کاربرد ارزیابی احتماالتی ایمنی( )PSAبرای راکتور آب سنگین صفر قدرت اصفهان
داوود ،زیارتی 1؛ محسن ،رفیعی کرهرودی

*2

 .1دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران گروه مهندسی هسته ای
.2سازمان انرژی اتمی ایران شرکت راهکار صنایع نوین

خالصه :
امروزه  ،ارزیابی احتماالتی ایمنی ) (PSAبرای بیش از  073نیروگاه هستت ای و  033راکتور تحقیقاتی در سراسر جهان
انجام شتهه است PSA .روش مناسب و کاملی برای تعیین سناریوهای حوادث و تخمین کیفی .ریسک راکتورها می
باشته براستان نتایم محاست اا با ارار راه حلها و تهابیر  ،ایمنی ستیست را اش ایش داد در این تحقین  ،نتایم کاربرد
روش  PSAبرای راکتور آب ستتننین رتتفر هرا ارتتفهان ارار شتتهه استت .برای ارزیابی  PSAاز که محاستت اتی
کامپیوتری  SAPHIREاستتفاده شتهه است .شرکاند رهم لب در حهود  526.1E-7می باشه خطای اپراتور بعنوان
مهمترین شاکتور رهم ب لب در این راکتور شناسایی شهه اس .نتایم محاس اا با نتایم محاس اا راکتور تحقیقاتی
تهران مقایس شهه اس.
کلمات کلیدی  ، PSA:راکتور

تحقیقاتیSAPHIRE ،

 .1مقدمه
ارزیابی احتماالتی ایمنی ) (PSAبعنوان اب اری وی مهنهسی در زمین ارزیابی ایمنی تاسیساا مخاطره آمی و
تعیین عوامل موثر در مخاطراا ناشی از آنها مورد استفاده رار می گیرد یکی از برجست ترین م یتهای

PSA

اشکاالا در طراحی تجهی اا  ،خطاهای بهره برداری راکتور و اثراا شهیه زیس .محیطی  ،بینش عمیقی را
ایجاد می کنه و با تعیین سه ریسک هر یک از آنها گ ین مناسب را برای کاهش ریسک پیشنهاد می دهه
راکتور رفر هرا ارفهان یک راکتور تحقیقاتی رفر هرا  533واا می باشه

در این ارزیابی سطح اول PSA

استفاده شهه اس ]5[.کلی محاس اا توسط که  SAPHIREانجام شهه اس.

 .2روش کار
مکانهایی را ک ممکن اس .منجر ب آزاد شهن مواد رادیو اکتیو در این راکتور شونه ع ارتنه از  :لب
راکتور ،فس های ذخیره سوخ .تابش دیهه و اتاق ذخیره سوخ .تازه در این راکتور سوخ .تابش دیهه درون
فس هایی در کنار خود راکتور ننههاری میشونه و ب دلیل شار نوترون پایین در این راکتور از مسایل اکتیو
شهن سوختها ررشنظر میشود حالتهای کار این راکتور ب شرح ذیل میباشه :بهره برداری در حال .کامل
هرا اسمی  533واا ،بهره برداری در حال .هرا کمتر از هرا  533واا ،بهره برداری در هننام شروع
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ب کاریا  START UPو بهره برداری در هننام زیر بحرانی بودن راکتور براسان بررسی سوابن در راکتورهای
تحقیقاتی در جهان ،درره و وع بیشتر حوادث آغازگر در حال .بهره برداری هرا کامل رورا گرشت اس،.
لذا در این تحقین نی همان حال .بهره برداری در هرا اسمی 533واا را در نظر گرشت شهه اس ،.و تحلیل
حوادث روی این حال .انجام خواهه شه بطور کلی رویهادهای آغازین در راکتورهای تحقیقاتی معموالً بشکل
ذیل ط ق بنهی میشونه:
 )1کاهش در برداش .حرارا توسط سیست خنک کننهه ارلی راکتور
 )2کاهش در برداش .حرارا توسط سیست خنک کننهه ثانوی راکتور
 )3ت رین راکتیویت ب درون راکتور و اختالالا توزیع غیر عادی هرا
 )4تغییر در حج یا ششار خنک کننهه راکتور
 )5آزاد شهن رادیو اکتیویت از یک زیرسیست یا اج اء
 )6رویهادهای ط یعی و رویهادهایی ک در محصوالا ساخ .بشر ریش دارنه (نقص هرا الکتریکی،
سقوط هواپیما  ،خطای انسانی  ،غیره)
ب دلیل اینک  HWZPRیک راکتور تحقیقاتی رفر هرا اس .کنه کننهه موجود در تانک راکتور ب منظور
خنک کردن آن نمیباشه وهمچنین هیچ سیست خنک کننهه ثانوی ای برای آن تع ی نشهه اس .برای بررسی
حوادث در این راکتور ،احتیاجی ب در نظر گرشتن بنههای اول و دوم نیس .اختالالا غیر عادی هرا (بنه
سوم) باعث اش ایش حرارا عنصر سوخ .نخواهه شه بعضی از آغازگرهایی در بنه (چهارم ،پنج  ،شش )
ک هر کهام برای هر راکتور تحقیقاتی مه هستنه هرگ در راکتور رفر هرا اتفاق نخواهنه اشتاد برای مثال،
یکی از مهمترین حوادث برای راکتورهای رفر هرا ،حادث از دس .دادن خنک کننهه اس .ک میتوان برای
این تحقین نادیهه گرش ،.زیرا عمل خنک کننهگی کنه کننهه در شرایط بهره برداری نرمال مورد نیاز نیس.
تنها اثر از دس .دادن آب اس .ک راکتیویت منفی ب سیست وارد می کنه سیستمهایی ک بطور مستقی یا
غیر مستقی برای انجام هر عمل ایمنی مورد نیاز اس .را بعنوان سیستمهای ایمنی تعریف میکننه[]4

 1.2طبقه بندی زنجیره حوادث براساس حالت صدمه به راکتور و شرایط غیرنرمال
در مطالع سطح اول

PSA

اثراا حالتهای رهم ب لب راکتور بررسی می شود بنابراین الزم اس.

تا زنجیره رویهادها را نس  .ب حالتهای رهماا ب راکتور گروه بنهی شود برای انجام این کار،
زنجیره حوادث بر اسان حال .شی یک کلی مشخص می شونه ،تا معلوم گردد هر کهام از زنجیره
حوادث ،ب چ حالتی ا ز آسیب ب

لب منتهی خواهه شه از دیه عملی ،سودمنه اس .تا زنجیره
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رویهادهایی با ه گروه بنهی شونه ک نتیج هماننهی داشت باشنه و تحلیل کمی زنجیره ها با ه
دینر ب عنوان یک گروه ه تراز شونه همچنین گروه بنهی رویهادها نس  .ب حالتهای رهم ب
لب برای دینر مطالعاا نی مه هستنه بعل .عهم ذکر این حالتها در گ ارش
و بررسی نظراا اپراتورهای این راکتور یک حال .آسیب ب

SAR

راکتورارفهان

لب و  0شرایط غیر نرمال در نظر

گرشت شهه اس .بهترین پی آمه این حالتها همان رهم ب لب راکتور می باشه[ ]0س حال .دینر
باعث ایجاد شرایط غیر نرمال بهره برداری در راکتور میشونه این حالتها ع ارتنه از:
 : ABS5زمانیک سیست حفاظ .راکتور دچار نقص شود و خاموشی توسط سیست تخلی آب سننین
انجام شود
 : ABS.زمانیک ه سیست حفاظ .راکتور و ه سیست تخلی اضطراری آّب سننین ب عل .نقص
شنی یا خطای اپراتور عملکردی نامناسب داشت باشه
 : ABS0در رورتیک سیست حفاظ .عملکردی رحیح داشت باشه اما دو سیست دگر دچار نقص
شنی شهه انه.
 : CDزمانیک سیست حفاظ .راکتور ،سیست تخلی اضطراری آب سننین و سیست سطح سنم راکتور
عملکردی نا موشن داشت باشنه

شکل  :5درخ .حوادثUWOCR
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 .3نتایج
نتایم کاربردی

PSA

برای راکتور تحقیقاتی ارفهان در جهول زیر نشان داده شهه اس .این جهول

حالتهای رهم ب لب و شرایط غیرنرمال راکتور را ب همراه احتماالتشان نشان می دهه ب نظرمی
رسه ک حالتهای

 ABS5وABS.

شرکانسهای باالتری نس  .ب دینر حالتها دارنه[ ]1یعنی زمانیک

سیست حفاظ .راکتور دچار نقص شود و یا ه سیست حفاظ .و ه سیست تخلی آب سننین
درون راکتور ،دچار عیب شود برای درک بیشتر این دوحال ،.شرکانسهای بهس .آمهه ازتحلیل
اهمی .حالتهای رهم ب لب و شرایط غیر نرمال را می توان مشاههه کرد نتایم تحلیل اهمی .ک
ب آن اشاره خواهه شه نشان می دهه ک رهماا بسیار جهی ب لب وارد نمی شود
جهول  :5احتماالا علل تصادشی عیب راکتور آب سننین رفر هرا ارفهان
Probability

Beta

72840E-1

3251

High power scram system –detector5

Component

CCF

72840E-1

3251

High power scram system – detector.

62346E-1

3251

High power scram system – detector0

62346E-1

3251

High power scram system – detector4

جهول  :.احتماالا خطای انسانی مطابن با کارهای اپراتورHWZPR
Human Error
HE - Press Button - ED

Reference
Expert

Probability
0E-.

][4

0E-0

Expert

0E-.

HE-Press Button-HWL

][4

.1E-.

HE- DET

HE - OPEN - QFTP

جهول  :0احتماالا رویهادهای باالی سیست درخ .خطایHWZPR
Probability
02...E-.
42461E-0
5264.E-.

Fault Tree Name
HWL
QFTP-SYSTEM
FAIL
DEFORMATION REACTOR
TANK

Probability
.2838E-0

Fault Tree Name
RPS

02864E-.

ED

82300E-0

HEAVY WATER PUMP

در راکتور تحقیقاتی تهران حوادث آغازین ب  55گروه ط ق بنهی شهه اس .و 6حال .آسیب ب
لب نی در نظر گرشت انه این  55گروه رویهادهای آغازین در جهول  1ب آن اشاره شهه اس.
جهول  :4تکرار شرایط غیر عادی و حال .آسیب دیهن لب
Frequency Per Operation Year

State

52.68E-4

ABS5

42606E-6

ABS.

52.37E-1

ABS0

526.1E-7

CD
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جهول  :1رده بنهی رویهادهای اولی برای راکتور تحقیقاتی تهران
IE
Name

Group
Number

Description

LOPS

5

Loss of Flow Circulation Unavailable5

LFFCU5

.

Loss of Flow Circulation Unavailable.

LFFCU.

0

Loss of Flow Forced Circulation Available 5

LFFCA5

4

Loss of Flow Forced Circulation Available .

LFFCA.

1

Loss of Flow Forced Circulation Available 0

LFFCA0

6

Excess Reactivity Insertion

ERI

7

Loss of Coolant Accident 5

LOCA5

8

Loss of Coolant Accident .

LOCA.

6

Loss of Coolant Accident0

LOCA0

53

Loss of Coolant Accident 4

LOCA4

55

Lose of Offsite Power Supply

حالتهای مختلف آسیب راکتور تحقیقاتی تهران در جهول زیر نشان داده شهه اس.
جهول  :6احتماالا حالتهای آسیب دیهن لب راکتور تحقیقاتی تهران
Frequency Per
Operation Year

Core Damage States

62767E-6

CDS5

52408E-6

CDS.

52347E-7

CDS0

.2718E-8

CDS4

52308E-6

CDS1

52736E-53

CDS6

82068E-6

Total

از مقایس این دو بررسی مشاههه می شود ک شرکاند راکتور ارفهان در حهود  53-7و شرکاند راکتور
تهران درحهود 53-6می باشه ،ک شرکاند و وع آسیب ب

لب راکتور تهران در حهود  15برابر

راکتور HWZPRاس .ال ت بایه ب این نکت توج شود ک در راکتور  ،HWZPRحوادثی ک برای راکتور
تهران از آن نام برده شهه اس .وجود نهارد آنه بهلیل اینک این راکتور ،راکتوری رفر هرا با
شار نوترون حرارتی پایین می باشه اما شرکانسهای هر دو با معیارهای آژاند مطابق .دارد[].

نتیجه گیری
از بررسی نس  .ایمنی این دو راکتور می توان ب این نتیج رسیه ک راکتور ارفهان تقری اً  15برابر
از راکتور تهران ایمن تر می باشه اما نتایم تحلیل اهمی .برای راکتور ارفهان بیان می کنه ک درره
خطای نیروی انسانی برای این راکتور باال می باشه  ،لذا اهمی .شوق العاده ای برای بررسی بیشتر
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نیاز دارد همچنین می توان گف .ک ایمنی این راکتور در حه ابل ولی می باشه چک کلی سیستمها
و طعاا بطور مهاوم توسط اپراتورها بهین شکل اس .ک :
 :RELAY .1برای جلوگیری از این رویهاد بهتر اس .ک یک رل موازی با این رل استفاده شود
 :SAFETY CHNNEL .2این مسیر نی بهتر اس .بطور مرتب توسط اپراتور چک شود
 .3عکد العمل اپراتور در مها زمان  6ثانی  :اپراتورها بایه آمادگی الزم را برای روبرو شهن با
حوادث ذکر شهه را داشت باشنه تا در مها زمان تعیین شهه بتواننه سرع .الزم را داشت
باشنه
 :ED Relay Fail .4اپر اتور بایه ب طور مرتب بعه از هر خاموشی  ،مهارهای مربوط ب سیست تخلی
اضطراری را چک کنه
 : ED Valves Fail .5اپراتور بایه پد از هر خاموشی شیرهای تخلی اضطراری آب سننین را چک
کنه
.6

:QFTP

در مورد این حادث اپراتور همواره بایه بعه از هر خاموشی شیر JF035راچک کنه.

 :UROHWP .7نقص مکانیکی موجب بروز این مشکل می شود ک اپراتور برای جلوگیری از آن ب
طور مرتب بایه پمپ آب سننین را چک کنه
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