اولیه خود تجاوز نکرده و در 

 است.

 

 (: دمای سيال در خروجی راكتور )حالت اول(3شكل )          (: توان حرارتی راكتور در طی حادثه )حالت اول(2شكل )
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 (: ماكزیمم دمای غالف سوخت )حالت اول(4شكل )     

 

 

 دمای غالف سوخت)حالت دوم((: ماكزیمم 6شكل )      (: دمای سيال در خروجی راكتور)حالت دوم(5شكل )

 

 :گيریبحث و نتيجه

و مقایسه نتایج آن با نتایج   RELAP5 سازی حادثه قطع برق نیروگاه اتمی بوشهر با کددر این مطالعه هدف مدل

شود که در شرایط بدون عملکرد اپراتور موجود در گزارشات ایمنی بوده است. از نتایج به دست آمده مشاهده می

ثانیه پس از شروع حادثه، دمای غالف به ماکزیمم حد  12000شود و در حدود خت خشک میسطح غالف سو

برای کنترل شرایط و  ،عملکرد اپراتور در خالل حادثهت دوم، لرسد. اما در حاقابل قبول در معیارهای پذیرش می

در نهایت به و   کندمقدار اولیه خود تجاوز نمی دمای غالف ازموثر واقع شده و  ، رسیدن به حالت نرمال

رسد. همچنین تطابق نسبتا خوبی بین نتایج به دست آمده توسط کد حصارهای ایمنی نیروگاه آسیبی نمی

RELAP5  شود.ایمنی نیروگاه بوشهر مشاهده می اتو تحلیل انجام شده در گزارش 
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