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 ارزیابی ایمنی انتقال سوخت مصرف شده نیروگاه اتمی بوشهر با روش احتماالتی
 

 (2)فردین بابایی،  - (1)محمد باقر ،غفرانی – (1)*دمحم ،صمدفام – (1)فاطمه  ،عبداللهی

 ن ايرا -، تهران11365-8639، صندوق پستي:دانشکده مهندسي انرژي دانشگاه صنعتي شريف  -1

 نیروگاه اتمي بوشهرشرکت بهره برداري     -2                        

 چکیده
احتمال نشت مواد پرتوزا در عملیات انتقال سوخت مصرف شده نیروگاه اتمی بوشهر به خارج  این پژوهش محاسبهف از هد

برای این منظور از روش محاسبات  .باشدمیاز ساختمان راکتور و تعیین سهم هر یک از رویدادهای آغازگر در این حادثه 

دهد احتمال نشت مواد پرتوزا نتایج نشان می شده، استفاده شده است. انجام SAPHIRE( که با نرم افزار PSAاحتماالتی ایمنی )

و برای نشت کم  003E- 2.03برای عملیات بارگذاری و انتقال سوخت مصرف شده نیروگاه بوشهر، برای نشت خیلی کم 

005E -7.26 باشد.می 

 شده ، نشت مواد پرتوزا، درخت رویداد، درخت خرابی، انتقال سوخت مصرف PSA: ارزیابی ایمنی،کلید واژه

 

 مقدمه:

 163)از مجموع  آرایه سوخت مصرف شده 49، دست کم در نیروگاه اتمی بوشهر تعویض سوخت ساالنه در عملیات

ی که در داخل استخر به مصرف شدهسوخت های آرایهشوند. تازه جایگزین میسوخت های با آرایه آرایه سوخت(

ساختمان راکتور به منظور نگهداری موقت سوخت مصرف شده ساخته شده است )موسوم به استخر نگهداری سوخت 

شوند. سطح پرتوزائی سوخت سال در زیر آب نگهداری می 5تا  3مصرف شده(، منتقل شده و دست کم به مدت 

یابد که امکان انتقال سوخت مصرف تا حدی کاهش میرف شده پس از طی این دوره )موسوم به دوره سردسازی( مص

 شود. شده به خارج از ساختمان راکتور به صورت خشک فراهم می

دارای ده قسمت برای نگهداری سوخت مصرف شده  نیروگاه اتمی بوشهر استخر نگهداری سوخت مصرف شده

باید توجه داشت که بخشی از ظرفیت استخر آرایه سوخت را داراست.  640توانایی نگهداری  باشد که در کلمی

های آرایه سوخت( برای تخلیه آرایه 163نگهداری سوخت مصرف شده )حداقل معادل ظرفیت کامل قلب راکتور؛ 

یت ردهای انجام شده، ظرفبا توجه به برآو، بایستی همواره خالی گذاشته شود. سوخت قلب راکتور در موارد اضطراری

تعویض سوخت کافی خواهد بود. از این رو ضروری است قبل از پر شدن دیگر دوره  ششاستخر سوخت تنها برای 

آنها تمام شده سرد سازی دوره که مصرف شده های سوخت از آرایه یاستخر نگهداری سوخت مصرف شده، بخش

ات عملی ،شوند. در غیر این صورتساختمان راکتور منتقل خارج  به نگهداری سوخت مصرف شده از استخر است
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انتقال سوخت مصرف شده به خارج از ساختمان راکتور، صرف باید توجه داشت  نیروگاه به ناچار متوقف خواهد شد.

و  یا نگهداریو ارسال به کشور خارجی، انتقال به تاسیسات بازفرآوری )مقصد نهایی سوخت مصرف شده نظر از 

های انجام ارزیابی احتماالتی ایمنی برای حمل آرایه اساس این بر یندی اجتناب ناپذیر است.(، فرآاخل کشوردفن در د

 باشد.سوخت مصرف شده ضروری می

در زمینه ای انجام شده است، اگرچه مطالعات زیادی در زمینه محاسبه خطر)ریسک( مربوط به راکتورهای هسته

 درمطالعات ایمنی  مصرف شده هیچگونه انتقال سوختبه طور کلی و بخصوص نگهداری سوخت مصرف شده 

 قالانتهای الزم برای مجموعه فعالیت احتماالتی ایمنی برایدر این پژوهش، ارزیابی  انجام نشده است.داخل کشور 

یه له نقلروی وسیقرار گرفتن آن بر تا از داخل استخر نگهداری سوخت مصرف شده های سوخت مصرف شده آرایه

 مورد بررسی قرار گرفته است.)در بیرون ساختمان راکتور( 

 استفاده می شود.شود نامیده می 1تجهیز مخصوصی که کاسک انتقالاز مصرف شده های سوخت آرایه انتقال برای

 یندهای انتقال بطور خالصه شامل مراحل زیر است:فرآ

کنار استخر نگهداری ) کاسک قرار دادن آن در داخل حوضچه حمل کاسک انتقال خالی به داخل ساختمان راکتور و -1

های سوخت مصرف شده در داخل کاسک انتقال به کمک ماشین سوخت قرار دادن آرایه -2. (سوخت مصرف شده

شود کاسک برداشته می حوضچهدریچه بین استخر سوخت و در هنگام بارگذاری کاسک،  کاسک(.بارگذاری )مرحله 

شود. در حین بارگذاری، کاسک بر روی یک ضربه می دادهکاسک  حوضچهوی ماشین سوخت در حرکت باز اجازهو 

شوند. شوند و در کاسک قرار داده میمتر باال آورده می 5های سوخت تا ارتفاع حدود گیر قرار دارد. هر یک از آرایه

بر روی کاسک نصب پوش کاسک  بعد از اتمام بارگذاری، در -3باشد.متر می67/21طول کابل بازوی ماشین سوخت

روی کف ساختمان استخر سوخت  رو بشده متری باال آورده 5/14ارتفاع  و کاسک به کمک جرثقیل قطبی تا شده

 به داخل محفظه کاسک  و تزریق گاز بی اثر )آب کشی، خشک کردنبعد از آماده سازی کاسک  -4شود. آورده می

متری  5/21با استفاده از جرثقیل قطبی، کاسک تا ارتفاع  ،(آنبرای کاهش میزان خوردگی و افزایش انتقال حرارت در 

گیرد که کاسک را تا بالکن محفظه ساختمان راکتور در و به صورت افقی بر روی یک ارابه قرار می شدهباال آورده 

 33ساختمان راکتور، کاسک با استفاده از جرثقیلی که در ارتفاع  بعد از رسیدن به بالکن -5کند. این ارتفاع حمل می

ه قرار و بر روی وسیله نقلی شدهمتری زمین در بالکن ساختمان قرار دارد، به صورت افقی تا سطح زمین پایین آورده 

اسک کشود که در حضور آن، عواقب سقوط . در این مرحله از عملیات ضربه گیری به روی کاسک نصب میگیردمی

 .]2[متری بدون ضربه گیر خواد بود  9متری، معادل و یا کمتر از سقوط کاسک از ارتفاع  33از ارتفاع 

                                                 
1 -cask 
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 (:PSAروش ارزیابی احتماالتی ایمنی )

شود که در ادامه توضیح داده گام انجام می 6ارزیابی احتماالتی ایمنی برای عملیات انتقال سوخت مصرف شده در 

 شده اند.

تحلیل رویدادهای آغازگر: در این مرحله فهرستی از رویدادهای آغازگر که دارای پتانسیل نشت مواد هستند  -1

رداری ای و تجربیات بهره بهای قبلی، تحلیل مقایسهاز طرق مختلف مانند ارزیابی مهندسی، مراجعه به لیست

 گیرند. شناسایی شده و مورد بررسی قرار می

های ایمنی برای جلوگیری از نشت مواد پرتو زا ث: در این مرحله پاسخ سیستمتحلیل روند گسترش حواد -2

شود. روش ای از حوادث، تعیین میزگر و ادامه یافتن آنها با سلسلهبه محیط، به علت وقوع رویدادهای آغا

 باشد.اصلی برای تحلیل روند گسترش حوادث، درخت رویداد می

کنند، های ایمنی که از پیشروی حادثه جلوگیری میمال خرابی سیستمها: به منظور تعیین احتتحلیل سیستم -3

ه استفاد اطمینان های مختلفی مانند درخت عیب، دیاگرام فضای حالت و بلوک دیاگرام قابلیتاز روش

 باشد.های نام برده شده، درخت عیب روش اصلی میشود که از میان روشمی

های که دارای منشا انسانی هستند به مدل حلیل خطاها و خرابیتحلیل قابلیت اطمینان انسانی: در این ت -4

 های ایمنی و یا درخت رویداد مربوط به رویدادهای آغازگر افزوده خواهند شد.درخت خرابی سیستم

های های رویدادهای آغازگر، دادهها شامل داده: این دادهPSAهای مورد نیاز برای تحلیل جمع آوری داده -5

های خطای انسانی هستند. منابع ست، تعمیر، نگهداری و خرابی با عامل مشترک و دادهخرابی قطعات، ت

ته هستند. الب هاای از نیروگاهبرداری مختص واحد مربوطه یا مجموعهها معموال تجربیات بهرهتامین این داده

 شوند.های کارشناسان اصالح میها با تخمیندر بعضی موارد، این داده

ی وکیفی: مرحله بعدی کمی کردن برای تعیین احتمال نشت مواد پرتوزا و مشخص کردن های کمّتحلیل -6

دارای قابلیت انجام  SAPHIREباشد. عالوه بر محاسبات کّمی، نرم افزار سهم هر توالی رویداد در آن می

 باشد.مینیز تحلیل های کیفی مانند تحلیل اهمیت، حساسیت و عدم قطعیت 

های سوخت مصرف شده که از نشت مواد ها و حصارهای ایمنی در عملیات بارگذاری کاسک حمل با آرایهسیستم

ه های سوخت و سیستم تهویه محفظه ایمنی راکتور. البتکنند عبارتند از سلول کاسک، غالف میلهپرتوزا جلوگیری می

یط شود. بسته به شرایط و محی نیز استفاده میدر بعضی از مراحل، برای کاهش صدمات مکانیکی، از ضربه گیرهای



 

 ای اریانبیست و سومین کنفرانس هسته
 

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

 

4 

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

 

 شوند. بر اینهای ایمنی در محاسبات در نظر گرفته میوقوع هر یک از رویدادهای آغازگر، همه یا تعدادی از سیستم

اساس درخت رویداد هر یک از رویدادهای آغازگر به دست آمده است. در ادامه، با استفاده از احتمال خرابی 

 یمنی و فرکانس وقوع رویدادهای آغازگر، احتمال نشت مواد پرتوزا محاسبه شده اند. های اسیستم

 نتایج کمّی:

تمال های سوخت، احهای قابلیت اطمینان مکانیکی و حرارتی کاسک حمل و غالف میلهبه دلیل در دسترس نبودن داده

گرفته شده است. احتمال خرابی سیستم تهویه  در نظر 1خرابی آنها در اثر وارد آمدن هرگونه فشار مکانیکی و حرارتی 

 محاسبه شده است. 005E -1.411ساختمان راکتور با استفاده از تحلیل درخت خرابی

ها و حصارهای ایمنی که با توجه به شرایط هریک از ، فهرست رویدادهای آغازگر به همراه سیستم1در جدول

های سوخت مصرف شده برای نیروگاه بوشهر به کار گرفته رویدادهای آغازگر، در فاز بارگذاری کاسک حمل با آرایه

نیروگاه بوشهر  FSARهای عددی موجود در مدارک شود. در این جدول همچنین بر اساس دادهشوند، مشاهده میمی

ویدادهای آغازگر و احتمال نشت کل نیز با استفاده احتمال نشت مواد پرتوزا ناشی از هر یک از ر EPRI2و گزارش 

 محاسبه و گزارش شده اند. SAPHIREاز نرم افزار 
 های ایمنی مربوط به هر یک از رویدادهافهرست رویدادهای آغازگردر فاز بارگذاری به همراه سیستم -1جدول

                                                 
2- EPRI- ELECTRIC POWER RESEARCH INSTITUTE 

های مقابله کننده با حادثهسیستم رویداد آغازگر شماره حتمال نشت ا احتمال نشت کم 

 خیلی کم

  کاسک سقوط کاسک 1

4.51E0-12 

 

6.4E-007 
 غالف

 سیستم تهویه

  کاسک سقوط کاسک به پهلو 2

4.51E0-12 

 

6.4E-007 
 غالف

 سیستم تهویه

  کاسک سقوط از بیشترین ارتفاع 3

4.51E0-12 

 

6.4E-007 
 غالف

 سیستم تهویه

استخر سوختآسیب به ساختمان  4   کاسک 

7.36E-010 

 

7.36E-010 
 غالف

6.8E غالف نقص در آب بندی کاسک 5 − 005 - 
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، استانداردی برای تعیین محدوده مجاز برای احتمال نشت مواد NRCاز آنجا که تا کنون از سوی موسساتی مانند 

که در زمینه ارزیابی احتماالتی ایمنی عملیات  EPRIپرتوزا تعیین نشده است، برای اعتبار سنجی نتایج، از گزارش 

 در آمریکا منتشر شده، استفاده شده است. PWRنگهداری خشک سوخت مصرف شده برای یک نیروگاه 

و فهرست در نظر گرفته شده در این   EPRIد تفاوت در تعدادی از رویدادهای آغازگر در گزارشبه دلیل وجو

پژوهش، امکان مقایسه مستقیم نتایج وجود ندارد. به همین دلیل تمامی مراحل ارزیابی بر اساس فهرست رویدادهای 

مشاهده  2. نتایج این مقایسه در جدول تکرار و با نتایج منتشر شده از سوی این موسسه مقایسه شده اند EPRIآغازگر 

 شود. می

 

 

 EPRIبا محاسبات احتمال نشت مواد بر اساس فهرست رویدادهای آغازگر موسسه  EPRIمقایسه نتایج  -2جدول

EPRI  نتایج به دست آمده از نرم افزارSAPHIRE برای نیروگاه بوشهر 
 

6.810E-5 7.262E-005 احتمال نشت کم 

5.33E-006 3.002E-005 احتمال نشت خیلی کم 

باشند. دلیل اختالف بین نتایج گزارش هردو مطالعه تقریبا مشابه هم می با توجه به نتایج جدول فوق، احتمال نشت در

ی آن و احتمال خرابی باالنیروگاه بوشهر پایین بودن قابلیت اطمینان طوق عمودی جرثقیل قطبی ، 2شده در جدول 

 باشد.می

 اهمیّت:تحلیل 

های داغ و یا اشتباه در بارگذاری اشتباه آرایه 6

 جایگذاری در داخل کاسک

9E غالف − 008 - 

2.5E غالف خوردگی 7 − 009 - 

های آسیب دیده و یا آسیب به بارگذاری آرایه 8

در هنگام بارگذاری های سوختآرایه  

  کاسک

1.44E − 007 

- 

 1.41E-008 غالف سقوط کاسک خالی در استخر سوخت 9

 

 

1E-003 

های سوخت در استخرسقوط آرایه 10  1.41E-008 1E-003 غالف 

 7.26E-005 2.03E-003  احتمال نشت کل 11



 

 ای اریانبیست و سومین کنفرانس هسته
 

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

 

6 

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

 

حلیل شوند، از تپس از به دست آمدن نتایج عددی، برای تعیین مهم ترین عواملی که منجر به نشت مواد پرتوزا می

ادهای پایه روید وسلی هستند.-فاسلمعیار معیار برنبام و ترین معیارها برای این تحلیل، شود. مهماهمیت استفاده می

اهمیت هستند، دارای قابلیت اطمینان پایین هستند. رویدادهایی که با معیار  وسلی دارای بیشترین-ای که با معیار فاسل

ن تر ئبرنبام دارای بیشترین اهمیت هستند، نیاز به تجهیزات کمکی و یا عضو مازاد آماده به کار برای عملکرد مطم

 شود.مشاهده می 4و3نتایج حاصل از این تحلیل در جدول  ]8[دارند.
 مهم ترین رویدادهای پایه برای حادثه نشت کم و نشت خیلی کم بر اساس معیار برنبام -3جدول 

 وسلی-مهم ترین رویدادهای پایه برای حادثه نشت کم و نشت خیلی کم بر اساس معیار فاسل -4جدول 

 

مهم بودن رویدادهای آسیب دیدن غالف و آسیب دیدن کاسک، ممکن است به علت در نظر گرفتن فرض بد بینانه 

رسد، ولی در مورد کاسک انتقال برای آنها باشد. اگرچه این فرض در مورد غالف بعید به نظر نمی 1احتمال خرابی 

ه از بودن کاسک، با تغییر طراحی و یا استفاد های بیشتر داریم. اگرچه درصورت اثبات فرض ضعیفنیاز به بررسی

 توان قابلیت اطمینان آن را افزایش داد.ضربه گیرهای مناسب، می

 نشت خیلی کم نشت کم

اهمیت از دید معیار  احتمال رویداد پایه

 برنبام

 اهمیت از دید معیار برنبام احتمال رویداد پایه

های سوخت سقوط آرایه E00-5 1 6.8 نقص در آب بندی کاسک

 در استخر

1E-003 9.99E-001 

های آسیب دیده و یا آسیب بار گذاری آرایه

 های سوخت در هنگام بارگذاریآرایه

4.5 E-006 9.999 E-001  سقوط کاسک خالی در

 استخر

1E-003 9.99E-001 

های داغ و یا اشتباه در بارگذاری اشتباه آرایه

 جایگذاری در داخل کاسک

9E-008 9.999 E-001 1 سقوط کاسکE-005 9.98E-001 

 نشت خیلی کم نشت کم

 احتمال رویداد پایه
اهمیت از دید معیار 

 وسلی-فاسل
 -اهمیت از دید معیار فاسل احتمال رویداد پایه

 وسلی

 9.38E-001 1 آسیب دیدن غالف 1 1 آسیب دیدن غالف

های سوخت سقوط آرایه E-005 3.331E-001 کاسک یدر آب بند نقص

 در استخر

6.8E-005 9.364E-001 

سقوط کاسک خالی در  1E-005 3.331E-001 آسیب دیدن کاسک

 استخر سوخت

1 6.229E-002 



 

 ای اریانبیست و سومین کنفرانس هسته
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در مورد رویداد نقص در آب بندی کاسک، الزم است عالوه بر استفاده از تجهیزات مناسب و به روز برای آب بندی 

انسانی بیشتر برای کنترل کیفیت عملیات استفاده شود. همچنین کردن به منظور کاهش احتمال این رویداد، از نیروی 

 های بازبینی و تعمیرات را نیز با در نظر گرفتن مسایل اقتصادی افزایش داد.توان دورهمی

د به کاهش توانهای تعمیر و بازبینی، میافزایش نیروی انسانی برای کنترل عملیات جابجایی سوخت و افزایش دوره

 های سوخت در استخر کمک کند.د پایه سقوط آرایهاحتمال رویدا
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ایمنی ابی ای بوشهر به روش ارزیی باز شدن ناخواسته شیر ایمنی فشارنده در نیروگاه هستهتحلیل حادثه "سعید کردعلیوند،] 8[

 ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف،"SAPHIREافزار نرم( و با استفاده از (PSAاحتماالتی 

نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی ، پایان"PSAبه روش  UF6 دیتول ندیو مخاطرات فرآ یمنیا یابیارز" ،یمیهروز ابراهب] 9[

 1390شریف، 

 




