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 با استفاده ازVVER-1000 ارزيابي سيستم پاشش آب در پوشش ايمني رآكتور
روشهای احتماالتي
 علي رحماني حقيقي، علي خسروآبادی،*داريوش مستي
 بوشهر ـ ايران،18151-111 : صندوق پستي، سازمان انرژی اتمي ايران،شركت بهرهبرداری نيروگاه اتمي بوشهر

 سيستم پاشش آب در پوشش ایمني رآكتور است كه در زمان حادثه برای محدود نمودن خروج مواد، یكي از سيستمهای مهم از نظر ایمني:چكيده
 عملكرد این سيستم توسط.پرتوزا به ویژه ید از درون پوشش ایمني رآكتور به بيرون و نيز كاهش فشار و دمای درون كرهی فلزی طراحي شده است
 در این مقاله با كمک تحليل احتماالتي و با استفاده.طراح نيروگاه با روشهای احتماالتي و با بهرهگيری از نرمافزار ریسک اسپكتروم ارزیابي شده است
 از آنجا كه برخي تجهيزها در مدلسازی انجام شده توسط پيمانكار. احتمال خطای سيستم در حالتهای مختلف محاسبه شده است،از نرمافزار سفير
. اهميت عناصر سيستم پاشش آب محفظهی فلزی رآكتور تحليل شد و اهميت تجهيزهای ذكر شده مورد ارزیابي قرار گرفت،مدل نشدهاند

 درخت خطا،(PSA)  تحليل ايمني احتماالتي، پوشش ايمني رآكتور، سيستم پاشش آب:كليدواژهها

Spray System Assessment in Steel Containment of VVER-1000 Reactor
with Using Probabilistic Methods
D. Masti*1, A. Khosroabadi, A. Rahmani Haghighi
Busher Nuclear Power Plant Operation Co, AEOI, P.O.Box: 75181-111, Busher-Iran

Abstract: One of the most important safety systems is spray system which is located in steel containment
and has been designed to limit radioactive materials release, specially iodine, and to reduce the pressure and
temperature in steel containment during events. The functions of mentioned system have been evaluated by
the NPP designer by using probabilistic methods and the Risk Spectrum code. Some of the equipment,
however, have not been simulated in the implemented modeling. In this article, by using the probabilistic
analysis and the SAPHIRE code, the importance of the spray system’s elements in steel containment has
been analyzed and the probability of system failures in various conditions has been calculated.
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ارزیابي سيستم پاشش آب در پوشش ایمني رآكتور. . .

 .1مقدمه
تحليل ایمني به روش

نازلهای پاشش آب در قسمت باالیي كره فلزی است .شكل 9
احتماالتي()9

از ابتدای دههی  63ميالدی

سيستم مورد نظر و اجزای آن را نمایش ميدهد .در هر كانال

مطرح و در اواسط دههی  73به صورت مفهومي پایهگذاری شد.

محلول با نرخ جریان  300تن در ساعت از طریق لولههای به قطر

از زمان حادثهی تری مایل آیلند( )8در سال  ،9171سطح ایمني

 800ميليمتر و توسط پمپهای خنکسازی اضطراری و

نيروگاههای هستهای از راه انجام تجزیه و تحليل حادثههای وخيم

برنامهریزی شده  TH90 )80, 30, 10( D009به نازلها فرستاده

به صورت قابل مالحظهای افزایش یافته است .پس از این حادثه،

ميشود .نرخ جریان  300تن در ساعت توسط لولهی

بر تحليل ایمني به روش احتماالتي به عنوان یک روش تحليل

محدودكنندهی نرخ جریان تنظيم و خنکسازی محلول توسط

ایمني نيروگاههای هستهای تأكيد بيشتری شده و از آن تاریخ

مبدل حرارتي سيستم  TH90 )80, 30, 10( B003انجام ميشود.

تاكنون ،به یک ابزار جامع برای ارزیابيهای ایمني نيروگاههای

در شرایط بهرهبرداری عادی و اختالل در شرایط بهرهبرداری

هستهای در بسياری از كشورها بدل شده است .در سالهای اخير،

عادی ،سيستم در حالت آماده به كار قرار دارد و شيرهای

طراحي انجام شده برای تمامي نيروگاههای هستهای ،باید بتواند

 TJ69 )68( S009باز هستند .سيستم در شرایط حادثه وظيفهی

برخي معيارهای تحليل ایمني به روش احتماالتي را مطابق

كاهش فشار و دمای درون كره در اثر شكست در لولههای مدار

الزامهای آژانس بينالمللي انرژی اتمي كسب نماید به طوری كه

اول یا مدار دوم و تركيب و زدودن پارههای شكافت (به خصوص

نتيجههای حاصل از این ارزیابيها مانند فراواني آسيب قلب ،به

ید پرتوزا) درون فضای كرهی فلزی با هدف جلوگيری از نشت

عنوان یكي از نيازمندیهای ضروری برای اخذ مجوز ساخت و

آنها به فضای بيروني را بر عهده دارد .هنگام حادثههای مربوط به

یا بهرهبرداری در نظر گرفته شده است.

نشت مدار اول یا مدار دوم ،پمپهای  TH90 )80, 30, 10( D009به

در سالهای قبل برای انجام مقایسه بين دو نرمافزار سفير( )3و

صورت خودكار با ارسال عالمت كاهش اختالف دمای اشباع

ریسک اسپكتروم( ،)1حادثهی قطع كامل برق ] ،[9حادثهی

مدار اول و دمای یكي از شاخههای گرم متصل به رآكتور به كمتر

شكست كوچک لولههای مولد بخار ] [8با نرمافزار سفير

از  90درجهی سلسيوس و یا افزایش فشار اضافي درون كرهی

مدلسازی شده كه در پژوهش حاضر به آنها توجه شده و مورد

فلزی به مقدار  0/081 MPaوارد كار ميشود .پس از روشن شدن

نظر بودهاند.
یكي از مهمترین چالشهایي كه نيروگاههای اتمي با آن

پمپها ،آب در مسير چرخش داخلي شروع به گردش كرده و

روبهرو هستند ،عدم تجربهی كافي در مورد حادثههایي است كه

زماني كه فشار درون كرهی فلزی به  0/03 MPaافزایش یافت،

در یک نيروگاه اتمي ميتواند رخ دهند .علت این امر آن است كه

شيرهای  TJ99 )89, 39, 19( S009باز و آب به نازلها فرستاده

تعداد حادثههای جدی به وقوع پيوسته در دنيا اندكاند .در نتيجه

ميشود .البته دست یافتن به نرخ جریان  300تن در ساعت بالفاصله

با استفاده از شبيهسازی ،تجزیه و تحليل سيستمهای ایمني

پس از باز شدن نازلها امكانپذیر نيست و نيازمند زماني برابر  80تا

نيروگاههای اتمي ميتوان مقدار احتمال خطر ،اهميت تجهيزها،

 30دقيقه است .پاشش آب از نازلها به درون كرهی فلزی تا زماني

نقاط ضعف و شدت حادثهها را تعيين و امكان مدیریت حادثهها،

كه فشار درون كره به  0/008 MPaكاهش نيابد ،ادامه خواهد یافت.

جلوگيری از اثرهای جبرانناپذیر ،اتخاذ تدبيرها و رویكردهای

در این موقع شيرهای  TJ99 )89, 39, 19( S009و TJ69 )68( S009

پيشگيرانه را فراهم نمود.

بسته شده و سيستم پاشش آب از مدار خارج ميشود ].[3

توليد و انباشت مواد پرتوزا در مدت بهرهبرداری از

تانکهای ( TH90 ،80, 30, 10 )B009, 008با حجم 917/8

نيروگاههای اتمي و احتمال خروج ،انتشار و اثرهای زیان بار آنها

مترمكعب برای هر كانال ،آب مورد نياز سيستم پاشش

بر كاركنان ،مردم و محيط اطراف باعث شده است تا ایمني

را تأمين مينمایند .در مدلسازی طراح نيروگاه ،نقش این

نيروگاههای اتمي یک مسألهی حياتي به شمار آید .سيستم پاشش

تانکها و شيرهای مربوطه  TH90 )80, 30, 10( S001و

آب ) (TJدر پوشش ایمني رآكتور از چهار كانال تشكيل شده

 TH90 )80, 30, 10( S003لحاظ نشده بودند كه در این پژوهش

كه هر دو كانال  TJ90 ،10و  TJ80 ،30دارای یک لولهی مشترك

این تجهيزها در نظر گرفته شدند.

برای تزریق پتاسيم بورات به جمعكنندهی مشترك پاشش آب و
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شكل  .1نمودار سيستم پاشش آب داخل پوشش ایمني رآكتور و اجزای آن.
 3.2نرخ خرابي تجهيزها

 .2روش كار
برای مدل كردن سيستم پاشش آب در پوشش ایمني رآكتور

برای تعيين نرخ خرابي تجهيزها از دادهها و منبعهای عمومي
نيروگاهها ] [1استفاده ميشود كه شامل حالتهای خرابي

مرحلههای زیر صورت گرفته است:

تجهيزها ،طول دورهی آزمون ،طول دورهی تعميرها و مدت

 1.2تحليل سيستم



كاركرد تجهيزها و غيره است .از این اطالعات در محاسبهی

مشخصههای كلي سيستم كه دربرگيرندهی عنصرها و

مدلهای گوناگون قابليت اطمينان استفاده ميشود.

بهرهبرداری و یا حادثه ،مرزهای سيستم و مشخصههای فني

 4.2تحليل خرابي با علت مشترك

تجهيزهای سيستم ،وظيفه و عملكرد سيستم در شرایط طبيعي

تحليل خرابي با علت

عنصرها و تجهيزها مانند طریقههای خطا است،

 مشخصههای سيستم كنترلي و برقي شامل عالمتهای

مشترك(،)8

بيانگر در دسترس نبودن دو یا

چند تجهيز به دليل خرابي مشترك است .رویدادهای آغازگر با
علتهای مشترك در اثر حادثههای خارجي و یا طبيعي ایجاد

فعالكننده و شرایط عملكرد آنها،

 سيستمهای پشتيبان شامل سيستمهای تهویه ،ابزار دقيق و برق.

ميشوند .برای تحليل خرابي با علتهای مشترك در ابتدا باید

 مشخصههای تعمير و نگهداری تجهيزهای سيستم،

گروهبندی قطعهها و تجهيزها از لحاظ یكسان بودن نوع آنها (مثل

 تعيين كليهی تجهيزهایي كه باید مدلسازی شوند.

پمپ ،شير و غيره) ،شرایط و خصوصيتهای كاركرد آنها (در
حال كار یا رزرو بودن آنها) ،عملكرد و طرز خرابي آنها (مثالً خطا

 2.2حالتهای خرابي تجهيزها

در باز شدن و یا كار نكردن و  )...صورت پذیرد .در مرحلهی بعد باید

در تحليل خرابي سيستم پاشش آب تمام حالتهای خرابي

درخت خطا برای آنها ترسيم شود .برای مدلسازی خرابيهای با

تجهيزها دیده شده است .حالت خرابي تجهيزها براساس نوع

علت مشترك از مدل ضریب آلفا( )6استفاده شده است .در شكل 8

كاركرد تجهيز تعيين ميشود .تجهيزها و مخزنها براساس

چگونگي وارد كردن خطای حالت مشترك در درختهای خطا

حالتهای خرابي به صورت برقي ،مكانيكي در دو حالت خرابي

نمایش داده شده است .پارامترهای مدل ضریب آلفا این است

قطعي (به طور مثال برای پمپ خطا در روشن شدن) و تنزل یافته
(به طور مثال برای یک پمپ لرزش و صدا) دستهبندی شدهاند.

()9
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خرابي سيستم با علت
مشترك

خرابي سيستم بدون علت
مشترك

شكل  .2چگونگي مدلسازی خطای حالت مشترك در درخت خطا.

 
m
k

احتمال واقعههایي است كه در آن  kتجهيز

پژوهش تحليل اهميت برای شناسایي مهمترین رویدادهای پایه با

در گروهي با  mتجهيز دچار نقص شده باشد ،و   (m )kنسبت

استفاده از روش فوسل -وسلي( )5و ریسک اینكریز( )1و ریسک

احتمال نقصهای اتفاق افتادهی  kتجهيز به احتمال تمام نقصهای

دیكریز( )90انجام شد و نتيجههای تحليل اهميت برای  96اولویت

اتفاق افتاده در گروهي با  mتجهيز است.

اول در جدول  9درج شده است .در این جدول ليست تجهيزها از

كه در آن،

) (m
k

نظر اهميت با توجه به معيار فوسل -وسلي ارایه شده است .این
 8.2تحليل خطای انساني

روش با هدف محاسبهی اهميت رویداد  Iانجام ميشود و به

خطای انساني عبارت است از هر عمل انساني كه از برخي از

صورت سهم نسبي رویداد در فراواني آسيب قلب یا فراواني توالي

محدودههای قابل قبول تجاوز كند .سياههی خطای انساني مورد

حوادث تعریف ميشود .معيار  F-Vچنين بيان ميشود:

استفاده در تحليل به سه دسته تقسيم ميشود :نوع A

(پيشآغازگرها( :))7خطاهای انساني قبل از رویداد و یا قبل از

) QTOP (MCS including i
QTOP

()8

استفاده از تجهيز (نظيرخطای حين درجهبندی ،اشتباه در حين

I FV i 

آزمون) هستند .نوع ( Bآغازگرها) :خطاهای انساني كه منجر به

كه در آن  QTOPميزان عدم دسترسي در یک مجموعهی مينيمال

رویدادهای اوليه ميشوند .نوع ( Cپسآغازگرها) :خطاهای انساني

كاتست است.

كه پس از رویداد (خطا در اجرای اقدامهای الزم در پاسخ به
رویداد اوليه ،خطا در تشخيص یا در اجرا) ایجاد ميشوند .در

 .3يافتهها و بحث

مدلسازی سيستم از دادهها و منبعهای عمومي ،خطای نوع  Aو С

برای تكميل مدلسازی سيستم پاشش آب ،در مجموع  300درخت

استخراج شدهاند.

خطا ترسيم شد كه درخت خطای اصلي توليد شده توسط نرمافزار
سفير ] [8در شكل  3نمایش داده شده است .هر كدام از عناصر

 6.2انجام تحليلهای اهميت

پایهی این درخت ميتواند خروجي درختهای خطای دیگری

تحليل و تجزیهی اهميت برای شناسایي عناصر كليدی و مؤثر در

باشد .نتيجهها و یافتههای حاصل از تحليلهای انجام شده به شرح

ایجاد خطا ،حادثهها ،كاهش هزینههای آزمون و تعميرها ،كاهش

زیر هستند:

مدت زمان آزمونهای دورهای ،برگرداندن سریع تجهيزهای



خارج از سرویس و بهبود عملكرد تجهيزها انجام ميشود .در این

مقدار احتمال كلي خرابي سيستم پاشش آب برابر با
 9/578×90-8محاسبه شد؛
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جدول  .1نتيجههای تحليل اهميت (به ترتيب اولویت ) برای سيستم پاشش آب پوشش ایمني رآكتور
N

كد رویداد اوليه

شرح

ردیف

DGR

خطا در حين كار سيستم برق اضطراری مولد دیزلي

8

MAINT-VE

تعميرهای سيستم VE

3

MAINT-VJ

تعميرهای سيستم VJ

1

MAINT-UF

تعميرهای سيستم UF

8

MAINT-PS

تعميرهای سيستم برق اضطراری

6

99BU÷91BW-BASICB

خطا در سيستم كليد زني برق اضطراری

7

99-91EA

خطا در سيستم باتری

5

CCF-DGR

خطای حالت مشترك برای سيستم برق اضطراری مولد دیزلي

1

VE89-19 D009PMS

خطای در استارت پمپهای سيستم VE

90

VJ89-19 D009PMS

خطای در استارت پمپهای سيستم VJ

99

UF10-70 D008PMS

خطای در استارت پمپهای سيستم UF

98

VE89-19 D009PMR

خطای حين كار پمپهای سيستم VE

93

VJ89-19 D009PMR

خطای حين كار پمپهای سيستم VJ

91

UF10-70 D008PMR

خطای حين كار پمپهای سيستم UF

98

CCF-TJ69 ،8S008

خطای حالت مشترك برای شيرهای TJ69 )68( S008

96

TJ69 ،8S008VCO

خطا در باز شدن شيرهای یکطرفهی TJ69 )68( S008

شكل  .3درخت خطای اصلي سيستم پاشش آب ترسيم شده توسط نرمافزار سفير.
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مدلسازی احتمال خرابي سيستم پاشش آب بدون در نظر

اهميت چنداني برخودار نيستند و در ردیفهای انتهایي

گرفتن خرابي با عامل مشترك انجام و احتمال كلي خرابي

جدول تحليل اهميت قرار ميگيرند.



سيستم برابر با  3/871×90-3به دست آمد .اختالف  53%نسبت



به احتمال كلي خرابي ،حاكي از مهم بودن تأثير خرابي با

اضطراری ،همچنين در دسترس نبودن سيستم آب صنعتي

عامل مشترك در مدلسازیهای  PSAاست؛

برای خنک كردن مصرفكنندههای مهم ( VEبه علت

برای تعيين تأثير حادثهی افت قدرت خارج از سایت

تعميرها) ،سيستم تأمين تبرید برای مصرفكنندههای ایمن

( (LOOP))99در احتمال كلي خرابي سيستم ،مدلسازی

سيستمهای تهویهی  ،UFسيستم بستهی خنکكنندهی آبي

بدون در نظر گرفتن حادثهی افت قدرت خارج از سایت

 ،VJسيستم تأمين برق  ،PSبيشترین اهميت در خطای

انجام و احتمال كلي خرابي سيستم  59%كاهش یافت و برابر

سيستم پاشش آب را دارند.

با  3/803×90-3محاسبه شد .كاهش  ،59%اهميت حادثهی افت


پينوشتها

قدرت خارج از سایت را نشان ميدهد؛

1. Probabilistic Safety Analysis
2. Three Mile Island
3. Saphire
4. Risk Spectrum
5. Common Cause Failure
6. Alpha Factor Mode
7. Pre- Initiators
8. Fussel- Vesely
9. Risk Increase
10. Risk Decrease
11. Loss of Off-Site Power
12. Service Cooling Water System for Secured Closed
Cooling Water Systems
13. Refrigeration Supply System of Secured Consumers
of Ventilation Systems
14. Secured Closed Cooling Water System

با نادیده گرفتن و حذف خطای انساني در مدلسازی احتمال
كلي خرابي سيستم پاشش آب برابر با  3/111×90-3محاسبه
شد ،كه ميزان  59%كاهش را نشان ميدهد و این نمایانگر
اهميت خطای انساني در  PSAاست.

 .4نتايج
 همانگونه كه در جدول  9درج شده است ،در اولویتهای
اول ،مولدهای دیزلي ) (DGو فعاليتهای تعميراتي
نظير تعمير سيستم آب صنعتي برای خنک كردن
مصرفكنندههای مهم( ،VE )98تعمير سيستم خنکكنندهی
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