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چکیده
در این مقاله آنالیز حادثه  LBLOCAدر شرایط عمل نکردن پمپهای سیستم خنککننده اضطراری ناشی از قطعی کامل
برق برای رآکتور  VVER-0111بوشهر ،با فرض عدم دخالت اپراتور ،توسط کد  RELAP5انجام شده است .قلب
رآکتور به صورت چهار کانال با ضرایب پیک توان شعاعی متفاوت مدل شده است .جهت اعتبارسنجی مدل ،نتایج به
دست آمده از کد  RELAP5در شرایط نامی ،با نتایج موجود در  FSARکه توسط کد  TECHMبرای حادثه مورد نظر
به دست آمده بود مقایسه می گردد .نتایج حاصل انطباق خوبی با نتایج حاصل از کد  TECHMدر  FSARنیروگاه
بوشهر دارد.

کلید واژه :رآکتور  – VVER-0111حادثهی  – LBLOCAسیستم خنککنندهی اضطراری

 -1مقدمه
قلب راکتور هسته ای دارای حجم قابل توجهی از موارد رادیواکتیو می باشد که باید از نشت خارج از کنترل
آن به محیط اطراف که میتواند منجر به خطر افتادن جان هزاران انسان گردد و خسارات جبرانناپذیری به
محیطزیست وارد کند ،جلوگیری به عمل آید .با توجه به فلسفه دفاع در عمق ،سدهای فیزیکی چند گانه
محافظ در برابر نشت مواد رادیواکتیو به بیرون در طراحی نیروگاههای هسته ای در نظر گرفته می شود تا در
شرایط کارکرد عادی و حادثه از نشت این مواد به محیط بیرون جلوگیری به عمل آید [ .]1وقوع حوادث
مختلف
می تواند منجر به آسیب به هر یک از این سدها گردد .بنابراین مهمترین حوادث محتمل برای یک نیروگاه
هستهای از پیش توسط کدهای کامپیوتری شبیهسازی شده و میزان خسارات وارده در صورت بروز و زمان
مورد نیاز توسط اپراتور برای جلوگیری یا کاهش آسیب محاسبه میگردد [.]2
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انواع حوادث محتمل را می توان به دو دسته کلی تقسیمبندی کرد :دسته اول حوادثی هستند که در طراحی در
نظر گرفته میشوند ) (DBA1و به وسیلهی عملکرد اپراتور و سیستمهای ایمنی نیروگاه میتوان از آسیب ناشی
از آنها جلوگیری کرد و یا مقدار آنها را به حداقل رساند .دسته دوم حوادثی میباشند که احتمال وقوع آنها
نسبت به حوادث  DBAکمتر بوده ( )2BDBAاما در صورت وقوع می توانند منجر به حوادث شدید )(SA3
شامل پدیدههایی مانند ذوب قلب ،اکسیداسیون شدید غالف سوخت ،تولید هیدروژن و نشت کسر قابل توجهی
از مواد رادیواکتیو به بیرون گردند .حوادث پیشآمده در رآکتورهای چرنوبیل TMI ،و فوکوشیما از این قبیل
هستند [.]1
از جمله مهمترین حوادث محتمل برای رآکتورهای هستهای حادثه  4LBLOCAاست که به معنای بروز
شکستگی در مدار اول نیروگاه و از دست رفتن حجم قابلتوجهی از خنککننده می باشد .در این حادثه سیستم
حفاظت راکتور با تریپ راکتور و به کار انداختن سیستم خنککننده اضطراری ) 5(ECCSکه خود دارای دو
قسمت اکتیو (پمپهای سیستم خنککننده اضطراری فشار باال و فشار پایین) و پسیو یعنی تانکهای مرحله
اول 6و مرحله دوم 7است ،سعی در جلوگیری از افزایش بیرویه دمای قلب رآکتور میکند.
به دلیل اهمیت باالی حادثه شکستگی در مدار خنککننده رآکتور ،آنالیز و بررسی این حادثه از زمان ساخت
اولین رآکتورها مورد توجه بوده و مطالعات عدیدهای در این راستا برای انواع مدلهای رآکتور صورت گرفته
است [ .]3-5از جمله  Yangو همکارانش آنالیز حادثه  LBLOCAرا برای رآکتور آب تحت فشار Maanshan
توسط کد  TRACE/SNAPانجام دادهاند[ .]6همچنین  Kimو همکارانش این حادثه را توسط کد RELAP5

برای رآکتور  ]7[ APR-0011و  Georgievaو همکارانش حادثه  8SBLOCAرا برای رآکتور
 VVER-0111V021توسط کد  ASTECو  MELCORآنالیز کردهاند[.]8
با توجه به اهمیت و نقش این حادثه در آنالیز ایمنی راکتورهای آبی ،در این تحقیق قصد داریم وضعیت
ترموهیدرولیکی رآکتور  VVER-0111بوشهر را در صورت بروز حادثه  LBLOCAو قطعی قسمت اکتیو
سیستم خنککننده اضطراری توسط کد  RELAP5بررسی کنیم.
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 -2روش کار
در این تحقیق قصد داریم حادثه بروز شکستگی کامل در لوله ورودی قلب رآکتور ) ( CL1را در حالت کار
نکردن پمپهای سیستم خنککننده اضطراری رآکتور توسط کد  RELAP5بررسی کنیم .این کد یک کد
توسعهیافته آنالیز گرمایی -هیدرولیکی رآکتورهای آب سبک است که در کتابخانه ملی ایالت آیداهو آمریکا
ابداعشده و توانایی پیشبینی رفتار ترموهیدرولیکی نیروگاه هستهای در شرایط عادی و حادثه را داراست [.]9
در گره بندی استفاده شده اجزا مدارهای اولیه و ثانویه برای هر چهار حلقه کاری رآکتور ،قلب به صورت
چهار کانال با ضرایب شعاعی توان متفاوت با حداکثر ضریب توان شعاعی  1/6برای داغترین کانال و شکستگی
به قطر  858میلیمتر در فاصله یک متری از نازل ورودی  CLمدل شده است.
سناریوی حادثه بدین صورت است که همزمان با بروز شکستگی کامل در ،CLبرق در کل نیروگاه قطعشده
) (SBO2و بدون هیچگونه دخالتی توسط اپراتور به ترتیب رویدادهای زیر اتفاق میافتد :در لحظه بروز حادثه
فشار در طرف اول به شدت افت میکند و زمانی که فشار در  3RCCتا  14/7مگا پاسکال پایین آمد دستور
خاموشی رآکتور توسط سیستم حفاظت راکتور صادر میشود .با رسیدن اختالف بین دمای سیال در لوله
خروجی رآکتور ) (HL4و دمای اشباع سیال در فشار کاری رآکتور به کمتر از  18درجه سانتی گراد دستور
فعالسازی سیستم ایمنی رآکتور صادر میگردد .به علت قطع شدن برق در نیروگاه ،شیرهای  5 TGSVبسته
میشوند .سپس با پایین آمدن فشار طرف اول تا فشار گاز پیشران تانکها یعنی  5/88مگا پاسکال ،تزریق
محلول اسید بوریک به قلب توسط چهار تانک مرحله اول سیستم خنککننده اضطراری تا زمانی که سطح آب
درون تانکها به  1/2متر برسد انجام میگیرد .با پایین آمدن بیشتر فشار و رسیدن آن به  2/5مگا پاسکال که
دیگر مولد بخار 6برای انتقال گرما کارامد نیست ،مرحله دوم تزریق محلول اسید بوریک به قلب توسط  8تانک
 KWUآغاز میگردد  .که در نهایت با به اتمام رسیدن محلول درون تانکها ادامه یافتن نشتی خنککننده از
محل شکستگی باعث گرم شدن بیرویه قلب میشود[.]18

 -3نتایج
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پس از صدور فرمان خاموشی رآکتور میلههای کنترل با تأخیر  1/327ثانیه شروع به پایین آمدن میکنند حال
آنکه افت توان رآکتور قبل از این زمان به دلیل راکتیویته منفی ناشی از کاهش سریع دانسیته خنککننده در
قلب اتفاق افتاده است.
به دلیل دبی باالی جریان از محل شکستگی ،مطابق شکل ) (0-aفشار طرف اول با نرخ باالیی تا رسیدن به
فشار اشباع خنککننده موجود در  RCCافت میکند و بعد از آن به علت تبخیر سیال موجود در  RCCافت
فشار با نرخ کمتری صورت میگیرد .همان طور که در شکل ) (0-bنشان داده شده نرخ جریان از محل شکستگی
در لحظات اول حادثه دارای بیشترین مقدار خود یعنی  58888کیلوگرم بر ثانیه است که این میزان نشتی از
دبی سیال عبوری از سیستم خنککننده اضطراری بیشتر است و در این حالت جریان برگشتی خنککننده از
 RCCاین اختالف دبی را جبران نموده و مانع از افزایش دمای میلههای سوخت شده و به خنک نگهداشتن
قلب کمک میکند.
افت فشار در سیستم و فقدان گردش سیال در آن باعث پایین آمدن نرخ انتقال حرارت از قلب ،افزایش دمای
غالف سوخت و پیدایش  1DNBدر سطح میلههای سوخت میگردد .با توجه به شکل ) (0-cبیشینه مقدار
دمای غالف سوخت برای داغترین میله سوخت 2در لحظات اول وقوع حادثه به  888درجه سلسیوس میرسد.
همزمان با پایین آمدن فشار سیستم تا  2/5مگا پاسکال تانکهای  KWUبا دبی  63کیلوگرم بر ثانیه شروع به
کار کرده و با رسیدن سطح آب مدار به سطح آب موجود در این تانکها دبی جریان از این تانکها به 18
کیلوگرم بر ثانیه کاهش مییابد .طبق شکلهای ) (0-cو ) (0-dبه تدریج دمای قلب تا  147درجه سلسیوس
پایین میآید و تا زمانی که میزان خنککننده موجود در  3RPCکافی باشد؛ داغترین میله سوخت قلب به صورت
پایدار در این دما باقی خواهد ماند .مطابق شکل ) (0-dاز زمان  11888ثانیه به بعد دما به تدریج افزایش
مییابد .سرانجام در  12888ثانیه تانکهای  KWUکالً متوقف میشوند .بعد از آن افزایش دما تا  1288درجه
و باالتر اتفاق میافتد و موجب آسیب به میلههای سوخت و در نهایت قلب میگردد.
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شکل (a) :1فشار در لوله خروجی قلب راکتور بر حسب پاسکال (b) ،نرخ جریان از محل شکستگی بر حسب کیلوگرم بر ثانیه(c) ،
ماکزیمم دمای غالف سوخت بر حسب درجه سانتی گراد در  222ثانیه اول آنالیز و ) (dماکزیمم دمای غالف سوخت بر حسب درجه

سانتی گراد در کل زمان آنالیز.

 -4بحث و نتیجهگیری
در این مقاله آنالیز رفتار ترموهیدرولیکی قلب رآکتور بوشهر که در آن دو حادثه  LBLOCAو  SBOبه
صورت همزمان اتفاق افتادهاند و اپراتور در حین بروز حادثه دخالتی ندارد؛ توسط کد  RELAP5انجام
گردید .جهت اعتبارسنجی نتایج حاصل با نتایج موجود در  FSARنیروگاه بوشهر که توسط کد TECHM

به دست آمده بود مقایسه گردید که نشان داد در موارد بسیاری نتایج انطباق خوبی با یکدیگر دارند .نتایج
نشان می دهد که افزایش دما در غالف در زمان کوتاهتری نسبت به نتایج  FSARاتفاق می افتد (11888
ثانیه) و بنابراین مدیریت حادثه باید طوری صورت بگیرد که ازتجاوز دمای غالف به بیش از مقدار بیشینه
مجاز ( )1288oCکه می تواند منجر به آسیب جدی به قلب راکتور گردد ،جلوگیری شود.
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