چگونگي برداشت حرارت از مدار ثانويه بر اثر شکستگي خط بخار
در يک راکتور  VVER-0111نوعي

نويد ايوبيان ،*،وهابالدين رفيعي
دانشگاه اصفهان ،دانشکده علوم و فناوريهاي نوين ،گروه مهندسي هستهاي

چکيده:
فقدان خنک کننده در مدار ثانويه به دليل شکستگي در لولهي بين مولد بخار و توربين باعث کاهش فشار در مدار
ثانويه شده ،و اين امر سبب ميگردد سيستمهاي کنترلي به منظور افزايش آب تغذيه وارد مدار شوند .تزريق آب به
مدار ثانويه که با خروج بخار از درون شکستگي همراه است ،باعث کاهش ميانگين دما و فشار خنک کننده در مدار
اوليه ميگردد .اين مقاله به بررسي تاثير و پيامدهاي از دست رفتن خنک کننده مدار ثانويه ،به دليل شکستگي در خط
بين مولد بخار و شير اصلي جدا کنندهي بخار ( ،)Main Stream Isolation Valveدر يک راکتور  VVER-0111نوعي
ميپردازد .تحليل ترموهيدروليکي اين حادثه توسط کد  RELAP5نشان ميدهد که معيارهاي ايمني در نظر گرفته شده
براي اين حادثه برآورده ميشود.
کليد واژه  :فقدان خنک کننده – راکتور  – VVER-0111شکستگي در مدار ثانويه

– RELAP5

مقدمه:
توالي حادثه و عملکرد سيستمها:
شکستگي در خط خروجي مولد بخار يک راکتور  VVER-0111نوعي ،رويداد مهم در حادثهي مورد بررسي
ميباشد .پس از اين حادثه فشار در مدار ثانويه به شدت افت پيدا کرده و با افزايش جريان خنک کننده ،ميزان
انتقال حرارت در مدار اوليه افزايش مييابد .حداکثر جريان بخار در لولهي آسيب ديده مولد بخار در ابتداي
اين پروسه به  0511 kg/sميرسد .در اين حادثه فشار به کمتر از  4/9 Mpaرسيده و اختال ف دماي اشباع بين
مدار اوليه و ثانويه به بيش از  55°Сافزايش مييابد.
پس از حادثه فرمان خاموشي راکتور صادر شده و شير اصلي جدا کننده بخار ( Main Stream Isolation

 )Valveبسته ميشود .زماني که فشار لولهي اصلي بخار کمتر از  4/4 Mpaو اختال ف دماي اشباع بين مدار
اوليه و ثانويه بيش از  55°Сگردد ،سيگنال قطع جريان آب تغذيه (اصلي و اضطراري) صادر شده و پمپ
خنک کننده از مدار خارج ميگردد .پس از خاموش سازي راکتور و قطع جريان آب تغذيه در مولد بخار
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آسيب ديده ،دماي خنک کننده در مدار اوليه تا لحظهي تخيله مولد بخار ،پايين باقي مانده و پس از تخيله
مولد بخار افزايش مييابد .همچنين بسته شدن شير اصلي جدا کنندهي بخار در مولدهاي بخاري که آسيب
نديدهاند ،منجر به افزايش فشار در آنها ميگردد .در صورتي که جريان آب تغذيه در اين مولدها وصل نشده
باشد ،پرسنل بايد تا  01دقيقه پس از شروع حادثه آن را مجددا وصل نمايند [.]0-0

معيارهاي ارزيابي ايمني:
توجيه ايمني راکتور ،در حالت ذکر شده ،براساس آناليز معيارهاي قابل قبولي است که براي اين حادثه
مشخص شدهاند [:]0-0
 فشار در سيستم خنک کنندهي اوليه و خطوط اصلي بخار نبايد از  %05مقدار پيش بيني شده تجاوز کند،يعني فشار اوليه و ثانويه نبايد به ترتيب از  01/04 Mpaو  9/10 Mpaبيشتر شوند.
 بايد توجه داشت شرايط حادثه نبايد وخيمتر گردد ،بدين معنا که حادثهي فعلي نبايد گسترش بيشتري يابدو يا به وضعيت بدتري تبديل شود.
 سيستم خنک کنندهي اوليه بايد در حالت ايمن قرار گيرد ،يعني عمل خنک کنندهگي کوتاه و طوالني مدتقلب تضمين شده باشد.
 فشار سيستم خنک کنندهي اوليه و خطوط اصلي بخار با احتساب ساير خرابيها بايد کمتر ازمحدوديتهاي مجاز درنظر گرفته شده در طراحي باشد.
 قرصهاي سوخت حتي به صورت موضعي هم نبايد ذوب شوند. حداکثر دماي غال ف ميلهي سوخت کمتر از  0011°Сباشد. اکسيداسيون موضعي مربوط به غال ف سوخت کمتر از  %01ضخامت اصلي غال ف باشد. کسري از زيرکونيوم در غال ف ميلههاي سوخت که تحت واکنش قرار گرفته است بايد کمتر از  %0کلجرم آن در قلب باشد.

روش کار:
محاسبات مربوط به شکستگي لولهي اصلي بخار توسط کد  RELAP5انجام گرفته است [ .]4در اين
شبيهسازي فشارنده به مدار  0متصل شده و شکستگي در لولهي مربوط به خروجي مولد بخار در مدار
ديگري (مثال  )0در نظر گرفته شده است .ميزان خنک کنندگي در مدار اوليه به موجودي آب قابل دسترس
در مولد بخار بستگي دارد و فرض شده که حجم آب در مولد بخار حداکثر مقدار ممکن باشد [.]0،0
هنگامي که سطح آب در مولد بخار بيش از  1/6 mباشد ،مقدار انتقال حرارت ثابت فرض ميشود .اگر اين
سطح بين  1/0-1/6 mقرار گيرد ،ميزان انتقال حرارت وابستگي خطي به سطح آب مولد بخار خواهد داشت.
در صورتي که اين مقدار کمتر از  1/0 mشد ،هيچ انتقال حرارتي در نظر گرفته نميشود .زيرا مخلوط آب و
بخار پايينتر از رديف اول تيوبها در مولد بخار قرار ميگيرند [.]0،0
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همچنين در شبيهسازي فرض شده است که در قسمت شکستگي ،به صورت ايدهال ،فقط بخار خارج شده و

مخلوط آب و بخار نشت نمييابند .سطح مقطع نشت بخار در مولد بخار آسيب ديده  1/006mدر نظر

گرفته شده است [.]0،0
اطالعات اوليه براي تحليل اين مسئله را ميتوان در جدول  0مشاهده نمود.
جدول  :0مشخصات اصلي راکتور []0،0
Parameter

Value
0213

Reactor thermal power, MW
0

03333

Coolant flowrate through the reactor, m /h

2,51

Coolant pressure at the core outlet, MPa

1,053

Coolant temperature at the reactor inlet,С

7506

Steam pressure in SG steam collector, MPa

1512

Boiler water level in SG, m

110

Maximum linear heat rate, W/cm

23

Time of MSIV closing, s

11,

Maximum flow rate of feedwater, kg/s

113

Temperature of feedwater supplied from feed pumps under nominal condition, C

13

Temperature of feedwater supplied from emergency feed pumps, C
Fuel temperature coefficient of reactivity, 2/оС

-35333320

جدول  0نيز تغييرات راکتيويتهي القايي را با تغييرات چگالي خنک کننده نشان ميدهد.
جدول  :0راکتيويتهي القا شده ناشي از تغييرات چگالي خنک کننده (با احتساب تغييرات دمايي) []0،0
Value
233363

,1061

6,763

67061

633

3637,

363,77

36300

363117

3

Density, kg/m0
Reactivity, relative units

نتايج:
همانگونه که در قسمت قبل ذکر شد ،فشار در سيستم خنک کنندهي اوليه و خطوط اصلي بخار نبايد از %05
مقدار پيش بيني شده ( 01/04 Mpaو  )9/10 Mpaتجاوز کند .در شکلهاي  0و  0مشاهده ميگردد که
حداکثر فشار در مدارهاي اوليه و ثانويه بهترتيب  05/41 Mpaو  5/04 Mpaميباشد .بنابراين فشار اوليه و
ثانويه با معيارهاي ايمني مطابقت ميکند.
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شکل  :0فشار مدار اوليه

شکل  :0فشار مدار ثانويه

حداکثر دماي قرص سوخت بايد کمتر از دماي ذوب دي اکسيد اورانيوم ( 0411°Сبراي سوخت مصر ف
شده و  0551°Сبراي سوخت تازه) و حداکثر دماي غال ف نيز کمتر از  0011°Сباشد .شکلهاي  0و  4به
ترتيب دماي قرص سوخت و غال ف ميلهي سوخت را نشان ميدهند .با توجه به اين شکلها حداکثر دماي
قرص  0151°Сو حداکثر دماي غال ف  005°Сبهدست آورده شده است که بيان کنندهي ارضاء معيارهاي
الزم ايمني ميباشد.
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شکل  :0دماي قرص سوخت

شکل  :4دماي غال ف ميلهي سوخت

شکل  5نيز دماي خنک کنندهي مدار اوليه در  Cold Legرا نشان ميدهد .با توجه به شکل حداقل دماي
خنک کننده  059°Сبوده و بنابراين معيار ايمني ارضاء شده است ،زيرا حداقل اين دما بر اساس معيارهاي
ايمني  001°Сميباشد.
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 دماي خنک کننده در مدار اوليه:5 شکل

:بحث و نتيجهگيري
 در صورت شکستگي يکي از لولههاي مربوط به خروجي مولد بخار در يک،براساس نتايج مشاهده شده
 معيارهاي ايمني موجود برآورده شده و، با توجه به اقدامات درنظر گرفته شده، نوعيVVER-0111 راکتور
.راکتور در حالت ايمن نگاه داشته ميشود

:مراجع
0. Recommendations for accident analysis for NPP with WWER type reactors, IAEA-EBPWWER-10. IAEA, 0991.
2. Standard format and contents of safety analysis report of nuclear stations. Part 01. GUIDE
07.1, 09.1.
3. Ministry of Russian Federation of Atomic Power. Preliminary Safety Analysis Report
(PSAR) for Bushehr Nuclear Power Plant. Moscow, 2110.
4. RELAP1/MOD373 CODE MANUAL. Information Systems Laboratories, Inc.

Rockville, Maryland. Idaho Falls, Idaho. December 2110.

5321

