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پیشگفتار:
امروزه، انرژی به عنوان یکی از نهاده های مهم تولید، سهم بزرگی در رشد و توسعه کشورها دارد. انرژی 
الکتریک��ی یکی از انواع انرژی اس��ت که کارب��رد و تقاضای آن به دلیل پررنگ ش��دن نقش تکنولوژی و 
صنعت در دنیای امروز، با ش��تاب فزاینده ای در حال افزایش اس��ت. از طرف دیگر، مسائلی نظیر تغییرات 
آب و هوایی، امنیت انرژی و ذخایر س��وخت های فس��یلی نیز سبب شده که بسیاری از دولت ها بار دیگر 
سیاست های ملی در خصوص انرژی را مورد بازنگری قرارداده و یکی از راه حل ها استفاده از منابع انرژی 
پاک و تجدید پذیر اس��ت. در حال حاضر، س��وخت های فس��یلی عمده ترین منبع تولید انرژی الکتریکی 
هستند. افزایش روند مصرف سوخت های فسیلی طی دو دهه اخیر، نگرانی های جدی را در رابطه با تأمین 

انرژی و نیز ایجاد انواع آالینده های محیط زیستی به دنبال داشته است. 
انرژی هس��ته ای جزء آن دس��ته از انرژی های پاک است که افزون بر مزیت های انرژی های تجدید پذیر، 
محدودیت های مربوط به این نوع انرژی ها را نیز ندارد؛ به عبارت دیگر تولید برق از نیروگاه های هسته ای 
به لحاظ اقتصادی رقابت پذیر بوده و می تواند به عنوان منبعی پایدار و قابل اطمینان در تولید برق استفاده 
شود. مطالعات اخیر صورت گرفته در تعیین سهم انرژی هسته ای در کشور نیز نشان می دهد که توسعه 
استفاده از این انرژی باید در دستور کار سیاست گذاران بخش انرژی کشور قرار گیرد. برای نیل به اهداف 
چش��م انداز بیست ساله، کش��ور نیاز به افزایش تولید برق به میزان ۵ تا 8 درصد ساالنه دارد. در صورت 
استفاده از سوخت های فسیلی برای تأمین انرژی در افق چشم انداز، تمام نفت خام تولید شده در کشور، 
به مصرف داخلی خواهد رس��ید. از نظر فنی - اقتصادی اس��تفاده از فن آوری شکاف هسته ای برای تولید 

برق یکی از روش های تأمین انرژی الکتریکی مورد نیاز کشور است. 
به همین منظور، شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران نیز به عنوان متولی توسعه نیروگاه های هسته ای 

کشور فعالیت های الزم برای دستیابی به اهداف تعیین شده را پیگیری می کند. 
در این راس��تا، ارتباط با مراکز علمی و توسعه پژوهش های مورد نیاز به عنوان یکی از ابزارهای پیش رو با 

هدف تولید و نشر مقاالت علمی، پژوهشی و ترویجی مدنظر قرار گرفته است. 
با این نگرش پیش ش��ماره پژوهشنامه برق هسته ای به منظور اش��تراک گذاری نتایج پژوهش ها در سال 
1۳۹6 تدوین و در اختیار پژوهشگران قرار گرفت. در این شماره نیز نتایج مقاالت برگزیده همکاری های 
پژوهش��ی شرکت تولید و توس��عه انرژی اتمی ایران با برخی از پژوهشگران و دانشجویان عالقمند به این 
ح��وزه در قالب یک مقاله اختصاری تدوین و در اختیار پژوهش��گران قرار گرفته اس��ت. امید اس��ت این 
پژوهشنامه، شرایط انتشار یک فصلنامه غنی علمی - پژوهشی را در حوزه تخصصی برق هسته ای فراهم 
کند. بدیهی است این مهم صرفا با همراهی صاحب نظران و کارشناسان قابل تحقق خواهد بود و معاونت 
برنامه ریزی و توس��عه ش��رکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران، پیش��اپیش دست همه عالقمندان را به 

گرمی می  فشارد. 
شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 
معاون برنامه ریزی و توسعه
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مدلسازی و بهبود قابلیت اطمینان بخش کم فشار سامانه 
اضطراری و برنامه ریزی شده خنک کنندگی مدار اولیه و 

خنک سازی استخر سوخت مصرفی )TH( نیروگاه اتمی بوشهر

احمد ناطوری1، دکتر محمدحسین استكی2

چكیده
در ای��ن پژوهش با اس��تفاده از ابزار آنالیز احتماالتی ایمنی )PSA( در س��طح یک و همچنین با 
اس��تفاده از مدارک ایمنی نیروگاه اتمی بوش��هر، احتمال خرابی و از دس��ت رفتن بخش کم فشار 
سامانه  اضطراری و برنامه ریزی شده خنک کنندگی مدار اولیه و خنک سازی استخر سوخت مصرفی 
)TH( در حالت خاموش س��ازی قلب به کمک مدل س��ازی در نرم افزار SAPHIRE در دو حالت 
کنونی و بهینه ش��ده محاسبه گردیده اس��ت. در ابتدا با مدل سازی بخش کم فشار سامانه TH در 
نرم افزار، احتمال خرابی این بخش 2-10×7.۳1۳ به دس��ت آمد. به دلیل عدم ارضای معیار تک 
خرابی و همچنین احتمال باالی خرابی، این سامانه نیاز به بهبود قابلیت اطمینان داشت. در مرحله 
بعد برای بهبود قابلیت اطمینان سامانه، سه بخش مشابه با TH۹0 و همچنین یک خط لوله برای 
امکان تزریق خنک کننده خروجی از هر یک از س��ه بخش جدید س��امانه به TH۳0 برای سامانه 
در نظر گرفته شدند که احتمال خرابی سامانه در این حالت۳-10×۳.۳22 )بهینه ترین حالت( به 
دست آمد و معیار تک خرابی نیز ارضا گردیده بود. در مرحله بعد تحلیل اهمیت و حساسیت برای 
شناسایی مهم ترین عوامل مؤثر در خرابی سامانه به کمک نرم افزار انجام شد و معیارهای اهمیت 

برای آن ها محاسبه شدند و پیشنهادهایی برای بهبود این نقاط حساس ارائه گردید.
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1- مقدمه
امروزه رعایت مس��ائل ایمنی از مهم ترین مس��ائل موجود در صنعت اس��ت. اهمیت این مبحث 
در صنعت هس��ته ای به مراتب بیش��تر از سایر صنایع اس��ت زیرا همان گونه که تجربه ثابت کرده 
است، رخداد هرگونه حادثه ای تنها بر روی آن تأسیسات، افراد و کارکنان درگیر با آن و صنعت 
هسته ای آن کشور تأثیرگذار نیست، بلکه نگرانی های ایجادشده به طبع آن، تمام صنعت هسته ای 
جهان را تحت تأثیر قرار خواهد داد. اگرچه احتمال رخداد این گونه حوادث بسیار کم است ولی 

تبعات آن بسیار وخیم و جدی است.
از س��ال 1۹۵1 تا اواخر دهه ۹0 دوره رش��د و شکوفایی فزاینده نیروگاه های هسته ای بود ولی 
ت��رس از وقوع مجدد رخدادهایی مثل  تری مایل آیلن��د )1۹7۹( و مخصوصاً چرنوبیل )1۹86( 
یکی از دالیل اصلی کاهش شدید نرخ رشد ساخت این نیروگاه ها در سرتاسر جهان بود و منجر 
به لغو س��اخت بسیاری از طرح های نیروگاهی شد. شکل 1-1 روند توسعه نیروگاه های هسته ای 
را نش��ان می دهد)1(. مالحظاتی که منجر به کاهش این رش��د ش��دند، منجر به تغییر رویکرد و 
دیدگاه اصلی در نیروگاه های هس��ته ای نیز شدند. در ابتدا رویکرد اقتصادی در صدر اولویت های 
نیروگاه قرار داشت ولی این مالحظات باعث شدند که رویکرد ایمنی به جای رویکرد اقتصادی در 

صدر اولویت های نیروگاه هسته ای قرار بگیرد.

شکل 1-1: روند توسعه نیروگاه های هسته ای در سرتاسر جهان)1(.
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با افزایش اهمیت ایمنی در راکتورهای هس��ته ای، نقش سامانه های ایمنی نیز بسیار پررنگ تر 
ش��دند. سامانه های ایمنی به دلیل نقش بس��یار مهمی که دارند باید از قابلیت اطمینان1 باالیی 
برخوردار باشند. افزایش قابلیت اطمینان یک سامانه ایمنی از روش های مختلفی انجام می پذیرد 

ازجمله:
1- استفاده از سامانه های متنوع و موازی2

2- استفاده از قطعات و تجهیزات باکیفیت،
۳- تعمیرات و نگهداری منظم،

4- بهینه سازی و بروز رسانی پیوسته سامانه ها و ...
بعضی از این روش ها مانند اس��تفاده از سامانه های موازی علی رغم افزایش قابلیت اطمینان به 
دلیل باال بردن پیچیدگی مجموعه و همچنین افزایش هزینه ها، باید به گونه ای تعبیه ش��وند که 
تعادل��ی بین این پارامترها برقرار کنند. یکی از آس��ان ترین، کم هزینه ترین و دقیق ترین روش ها 
برای باال بردن قابلیت اطمینان یک س��امانه ایمنی، تحلیل رفتار س��امانه به صورت آماری، پیدا 
کردن نقاط ضعف سامانه و به طبع آن بهینه سازی سامانه است. این روش های آماری تحت عنوان 

PSA یا PRA شناخته می شوند.

3WWER-1000 2- مروری بر سیر تحول راکتورهای
نیروگاه بوشهر از نوع نیروگاه باالکوا4 و راکتور آن از نوع WWER-1000 است. از ابتدای ساخت 
این نوع راکتور توس��ط شرکت روسی Atomstroyexport، بررسی های ایمنی مختلفی بر روی 
آن ها انجام شده است. دریکی از بررسی های ارزیابی CDF، بدون در نظر گرفتن مدیریت حوادث 
BDBA این میزان 7.0E-4 به دس��ت آمد و سپس با در نظر گرفتن مدیریت این حوادث، این 

ع��دد به 5.0E-5 کاهش یافت. مدیریت این دس��ته حوادث با اس��تفاده از روش های زیر انجام 
گرفت:

1- استفاده از روش تزریق و تبخیر۵
2- گسترش سامانه اضطراری تغذیه آب6

1- Reliability
2- Redundunt
3- Water-Water Energetic Reactor
4- Balakovo
5- feed and bleed
6- emergency feed water system
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در این بررس��ی مشخص ش��د که برداشت حرارت باقیمانده و قطع تغذیه الکتریسیته خارج از 
سایت7 بیشترین سهم را در میزان فرکانس ذوب قلب دارند. همچنین با در نظر گرفتن مدیریت 
BDBA، میزان نقش خطای انسانی در CDF تا 14 برابر کاهش یافت و مشخص شد که قابلیت 
اطمینان انس��انی8 اهمیت بسزایی در عملکرد راکتورهای WWER-1000 دارد. بررسی ها نشان 
داد عامل مهم دیگری که نقش زیادی در میزان CDF دارد، ۹CCF اس��ت و برای بهبود ایمنی 

نیروگاه، حل این دو مشکل الزامی بود.
بعید به نظر می رس��ید که علت اصلی همه خطاهای انس��انی و شکس��ت های وابس��ته توسط 
حفاظت ذاتی10 حذف ش��ود، ام��ا هدف نهایی این بود که اطمینان حاصل ش��ود که این عوامل 
نمی توانند س��هم عمده ای درخطر کلی از حوادث ش��دید داشته باش��ند. برای این منظور، بهبود 

عملکرد ایمنی این نوع از راکتورها بر دو اساس انجام شد:
WWER-1000 1- حفظ و نگهداری قسمت های مهم نسل فعلی

2- اضافه کردن ویژگی های انفعالی11 به گونه ای که همه ی عملگرهای ایمنی مهم توس��ط دو 
سامانه متفاوت و موازی تکمیل شوند که یکی از آن ها به صورت انفعالی عمل کند.

برای کاهش سهم خطای انسانی و CCF در CDF، برخی از ویژگی های ایمنی ذاتی که به طور 
خودبه خود در حین یک حادثه عمل می کنند، توس��عه یافتن��د. به منظور جلوگیری از خطاهای 
انس��انی، تأکید اصلی بر اس��تفاده از سامانه های ایمنی انفعالی در کنار سامانه های فعال12 بود که 
تقریباً نیاز به اقدامات انسانی برای انجام اقدامات ایمنی ندارند. تغییرات عمده طراحی در ارتباط 
با س��امانه های فعال، به کارگیری اقدام نیمه انفعالی1۳ برخی از رشته های سامانه های ایمنی فعال 

مانند سامانه تزریق اضطراری و سامانه آب رسانی اضطراری در صورت وقوع تصادف بود.
عمده تغییرات در اصول عملکردهای ایمنی زیر انجام شد:

1- خاموشی راکتور
2- خنک کنندگی اضطراری قلب14

۳- برداشت اضطراری حرارت باقیمانده1۵

7- Lost of Off-site power
8- human reliability
9- Common Cause Failure
10- Inherent protection
11- Passive
12- Active
13- Semi passive actuatins
14- Emergency core cooling
15- Emergency residual heat removal
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عملکرد خاموش��ی قلب توسط میله های کنترل و تزریق اس��ید بوریک که هردوی آن ها روی 
راکتیویته تأثیر می گذارند، انجام می شد. در طراحی جدید، عملکرد خاموش شدن راکتور توانست 
توس��ط سامانه انفعالی تزریق س��ریع بور نیز انجام شود که ش��امل چهار مخزن از محلول اسید 
بوریک با غلظت باالبود. مخازن به مدار اولیه با ش��یرهای16 با س��رعت باال متصل شده بودند و در 
کنار پمپ های خنک کننده مدار اولیه17 قرارمیگرفتند که باعث تزریق س��ریع بور به داخل قلب 

می شد.
در طراحی جدید، سامانه خنک کنندگی اضطراری قلب به صورت مخزن های آبی18 دومرحله ای 
عم��ل می کردن��د. مرحله اول که ش��بیه ب��ه مدل قبل��ی WWER بود. مرحل��ه دوم به گونه ای 
طراحی شده بود که در هنگام وقوع حادثه LOCA قلب را طی مدت زمان 24 ساعت توسط آب 
تغذیه کند و بدون کمک خارجی س��وخت را پوش��ش دهد. گرمای باقی مانده تولیدشده در قلب 
توسط جریان آب تحت گرانش از مخازن بزرگ قرار داده شده بر روی محفظه تحت فشار1۹ راکتور 
برداشت می شدند. در این حالت، یک سامانه اسپری در نظر گرفته شده بود تا فشار داخل محفظه 
ایمنی را کاهش دهد. درصورتی که سامانه اسپری نمی توانست، بخار مازاد از طریق سامانه فیلتر 

از محفظه ایمنی خارج می شد.
عملکرد برداش��ت اضطراری حرارت باقیمانده توسط هر دو گروه س��امانه های فعال و انفعالی 
انجام می شد. سامانه های فعال شامل سامانه آب تغذیه اضطراری و سامانه خنک کننده اضطراری 
بخار بودند ولی سامانه انفعالی پشتیبان بر اساس اصل عملیاتی متفاوتی عمل می کرد که نیازی 
به عرضه نیروی برق برای عملکرد آن نداش��ت. برای فعال کردن این س��امانه فقط یک تغییر در 
موقعیت دریچه های بخار ضروری بود. بخار به طور مداوم از مولد بخار20 تأمین می شد و در صورت 
افزایش فشار دریچه بدون دخالت انسان یا برق اضطراری باز می شد. سامانه انفعالی حذف حرارت 
دارای س��اختار چهار کانالی بود و هر کانال متش��کل از مبدل های حرارتی بود که توسط جریان 

طبیعی21 هوا خنک می شدند و به طور مداوم به یک مولد بخار وصل بودند.
پس از انج��ام این طراحی ها میزان CDF راکتور WWER-1000 جدید، برای مدت فعالیت 
طوالنی )720 س��اعت( به عدد 3.2E-7 رسید. علیرغم همه این موارد، حوادث LOCA عامل 
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20- Steam generator
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اصلی در میزان CDF بودند چراکه ظرفیت مخزن های آبی فقط برای 24 ساعت کافی بود)2(.
از این روش در بررسی های اخیر در مورد نیروگاه بوشهر نیز استفاده شده است. در این بررسی، 
قابلیت اطمینان ECCS از هر دو جنبه قطعی و احتماالتی بررس��ی ش��دند و با نتایج مربوط به 
طراحی آلمانی اولیه )KWU( مقایس��ه ش��دند. در طراحی جدید روسی، ساختار کلی ECCS و 
اجزای اصلی آن حفظ شده بودند و برخی از تغییرات صرفاً برای نزدیک شدن طراحی، به سبک 
و س��یاق روس��ی انجام شده بودند. هر یک از این تغییرات زیر از جنبه قطعی ارزیابی شده بودند و 

تأثیرات آن ها بر قابلیت اطمینان سامانه ECCS موردمطالعه قرارگرفته بودند:
1- افزایش افزونگی سامانه به میزان دو برابر

2- افزایش کانالهای خنک کنندگی استخر سوخت از 2 کانال22 به 4 کانال
۳- اضافه شدن 4 مخزن آبی تحت عنوان مخزن های مرحله اول به 8 مخزن KWU قبل که 

اکنون تحت عنوان مخزن های مرحله دوم قید می شدند.
4- قرار دادن تنها یک شاخه از خط گرم مدار سوم به جای قرار دادن یک شاخه روی خط گرم 

هر 4 مدار خروجی قلب برای خنک کنندگی در هنگام خاموشی قلب
۵- حذف ش��یرهای س��ه سویه2۳ چاهک24 و قرار دادن دو ش��یر کنترل و یک شیر متحرک2۵ 
که به صورت سری قرارگرفته بودند و طبق اصول طراحی روسی از مسیر تزریق اصلی هر شاخه 

ECCS جداشده بودند.
درواقع در طراحی جدید روسی، در هنگام رخداد حادثه LOCA، سامانه های تزریق فشار باال و 
پایین وارد عمل می شوند درحالی که در طراحی آلمانی قبلی فقط سامانه تزریق فشار پایین وارد 

عمل می شد. روس ها برای عملکرد سامانه ECCS سه شاخص ایمنی داشتند:
 1200 °C 1- در طول خنک کنندگی اضطراری قلب، بیشینه دمای غالف سوخت26 نبایست از

تجاوز کند.
2- عمق اکسیداسیون موضعی غالف نباید بیشتر از 18درصد ضخامت اولیه غالف باشد.

۳- فعل وانفع��االت بین زیرکونیوم با بخارآب نباید بیش��تر از 1درصد از جرم زیرکونیوم غالف 
سوخت باشد.

 IAEA که توس��ط PSAPACK بررس��ی های احتماالت��ی ای��ن پژوهش توس��ط نرم اف��زار

22- Train
23- Three way valve
24- Sump
25- Motor valve
26- Fuel clad

15

گس��ترش یافته بود، انجام ش��ده بود و ش��امل آنالیز درخت های خطای ECCS مربوط به هر دو 
طراحی روسی و آلمانی بود. 

نتایج مربوط به این بررس��ی که نشانگر میزان قابلیت اطمینان سامانه ECCS نیروگاه بوشهر 
در هنگام بروز یک حادثه LOCA است، در شکل 1-2 آورده شده است.

همان گونه که در ش��کل مش��خص است، میزان عدم دسترس��یECCS 27 برای هردو طراحی 
قابل قبول بوده و با شاخص های IAEA که بیشینه میزان عدم دسترسی سامانه های ایمنی را زیر 
مقدار ۳-10 و  4-10 تعیین کرده بود، مطابقت داش��تند و این عدد برای طراحی روسی ۳ برابر 
کاهش یافته بود. آنالیز اهمیت حوادث نشان می دهد که سامانه ایمنی تزریق فشار پایین بیشترین 
س��هم در CDF را دارد و به طورکلی ۹۳.۵درصد از CDF اس��ت که 70.1درصد از آن مربوط به 
جریان مس��تقیم به س��مت قلب و بقیه آن مربوط به حالت بازگردش��ی28 است. این نشان دهنده 

ضرورت ارتقاء این سامانه است)۳(.

شکل 1-2: خالصه ای از نتایج ارزیابی قابلیت اطمینان ECCS بوشهر در حادثه LOCA بزرگ )۳(

27- Unavailibility
28- Recirculation
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مهم ترین مشخصات فنی راکتور 1000WWER- به صورت زیر است:

۳000قدرت نامی حرارتی، مگاوات

۳210باالترین حد مجاز قدرت حرارتی، مگاوات

1۵.6۹فشار خنک کننده در خروجی از راکتور، مگاپاسکال

16۳تعداد مجتمع های سوخت در قلب
61تعداد میله های کنترل

۵.6سرعت خنک کننده مدار اولیه هنگام عبور از بین میله های سوخت، متر بر ثانیه
10سرعت خنک کننده مدار اولیه هنگام عبور از لوله های مدار اولیه، متر بر ثانیه

4میانگین مدت زمان عبور خنک کننده از راکتور وقتی هر 4 پمپ اصلی مدار اولیه کار می کنند، ثانیه
۳0میانگین اندازه گرم شدن خنک کننده در راکتور هنگام فعالیت 4 پمپ اصلی مدار اولیه، سانتی گراد

2± 286دمای خنک کننده در ورودی به راکتور
تعداد کانال های اندازه گیری انرژی آزادشده در قلب راکتور )مربوط به سامانه اندازه گیری 

وضعیت داخلی قلب راکتور(
64

تعداد کانال های اندازه گیری دما در قلب راکتور )مربوط به سامانه اندازه گیری وضعیت داخلی 
قلب راکتور(

۹8

2سرعت کاری جابجایی میله های کنترل، سانتی متر بر ثانیه
4۵۳۵قطر خارجی راکتور، میلی متر

1۹1۳7ارتفاع راکتور بعد از مونتاژ کامل آن، میلی متر
۳00حجم مدار اولیه )بدون PRZ(، مترمکعب

2۹.2حجم قلب راکتور، مترمکعب
16۹0بیشینه دمای سوخت در میله سوخت، سانتی گراد

۳۵0بیشینه دمای سطح غالف میله های سوخت، سانتی گراد
20000دبی، مترمکعب در ساعت

1۵.2۹فشار خنک کننده در ورودی به پمپ، مگا پاسکال
0.66میزان افزایش فشار توسط پمپ، مگا پاسکال

3- تش�ریح س�امانه  اضط�راری و برنامه ریزی ش�ده  خنک کردن م�دار اولیه و 
)TH( خنک سازی استخر سوخت مصرفی

س��امانه خنک کننده اضطراری قلب برای کاهش عواقب ناش��ی از هر شکستگی ای در مرز فشار 
س��امانه خنک کننده راکتور که منجر به از دست رفتن خنک کننده راکتور که میزان آن بیش از 
توانایی س��امانه تأمین خنک کننده راکتور هس��ت، تعبیه شده است. هر نیروگاه هسته ای بر طبق 
قوانینی مثل CFR 10 ۵0.46 نیاز به یک ECCS دارد تا اثرات ناش��ی از DBA را کنترل کند 
و کاهش دهد. درصورتی که س��امانه با ش��اخصه ای تعیین شده برای این دسته از حوادث تطبیق 

17

داشته باشد، این حوادث با موفقیت کنترل و مهار می شوند. عالوه بر این، سامانه TH برای خنک 
کردن قلب راکتور پس از خاموش ش��دن و در زمانی که برداشت گرما از طریق مولد بخار بسیار 

کاهش می یابد
)PI < 1.98 MPa, T < 150 °C( و همچنین برای برداش��ت گرما از س��وختی که در استخر 

سوخت قرار دارد، طراحی شده است.
سامانه TH از دو بخش کم فشار و پر فشار تشکیل شده است که بخش پر فشار فقط در هنگام 
حادثه LOCA خنک کننده به قلب تزریق می کند ولی بخش کم فش��ار هم در هنگام حادثه و 
هم در هنگام خنک س��ازی و برداشت حرارت پس��ماند در حالت خاموشی به صورت بازگردشی 

خنک کننده را به قلب تزریق و از آن برداشت می کند.
درواقع سامانه TH سه عملکرد متفاوت و کلی دارد:

1- خنک سازی استخر سوخت: این عملکرد در حالت عادی فعالیت قلب انجام می گیرد.
2- ایمنی راکتور: این عملکرد در حالت وقوع حادثه انجام می پذیرد.

۳- برداشت حرارت پسماند: این عملکرد در حالت خاموشی قلب وارد عمل می شود.
که عملکردهای فوق به صورت زیر هستند:

)PI < 1.98 MPa, T < 150 °C( )خنک سازی عادی قلب )بخش کم فشار
 برداشت حرارت پسماند از سوخت در راکتور

 برداشت حرارت پسماند از سوخت در استخر سوخت
 حفظ و نگهداری خنک کننده اولیه در راکتور و استخر سوخت

 پر کردن چاهک راکتور و استخر سوخت برای بازرسی های زیرآب
 خنک سازی برای تعمیر

س��امانه TH یک بخش یکپارچه از س��امانه کلی برداشت گرما به منبع گرمایی نهایی است و 
همچنین عملیات برداشت و انتقال حرارت باقی مانده از سوخت هسته ای به سامانه خنک کننده 
 ،TF را نی��ز انجام می ده��د. این به این معنی اس��ت که عماًل س��امانه )TF( اج��زای هس��ته ای
خنک کننده س��امانه TH است. نرخ جریان مدار بسته خنک کننده آب عبوری از مبدل حرارتی 
ECCS معادل 1800×4 تن در س��اعت است و توان حرارتی مبدل حرارتی ECCS نیز کمتر از 

70 مگاوات نیس��ت. س��امانه TF نیز خود توسط سامانه VE خنک می شود و سامانه VE نیز در 
تبادل حرارتی با آب دریا قرار دارد.

سامانه برداشت حرارت TH  با سامانه های زیر در ارتباط و تعامل است:
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TA: سامانه کنترل حجم
TF: سامانه خنک کننده اجزای هسته ای

TH۵0-70: تأمین آب استخر سوخت
TK: سامانه برداشت و تزریق گاز

TV: سامانه نمونه برداری هسته ای

TY1: سامانه تخلیه )آب کشیدن از( تجهیزات هسته ای
TW: سامانه مضاعف بوردار کردن که حاوی بور 40 است.

TJ: سامانه آب پاشی

YA: سامانه لوله کشی خنک کننده راکتور

تأمین یکنواخت آب از طریق اتصاالت خطوط سرد و گرم مدار های گردش خنک کننده راکتور،      
YA 10 20 ۳0 40 انجام می شود. )اختالف نرخ جریان مجاز باحالت خنک کنندگی عادی قلب 

کمتر از 1۵درصد اس��ت( س��امانه TH دارای 8 انباره آبی2۹ اس��ت که هرکدام یک بخش از این 
س��امانه را تغذیه می کنند. این HAs ابتدا با اس��تفاده از س��امانه کنترل حجم TA پر می شوند. 
س��امانه TA در حالت عملکرد عادی قلب، جدا از س��امانه TH اس��ت. در مرحله دوم HAs با 
محلول اسید بوریک با غلظتg/kg 16 و نرخ جریان 20 و حجم ۳4×8 
پر می شوند. این ترکیب را بور 16 می نامند. سامانه تأمین آب استخر سوخت TH۵0-70 نیز با 

استفاده از همین ترکیب بور 16 استخر را پر می کند.
سامانه برداشت و تزریق گاز TK، نیتروژن الزم برای HAs را در فشار 2.۵ مگاپاسکال تأمین 
می کند. سامانه نمونه گیری هسته ای TV، عملیات جمع آوری نمونه ها برای تعیین کیفیت محیط 
در س��امانه TH را انجام می دهد. س��امانه تخلیه تجهیزات هسته ای TY1 برای جمع آوری نشت 
خنک کننده راکتور از طریق دریچه های بازرس��ی سامانه TH است. نشت احتمالی خنک کننده 
راکتور به سامانه TY1 از طریق سوراخ های طراحی شده برای جریان  2 در فشار 

کاماًل متفاوت برداشت می شود.
امکانات و تجهیزات موردنیاز برای هریک از امکانات ایمنی مهندسی شده۳0 سامانه، برای انجام 

هرچه بهتر وظایف محول شده به آن به صورت زیر است:

29- Hydro accomulator
30- Engineered safety feature(ESF) 

19

:)LPI/DH( 1- برداشت گرمای پسماند در فشار پایین
توان ضروری:

الف( خارج از سایت
ب( درون سایت

ج( دیزل ژنراتور اضطراری
 تانک های نگهداری آب حاوی بور به مقدار مناسب و میزان غلظت مناسب

ECCS تهویه ناحیه 
 سامانه خنک کننده آب سرویس

 سامانه خنک کننده اجزای هسته ای
 سامانه ایمن و بسته خنک کننده آب

 سامانه آب سرد برای پیش خنک کنندگی سامانه آب سرویس
 س��امانه فعال سازی سامانه ایمنی مهندسی۳1 که یک س��یگنال هشداردهنده برای اپراتورها 

به عنوان اعالنی مبنی بر کاهش سطح آب حاوی بور به یک سطح پایین، ارسال کند.
 ابزار دقیق برای نظارت بر عملکرد سامانه

:)HPI( 2- برداشت گرمای پسماند در فشار باال
توان ضروری:

الف( خارج از سایت
ب( درون سایت

ج( دیزل ژنراتور اضطراری
 تانک های نگهداری آب حاوی بور به مقدار مناسب و میزان غلظت مناسب

ECCS تهویه ناحیه 
 سامانه خنک کننده آب سرویس

 سامانه خنک کننده اجزای هسته ای
 سامانه ایمن و بسته خنک کننده آب

 سامانه آب سرد برای پیش خنک کنندگی سامانه آب سرویس
 ابزار دقیق برای نظارت بر عملکرد سامانه

31- Engineered safety feature actuation system (ESFAS)
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:)ECCS )Accomolators - YT 3- تانک های
 سامانه های کمکی برای انجام کارهای ایمنی الزم نیست

قس��مت خنک س��ازی استخر سوخت س��امانه TH توس��ط خطوط TH18 28 ۳8 48 انجام 
می شود. برداشت حرارت توسط سامانه TH شامل دو قسمت کم فشار و پرفشار است که هر دو 
قس��مت فعال هستند. قسمت پرفشار که شامل خطوط مجزایTH1۵ 2۵ ۳۵ 4۵  می شود، در 
فشار MPa 8 شروع به فعالیت می کنند و از طریق کانال۳2 مربوط به خود آب را وارد قلب می کنند. 
در شرایط غیر از حادثه، خنک کننده به صورت بازگردشی در خطوط کم فشار جریان دارد ولی 
در صورت وقوع حادثه LOCA و از دست رفتن بخشی از خنک کننده، آب تغذیه خطوط هر دو 
س��امانه کم فشار و پرفشار از طریق تانک های کم فشار)TH10.20.۳0.40B001.002( تامین 
می ش��ود. با کاهش فش��ار قلب و رسیدن به فشار MPa 2، قس��مت کم فشار که شامل خطوط 
مجزای TH10 20 ۳0 40 است، وارد عمل می شود و از طریق کانال مربوط به خود آب را وارد 

قلب می کنند.
 KWU و  تان��ک   4 YTب��ا  ن��ام  ب��ه  دیگ��ر  س��امانه  دو  فش��ار،  دو  ای��ن  بی��ن  در 
TH(16.17.26.27.۳6.۳7.46.47B001( با 8 تانک نیز وجود دارد که به صورت انفعالی اس��ت 
 YT و به ترتیب در فش��ارهای حدوداً ۵/88 و 1.8 مگاپاس��کال وارد عمل می شود که محتویات
مس��تقیماً وارد قلب می ش��ود و محتوی��ات KWU از طریق همان ورودی ه��ای TH وارد قلب 

می شود.
3-1 عملكرد در هنگام حادثه

در صورت نش��ت جزئی۳۳ در خنک کننده اولیه، مقدار گرما که از طریق نش��ت حذف می شود، 
می تواند کمتر از گرمای باقی مانده قلب باش��د، بنابراین در مرحله اولیه حادثه بخش��ی از گرما 
باقی مانده از قلب بواس��طه طرف ثانویه و از طریق مولد بخار حذف می ش��ود. در صورت وقوع 
رویدادهای زیر: نشت بسیار کوچک و از دست دادن منبع تغذیه، هنگامی که کاهش فشار ناشی 
از نش��ت کم اس��ت، و پش��تیبانی و تزریق به PRZ از سیس��تم کنترل حجم )TA( در دسترس 
نیس��ت، فشار توس��ط خنک کنندگی از طریق طرف ثانویه با استفاده از شیر تخلیه۳4 به اتمسفر 
)BRU-A( و س��امانه اضطراری تغذیه آب  تا فش��اری کاهش می یابد که پش��تیبانی اضطراری 
از طری��ق پمپ های D001)2۵.۳۵.4۵(TH1۵ ممکن ش��ود. هنگامی که فش��ار اولیه کاهش 

32 -Train
33-Minor
34-Relief valve
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)2۵.۳۵.4۵(TH1۵ م��ی یابد، گرمای قلب بوس��یله تامین آب ب��وردار با پمپ های اضط��راری
D001 س��یل آب ب��وردار از مرحل��ه اول و مرحله دوم انباره های آبی و بعد از آن با اس��تفاده از 
سامانه های حذف گرمای باقی مانده از جمله پمپ D001)20.۳0.40(TH10 و مبدل حرارتی 

D00۳)20.۳0.40(TH10 حذف می شود.
با نش��ت کوچک خنک کننده اولیه در فش��ار مدار اولیه از 1.02 تا 7.8 مگا پاس��کال، پس از 
تعویض پمپ های اضطراری خنک کننده برای عملیات از چاهک راکتور، سیس��تم می تواند از 
طری��ق خطوط زیر عمل کند: چاه محفظه ایمنی - پم��پ D001)20.۳0.40(TH10 - مبدل 

D00۳)20.۳0.40(TH10 حرارتی
 پم��پ D001)2۵.۳۵.4۵(TH1۵ - خ��ط لول��ه ه��ای اولی��ه - ناحیه راکتور - نش��تی - 
چاه��ک محفظه ایمن��ی. در نتیجه تمام تخلی��ه حرارتی خنک کننده از طری��ق مبدل حرارتی 
В00۳)20.۳0.40(TH10 و کنت��رل کننده 40S008-TH10 در یک میان بر۳۵ مبدل حرارتی 

انجام می شود.
)20.۳0.40(TH10 در دوره اولیه حادثه "نش��ت بزرگ"، تامین آب حاوی بور توس��ط پمپ

D001 از مخازن ذخیره آب بوردار В002;В001)20.۳0.40(TH10 که ظرفیت نگهداری آنها 
)2۵.۳۵.4۵(TH1۵ 1۹7.۵×2 متر مکعب در هر کانال است انجام می گیرد. در این دوره دو پمپ
D001  و D001)20.۳0.40(TH10 در ه��ر کان��ال با توجه به یک نم��ودار جریان موازی کار 
م��ی کنن��د. تقریبا    20 -۳0 دقیقه پس از ش��روع DBA س��طح مخازن نگه��داری آب بوردار 

В002;В001)20.۳0.40(TH10 به حداقل مقدار کاهش می یابد.
3-2 زیرسامانه فشار پایین برداشت حرارت پسماند

در حال��ت خنک کنندگ��ی اضطراری )در هنگام از دس��ت رفتن خنک کنن��ده اولیه( نرخ جریان 
۳60 مترمکعب بر س��اعت در فش��ار 1 مگاپاس��کال در صورت کاهش فشار تا 0.1 مگاپاسکال تا 
7۵0 مترمکعب بر س��اعت افزایش می یابد. وضعیت اضطراری نیاز به عملکرد حداقل یک کانال 
ب��ا 100درصد نرخ جریان ذکرش��ده دارد و تأخیر در تأمین آب نبای��د بیش از 40 ثانیه از زمان 

شروع حادثه باشد.
محاسبات مربوط به تولید گرمای پاره های شکافت برای حالت اضطراری و عملکرد عادی قلب 
انجام می گیرد. در حالت برنامه ریزی و زمان بندی شده خنک کنندگی و برداشت حرارت پسماند 
از قل��ب، دم��ای خنک کننده از 1۵0 درجه س��انتی گراد به 40 تا ۵0 درجه س��انتی گراد کاهش 

35-Bypass
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می یابد و این در حالی است که فشار نیز از 1.۹8 مگاپاسکال به 0.1 مگاپاسکال کاهش می یابد 
که در این حالت نرخ جریان 7۵0 مترمکعب بر ساعت است.

س��امانه کم فشار برداش��ت گرمای پس��ماند ش��امل مخازن حاوی آب بوردار، پمپ های اولیه 
اضطراری، پمپ های خنک کننده استخر سوخت، مبدل های حرارتی، کنترل کننده ها، خط لوله ها، 

اتصاالت بین پمپ ها و مخازن و شیرهای مربوطه است.
3-3 وظایف سامانه در حالت عملكرد عادی نیروگاه

در این حالت، هنگامی که دمای خنک کننده اولیه در زیر 1۳0 درجه س��انتی گراد قرار می گیرد، 
مولد بخار برای حذف گرمای پس��ماند کار آیی نخواهد داش��ت. برای اطمینان از مقادیر طراحی 
نرخ خنک کننده در دمای کمتر از 1۳0 درجه سانتی گراد، خنک کننده اولیه توسط سامانه حذف 
گرمای پس��ماند TH خنک می شود. درنتیجه خنک کننده اولیه از خط گرم پمپ گردشی اصلی 
 .TH۹0S001 مدار سوم توسط یک خط لوله ۳00 میلی متری گرفته می شود و از طریق شیرهای
TH۹0S006 .TH۹0S00۵ .TH۹0S002 ب��ه قس��مت مکش پمپ برداش��ت حرارت پاره های 
ش��کافت D001)20.40(TH10 ک��ه گردش خنک کننده را با نرخ حداقل 700 تُن در س��اعت 
 В00۳)20.40(TH10 تأمین می کند، پمپ می ش��ود. خنک کننده توس��ط مبدل های حرارت��ی
)20.40(TH10 خنک می شود. نرخ خنک کنندگی موردنیاز توسط شیرهای کنترل کننده موازی

S008.S007 که در هر کانال نصب ش��ده اس��ت، تأمین می گردد. پس ازاین، خنک کننده به خط 
سرد MCP مدار های 1 یا 2 و یا 4 برمی گردد.

واحد قدرت برنامه ریزی شده خنک کننده بر اساس الگوریتم زیر عمل می کند:
 در مرحله اول خنک کنندگی از 280 تا 1۳0 درجه س��انتی گراد توس��ط تخلیه بخار از مولد 
بخار به چگالنده توربین توس��ط شیر BRU-K انجام می گیرد. مدت زمان خنک کنندگی در این 

مرحله ۳0 ساعت است و نرخ خنک کنندگی حداکثر ۳0 درجه سانتی گراد بر ساعت است.
 در مرحله دوم خنک کنندگی از 1۳0 تا 70 درجه سانتی گراد با دو RCP فعال و فشار مسیر 
خنک کننده راکتور معادل با 1.78 - 1.47 مگاپاس��کال بااتصال یکی از پمپ های سامانه TH با 
ظرفیت حداقل 700 مترمکعب بر ساعت و انتقال بخار از مولد بخار به چگالنده توربین از طریق 
شیر BRU-K انجام می گیرد. تفاوت دما بین خنک کننده راکتور و آب تغذیه از مدار TH نباید 
بیش از ۳0 درجه باش��د. مدت زمان خنک کنندگی در این مرحله 40.4 س��اعت است.کل زمان 

خنک سازی راکتور از 280 تا 70 درجه سانتی گراد 70.4 ساعت است.
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گرمای باقیمانده که در قلب راکتور منتشر می شود، از طریق الگوریتم زیر برداشت می شود:
 اولین مرحله از فرایند برداشت حرارت پسماند ) پیش از آغاز کاهش فشار مسیر خنک کننده 
راکتور( پس از رسیدن دمای خنک کننده به دمای خروجی قلب که 70 درجه سانتی گراد است 
با قطع RCP ها و با فش��ار مس��یر خنک کننده راکتور بین 1.47 – 0.۵ مگا پاس��کال از طریق 
عملیات یکی از رش��ته های س��امانه TH با نرخ جریان حداقل 700 مترمکعب بر س��اعت، آغاز 

می شود. مدت زمان این مرحله 67.6 ساعت است.
 مرحله دوم از فرایند برداش��ت حرارت پس��ماند ) با کاهش فشار مسیر خنک کننده راکتور(: 
فش��ار در مدار خنک کننده راکتور به فش��ار اتمسفری برای کاهش فشار آن در 1۳8 ساعت پس 
از خاموش ش��دن کاهش می یابد. برداشت حرارت پسماند با مدار خنک کننده راکتور کم فشار، با 
استفاده از عملیات یکی از رشته های سامانه TH با نرخ جریان حداقل ۳۵0 مترمکعب بر ساعت، 

انجام می گیرد.
خنک کنندگی برنامه ریزی ش��ده در مرحله دوم توس��ط یکی از کانال های قابل استفاده سامانه 
برداشت حرارت پسماند TH10.20.40 انجام می گیرد درحالی که یکی از دو کانال باقی مانده »در 
دسترس برای عملیات« قرار می گیرد و در حالت آماده به کار قرار می گیرد. در حالت خنک کننده 
برنامه ریزی شده در مرحله دوم تا کاهش درجه حرارت اولیه خنک کننده تا 70 درجه سانتی گراد، 
راکت��ور به طور کامل پرش��ده و برای اطمینان از خنک ش��دن یکنواخت قل��ب راکتور پمپ های 
RCP عمل می کنند، فشار اولیه 1.47 - 1.78 مگاپاسکال است. در واحد برنامه ریزی شده حالت 

خنک کنن��ده در یک درجه حرارت خنک کننده اولی��ه زیر 1۳0، بیش تر از دو RCP در عملیات 
باقی نمی مانند. هنگامی که پوشش راکتور برداشته شود، بشکه۳6 راکتور تا ارتفاع 21 متری برای 

سوخت گیری پر می شود.
محاسبه NPSH پمپ 20.40(TH10(D001 نشان داد که NPSH پمپ 11.۹ متر است ) با 

نرخ جریان 400 مترمکعب بر ساعت( که عملکرد بدون کاویتاسیون۳7 پمپ را تضمین می کند.
3-4 وظایف سامانه در حالت عملكرد غیرعادی38 نیروگاه

تحت ش��رایط از دس��ت رفتن واحد تولید ق��درت )در صورت برخورد هواپیم��ا، رویداد لرزه ای( 
 ازآنجایی که از منبع برق قابل اعتماد دیزل ژنراتور تغذیه می ش��ود س��امانه قابلیت عملیات خود 

36- Barrel
37- Cavitation
38- Abnormal
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می یابد و این در حالی است که فشار نیز از 1.۹8 مگاپاسکال به 0.1 مگاپاسکال کاهش می یابد 
که در این حالت نرخ جریان 7۵0 مترمکعب بر ساعت است.

س��امانه کم فشار برداش��ت گرمای پس��ماند ش��امل مخازن حاوی آب بوردار، پمپ های اولیه 
اضطراری، پمپ های خنک کننده استخر سوخت، مبدل های حرارتی، کنترل کننده ها، خط لوله ها، 

اتصاالت بین پمپ ها و مخازن و شیرهای مربوطه است.
3-3 وظایف سامانه در حالت عملكرد عادی نیروگاه

در این حالت، هنگامی که دمای خنک کننده اولیه در زیر 1۳0 درجه س��انتی گراد قرار می گیرد، 
مولد بخار برای حذف گرمای پس��ماند کار آیی نخواهد داش��ت. برای اطمینان از مقادیر طراحی 
نرخ خنک کننده در دمای کمتر از 1۳0 درجه سانتی گراد، خنک کننده اولیه توسط سامانه حذف 
گرمای پس��ماند TH خنک می شود. درنتیجه خنک کننده اولیه از خط گرم پمپ گردشی اصلی 
 .TH۹0S001 مدار سوم توسط یک خط لوله ۳00 میلی متری گرفته می شود و از طریق شیرهای
TH۹0S006 .TH۹0S00۵ .TH۹0S002 ب��ه قس��مت مکش پمپ برداش��ت حرارت پاره های 
ش��کافت D001)20.40(TH10 ک��ه گردش خنک کننده را با نرخ حداقل 700 تُن در س��اعت 
 В00۳)20.40(TH10 تأمین می کند، پمپ می ش��ود. خنک کننده توس��ط مبدل های حرارت��ی
)20.40(TH10 خنک می شود. نرخ خنک کنندگی موردنیاز توسط شیرهای کنترل کننده موازی

S008.S007 که در هر کانال نصب ش��ده اس��ت، تأمین می گردد. پس ازاین، خنک کننده به خط 
سرد MCP مدار های 1 یا 2 و یا 4 برمی گردد.

واحد قدرت برنامه ریزی شده خنک کننده بر اساس الگوریتم زیر عمل می کند:
 در مرحله اول خنک کنندگی از 280 تا 1۳0 درجه س��انتی گراد توس��ط تخلیه بخار از مولد 
بخار به چگالنده توربین توس��ط شیر BRU-K انجام می گیرد. مدت زمان خنک کنندگی در این 

مرحله ۳0 ساعت است و نرخ خنک کنندگی حداکثر ۳0 درجه سانتی گراد بر ساعت است.
 در مرحله دوم خنک کنندگی از 1۳0 تا 70 درجه سانتی گراد با دو RCP فعال و فشار مسیر 
خنک کننده راکتور معادل با 1.78 - 1.47 مگاپاس��کال بااتصال یکی از پمپ های سامانه TH با 
ظرفیت حداقل 700 مترمکعب بر ساعت و انتقال بخار از مولد بخار به چگالنده توربین از طریق 
شیر BRU-K انجام می گیرد. تفاوت دما بین خنک کننده راکتور و آب تغذیه از مدار TH نباید 
بیش از ۳0 درجه باش��د. مدت زمان خنک کنندگی در این مرحله 40.4 س��اعت است.کل زمان 

خنک سازی راکتور از 280 تا 70 درجه سانتی گراد 70.4 ساعت است.
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گرمای باقیمانده که در قلب راکتور منتشر می شود، از طریق الگوریتم زیر برداشت می شود:
 اولین مرحله از فرایند برداشت حرارت پسماند ) پیش از آغاز کاهش فشار مسیر خنک کننده 
راکتور( پس از رسیدن دمای خنک کننده به دمای خروجی قلب که 70 درجه سانتی گراد است 
با قطع RCP ها و با فش��ار مس��یر خنک کننده راکتور بین 1.47 – 0.۵ مگا پاس��کال از طریق 
عملیات یکی از رش��ته های س��امانه TH با نرخ جریان حداقل 700 مترمکعب بر س��اعت، آغاز 

می شود. مدت زمان این مرحله 67.6 ساعت است.
 مرحله دوم از فرایند برداش��ت حرارت پس��ماند ) با کاهش فشار مسیر خنک کننده راکتور(: 
فش��ار در مدار خنک کننده راکتور به فش��ار اتمسفری برای کاهش فشار آن در 1۳8 ساعت پس 
از خاموش ش��دن کاهش می یابد. برداشت حرارت پسماند با مدار خنک کننده راکتور کم فشار، با 
استفاده از عملیات یکی از رشته های سامانه TH با نرخ جریان حداقل ۳۵0 مترمکعب بر ساعت، 

انجام می گیرد.
خنک کنندگی برنامه ریزی ش��ده در مرحله دوم توس��ط یکی از کانال های قابل استفاده سامانه 
برداشت حرارت پسماند TH10.20.40 انجام می گیرد درحالی که یکی از دو کانال باقی مانده »در 
دسترس برای عملیات« قرار می گیرد و در حالت آماده به کار قرار می گیرد. در حالت خنک کننده 
برنامه ریزی شده در مرحله دوم تا کاهش درجه حرارت اولیه خنک کننده تا 70 درجه سانتی گراد، 
راکت��ور به طور کامل پرش��ده و برای اطمینان از خنک ش��دن یکنواخت قل��ب راکتور پمپ های 
RCP عمل می کنند، فشار اولیه 1.47 - 1.78 مگاپاسکال است. در واحد برنامه ریزی شده حالت 

خنک کنن��ده در یک درجه حرارت خنک کننده اولی��ه زیر 1۳0، بیش تر از دو RCP در عملیات 
باقی نمی مانند. هنگامی که پوشش راکتور برداشته شود، بشکه۳6 راکتور تا ارتفاع 21 متری برای 

سوخت گیری پر می شود.
محاسبه NPSH پمپ 20.40(TH10(D001 نشان داد که NPSH پمپ 11.۹ متر است ) با 

نرخ جریان 400 مترمکعب بر ساعت( که عملکرد بدون کاویتاسیون۳7 پمپ را تضمین می کند.
3-4 وظایف سامانه در حالت عملكرد غیرعادی38 نیروگاه

تحت ش��رایط از دس��ت رفتن واحد تولید ق��درت )در صورت برخورد هواپیم��ا، رویداد لرزه ای( 
 ازآنجایی که از منبع برق قابل اعتماد دیزل ژنراتور تغذیه می ش��ود س��امانه قابلیت عملیات خود 

36- Barrel
37- Cavitation
38- Abnormal
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را دارد. با توجه به برنامه راه اندازی مرحله به مرحله، پمپ های س��امانه فعال می ش��وند. کانالی که 
قبل از دس��ت دادن قدرت، عملکرد خنک کننده اس��تخر را انجام می دهد، همچنان این عملکرد 
را انج��ام می دهد. پمپ ها در کانال های دیگر در حالت بازگردش��ی کار می کنند. تأمین آب مدار 
پس از کاهش فشار زیر 8.0 مگاپاسکال، توسط پمپ های 4۵D001-TH1۵ انجام می گیرد. اگر 
از دس��ت رفتن قدرت طوالنی مدت باشد، تصمیم گیری در خاموش شدن دستگاه انجام می شود 
و در مرحل��ه دوم خنک کنندگی با یکی از کانال های س��امانه که عملکرد خنک کنندگی را اجرا 

می کند، انجام می گیرد.
در ش��رایط اضطراری که شامل از دس��ت رفتن خنک کننده اولیه است، عملکرد اصلی سامانه 
TH برداشت گرمای پسماند از قلب راکتور و استخر سوخت برای محدود کردن آسیب سوخت 
هسته ای است. عالوه بر این، غلظت اسید بوریک موردنیاز در خنک کننده اولیه، هسته را در یک 

حالت زیربحرانی برای تمام مدت حادثه، ازجمله دوره پس از حادثه حفظ می کند.
در طول DBA، غرق آب کردن۳۹ اولیه قلب با عملکرد قس��مت انفعالی انباره های آبی مرحله 
اول، ب��رای جلوگی��ری از افزایش دمای غالف س��وخت در اثر گرمای پس��ماند، انجام می گیرد و 
قلب راکتور با آب حاوی بور خنک می ش��ود. گردش مداوم خنک کننده اولیه درون قلب توس��ط 
پمپ ه��ای تزریق اضط��راری ب��ور D001)1۵.2۵.۳۵.4۵(TH و خنک کننده برنامه ریزی ش��ده 
اضطراری مدار اولیه و اس��تخر س��وخت D001)10.20.۳0.40(TH که به طور خودکار توس��ط 
س��یگنال های حفاظتی اضطراری راکتور که نشت خنک کننده اولیه را مشخص می کنند روشن 

می شوند، انجام می شود.
)20.۳0.40(TH10 سطح آب حاوی بور در تانک های DBA تقریباً 20 تا ۳0 دقیقه پس از آغاز

В002;В001 به پایین ترین میزان خود می رس��د و تعویض خودکار پمپ های برداش��ت حرارت 
)10.20.۳0.40(TH ب��رای تأمین آب حاوی بور از چاهک انجام می گیرد. تعویض خودکار پمپ
D001 به عملیات برداش��ت از چاهک زمانی صورت می گیرد که س��طح در مخازن ذخیره آب 
حاوی بور کمتر از 2۵ س��انتی متر ش��ده باشد. حجم محلول اس��ید بوریک باقی مانده در مخازن 
نگه��داری آب بور در حدود 4 مترمکعب اس��ت. عملیات پم��پ D001)10.20.۳0.40(TH در 
جریان سوئیچ متوقف نمی شود. پس ازاینکه پمپ های D001)20.۳0.40(TH10 برای عملیات 
از چاهک س��ِوئیچ شدند، پمپ های تزریق اضطراری D001)1۵.2۵.۳۵.4۵(TH برای بازگردش 

خنک کننده عمل می کنند تا اینکه آن ها توسط یک اپراتور خاموش شوند.

39- Flooding
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پمپ های خنک کن اضطراری با فشار پایین D001)20.۳0.40(TH10 عملکردهای زیر را در 
حالت ذکرشده انجام می دهند:

 خنک سازی راکتور
 کاهش فشار در پوسته محفظه ایمنی توسط تزریق آب به سامانه پاشش40

مدت زمانی که طول می کشد تا سامانه در حالت عملیات قرار بگیرد در جدول ۳-1 آمده است.

عملكرد خنک کنندگی 
اضطراری

عملكرد کاهش فشار 
در پوسته محفظه 

ایمنی
1 <تشکیل سیگنال برای راه اندازی پمپ، ثانیه

1۵راه اندازی دیزل ژنراتور، ثانیه
7- ۵مدت زمان الزم برای پمپ تا رسیدن به عملکرد کامل، ثانیه

40 <۳0 <مدت زمان باز شدن شیر*
60 <-تأخیر در انتقال آب تغذیه، ثانیه

8۳ <۳1 <مجموع زمان
شیرها در آغاز راه اندازی دیزل ژنراتور باز می شوند.

جدول ۳-1: مدت زمان قرار گرفتن سامانه در عملیات

بنابراین، سامانه ECCS برای انجام عملکرد خنک کنندگی راکتور در ۳0 ثانیه و کاهش فشار 
در پوسته محفظه مهار در 80 ... 8۵ ثانیه آماده می شود.

3-5  شاخص های شكست41
س��امانه TH بای��د عملکرد از پیش تعیین ش��ده ای را در مورد هر روی��داد آغازگر انجام دهد که 
هم زمان با شکس��ت هر بخش فعال یا انفعالی دارای قطعات مکانیکی متحرک مستقل از رویداد 
آغازگر یا با یک خطای اپراتور مستقل از رویداد آغازگر باشد )یک خطای اپراتور باید به عنوان یک 
تک خرابی42 در نظر گرفته شود(. تجزیه وتحلیل و تأثیر خطای کارکنان در PSA داده می شود.
ش��اخص های در نظر گرفته ش��ده برای س��امانه خنک کنندگی اضطراری قلب در طی حوادث 

DBA به شرح زیر هستند:

40- Sprinkler
41- Faiure criteria
42- Single failure
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را دارد. با توجه به برنامه راه اندازی مرحله به مرحله، پمپ های س��امانه فعال می ش��وند. کانالی که 
قبل از دس��ت دادن قدرت، عملکرد خنک کننده اس��تخر را انجام می دهد، همچنان این عملکرد 
را انج��ام می دهد. پمپ ها در کانال های دیگر در حالت بازگردش��ی کار می کنند. تأمین آب مدار 
پس از کاهش فشار زیر 8.0 مگاپاسکال، توسط پمپ های 4۵D001-TH1۵ انجام می گیرد. اگر 
از دس��ت رفتن قدرت طوالنی مدت باشد، تصمیم گیری در خاموش شدن دستگاه انجام می شود 
و در مرحل��ه دوم خنک کنندگی با یکی از کانال های س��امانه که عملکرد خنک کنندگی را اجرا 

می کند، انجام می گیرد.
در ش��رایط اضطراری که شامل از دس��ت رفتن خنک کننده اولیه است، عملکرد اصلی سامانه 
TH برداشت گرمای پسماند از قلب راکتور و استخر سوخت برای محدود کردن آسیب سوخت 
هسته ای است. عالوه بر این، غلظت اسید بوریک موردنیاز در خنک کننده اولیه، هسته را در یک 

حالت زیربحرانی برای تمام مدت حادثه، ازجمله دوره پس از حادثه حفظ می کند.
در طول DBA، غرق آب کردن۳۹ اولیه قلب با عملکرد قس��مت انفعالی انباره های آبی مرحله 
اول، ب��رای جلوگی��ری از افزایش دمای غالف س��وخت در اثر گرمای پس��ماند، انجام می گیرد و 
قلب راکتور با آب حاوی بور خنک می ش��ود. گردش مداوم خنک کننده اولیه درون قلب توس��ط 
پمپ ه��ای تزریق اضط��راری ب��ور D001)1۵.2۵.۳۵.4۵(TH و خنک کننده برنامه ریزی ش��ده 
اضطراری مدار اولیه و اس��تخر س��وخت D001)10.20.۳0.40(TH که به طور خودکار توس��ط 
س��یگنال های حفاظتی اضطراری راکتور که نشت خنک کننده اولیه را مشخص می کنند روشن 

می شوند، انجام می شود.
)20.۳0.40(TH10 سطح آب حاوی بور در تانک های DBA تقریباً 20 تا ۳0 دقیقه پس از آغاز

В002;В001 به پایین ترین میزان خود می رس��د و تعویض خودکار پمپ های برداش��ت حرارت 
)10.20.۳0.40(TH ب��رای تأمین آب حاوی بور از چاهک انجام می گیرد. تعویض خودکار پمپ
D001 به عملیات برداش��ت از چاهک زمانی صورت می گیرد که س��طح در مخازن ذخیره آب 
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39- Flooding
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در پوسته محفظه 
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1۵راه اندازی دیزل ژنراتور، ثانیه
7- ۵مدت زمان الزم برای پمپ تا رسیدن به عملکرد کامل، ثانیه

40 <۳0 <مدت زمان باز شدن شیر*
60 <-تأخیر در انتقال آب تغذیه، ثانیه

8۳ <۳1 <مجموع زمان
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40- Sprinkler
41- Faiure criteria
42- Single failure
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1- بیشینه دمای پوشش سوخت در طی شرایط اضطراری نباید از 1200 درجه سانتی گراد عبور کند.
2- عمق اکسیداسیون موضعی پوشش نباید بیشتر از 18درصد ضخامت اولیه پوشش باشد.
۳- کسر واکنش داده ی زیکونیوم نباید بیشتر از 1درصد جرم اولیه آن در پوشش سوخت باشد.

4- تغییرات در طراحی هندس��ه قلب )تغییر ش��کل پوشش سوخت و از هم گسستگی عناصر 
سوخت( به گونه ای باشد که قلب قادر به خنک کنندگی پس از حادثه باشد.

۵- ذوب میله کنترل حتی به صورت موضعی نیز به هیچ وجه قابل قبول نیست.
6- برهمکنش بین اجزای مختلف مجتمع سوخت نباید منجر به ذوب هیچ یک از اجزاء شود.

7- باید به حالت ایمن برای قلب دست یافته شود که این شرایط باید برای نگهداری قلب در حالت 
زیربحرانی4۳، خنک سازی آن پس از حادثه و نیز جداسازی قلب و اجزای داخلی راکتور ایجاد شود.

4- تحلیل درخت خطا
درخت خطا یک نمایش گرافیکی از یک عبارت بولی44 هست که در تحلیل کمی خطر4۵ یک سامانه 
به کار می رود. هر درخت خطا دارای یک رویداد رأس و تعدادی رویداد پایه46 هس��ت که ارتباط بین 
آن ها توسط گیت های منطقی نمایش داده می شود. این ارتباط بیان کننده راه های مختلفی هست که 
وقوع رویدادهای پایه منجر به وقوع رویداد رأس درخت خطا خواهد شد. محاسبات مربوط به درخت 
خطا درنهایت مشخص می کند که سامانه موردنظر با چه احتمالی موفق می شود یا شکست می خورد. 

مفاهیم رویداد پایه، گیت منطقی و رویداد رأس در قسمت زیر آورده شده است:
رویدادهای پایه: در تحلیل درخت خطا، به متغیر ورودي به درخت خطا رویداد پایه میگویند. 
ورودی های تحلیل درخت خطا، احتمال خرابي تجهیزات یک س��امانه می باشند، بنابراین عددي 
بین صفر و یک به آن ها اختصاص می یابد. این مهم ترین و اصلی ترین ویژگي ورودی های درخت 
خطا و متغیرهاي احتماالتي هس��ت. دو نوع رویداد پایه وجود دارد که عبارت اند از: رویداد پایه، 

رویداد توسعه نیافته47 
رویداد پایه: این رویداد با یک عالمت دایره نش��ان داده می ش��ود و یک عدد به آن نسبت داده 

می شود که احتمال وقوع آن است.
رویداد توسعه نیافته: این رویداد با عالمت لوزی نشان داده می شود. براي نشان دادن شاخه هایی 

43- Subcritical
44- Boolean
45- Quantitative risk analysis
46- Basic event
47- Undeveloped event
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از درخت خطا که در مدل سازی بسط داده نشده اند به کار می رود. این رویداد نیز همانند رویداد 
قبلي می تواند یک کد اختصاري و یک احتمال وقوع به خود اختصاص دهد.

گیت ه�ای منطقی: روابط بی��ن رویدادهاي پایه و رویداد رأس درخت خطا، توس��ط گیت های 
 OR و AND منطقي ایجاد می ش��ود. گیت های منطقي پایه در تحلیل درخت خطا، گیت های

می باشند و سایر گیت ها را درنهایت می توان به گیت هایAND و OR تبدیل نمود.
روی�داد رأس: رویداد رأس در یک درخ��ت خطا، اولین گیت آن درخت یا به عبارت دیگر گیتي 
اس��ت که ورودي هیچ گیت دیگري نیس��ت. این رویداد نشان دهنده خرابي یک سیستم یا وقوع 
یک رویداد نامطلوب اس��ت که هدف از رس��م درخت خطا، مدل س��ازی و محاسبه احتمال وقوع 
آن هس��ت. تحلیل درخت خطا از تعیین رویداد رأس آغاز می شود و سپس عواملي که به صورت 
مس��تقیم منجر به وقوع رویداد رأس می شوند، شناسایي می گردد. این روند ادامه پیدا می کند و 
در قدم بعدي بایستی عوامل منجر به رویدادهاي مرحله قبل که رویدادهاي میاني48 نیز نامیده 
می ش��وند، تعیین گردد تا زماني که دیگر شاخه های درخت خطا قابل توسعه نباشند و بتوان به 

هرکدام از عوامل یک احتمال وقوع نسبت داد.

شکل ۳-۳: یک درخت خطا                                    شکل ۳-2: عالمت های مربوط به گیت ها و رویدادها در 

48- Intermediate event

درخت خطا
Top event   = G1

A  +  G2 =                   
MCS          = ) B  ×  C ( +  A
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۳- کسر واکنش داده ی زیکونیوم نباید بیشتر از 1درصد جرم اولیه آن در پوشش سوخت باشد.
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مفاهیم رویداد پایه، گیت منطقی و رویداد رأس در قسمت زیر آورده شده است:
رویدادهای پایه: در تحلیل درخت خطا، به متغیر ورودي به درخت خطا رویداد پایه میگویند. 
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مس��تقیم منجر به وقوع رویداد رأس می شوند، شناسایي می گردد. این روند ادامه پیدا می کند و 
در قدم بعدي بایستی عوامل منجر به رویدادهاي مرحله قبل که رویدادهاي میاني48 نیز نامیده 
می ش��وند، تعیین گردد تا زماني که دیگر شاخه های درخت خطا قابل توسعه نباشند و بتوان به 
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SAPHIRE 4-1 تشریح مختصر کد
SAPHIRE ی��ک اب��زار نرم اف��زاری ب��رای ارزیابی احتماالت��ی خطر و قابلیت اطمینان اس��ت. 

SAPHIRE مخفف برنامه های تجزیه وتحلیل سامانه ها برای ارزیابی قابلیت اطمینان یکپارچه4۹ 

است. این کد برای NRC و توسط آزمایشگاه ملی آیداهو طراحی شده است.
با توجه به نیروگاه های هس��ته ای، SAPHIRE می تواند برای مدل س��ازی واکنش نیروگاه به 
حوادث آغازگر، اندازه گیری فرکانس های آس��یب قلب و شناس��ایی عوامل مهم واصلی در آسیب 
قلب مورداس��تفاده قرار گیرد. )س��طح PSA 1( همچنین می تواند برای ارزیابی احتمال خرابی 
محفظه ایمنی و مدل س��ازی انتش��ار مواد به بی��رون در حالت حوادث ش��دید هنگامی که قلب 
 PSA همچنین برای تمامی حاالت )PSA 2 آسیب دیده است نیز مورداستفاده قرار گیرد. )سطح
مربوط به کارکرد راکتور در قدرت کامل۵0 قدرت پایین و یا خاموش��ی نیز می توان مورداستفاده 
ق��رار بگیرد. عالوه بر این می توان از آن ب��رای تجزیه وتحلیل رویدادهای آغازگر درونی و بیرونی 
اس��تفاده کرد و دارای ویژگی های خاصی برای تبدیل مدل های ساخته شده برای تجزیه وتحلیل 
رویداده��ای داخلی ب��ه مدل های تحلیل رویدادهای خارجی اس��ت. همچنین می تواند به صورت 
محدود برای اندازه گیری خطر عواقب انتشار مواد برای عموم و محیط نیز مورداستفاده قرار گیرد. 

.)6()PSA ۳ سطح(
4-2 معیارهای میزان اهمیت51

چون نیروگاه های هس��ته ای بر اس��اس اصل دفاع در عمق۵2 س��اخته می ش��وند، خرابی یکی از 
 PSA تجهی��زت یا دیگر ح��وادث پایه منجر به یک رویداد بزرگ و جدی نخواهد ش��د. درروش
تمامی مجموعه های برش��ی مهم که منجر به رویداد نهایی می ش��وند، مشخص شده و درنهایت 
به ص��ورت معادله خطر اراِئ��ه می گردد. در این معادله خطر می توان��د معناهای مختلفی از قبیل 

فرکانس ذوب قلب میزان دز و فرکانس نشتی بزرگ داشته باشد.
معادله خطر به صورت زیر است:

)1-4(
 R)E( = K)E(  
+ L)E(

ک��ه در اینج��ا K)E( نماینده مجموعه های برش��ی اس��ت که ش��امل یک روی��داد پایه 

49- Systems Analysis Programs for Hands-on Integrated Reliability Evaluations
50- Full power
51- Importance measure
52- Defence in depth
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باش��ند و مجموعه هایی که ش��امل این رویداد نیس��تند با )L)E در فرمول قرار می گیرند. یکي 
از پرکاربردترین ابزارها جهت اس��تفاده در تحلیل حساسیت، معیارهاي میزان اهمیت می باشند 
که نش��ان دهنده میزان اهمیت تجهیزات یا س��امانه ها در مدل PSA ازنظر تأثیر در نتایج نهایي 
می باش��ند. معیارهاي میزان اهمیت را می توان به دو گروه کلي معیارهاي فاصله ای و معیارهاي 
نس��بي تقسیم بندی نمود. معیارهاي اهمیت فاصله های مقدار مطلق تغییر در نتایج نهایي ناشي 
از تغیی��ر در مقادیر پارامترهاي ورودي به مدل PSA را نش��ان می دهند، درحالی که معیارهاي 

اهمیت نسبي نشان دهنده نسبت تغییر در نتایج نهایي باشند.
در قسمت های بعد از تعریف های زیر استفاده خواهیم کرد:

: کاه��ش احتمال خراب��ی کل با در نظر گرفت��ن احتمال صفر   
رویداد پایه  

 : افزایش احتمال خرابی کل با در نظر گرفتن احتمال 100درصد 
رویداد پایه 

 : احتمال خرابی کل فعلی 
i عدم دسترسی فعلی دستگاه یا تجهیز : 

4-3 معیارهای کاهش خطر
معیارهاي کاهش خطر براي هر رویداد پایه، نش��ان دهنده میزان کاهش در نتایج PSA ناشي از 
تغییر احتمال آن رویداد پایه به صفر می باش��ند. به عبارت دیگر فرض می ش��ود تجهیز موردنظر 
کام��اًل قابل اعتماد بوده و هیچ گاه دچار خرابي نخواهد ش��د. باوجوداینکه ای��ن معیارها انتزاعي 
بوده و در عمل تجهیز با احتمال خرابي صفر وجود ندارد، اما با استفاده از این معیارها، می توان 
تجهیزات مناس��ب جهت باال بردن قابلیت اعتماد را شناس��ایي و تعیین نمود. معیارهاي کاهش 
خطر شامل دو معیار فاصله کاهش خطرRRD( ۵۳( و نسبت کاهش خطر۵4 )RRR( می باشند که 

در بخش های بعدی شرح داده می شوند.
فاصله کاهش خطر )RRD(: این معیار نشان دهنده مقدار کاهش در احتمال وقوع رویداد رأس 

درنتیجه عدم وقوع خرابي یک تجهیز هست.
                                                                                            )2-4(
 ب��ا توج��ه به اینکه تغییر احتمال رویداد پایه به صفر موجب کاهش احتمال وقوع رویداد رأس 
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SAPHIRE 4-1 تشریح مختصر کد
SAPHIRE ی��ک اب��زار نرم اف��زاری ب��رای ارزیابی احتماالت��ی خطر و قابلیت اطمینان اس��ت. 

SAPHIRE مخفف برنامه های تجزیه وتحلیل سامانه ها برای ارزیابی قابلیت اطمینان یکپارچه4۹ 

است. این کد برای NRC و توسط آزمایشگاه ملی آیداهو طراحی شده است.
با توجه به نیروگاه های هس��ته ای، SAPHIRE می تواند برای مدل س��ازی واکنش نیروگاه به 
حوادث آغازگر، اندازه گیری فرکانس های آس��یب قلب و شناس��ایی عوامل مهم واصلی در آسیب 
قلب مورداس��تفاده قرار گیرد. )س��طح PSA 1( همچنین می تواند برای ارزیابی احتمال خرابی 
محفظه ایمنی و مدل س��ازی انتش��ار مواد به بی��رون در حالت حوادث ش��دید هنگامی که قلب 
 PSA همچنین برای تمامی حاالت )PSA 2 آسیب دیده است نیز مورداستفاده قرار گیرد. )سطح
مربوط به کارکرد راکتور در قدرت کامل۵0 قدرت پایین و یا خاموش��ی نیز می توان مورداستفاده 
ق��رار بگیرد. عالوه بر این می توان از آن ب��رای تجزیه وتحلیل رویدادهای آغازگر درونی و بیرونی 
اس��تفاده کرد و دارای ویژگی های خاصی برای تبدیل مدل های ساخته شده برای تجزیه وتحلیل 
رویداده��ای داخلی ب��ه مدل های تحلیل رویدادهای خارجی اس��ت. همچنین می تواند به صورت 
محدود برای اندازه گیری خطر عواقب انتشار مواد برای عموم و محیط نیز مورداستفاده قرار گیرد. 

.)6()PSA ۳ سطح(
4-2 معیارهای میزان اهمیت51

چون نیروگاه های هس��ته ای بر اس��اس اصل دفاع در عمق۵2 س��اخته می ش��وند، خرابی یکی از 
 PSA تجهی��زت یا دیگر ح��وادث پایه منجر به یک رویداد بزرگ و جدی نخواهد ش��د. درروش
تمامی مجموعه های برش��ی مهم که منجر به رویداد نهایی می ش��وند، مشخص شده و درنهایت 
به ص��ورت معادله خطر اراِئ��ه می گردد. در این معادله خطر می توان��د معناهای مختلفی از قبیل 

فرکانس ذوب قلب میزان دز و فرکانس نشتی بزرگ داشته باشد.
معادله خطر به صورت زیر است:

)1-4(
 R)E( = K)E(  
+ L)E(

ک��ه در اینج��ا K)E( نماینده مجموعه های برش��ی اس��ت که ش��امل یک روی��داد پایه 

49- Systems Analysis Programs for Hands-on Integrated Reliability Evaluations
50- Full power
51- Importance measure
52- Defence in depth
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باش��ند و مجموعه هایی که ش��امل این رویداد نیس��تند با )L)E در فرمول قرار می گیرند. یکي 
از پرکاربردترین ابزارها جهت اس��تفاده در تحلیل حساسیت، معیارهاي میزان اهمیت می باشند 
که نش��ان دهنده میزان اهمیت تجهیزات یا س��امانه ها در مدل PSA ازنظر تأثیر در نتایج نهایي 
می باش��ند. معیارهاي میزان اهمیت را می توان به دو گروه کلي معیارهاي فاصله ای و معیارهاي 
نس��بي تقسیم بندی نمود. معیارهاي اهمیت فاصله های مقدار مطلق تغییر در نتایج نهایي ناشي 
از تغیی��ر در مقادیر پارامترهاي ورودي به مدل PSA را نش��ان می دهند، درحالی که معیارهاي 

اهمیت نسبي نشان دهنده نسبت تغییر در نتایج نهایي باشند.
در قسمت های بعد از تعریف های زیر استفاده خواهیم کرد:

: کاه��ش احتمال خراب��ی کل با در نظر گرفت��ن احتمال صفر   
رویداد پایه  

 : افزایش احتمال خرابی کل با در نظر گرفتن احتمال 100درصد 
رویداد پایه 

 : احتمال خرابی کل فعلی 
i عدم دسترسی فعلی دستگاه یا تجهیز : 

4-3 معیارهای کاهش خطر
معیارهاي کاهش خطر براي هر رویداد پایه، نش��ان دهنده میزان کاهش در نتایج PSA ناشي از 
تغییر احتمال آن رویداد پایه به صفر می باش��ند. به عبارت دیگر فرض می ش��ود تجهیز موردنظر 
کام��اًل قابل اعتماد بوده و هیچ گاه دچار خرابي نخواهد ش��د. باوجوداینکه ای��ن معیارها انتزاعي 
بوده و در عمل تجهیز با احتمال خرابي صفر وجود ندارد، اما با استفاده از این معیارها، می توان 
تجهیزات مناس��ب جهت باال بردن قابلیت اعتماد را شناس��ایي و تعیین نمود. معیارهاي کاهش 
خطر شامل دو معیار فاصله کاهش خطرRRD( ۵۳( و نسبت کاهش خطر۵4 )RRR( می باشند که 

در بخش های بعدی شرح داده می شوند.
فاصله کاهش خطر )RRD(: این معیار نشان دهنده مقدار کاهش در احتمال وقوع رویداد رأس 

درنتیجه عدم وقوع خرابي یک تجهیز هست.
                                                                                            )2-4(
 ب��ا توج��ه به اینکه تغییر احتمال رویداد پایه به صفر موجب کاهش احتمال وقوع رویداد رأس 
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خواهد شد، مقدار حاصل از رابطه )4-2( همیشه یک عدد مثبت خواهد بود. این معیار به صورت 
RR نیز بیان می شود

نس�بت کاهش خطر )RRR(: این معیار نش��ان دهنده نسبت کاهش احتمال وقوع رویداد رأس 
درنتیجه عدم وقوع خرابي یک تجهیز هست. 

                                                                                                         )۳-4(

مقدار معیار RRR همیش��ه بزرگ تر از یک خواهد بود. این معیار به صورت RRW۵۵ نیز بیان 
می شود

4-4 معیارهای افزایش خطر
معیارهاي افزایش خطر، میزان افزایش در نتایج PSA ناشي از تغییر احتمال رویداد پایه به مقدار 
یک را نش��ان می دهند. به عبارت دیگر فرض می شود تجهیز موردنظر کاماًل غیرقابل اعتماد بوده و 

حتماً دچار خرابي خواهد شد. 
معیارهاي افزایش خطر شامل دو معیار فاصله افزایش خطرRID( ۵6( و نسبت افزایش خطر۵7 

)RIR( به صورت زیر هستند:
فاصله افزایش خطر )RID(: این معیار نشان دهنده مقدار افزایش در احتمال وقوع رویداد رأس 

درنتیجه حتمي بودن وقوع یک رویداد پایه هست. 
)4-4(

ب��ا توجه به اینکه تغیی��ر احتمال رویداد پایه به یک موجب افزایش احتمال وقوع رویداد رأس 
خواهد شد، مقدار حاصل از رابطه )2-4( همیشه یک عدد مثبت خواهد بود. این معیار به صورت 

RA نیز بیان می شود.
نس�بت افزایش خطر )RIR(: این معیار نشان دهنده نسبت افزایش احتمال وقوع رویداد رأس 

درنتیجه حتمي بودن خرابي یک تجهیز است.
                                                                                                              )۵-4(

با توجه به رابطه )4-۵( واضح اس��ت که مقدار معیار RIR همیشه بزرگ تر از یک خواهد بود. 
55- Risk Reduction Worth
56- Risk Increase Diffrence
57- Risk Increase Ratio
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این معیار به صورت RAW۵8 نیز بیان می شود.
4-5 معیار برنبام59

معیار برنبام نشان دهنده حداکثر مقدار تغییر در احتمال وقوع رویداد رأس درخت خطا، بین دو 
حالت عدم وقوع یک رویداد پایه )احتمال وقوع صفر( و وقوع حتمي آن )احتمال وقوع برابر یک( 

هست و با استفاده از رابطه )4-6( محاسبه می شود.
                                                                                     )6-4(

معیار برنبام به نوعی معیاري از حساسیت احتمال خرابي سیستم به احتمال خرابي تجهیزات هست. 
4-6 معیار فاسل - وسلي60

معیار فاس��ل- وسلی برای یک رویداد پایه، معیاري از کسر مشارکت مجموعه های برشي کمینه 
ش��امل آن رویداد پای��ه، در احتمال وقوع رویداد رأس درخت خطا هس��ت. به عبارت دیگر معیار 
فاسل - وسلي براي یک رویداد، احتمال وقوع آن رویداد هست درصورتی که بدانیم رویداد رأس 
اتفاق افتاده اس��ت. با توجه به تعریف انجام شده مقدار معیار فاسل -وسلي براي یک رویداد پایه، 
از تقس��یم احتمال رویداد رأس ناش��ي از مجموعه های برشي کمینه شامل آن رویداد، به احتمال 

رویداد رأس ناشي از تمامي مجموعه های برشي کمینه به دست می آید.
                                                                                                                )۹-4(

البت��ه گاه��ي از رابطه تقریبي )۳-10( نیز جهت محاس��به معیار فاس��ل - وس��لي اس��تفاده 
می شود.

                                                                                                     )10-4(

به عنوان مثال در نس��خه های قبل از 7.27 کد SAPHIRE مقدار معیار فاس��ل - وس��لي با 
استفاده از این رابطه محاسبه می شود)۵(.

می ت��وان گف��ت که هرچه RAW ازلحاظ مقداری کمتر باش��د، اصل دف��اع در عمق به خوبی 
رعایت و محدودیت های ایمنی ارضا شده است. ترکیب دو معیار FV و RAW ما را در شناسایی 
تجهیزات بحرانی و حساس یاری می نماید. به عنوان مثال، باال یا پایین بودن مقدار FV که نتیجه 

58- Risk Achivement Worth
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خواهد شد، مقدار حاصل از رابطه )4-2( همیشه یک عدد مثبت خواهد بود. این معیار به صورت 
RR نیز بیان می شود

نس�بت کاهش خطر )RRR(: این معیار نش��ان دهنده نسبت کاهش احتمال وقوع رویداد رأس 
درنتیجه عدم وقوع خرابي یک تجهیز هست. 

                                                                                                         )۳-4(

مقدار معیار RRR همیش��ه بزرگ تر از یک خواهد بود. این معیار به صورت RRW۵۵ نیز بیان 
می شود

4-4 معیارهای افزایش خطر
معیارهاي افزایش خطر، میزان افزایش در نتایج PSA ناشي از تغییر احتمال رویداد پایه به مقدار 
یک را نش��ان می دهند. به عبارت دیگر فرض می شود تجهیز موردنظر کاماًل غیرقابل اعتماد بوده و 

حتماً دچار خرابي خواهد شد. 
معیارهاي افزایش خطر شامل دو معیار فاصله افزایش خطرRID( ۵6( و نسبت افزایش خطر۵7 

)RIR( به صورت زیر هستند:
فاصله افزایش خطر )RID(: این معیار نشان دهنده مقدار افزایش در احتمال وقوع رویداد رأس 

درنتیجه حتمي بودن وقوع یک رویداد پایه هست. 
)4-4(

ب��ا توجه به اینکه تغیی��ر احتمال رویداد پایه به یک موجب افزایش احتمال وقوع رویداد رأس 
خواهد شد، مقدار حاصل از رابطه )2-4( همیشه یک عدد مثبت خواهد بود. این معیار به صورت 

RA نیز بیان می شود.
نس�بت افزایش خطر )RIR(: این معیار نشان دهنده نسبت افزایش احتمال وقوع رویداد رأس 

درنتیجه حتمي بودن خرابي یک تجهیز است.
                                                                                                              )۵-4(

با توجه به رابطه )4-۵( واضح اس��ت که مقدار معیار RIR همیشه بزرگ تر از یک خواهد بود. 
55- Risk Reduction Worth
56- Risk Increase Diffrence
57- Risk Increase Ratio
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این معیار به صورت RAW۵8 نیز بیان می شود.
4-5 معیار برنبام59

معیار برنبام نشان دهنده حداکثر مقدار تغییر در احتمال وقوع رویداد رأس درخت خطا، بین دو 
حالت عدم وقوع یک رویداد پایه )احتمال وقوع صفر( و وقوع حتمي آن )احتمال وقوع برابر یک( 

هست و با استفاده از رابطه )4-6( محاسبه می شود.
                                                                                     )6-4(

معیار برنبام به نوعی معیاري از حساسیت احتمال خرابي سیستم به احتمال خرابي تجهیزات هست. 
4-6 معیار فاسل - وسلي60

معیار فاس��ل- وسلی برای یک رویداد پایه، معیاري از کسر مشارکت مجموعه های برشي کمینه 
ش��امل آن رویداد پای��ه، در احتمال وقوع رویداد رأس درخت خطا هس��ت. به عبارت دیگر معیار 
فاسل - وسلي براي یک رویداد، احتمال وقوع آن رویداد هست درصورتی که بدانیم رویداد رأس 
اتفاق افتاده اس��ت. با توجه به تعریف انجام شده مقدار معیار فاسل -وسلي براي یک رویداد پایه، 
از تقس��یم احتمال رویداد رأس ناش��ي از مجموعه های برشي کمینه شامل آن رویداد، به احتمال 

رویداد رأس ناشي از تمامي مجموعه های برشي کمینه به دست می آید.
                                                                                                                )۹-4(

البت��ه گاه��ي از رابطه تقریبي )۳-10( نیز جهت محاس��به معیار فاس��ل - وس��لي اس��تفاده 
می شود.

                                                                                                     )10-4(

به عنوان مثال در نس��خه های قبل از 7.27 کد SAPHIRE مقدار معیار فاس��ل - وس��لي با 
استفاده از این رابطه محاسبه می شود)۵(.

می ت��وان گف��ت که هرچه RAW ازلحاظ مقداری کمتر باش��د، اصل دف��اع در عمق به خوبی 
رعایت و محدودیت های ایمنی ارضا شده است. ترکیب دو معیار FV و RAW ما را در شناسایی 
تجهیزات بحرانی و حساس یاری می نماید. به عنوان مثال، باال یا پایین بودن مقدار FV که نتیجه 
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دفاع در عمق ضعیف یا قوی اس��ت، به همراه معیار RAW مش��خص می کند که آیا تجهیزات 
موردمطالعه باید وضعیتش��ان ازلحاظ قابلیت اطمینان بهبود یابد یا خیر. در قس��مت آخر که هر 
دو معیار FV و RAW به جای بهبود وضعیت باید کمی از میزان آن کاست تا ازلحاظ اقتصادی، 

برنامه های نگهداری و تعمیرات به صرفه شود)7،8(.
به منظور کمی س��ازی این دو پارامتر و بر اساس بررس��ی های انجام شده و استانداردهای ارائه 
شده توسط ASME61 با استفاده از روش ماتریس خطر62 که در شکل 4-1 آمده است، معیاری 

کمی برای پارامتر های FV و RAW ارائه شده است که در جدول 4-1 آمده است.

میزان خطرشاخص
)0.00۵ > or( 0.001 > FVزیاد

2 > RAW 0.00۵( و < or( 0.001 < FVبالقوه زیاد
2 < RAW 0.00۵( و < or( 0.001 < FVکم

                     )۹( RAW و FV جدول 4-1: معیار های کمی ارائه شده برای پارامترهای

5- مدل س�ازی بخش کم فشار سامانه  اضطراری و برنامه ریزی شده  خنک کردن 
)TH( مدار اولیه و خنک سازی استخر سوخت مصرفی

برای مدل سازی سامانه موردنظر از مدارک موجود برای نیروگاه بوشهر استفاده شده است. درخت 
خطای اصلی برای این س��امانه به نام GL در مدارک موجود اس��ت که در شکل ۵-1 آورده شده 
است. این درخت خطا درواقع احتمال خرابی و شکست بخش کم فشار سامانه TH را مدل سازی 

می کند. این درخت از سه بخش اصلی تشکیل شده است:
خراب��ی خطوط خنک کنندگی که همان بخش TH۹0 اس��ت و خنک کنن��ده را از خط گرم 
مدار س��وم راکتور می گیرد و از طریق ش��یرهای TH۹0S00۵ ،TH۹0S002 ،TH۹0S001 و 
TH۹0S006 به قس��مت بعد منتقل می ش��ود. این قسمت بانام PCL در درخت مشخص است. 

این قسمت در نقشه با رد قرمز در شکل ۵-2 آورده شده است. 
خرابی بخشی از رشته های TH10 ،20 ،40 که خنک کننده را از انتهای قسمت باال می گیرند 
و تا شیرهای به ترتیب TH10S006 ،TH20S006 ،TH40S006 منتقل می کنند. این انتقال 
ب��رای خ��ط TH10 از طریق ش��یرهای TH18S007 ، TH18S006،TH۹1S001 برای خط 
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 TH40 و برای خط TH28S007 ، TH28S006 ،TH۹2S001 از طری��ق ش��یرهای TH20
از طریق ش��یرهای TH48S007 ،TH48S006 ،TH۹4S001 انجام می گیرد. این قس��مت با 
نام های به ترتیب PCL ،2-PCL ،4-PCL-1 در درخت مش��خص است. این قسمت در نقشه با 

رد قرمز به ترتیب در شکل های ۵-۳، ۵-4، ۵-۵ آورده شده است. 
خراب��ی بخش باقیمانده از رش��ته های TH10 ،20 ،40 که خنک کننده را از انتهای قس��مت 
باال می گیرد و تا تزریق مجدد از طریق خطوط س��رد مدارهای اول، دوم و چهارم به قلب راکتور 
منتقل می کند. این بخش نسبت به دو بخش قبل از پیچیدگی بیشتری برخوردار است و احتمال 
خرابی خطوط برداش��ت و انتقال آب از  چاهک در صورت خالی ش��دن تانک ها نیز لحاظ ش��ده 
-COOLING، TH-20-COOLING، TH-40-TH است. این قسمت با نام های به ترتیب

COOLING-10 در درخت مشخص است. 
 TH۹0 نکته ای که در موارد باال الزم به ذکر اس��ت این اس��ت که خنک کننده برداشت شده از
الزاماً از طریق هر سه مدار دیگر به قلب تزریق نمی شوند چون تزریق از طریق حتی یک مدار نیز 

کفایت می کند و در صورت نیاز از دو مدار دیگر نیز برای تزریق استفاده می شود.

TH شکل ۵-1: درخت خطای خرابی سامانه کم فشار
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 GL درخت خطای PCL شکل ۵-2: بخش TH بر روی نقشه سامانه GL 1 درخت خطای-PCL شکل ۵-۳: بخش

TH بر روی نقشه سامانه

TH بر روی نقشه سامانه GL 2 درخت خطای-PCL شکل ۵-4: بخش

35

TH بر روی نقشه سامانه GL 4 درخت خطای-PCL شکل ۵-۵: بخش

ای��ن درخت خطا تا جایی پی��ش می رود که درنهایت به یک رویداد پای��ه و با احتمال خرابی 
مش��خص ختم شوند. پس از مدل سازی کامل س��امانه در نرم افزار SAPHIRE، احتمال خرابی 
سامانه 2-10×7.۳1۳ به دست آمد که عدد بزرگی بود و نشان دهنده این بود که این سامانه قطعاً 

به بهبود قابلیت اطمینان نیازمند است.
5-1 بهبود قابلیت اطمینان

همان طور که در قسمت مدل سازی بیان شد، برای احتمال خرابی بخش کم فشار سامانه TH مقدار 
2-10×7.۳1۳ به دست آمد که ازنظر کمی عدد بزرگی است و همچنین ازنظر منطق6۳ خروجی 
س��امانه نیز 1 از 1 اس��ت و معیار تک خرابی64 را ارضا نمی کند و قطعاً نیاز به بهبود دارد. ازنظر 
کیفی نیز، چون خنک کننده ای که از س��ه خط 1 یا 2 و یا 4 وارد قلب می ش��وند، تنها از خط ۳ 
و بخش TH۹0 برداش��ت می ش��ود، در صورت بروز هرگونه مشکلی برای بخش TH۹0 از قبیل 
شکس��تگی خطوط انتقال یا خرابی و باز نش��دن شیرهای مس��یر، جریان خنک کنندگی قلب از 
حالت عادی خارج می ش��ود و احتمال ذوب قلب باال می رود. این تحلیل، نشانگر اهمیت مضاعف 

بهبود قابلیت اطمینان این سامانه است.

63-Logic
64-Single failure
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برای بهبود قابلیت اطمینان و رساندن احتمال خرابی سامانه به کمترین مقدار ممکن و افزایش 
قابلیت اطمینان تا بیشترین حد ممکن، برای هر یک از 4 مدار عملکرد دوگانه ای در نظر گرفته 
شد به این صورت که هر یک از 4 مدار، امکان هردو عملیات تزریق و برداشت خنک کننده را به 
ترتیب از طریق خط سرد خود و خط گرم خود داشته باشند. برای این منظور نیاز به اضافه کردن 
 ،TH60 برای س��ه مدار 1 و 2 و 4 به ترتیب تحت عناوین TH۹0 س��ه بخش مش��ابه با بخش

TH70 و TH80 بود. 

TH شکل ۵-6: بخش اضافه شده به سیستم

بخش بعدی که برای بهبود قابلیت اطمینان به س��امانه اضافه ش��د امکان تزریق خنک کننده 
از مدار ۳ به قلب بود که البته به دلیل وجود خطوط انتقال و س��امانه TH۳0 تنها نیاز به اضافه 
کردن یک خط لوله برای انتقال آب به ش��یر TH۳8S006 بود و همچنین قرار دادن یک ش��یر 

TH۹۳S001 در میان راه که نقشه این در شکل ۵-6 آمده است.
نکته مهمی که در تمامی موارد ذکرشده وجود دارد و باید به آن دقت کرد این است که انجام 
هم زمان هر دو عملیات تزریق و برداشت توسط یک سامانه امکان پذیر نیست؛ یعنی به طور مثال 
نمی توان خنک کننده را از TH۹0 برداشت کرد و از طریق TH۳0 و خط سرد مدار سوم دوباره 
به قلب تزریق کرد. به این ترتیب خنک کننده از هر مداری که تزریق ش��د، از س��ایر مدارهایی که 

37

تزریق نکرده اند برداشت می شود. درخت خطای GL بهینه شده در شکل ۵-7 آورده شده است. 
پس از مدل س��ازی درخت GL بهینه ش��ده در نرم افزار SAPHIRE، مقدار احتمال خرابی در 
این حالت ۳-10×۳22.۳ به دس��ت آمد که نش��ان دهنده ۹۵.4۵درص��د بهبود قابلیت اطمینان 
این س��امانه هس��ت. این حالت در واقع بهینه ترین حالت برای سامانه است. می توان با انتخاب 

جایگشت هایی بین سامانه های اضافه شده، حالت های بهینه دیگری را نیز بررسی کرد.
 برای حالتی که تزریق خنک کننده به قلب از طریق س��امانه TH۹0 در نظر گرفته نشود، و 
صرفا امکان برداشت خنک کننده از سه مدار دیگر را به سامانه اضافه کنیم مقدار احتمال خرابی 

سامانه
 2-10×4۵6.1 به دست می آید که نسبت به قبل از بهینه سازی، 80.0۹درصد بهبود قابلیت 

اطمینان سامانه را نشان می دهد.
 برای حالتی که فقط دوبخش برای برداشت خنک کننده از قلب قرار گیرند )جایگشت های 
بین بخش های TH60 یا TH70 یا TH80 به همراه TH۹0( و امکان انتقال خنک کننده به 
بخش TH۳0 نیز موجود باشد، مقدار احتمال خرابی سامانه ۳-10×806.4 به دست می آید که 

نسبت به قبل از بهینه سازی، ۹۳.42درصد بهبود قابلیت اطمینان سامانه را نشان می دهد.
 برای حالتی که سه بخش برای برداشت خنک کننده از قلب در نظر گرفته شود )حذف یکی 
از بخ��ش های  TH60 یا TH70 یا TH80( و امکان انتقال خنک کننده به بخش TH۳0 نیز 
موجود باش��د، مقدار احتمال خرابی سامانه ۳-10×7۳۳.4 به دست می آید که نسبت به قبل از 

بهینه سازی، ۹۳.۵2درصد بهبود قابلیت اطمینان سامانه را نشان می دهد.
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تزریق نکرده اند برداشت می شود. درخت خطای GL بهینه شده در شکل ۵-7 آورده شده است. 
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اطمینان سامانه را نشان می دهد.
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نسبت به قبل از بهینه سازی، ۹۳.42درصد بهبود قابلیت اطمینان سامانه را نشان می دهد.
 برای حالتی که سه بخش برای برداشت خنک کننده از قلب در نظر گرفته شود )حذف یکی 
از بخ��ش های  TH60 یا TH70 یا TH80( و امکان انتقال خنک کننده به بخش TH۳0 نیز 
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بهینه سازی، ۹۳.۵2درصد بهبود قابلیت اطمینان سامانه را نشان می دهد.



سالاول،شمارهاول،بهاروتابستان1398پژوهشنامهبرقهستهای 38

شکل ۵-7: درخت خطای GL بهینه شده

5-2 آنالیز اهمیت
مهم ترین قسمت در بخش تحلیل نتایج، بحث آنالیز معیارهای اهمیت و درواقع آنالیز حساسیت 
اجزای سیستم است. در این بخش با استفاده از روش هایی که بیان شد و ابزار آن که در نرم افزار 
SAPHIRE تعبیه ش��ده است انجام می ش��ود. اهمیت این بخش به این دلیل است که اکنون که 
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بهبود قابلیت اطمینان س��امانه انجام شده اس��ت، با انجام آنالیز اهمیت، بخش ها و مؤلفه هایی از 
س��امانه که هنوز ممکن است برای کل س��امانه مخاطره آور باشند شناسایی شده و پیشنهادهای 

الزم برای برطرف کردن آن ها ارائه خواهد شد.
در نرم افزار SAPHIRE بعد از اجرا گرفتن از مدل سازی انجام شده، یکی از نتایجی که نرم افزار 
در اختیار قرار می دهد، معیارهای اهمیت در دودس��ته تفاضل6۵ و نس��بت66 اس��ت. در هر بخش 
می توان دسته بندی مؤلفه ها بر اساس یکی از معیارهای اهمیت را داشت. مؤلفه هایی که در این 
فهرست ها هستند درواقع اجزا و بخش هایی از سامانه هستند که به صورت رویداد پایه در نرم افزار 
مدل سازی شده اند. اکنون با استفاده از معیارهای کمی موجود در جدول ۳-2 مؤلفه های با خطر 
زیاد )FV < 0.00۵( و همچنین با خطر بالقوه زیاد )FV > 0.00۵ و RAW < 2( را به دست 

آوردیم.
 متوجه می شویم که مؤلفه های با خطر زیاد در سامانه بیشتر شامل موارد زیر هستند:

 خرابی دیزل ژنراتور
 خرابی پمپ

 عدم دسترسی های ناشی از فرایندهای نگهداری و تعمیرات
 سیگنال های کنترلی

 خطای انسانی
در مورد دیزل ژنراتور اهمیت به این دلیل است که آخرین منبع تغذیه پمپ های سامانه است 
و در صورت ازکارافتادن آن، باطری ها نمی توانند دیگر پمپ ها را تغذیه کنند و صرفاً یک س��ری 
س��امانه های کنترلی و شیرها را تغذیه می کنند. اتفاقی که در نیروگاه دایچی فوکوشیما در سال 
2011 افتاد نیز همین بود و از آن به بعد فرایند اس��ترس تست67 تجهیزات برای اکثر نیروگاه ها 
برنامه ریزی ش��د. یکی از مواردی که برای افزایش قابلیت اطمینان دیزل ژنراتور و به خصوص در 
برابر حوادث طبیعی می توان در نظر گرفت، استفاده از تجهیزات استرس تست و دیزل ژنراتور و 

دیزل پمپ های قابل حمل68 است. 
اما پیش��نهاد اصلی و قابل تعمیم به اکثر عوامل خطرساز س��امانه که می توان ارائه کرد، انجام 
 برنامه های بازبینی و نگهداری به صورت بهینه اس��ت. درواقع می توان با اس��تفاده از راهبردهای

65- Diffrence
66- Ratio
67- Stress test
68- Portable
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مطلوب تر و فواصل زمانی بهینه برای تعمیرات و نگهداری، خرابی اجزایی مثل پمپ، دیزل ژنراتور 
و دس��تگاه های کنترلی و همچنین عدم دسترسی های ناشی از نگهداری ها و تعمیرات را کاهش 
داد. یکی از این راهبردها، نگهداری مبتنی بر قابلیت اطمینان است. درواقع نگهداری و تعمیرات 
مبتنی بر قابلیت اطمینان فرایندی است که نیازهای نگهداری و تعمیرات تجهیزات را در شرایط 
کاری تعیین می کند تا هریک از این تجهیزات به بهترین نحو وظایف اصلی خود را انجام دهند. 
این فرایند با شناس��ایی تجهیزات که توس��ط ما در این تحقیق انجام شد، تجزیه وتحلیل عوامل 
مؤثر در قابلیت اطمینان، حاالت خرابی، آثار آن و اثرات خرابی تجهیزات بر کل س��امانه مربوطه 

انجام می گیرد)4(.

6- نتیجه گیری
هدف از این تحقیق مدل س��ازی بخش کم فشار سامانه  اضطراری و برنامه ریزی شده خنک کردن 
مدار اولیه و خنک سازی استخر سوخت مصرفی )TH( در حالت خاموش سازی قلب با استفاده 
از نرم افزار SAPHIRE و به دست آوردن احتمال خرابی آن و سپس بهبود قابلیت اطمینان این 
بخش از سامانه با اضافه کردن قسمت هایی برای باال بردن قابلیت اطمینان و کاهش احتمال خرابی 
آن بود. پس از مدل سازی و اجرا گرفتن از آن در نرم افزار، احتمال خرابی سامانه 10-2×7.۳1۳ 
به دس��ت آمد که عدد بزرگی بود و در کنار اینکه منطق خروجی س��امانه به صورت 1 از 1 بود و 
نیاز به ارضای معیار تک خرابی بود، لزوم بهبود قابلیت اطمینان را نش��ان می داد. پس از بهبود 
قابلیت اطمینان که ش��امل اضافه کردن بخش هایی که نقاط ضعف س��امانه را پوشش می داد به 
س��امانه، احتمال خرابی س��امانه به ۳-10×۳/۳22 کاهش یافت که نشانگر کاهش ۹۵.4۵درصد 

احتمال خرابی بود.
 ،TH60 با نام گذاری های TH۹0 بخش های اضافه ش��ده به سامانه شامل سه قسمت مشابه با
TH70 و TH80 بودن��د ک��ه به ترتیب در مدارهای ش��ماره 1، 2 و 4 قرار می گیرند. همچنین 

قابلیت تزریق خنک کننده به قلب از طریق بخش TH۳0 نیز به سامانه اضافه شد.
در بخ��ش انتهایی نیز با اس��تفاده از ابزار آنالیز اهمیت در نرم افزار SAPHIRE، فهرس��تی از 
مهم ترین مؤلفه های سامانه بر اساس هرکدام از معیارهای اهمیت تهیه شد و در آخر با توجه به 
معیارهای کمی موجود برای پارامتر FV، مؤلفه های با خطر بالقوه مش��خص ش��دند و مؤلفه های 
با خطر زیاد نیز مش��خص شدند و پیش��نهاد هایی برای رفع آن ها ارائه گردید که اکثراً بر مبنای 

41

استفاده از راهبردهای مطلوب تر و فواصل زمانی بهینه برای تعمیرات و نگهداری بود.   
6-2 پیشنهاد ها

1- یکی از مواردی که در ادامه این تحقیق قابل بررس��ی است، به دست آوردن یک حالت بهینه 
به ص��ورت چند هدفه و چندمنظوره بین میزان کاهش احتم��ال خرابی، میزان هزینه الزم برای 

اضافه کردن قسمت های جدید و میزان افزایش پیچیدگی سامانه است.
2- اعمال فرایندهای نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان بر روی این سامانه که شامل 
شناسایی تجهیزات بحرانی، تجزیه وتحلیل عوامل مؤثر در قابلیت اطمینان، حاالت خرابی، آثار آن 

و اثرات خرابی تجهیزات بر کل سامانه است.
۳- طراحی و بررسی امکان سنجی نصب بخش های اضافه شده به سامانه در این پژوهش

بررس��ی حادثه شکس��تگی در خط لوله TH۹0 و نش��ت خنک کننده و از دس��ت رفتن جریان 
بازگردش��ی و محاسبه احتمال ذوب قلب و همچنین ارزیابی احتماالتی در سطح 2 برای بررسی 
  MELCOR و CONTAIN پاسخ سدهای ایمنی به حادثه با استفاده از نرم افزارهایی نظیر
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استخر سوخت مصرفی نیروگاه بوشهر با استفاده از کد های 

MELCOR 1.8.6  و RELAP5

سارا گل نرگس1، دکتر امیرسعید شیرانی2، دکتر سیدخلیل موسویان3

1.تكنولوژی مخازن ذخیره موقت 
هنگامی که تعداد شکافت رخ داده در سوخت هسته ای با جذب نوترون از حد مورد نیاز کمتر شد 
این س��وخت دیگر نمی تواند برای تولید انرژی در راکتور مورد استفاده قرار گیرد و باید تا زمانی 
که برای دفع نهایی یا بازفراورش فرس��تاده می شود، ذخیره س��ازی گردد. امروزه دو نوع ذخیره 
س��ازی سوخت مصرف ش��ده  در دنیا رایج است که ذخیره س��ازی خشک و مرطوب می باشند، 
ذخیره س��ازی مرطوب معموالٌ برای س��ال های اولیه خروج سوخت از راکتور کاربردی تر است و 
ذخیره س��ازی خش��ک برای مدت زمان طوالنی تر پس از ذخیره سازی موقت استفاده می گردد. 

این سیستم های ذخیره سازی باید 4 معیار را برآورده کنند:
بایستی از بحرانی شدن سوخت جلوگیری کنند.

تابش را بر اساس مقررات در میزان حداقل نگه دارند. 
از دوز غیر مجاز برای اپراتور جلوگیری کنند.

قابل بازیابی باشند)1( .
1-1. ذخیره سازی مرطوب

تمام راکتورها از ذخیره ی مرطوب سوخت مصرف شده در محل استفاده می کنند و بعد از اینکه 
سوخت مصرفی از لحاظ تابشی و حرارتی خنک شد، می توان اگر نیاز باشد آن را به مخازن نگه 

1- دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی هسته ای گرایش راکتور دانشگاه شهید بهشتی 
2- دانشیار دانشگاه شهید بهشتی 
۳- استادیار دانشگاه شهید بهشتی
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داری خش��ک منتقل کرد. قبل از اینکه س��وخت در قوطی های خش��ک بارگیری شود به عوامل 
متعددی از جمله: غنای اولیه U-2۳۵ در سوخت، burnup سوخت، زمان خنک سازی سوخت 
و مدت زمانی که س��وخت در راکتور بوده اس��ت، باید توجه کرد. استخرهای خنک کننده دارای 
قفس��ه های ضد زنگ و آلومینیومی می باشد که مجموعه های سوخت در آنها  نگه داری می شود. 
این اس��تخر ها با روکش��ی از فوالد ضد زنگ برای جلوگیری از نشتی خنک کننده از کف استخر 
و دیواره ها پوش��یده شده اند. حداقل 2.۵ تا ۳ متر باالی مجموعه های سوخت به دلیل مباحث 
حفاظ گذاری1 برای تابش، آب وجود دارد. این استخرها از آب دیونیزه شده استفاده می کنند که 
به یک سیستم تصفیه متصل می باشند تا واکنش پذیری آب با غالف را کاهش دهند و سیستم 
خنک سازی آنها  به دلیل پایین بودن توان تولیدی از سوخت های مصرف شده، معمواٌل با گردش 

طبیعی کار می کند)2(.
1-2. ذخیره سازی خشک

امروزه تقاضای ذخیره سازی سوخت های مصرفی به روش خشک بیشتر از روش مرطوب است 
زیرا مزایایی از قبیل:  نصب آس��ان، قابلیت توس��عه، حمل ونقل، به��ره وری اقتصادی، ایمنی و 
پذیرش عمومی را داراست و در کشورهای هسته ای دنیا مداوم در حال افزایش است.  با افزایش 
بهره برداری از نیروگاه های هسته ای مشکل انباشت سوخت مصرف شده پر رنگ تر شده است. تا 
قبل از اینکه تصمیم نهایی برای س��وخت های مصرف شده گرفته شود یعنی برای دفع نهایی یا 
فرآیند پردازش مجدد فرس��تاده گردند، واقع گرایانه ترین تصمیم استفاده از روش ذخیره سازی 

خشک برای آنهاست)۳(.
در طول مدت نگه داری سوخت به روش مرطوب یا خشک باید بر اساس آنالیز های حساسیت 
و تست های از پیش سازمان دهی شده ای، صحت و سالمت سوخت های مصرف شده مرتباً مورد 

ارزیابی قرار  گیرد. 
1-3. بررسی پیوستگی2 سوخت مصرف شده

 دمای س��وخت دلیل اصلی تخریب س��وخت است، در شرایط ذخیره س��ازی خشک، اثر دمای 
س��وخت می تواند بیش��تر غالب باشد زیرا مکانیزم های دیگر به جز خزش و اثر هیدروژن قباًل و 
پس از عملیات راکتور متوقف شده اند. شکل1تغییرات در ترکیبات سوخت بعد از خروج از راکتور 
را نش��ان می دهد و ش��کل 2 روابط بین مکانیزم های مختلف تجزیه سوخت را نشان می دهد که 

1- Sheilding
2- integrition

45

بر اس��اس دمای سوخت فعالیت می کنند. از سوی دیگر شرایط مواد سازنده غالف برای سوخت 
هسته ای بستگی به تاریخچه عملیاتی راکتور و تاریخچه دمایی استخر نگه داری دارد. همچنین 
دما و Burnup می تواند نقش مهمی در تعیین ضخامت الیه اکس��ید، درصد انباش��ته ش��دن 
هیدروژن، نرخ آزاد ش��دن گازهای شکافت، فشار درون میله ای بر روی دیواره های بیرونی غالف 
دارد. با محاس��به دمای اجزای مختلف س��وخت های مصرف ش��ده، معیارهای ایمنی برای درجه 
حرارت سوخت تعیین می شود بنابراین تخمین دقیق دمای واقعی پوشش غالف و ارزیابی حاشیه 

مهندسی باقی مانده روکش در یک عمر ذخیره سازی، بسیار ضروری است)4و۵(.

شکل1.تغییرات در ترکیبات سوخت مصرف شده)6(
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کل 2.روابط بین عوامل تجزیه سوخت هسته ای)7(

2. آشنایی با استخر سوخت مصرفی بوشهر و سیستم های وابسته 
سوخت های هسته ای حتی زمانی که مجموعه های سوخت بعد از دوره سه ساله و طی سه سیکل 
کاری از راکتور خارج می ش��وند، گرمای بازیافتی تولید می کنند و باید خنک شوند که برای این 
هدف به استخر سوخت مصرفی منتقل می شوند. استخرسوخت مصرفی۳ از تجهیزات جانبی برای 

ذخیره ی سوخت هسته ای مصرف شده در راکتور های هسته ای می باشد. 
س��وخت های مصرفی حدود ۹س��ال در اس��تخر نگه داری می ش��وند و س��پس برای دفن در 
محل مناس��ب یا فرآیند پردازش حمل می گردند. مجموعه های س��وخت با مونتاژ سالم درقفسه 
های عمودی و مجموعه های س��وخت آس��یب دیده در ظروف مهر و موم ش��ده ای در اس��تخر 
س��وخت مصرفی نگه داری می ش��وند و ماشین س��وخت گیری برای حمل سوخت ها از راکتور 
به درون اس��تخر و همچنین قرار دادن آن ها و جابجاییش��ان از استخر استفاده می شود. موضوع 
ترموهیدرولیک و گرمای بازیافتی تولید ش��ده از سوخت های مصرفی مسأله مهمی است که به 
وسیله تعبیه 4 کانال خنک سازی که هر یک از پمپ و مبدل حرارتی با وظیفه برداشت حرارت از 
اس��تخر سوخت مصرفی تشکیل شده است،انجام می پذیرد. همچنین برای جلوگیری از بحرانیت 

سوخت ها در خنک کننده استخر محلول بورر دار درجریان است)8(.

3- Spent Fuel Pool
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طراحی سیستم SFSS4 باید با الزامات اسناد قانونی زیر مطابقت داشته باشد:
 مقرررات عمومی ایمنی نیروگاه های هسته ای

 احتیاط��ات ایمنی در رابطه با ذخیره و حمل ونقل س��وخت هس��ته ای در تاسیس��ات برق 
هسته ای

 استانداردهای ایمنی تابش
 قوانین بهداشت عمومی

 شرایط ویژه برای تجهیزات، ابزار دقیق،مواد تهیه شده برای تاسیسات برق هسته ای
 الزامات برنامه تضمین برای نیروگاه های هسته ای 

مطابق با قوانین طراحی، میزان زیر بحرانی بودن سیستم باید کمتر از 0/0۵ باشد که به وسیله 
طراحی گام۵ بین قفسه های نگه داری سوخت تأمین گردیده است.

برای رعایت الزامات SSFS، سازه های ساختاری باید با توجه به تأثیرات زیر طراحی شوند:
 زمین لرزه

 سقوط هواپیما
 بارهای شدید باد و جریان هوا

 اثرات شدید دما
 بارهای اضطراری در صورت شکست لوله در داخل محفظه ساختمان راکتور 

 بار اضافی در صورت خرابی تجهیزات حمل و نقل)8(
که برای مقاومت س��ازه در برابر عوامل باال اقدامات مبنی بر استحکام ساختمان صورت گرفته 
اس��ت و س��وخت مصرف شده در آب حاوی بور با غلظت 16 گرم در کیلوگرم  و دمای ۵0 تا 70 

درجه سانتی گراد، نگه داری می شود.
 مطابق با الزامات ذکر ش��ده اس��تخر سوخت مصرفی دارای قفس��ه های محکم با چیدمان به 
خصوص برای نگه داری سوخت های مصرف شده، میله های جاذب مصرف شده و میله های سموم 
می باشد که ظرفیت نگه داری آن ها را طی ۹سال کاری راکتور دارا می باشد، باالی استخر سوخت 
هیچ تجهیزی به جز لوله های خنک کننده اس��تخر وجود ندارد و اس��تخر سرباز و با هوای درون 

ساختمان راکتور در تعادل می باشد )8(.

4- Spend Fuel Storage System
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نظارت و کنترل پارامتر های زیر در ذخیره سوخت مصرفی مورد نیاز است:
 دمای آب استخر
 سطح آب استخر

 غلظت ترکیبات بور در استخر
 ترکیبات شیمیایی و بررسی فعالیت آب استخر

 شفافیت آب در استخر
در اس��تخر سوخت 10 قفسه فشرده با گام های کم)۳00میلی متر به صورت مثلثی( برای نگه 
داری مجموعه های س��وخت،6 قفس��ه برای نگه داری میله های جاذب و سموم راکتور، 2 قفسه 
برای نگه داری مجموعه س��وخت های آس��یب دیده و دارای نش��تی وجود دارد که حداقل برای 
ذخیره س��ازی س��وخت مصرف شده تا ۹ سال کافی است. س��طح آب در حین نگه داری و حمل 
ونقل س��وخت های مصرف ش��ده در ارتفاع 21 متر نگه داشته می شود و حداقل سطح آب باالی 
محفظه های سوخت مصرف شده نباید کمتر از ۳ متر باشد که با این شرایط محافظت بیولوژیکی 
الزم برای پرس��نل خدمات صورت می گیرد. مقدار کل رادیونوکلوئید ها در هوای س��الن مرکزی 
به دلیل تبخیر آب از س��طح استخر10۵ درصد 1.06 بکرل برمترمکعب است که بسیار کمتر از 
حد مجاز می باش��د )8(. در شکل ۳ قسمت های مختلف استخر سوخت های مصرفی نشان داده 

شده است.

شکل ۳. اجزای استخر سوخت مصرفی:1- مجموعه های سوخت 2- ظروف مهر و موم شده ۳- دستگاه تشخیص 

مونتاژهای معیوب سوخت و مجموعه سوخت های آسیب دیده 4-میله های جاذب و سموم مصرف شده در راکتور)8(
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 قفس��ه مجموعه های س��وخت ش��امل 12بخش جداگانه اس��ت، 10بخش برای ذخیره سازی 
مجموعه های سوخت که شامل 640 سلول و 2 بخش برای ظروف مهر و موم شده که شامل ۵4 
سلول در نظر گرفته شده است، برای نگه داری میله های جاذب و سموم راکتورکه شامل 1۹۵ سلول 
است، به طور جداگانه از محل قرارگیری مجموعه های سوخت،6 بخش کنسول مانند قابل جابجایی 

تعبیه شده است. در شکل 4 ابعاد و محتویات قفسه های سوخت مشخص شده است )8(.
بخش قفس��ه برای مجموعه های سوخت به شکل مس��تطیل ساخته شده از فوالد ضد زنگ با 
استحکام باال به همراه صحفه نگه دارنده سوراخ دار، طراحی شده است. لوله های 6 ضلعی ساخته 
شده از فوالد حاوی بور با ضخامت دیواره 6 میلی متر در داخل قاب نصب شده است که غلظت 
ب��ور در لوله ها کمتر از 1.۳ درصد وزنی اس��ت. لوله های 6 ضلع��ی در طرح به صورت مثلث های 

متقارن که دارای کناره های ۳00 میلی متر است، تنظیم شده اند )8(.
بخش قفس��ه برای مخازن مهر و موم ش��ده به صورت یک قاب مس��تطیلی از فوالد ضد زنگ 
اس��ت که صفحات س��وراخ دار با سلول های گرد در بخش های باالی وسط این بخش قرار دارند و 
به وسیله ی  پین های محکمی ،کانتینر های مهر وموم شده به صحفه نگه دارنده پایین جوش داده 

می شوند. مخازن مهر و موم شده با گام 400میلی متر از هم قرار گرفته اند.
 میله های جاذب س��وختنی در قفس��ه های قابل جابجایی کنسول مانند با گام 1۹۵ میلی متر 
قرار دارند و بخش های دندانه دار از قفس��ه در صحفه پش��تیبانی ثابت می شوند و در کف استخر 

جای می گیرند)8(.
تمام 12بخش قفس��ه ها با لوله های راهنما به هم متصل و محکم ش��ده اند که در هنگام زلزله 
جابجا نشوند، و برای دسترسی به پوشش زیر استخر و دیوارها، بخش های قفسه به صورت قابل 

جابجایی طراحی شده اند. 
 در ش��رایط عملیاتی عادی، اس��تخر با جریان اجباری آب در بین مجموعه های س��وخت در 
درون قفس��ه ها و جریان مابین قفس��ه ها و دیواره استخر خنک می ش��ود و در شرایط اضطراری 
زمانی که سیستم های خنک کننده استخر از کار افتاده باشند، به وسیله گردش طبیعی آب مابین 

مجموعه های سوخت و قفسه ها و دیواره استخر خنک سازی انجام می گیرد )8(.
چهارکانال برای خنک س��ازی استخر در نظر گرفته شده است. خنک سازی با فلسفه کمک به 
س��ایر کانال ها در صورت خرابی یک کانال و اصل افزونگی6 طراحی شده است. هر کانال به یک 

6 - Redundancy
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پمپ و یک مبدل حرارتی مجهز ش��ده اس��ت که به صورت جدا هر پمپ آب استخر را به مبدل 
حرارتی با دبی جرمیkg/s170 پمپاژ می کند و مبدل حرارتی آب استخر را تا حدود ۵0 درجه 
س��انتی گراد خنک می کند و به وسیله خطوط لوله با همان دبی جرمی به استخر باز می گرداند. 
پمپ ها و مبدل های حرارتی در مکان های مختلفی قرار گرفته اند که ریس��ک احتمال از دس��ت 
رفتن 4 کانال حرارتی با هم، به حداقل برس��د. یکی از کانال ها در درون س��اختمان راکتور قرار 
دارد و بقی��ه ۳ کانال در اتاق های جداگانه ای قرار گرفته اند که در بازه زمانی معین همواره یکی 
از کانال های حرارتی در حال فعالیت است و هرگز بیش از یک کانال با هم کار نمی کند.جدول1 

مشخصات کلی استخر سوخت مصرفی را نشان می دهد)8(.

پارامترابعاد

1۳.۵۵0×۳.۳10×11.4ابعاد استخر سوخت مصرفی)متر(

۹۹.7۵مساحت استخر سوخت مصرفی)مترمربع(

12تعداد قفسه های سوخت

16.7ارتفاعی که آب استخر در آن از استخر خارج می شود )متر(

8ارتفاعی که در آن آب خنک به  استخر وارد می شود )متر(

مساحتی از استخر که توسط قفسه ها پر شده 
است)مترمربع(

67.۳2

70-40.۵0دمای آب ورودی و خروجی به استخر)درجه سانتیگراد(

1.01×10۵فشار محفظه ایمنی)پاسگال(

16غلظت بوریک اسید)گرم بر کیلوگرم(

Steel stainlessجنس قفسه ها و پوشش کف استخر

۹سالزمانی ک طول می کشد استخر پر شود

جدول 1. مشخصات استخر سوخت مصرفی
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شکل 4. فرم قرار گیری محتویات استخر سوخت مصرفی به همراه ابعادشان: میله های جاذب
و سموم  در کناره ها)1۹۵سلول(، ظروف مهر و موم شده که درشکل با سلول های گرد نشان داده شده اند)۵4سلول( و 

بقیه سلول های هشت ضلعی مجموعه های سوخت مصرف شده اند)640سلول(قابل مشاهده است )8(.

4. شبیه سازی سیستم:
 در سیس��تم های هس��ته ای ضوابط بس��یار س��خت گیرانه و محافظه کارانه ای در مبحث ایمنی 
سیس��تم ها به دلیل پتانس��یل مخاطرات بالقوه زیست محیطی و انس��انی که می تواند در شرایط 
حادثه ایجاد شود، اعمال می شود به صورتی که ضوابط سخت گیرانه ای برای اخذ پروانه ساخت و 
بهره برداری از نیروگاه های هسته ای وجود دارد و همواره وقوع مجموعه  ای مشخص از حالت های 
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گذرا و حادثه در نیروگاه و داشتن عملکردی ایمن توسط سیستم در این شرایط بررسی می شود. 
حصول اطمینان از قابلیت سیستم در این شرایط با پیاده سازی شرایط واقعی حادثه امکان پذیر 
نیست و باید از طرق دیگری این حالت ها ارزیابی گردد.   شبیه سازی معمول ترین راهی است که 

برای ارزیابی سیستم واقعی در مواجه با این شرایط به کار می آید.
: RELAP5 4-1. شبیه سازی با کد

ورودی های کد RELAP۵ شامل 4 قسمت زیر است که هر کدام از این قسمت ها به یک سری 
اطالعات مربوط به سیستم، برای تکمیل شان نیازمندند:

 بخش هیدرودینامیک
 بخش سازه های حرارتی

 بخش نوترونیک
 بخش سیستم  های کنترل 

4-1-1. بخش هیدرودینامیک
شامل اجزا7 مختلفی از جمله:تک حجم8، تک اتصال۹، حجم وابسته به زمان10، اتصال وابسته به 

زمان11، کانال12، انشعاب1۳، شیر14، پمپ1۵ و... می شود. )۹(
اجزایی که در ورودی RELAP۵ این شبیه س��ازی اس��تفاده ش��ده است در ادامه توضیح داده 

شده است.
در ورودی برای تعریف 12 قفسه سوخت موجود در استخر که هریک زمان متفاوتی از راکتور 
خارج شده و در استخر قرار گرفته اند و دارای گرمای بازیافتی16و توان متفاوت می باشند، پایپی 

متناظر تعریف شده است.
100a-PIPE نش��ان دهنده ی 64 مجموعه ی س��وخت موجود در یک قفسه استخر سوخت 

مصرف شده است که تعداد ۵4 مجموعه سوخت آن، ۳ سال در راکتور با توان میانگین278۹.16 
مگاوات قرار داش��ته است و اینک7روز است که از راکتور خارج شده است و10مجموعه سوخت 

7- Component
8- Single volume
9- Single junction
10- Time dependent volume
11- Time dependent junction
12- Pipe
13- Branch
14- Valve
15- Pump
16- Decay Heat
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باقی مانده نیز متعلق به دسته سوخت هایی است که یک سال است در استخر قرار داشته اند که 
بر اس��اس فرمول 1 توان آن ها محاس��به شده است. .در فرمول ts مدت زمان خروج سوخت ها از 
راکتور و TSمدت زمانی که سوخت ها در راکتور بوده اند و p0 توان عملیاتی راکتور است)10(.

فرمول1 :محاسبه توان سوخت های مصرف شده )10(   

                  
از لحاظ محوری این کانال  دارای ۳.۵۳0متر )طول میله های س��وخت( درازا می باش��د که به 
8 حجم ریزتر تقس��یم بندی گردیده است و توسط 7 اتصال به یکدیگر متصل شده اند، دمای هر 
حجم ریز تر وقتی از کف استخر به سمت باال حرکت می کنیم افزایش می یابد)با توجه به داده های 
تجربی و واقعی اس��تخر( و در این کانال به دلیل توان باال نس��بت به س��ایر کانال های قفسه های 
س��وخت دبی ورودی آب بوردار از پایین به کانال، نس��بتاً بیشتر و معادل 20کیلوگرم بر ثانیه در 
نظر گرفته شد که طبیعتاً کانال داغ تر باید با حجم آب بیشتری خنک گردد. در این شبیه سازی 
فرضیات به گونه ایی صورت گرفته اس��ت که جواب های خروج��ی نزدیک ترین حالت به واقعیت 

تجربی باشد.
در جدول2 توان محاس��به ش��ده برای7 پایپ مدل ش��ده که نشان دهنده  قفسه ها ی سوخت 
موجود در استخراس��ت ، آورده شده اس��ت، جدول ۳ تعداد مجموعه های سوخت و مشخصات و 
دبی ورودی به تمامی کانال ها را نش��ان می دهد وگره بندی حجم های کنترل موجود در اس��تخر 

سوخت مصرفی در شکل۵ قابل مشاهده است.
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توان)مگاوات(شماره کانال

7.۵000پایپ- 100

1.247۳پایپ- 110

0.7۹40پایپ- 120

0.4181پایپ- 1۳0

0.۳۹86پایپ-140

7.2247پایپ-1۵0

1.8۹۵2پایپ-160

1۹.4800توان کلی استخر

جدول2. توان محاسبه شده برای قفسه های سوخت مصرفی

                            

 

شکل ۵. گره بندی استخر سوخت مصرفی
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جدول ۳. مشخصات کانال ها و دبی ورودی به آن ها

1۵0a-PIPE س��وخت هایی را نش��ان می دهد که حاوی 16۳ مجموعه س��وخت می باشند و 
در س��ه قفس��ه استخر جای گرفته اند. زمانی که به هر دلیلی از جمله تعمیرات راکتور، به صورت 
اضطراری و موقت الزم باش��د که تمام مجموعه س��وخت های قلب از راکتور خارج شوند، قلب در 
طی 7 روز تخلیه می گردد و محتویات آن به اس��تخر س��وخت مصرفی به صورت موقت منتقل 

می گردد.
س��ناریوی حادثه با در نظر گرفتن بدترین حالت ممکن که اس��تخر مملوء از س��وخت باشد و 

تمامی قفسه ها پر باشند و توان کلی استخر 1۹.48 مگاوات  باشد، محاسبه شده است.
160a-PIPE مربوط به س��وخت هایی می باشد که در طی س��یکل کاری راکتور دچار نشتی 

شده اند و از قلب تخلیه گشته اند و در ظروف مهروموم شده ایی در دوقفسه استخر سوخت مصرف 
شده نگه داری می شوند.

170a-Pipe نش��ان دهنده آب بوردار با غلظت 0/0016گرم برکیلوگرم، بین قفسه هاس��ت و 

فضایی از اس��تخر رانش��ان می دهد که قفسه های س��وخت وجود ندارند و آب درجریان است که 
س��طحی معادل ۳۳.۹28 مترمربع را شامل می ش��ود که این کانال نیز مانند کانال های سوخت 

مدت زمانی ک سوخت ها از شماره کانال
راکتور خلرج شده اند

تعداد مجموعه های 
دبی ورودی)kg/s(سوخت موجود

PIPE-100 76420 روز

 PIPE-1101641۵ سال

PIPE -1202641۳ سال

PIPE -1۳0۳12812و4 سال

PIPE -140۵12810و6 سال

PIPE -1۵0 سوخت هایی که به صورت اضطرار
خارج شده اند

16270

PIPE -160۵420مجموعه سوخت های آسیب دیده

PIPE -170 آبی که مابین قفسه ها و استخر در
گردش است

----10

66۵170کل کانال ها
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توان)مگاوات(شماره کانال

7.۵000پایپ- 100

1.247۳پایپ- 110

0.7۹40پایپ- 120

0.4181پایپ- 1۳0

0.۳۹86پایپ-140

7.2247پایپ-1۵0

1.8۹۵2پایپ-160

1۹.4800توان کلی استخر

جدول2. توان محاسبه شده برای قفسه های سوخت مصرفی

                            

 

شکل ۵. گره بندی استخر سوخت مصرفی
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جدول ۳. مشخصات کانال ها و دبی ورودی به آن ها
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شده اند و از قلب تخلیه گشته اند و در ظروف مهروموم شده ایی در دوقفسه استخر سوخت مصرف 
شده نگه داری می شوند.

170a-Pipe نش��ان دهنده آب بوردار با غلظت 0/0016گرم برکیلوگرم، بین قفسه هاس��ت و 

فضایی از اس��تخر رانش��ان می دهد که قفسه های س��وخت وجود ندارند و آب درجریان است که 
س��طحی معادل ۳۳.۹28 مترمربع را شامل می ش��ود که این کانال نیز مانند کانال های سوخت 

مدت زمانی ک سوخت ها از شماره کانال
راکتور خلرج شده اند

تعداد مجموعه های 
دبی ورودی)kg/s(سوخت موجود

PIPE-100 76420 روز

 PIPE-1101641۵ سال

PIPE -1202641۳ سال

PIPE -1۳0۳12812و4 سال

PIPE -140۵12810و6 سال

PIPE -1۵0 سوخت هایی که به صورت اضطرار
خارج شده اند

16270

PIPE -160۵420مجموعه سوخت های آسیب دیده

PIPE -170 آبی که مابین قفسه ها و استخر در
گردش است
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از لحاظ محوری به 8 زیرحجم تقس��یم شده است که با کانال های سوخت از طریق انشعابات17 و 
جریانات عرضی18 در تبادل جرمی و حرارتی می باشند. 

بین تمامی کانال ها  به صورت تصویرسازی یک بعدی، تمامی زیرحجم های موجود در هر کانال 
با اتصال جریان عرضی با کانال مجاور خود در تبادل جرم و حرارت )در تصویر4-2 نش��ان داده 

شده است( می باشند.
۳00a-PIPE نشان دهنده حجم زیاد آب باالی مجموعه های سوخت می باشد که به ۵ زیرحجم 

از لحاظ محوری تقسیم بندی شده است و تا باالترین نقطه استخر که حاوی آب است یعنی ارتفاع 
21 متر را شامل می شود. 

7 کان��ال مربوط به قفس��ه های س��وخت به هم��راه 1 کانال آب اطراف قفس��ه ها به وس��یله  
Branch های باال و پایین قفسه ها به یکدیگر متصل شده اند. 

400a-Branch: آب پایین قفس��ه های سوخت را نشان می دهد و باعث اتصال آب بین قفسه 
 ها و قفس��ه های داغ سوخت می شود، همچنین آب خنک ورودی به استخر با دمای ۳1۳ درجه 

کلوین در ارتفاع 8 متری استخر از طریق اتصال به این Branch وارد استخر می گردد.
700a-Branch آب باالی قفس��ه های سوخت را به آب قسمت باالی استخر متصل می کند و 

باعث برقراری گردش طبیعی جریان آب و هوا بین قفسه های سوخت می گردد.
800a-Branch اس��تخر تا ارتفاع 21.۵ متر از س��طح زمین ادامه یافته اس��ت که تا ارتفاع 
21 متری حاوی آب بوردار اس��ت و 0/۵ متر ارتفاع باالی اس��تخر حاوی هوا با دمای 27 درجه 
س��انتی گراد اس��ت و این Branch نشان دهنده ی آن مقدار هواست و اتصال بین باالترین سطح 

آب استخر با هوای زیر محفظه ایمنی را برقرار می کند.
 اس��تخر س��وخت مصرفی از سه طریق با محیط خارج استخر در تبادل جرم و انرژی است که 

برای تعریف هریک از این شرایط مرزی از یک TDV استفاده گردیده است:
a در ورودی برای تعریف فضای محفظه ایمنی باالی استخر به عنوان شرایط مرزی که استخر 
ب��ا آن تب��ادل حرارت دارد TDV-۹00  با ارتفاع 20متر، حج��م 71660 متر مکعب، دمای 27 

درجه سانتی گراد و فشار 1 اتمسفر تعریف گردیده است.
a آب سرد ورودی به استخر از طریق TDV-604با دمای ۳1۳ درجه کلوین و با استفاده از خط 

لوله 601 و TDJ-602 با دبی 170 کیلوگرم برثانیه در ارتفاع 8متری  وارد استخر می گردد.

17- Branch
18- Cross Flow
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a آب اس��تخر با دمای ۳2۳ درجه کلوین و دبی 170 کیلوگ��رم برثانیه، از ارتفاع 16/7 متری 
از اس��تخربرای خنک شدن به TDV-۵04 س��رازیر می گردد که اتصال بین استخر و این حجم 

کنترل به وسیله خط لوله ۵01 و SNGJ  -۵02صورت پذیرفته است.
4-1-2 بخش ساختار های حرارتی19

نش��ان دهنده ی ساختار سیس��تم هایی از قبیل: کانال ها، دیواره های پوسته  راکتور20، دیواره های 
لوله های ژنراتور بخار، س��اختار های داخلی راکتور، میله های س��وخت و دیگر ساختار ها می باشد. 
که در ورودی این کد برای شبیه س��ازی میله های سوخت ازس��اختار های حرارتی استفاده شده 

است )۹(.
aساختار های حرارتی 1100و1110و1120و11۳0و1140و11۵0و1160 هریک نشان دهنده ی 
ساختار میله های سوخت موجود در قفسه های مختلف سوخت می باشد و هر قفسه سوخت شامل 
تعداد مش��خصی مجموعه سوخت می باش��د که هرمجموعه سوخت ش��امل ۳11 میله سوخت 
می باش��د و طول هر میله سوخت بوش��هر ۳/۵۳0 متر میباشد، بنابراین هریک از این ساختارها، 
میله ای به شکل استوانه و طول معادل مشخصی را مدل می کند که از لحاظ محوری به 8 قسمت 
مساوی تقسیم شده است. در جدول4 مشخصات ابعادی استخر و سوخت ها که برای این قسمت 

ورودی کد استفاده شده است آورده شده است.
از لحاظ ش��عاعی12 گره دمایی برای هر میله س��وخت درنظرگرفته  شده  است که برای سوراخ 
وس��ط میله سوخت به ش��عاع 0/007۵ متر، دو گره دمایی، برای سوخت اورانیوم اکساید میله به 
شعاع 0/00۳87۵ متر، پنج گره دمایی، گپ بین غالف و سوخت به شعاع0/00۳86۵متر، دوگره 

دمایی و برای غالف زیرکونیوم به شعاع 0/004۵۵ متر، دو گره دمایی قرار داده شده است.
هر ساختار گرمایی که مربوط به میله های سوخت یک قفسه می باشند دارای یک توان حرارتی 
است که این توان با تعریف یک جدول توان21 ونسبت دادن آن به ساختار حرارتی صورت پذیرفته 

است، پس هفت جدول توان در ورودی کد نوشته شده است.

19- Heat structure
20- Vessel
21- General Table 
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از لحاظ محوری به 8 زیرحجم تقس��یم شده است که با کانال های سوخت از طریق انشعابات17 و 
جریانات عرضی18 در تبادل جرمی و حرارتی می باشند. 

بین تمامی کانال ها  به صورت تصویرسازی یک بعدی، تمامی زیرحجم های موجود در هر کانال 
با اتصال جریان عرضی با کانال مجاور خود در تبادل جرم و حرارت )در تصویر4-2 نش��ان داده 

شده است( می باشند.
۳00a-PIPE نشان دهنده حجم زیاد آب باالی مجموعه های سوخت می باشد که به ۵ زیرحجم 

از لحاظ محوری تقسیم بندی شده است و تا باالترین نقطه استخر که حاوی آب است یعنی ارتفاع 
21 متر را شامل می شود. 

7 کان��ال مربوط به قفس��ه های س��وخت به هم��راه 1 کانال آب اطراف قفس��ه ها به وس��یله  
Branch های باال و پایین قفسه ها به یکدیگر متصل شده اند. 

400a-Branch: آب پایین قفس��ه های سوخت را نشان می دهد و باعث اتصال آب بین قفسه 
 ها و قفس��ه های داغ سوخت می شود، همچنین آب خنک ورودی به استخر با دمای ۳1۳ درجه 

کلوین در ارتفاع 8 متری استخر از طریق اتصال به این Branch وارد استخر می گردد.
700a-Branch آب باالی قفس��ه های سوخت را به آب قسمت باالی استخر متصل می کند و 

باعث برقراری گردش طبیعی جریان آب و هوا بین قفسه های سوخت می گردد.
800a-Branch اس��تخر تا ارتفاع 21.۵ متر از س��طح زمین ادامه یافته اس��ت که تا ارتفاع 
21 متری حاوی آب بوردار اس��ت و 0/۵ متر ارتفاع باالی اس��تخر حاوی هوا با دمای 27 درجه 
س��انتی گراد اس��ت و این Branch نشان دهنده ی آن مقدار هواست و اتصال بین باالترین سطح 

آب استخر با هوای زیر محفظه ایمنی را برقرار می کند.
 اس��تخر س��وخت مصرفی از سه طریق با محیط خارج استخر در تبادل جرم و انرژی است که 

برای تعریف هریک از این شرایط مرزی از یک TDV استفاده گردیده است:
a در ورودی برای تعریف فضای محفظه ایمنی باالی استخر به عنوان شرایط مرزی که استخر 
ب��ا آن تب��ادل حرارت دارد TDV-۹00  با ارتفاع 20متر، حج��م 71660 متر مکعب، دمای 27 

درجه سانتی گراد و فشار 1 اتمسفر تعریف گردیده است.
a آب سرد ورودی به استخر از طریق TDV-604با دمای ۳1۳ درجه کلوین و با استفاده از خط 

لوله 601 و TDJ-602 با دبی 170 کیلوگرم برثانیه در ارتفاع 8متری  وارد استخر می گردد.

17- Branch
18- Cross Flow
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a آب اس��تخر با دمای ۳2۳ درجه کلوین و دبی 170 کیلوگ��رم برثانیه، از ارتفاع 16/7 متری 
از اس��تخربرای خنک شدن به TDV-۵04 س��رازیر می گردد که اتصال بین استخر و این حجم 

کنترل به وسیله خط لوله ۵01 و SNGJ  -۵02صورت پذیرفته است.
4-1-2 بخش ساختار های حرارتی19

نش��ان دهنده ی ساختار سیس��تم هایی از قبیل: کانال ها، دیواره های پوسته  راکتور20، دیواره های 
لوله های ژنراتور بخار، س��اختار های داخلی راکتور، میله های س��وخت و دیگر ساختار ها می باشد. 
که در ورودی این کد برای شبیه س��ازی میله های سوخت ازس��اختار های حرارتی استفاده شده 

است )۹(.
aساختار های حرارتی 1100و1110و1120و11۳0و1140و11۵0و1160 هریک نشان دهنده ی 
ساختار میله های سوخت موجود در قفسه های مختلف سوخت می باشد و هر قفسه سوخت شامل 
تعداد مش��خصی مجموعه سوخت می باش��د که هرمجموعه سوخت ش��امل ۳11 میله سوخت 
می باش��د و طول هر میله سوخت بوش��هر ۳/۵۳0 متر میباشد، بنابراین هریک از این ساختارها، 
میله ای به شکل استوانه و طول معادل مشخصی را مدل می کند که از لحاظ محوری به 8 قسمت 
مساوی تقسیم شده است. در جدول4 مشخصات ابعادی استخر و سوخت ها که برای این قسمت 

ورودی کد استفاده شده است آورده شده است.
از لحاظ ش��عاعی12 گره دمایی برای هر میله س��وخت درنظرگرفته  شده  است که برای سوراخ 
وس��ط میله سوخت به ش��عاع 0/007۵ متر، دو گره دمایی، برای سوخت اورانیوم اکساید میله به 
شعاع 0/00۳87۵ متر، پنج گره دمایی، گپ بین غالف و سوخت به شعاع0/00۳86۵متر، دوگره 

دمایی و برای غالف زیرکونیوم به شعاع 0/004۵۵ متر، دو گره دمایی قرار داده شده است.
هر ساختار گرمایی که مربوط به میله های سوخت یک قفسه می باشند دارای یک توان حرارتی 
است که این توان با تعریف یک جدول توان21 ونسبت دادن آن به ساختار حرارتی صورت پذیرفته 

است، پس هفت جدول توان در ورودی کد نوشته شده است.

19- Heat structure
20- Vessel
21- General Table 
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۹۹.7۵ مترمربعمساحت کلی استخر

67.۳2 مترمربعمساحتی از استخر که از قفسه های سوخت پر شده است

۵.61 مترمربعمساحت یک قفسه سوخت معمولی

4.8۵1 مترمربعمساحت یک قفسه متعلق به سوخت های معیوب

10۹7.8۳ مترطول معادل میله سوخت در یک مجموعه سوخت

48۹8 کیلوگرمجرم اورانیوم اکساید در یک مجموعه سوخت

جدول4. مشخصات ابعادی استخر سوخت مصرفی

: MELCOR 4-2. شبیه سازی با
در ورودی کد همان طور که در ش��کل6 که نمایان گر گره بندی استفاده شده برای مدل سازی 
استخر سوخت مصرف شده می باشد، نشان داده شده است،از 12 حجم کنترل هیدرودینامیکی 
استفاده شده است که 11عدد CVH برای تعریف حجم های مختلف استخر به کار رفته است و 
یک CVH-100 برای تعریف محفظه ایمنی22  که اس��تخر در آن قرار دارد، استفاده شده است. 

در جدول۵ اطالعات به کار رفته برای تعریف CVH ها آورده شده است.
aaدر ورودی بین تمام حجم کنترل های تعریف ش��ده در اس��تخر با سطح مقطع ۹۹.7۵ متر 
مربع)مس��احت اس��تخر( یک جریان FL تعریف شده اس��ت که تبادل جرم و انرژی بین تمامی 
قس��مت های موجود در اس��تخر با این جریان ها برقرارمی گردد و  ارتباط بین استخر و فضای زیر 

محفظه ایمنی نیز توسط تعریف یک FL صورت پذیرفته است.
برای آب خنک ورودی در ارتفاع 8 متری استخر و آب گرم خروجی از استخر در ارتفاع 16.7 
متری دو FL اس��تفاده شده اس��ت که هر یک دارای یک شیر کنترلی می باشد که با استفاده از 
پکیج CF و یک تابع کنترلی، تا زمان مش��خصی این ش��یر ها باز می باش��ند و برداشت حرارت از 
اس��تخر صورت می گی��رد و آب خنک با دبی 170کیلوگرم برثانی��ه وارد و باهمین دبی آب گرم 
نیزخارج می شود بنابراین سطح آب استخر ثابت مانده و شرایط پایدار در استخر حاکم می گردد، 
اما با بسته شدن این شیر ها برداشت حرارت از آب استخر صورت نمی گیرد و حالت گذرای حادثه 

را خواهیم داشت.
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۹۹.7۵ مترمربعمساحت کلی استخر

67.۳2 مترمربعمساحتی از استخر که از قفسه های سوخت پر شده است

۵.61 مترمربعمساحت یک قفسه سوخت معمولی

4.8۵1 مترمربعمساحت یک قفسه متعلق به سوخت های معیوب

10۹7.8۳ مترطول معادل میله سوخت در یک مجموعه سوخت

48۹8 کیلوگرمجرم اورانیوم اکساید در یک مجموعه سوخت

جدول4. مشخصات ابعادی استخر سوخت مصرفی

: MELCOR 4-2. شبیه سازی با
در ورودی کد همان طور که در ش��کل6 که نمایان گر گره بندی استفاده شده برای مدل سازی 
استخر سوخت مصرف شده می باشد، نشان داده شده است،از 12 حجم کنترل هیدرودینامیکی 
استفاده شده است که 11عدد CVH برای تعریف حجم های مختلف استخر به کار رفته است و 
یک CVH-100 برای تعریف محفظه ایمنی22  که اس��تخر در آن قرار دارد، استفاده شده است. 

در جدول۵ اطالعات به کار رفته برای تعریف CVH ها آورده شده است.
aaدر ورودی بین تمام حجم کنترل های تعریف ش��ده در اس��تخر با سطح مقطع ۹۹.7۵ متر 
مربع)مس��احت اس��تخر( یک جریان FL تعریف شده اس��ت که تبادل جرم و انرژی بین تمامی 
قس��مت های موجود در اس��تخر با این جریان ها برقرارمی گردد و  ارتباط بین استخر و فضای زیر 

محفظه ایمنی نیز توسط تعریف یک FL صورت پذیرفته است.
برای آب خنک ورودی در ارتفاع 8 متری استخر و آب گرم خروجی از استخر در ارتفاع 16.7 
متری دو FL اس��تفاده شده اس��ت که هر یک دارای یک شیر کنترلی می باشد که با استفاده از 
پکیج CF و یک تابع کنترلی، تا زمان مش��خصی این ش��یر ها باز می باش��ند و برداشت حرارت از 
اس��تخر صورت می گی��رد و آب خنک با دبی 170کیلوگرم برثانی��ه وارد و باهمین دبی آب گرم 
نیزخارج می شود بنابراین سطح آب استخر ثابت مانده و شرایط پایدار در استخر حاکم می گردد، 
اما با بسته شدن این شیر ها برداشت حرارت از آب استخر صورت نمی گیرد و حالت گذرای حادثه 

را خواهیم داشت.
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فشار)پاسگال(دما)کلوین(حجم)مترمكعب(ارتفاع)متر(نام حجم کنترل

100-CV48 10۵×716602۹81/01از 6- تا

110-CV7.8 10۵×27.۳1۳2۳.1۵1/01از 7.6 تا

120-CV8.0۵ 10۵×24.۹۳۳2۳.1۵1/01از 7.8 تا

1۳0-CV8.4۹12۵ 10۵×44.014۳2۳.1۵1/01از 8.0۵ تا

140-CV8.۹۳2۵ 10۵×44.014۳2۳.1۵1/01از 8.4۹ تا

1۵0-CV۹.۳7۳7۵ 10۵×44.014۳2۳.1۵1/01از 8.۹۳ تا

160-CV۹.81۵ 10۵×44.014۳2۳.1۵1/01از ۹.۳7 تا

170-CV10.2۵6 10۵×44.014۳2۳.1۵1/01از ۹.81۵ تا

180-CV10.6۹710۵×44.014۳2۳.1۵1/01از 10.2۵6 تا

1۹0-CV11.1۳ 10۵×44.014۳2۳.1۵1/01از 10.6۹7 تا

200-CV11.۵8 10۵×44.014۳2۳.1۵1/01از 11.1۳تا

210-CV21 10۵×۹۳۹.64۵۳2۳.1۵1/01از 11.۵8تا

جدول۵. مشخصات حجم کنترل های تعریف شده

aaبرای محاس��به انتقال حرارت رسانش��ی در دیواره های محفظه ایمنی، بسته HS با هندسه 
استوانه ایی، از جنس بتن با الیه رویی استنلس استیل، دارای سطح انتقال حرارت مشخص که 

با CV-100 در تعامل انرژی است، تعریف گردیده است.
کف CV-100  با یک HS به شکل اسلب از جنس بتن مدل گردیده است و برای سقف این 

CV از یک هندسه نیم کروی باالیی با نود بندی مشخص استفاده شده است.

 HS ،برای تمامی حجم های کنترل موجود در اس��تخر که با قس��مت فعال سوخت پرشده اند
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اس��توانه ای تعریف شده است که با س��لول های متناظر  قسمت فعال قلب در تماس اند و دیواره 
عمودی این قسمت های فعال)مجموعه های سوخت( با الیه ای 1۵ سانتی متری از جنس استیل 

در پکیج HS پوشانده شده است.
در باالی قس��مت های فعال س��وخت به دلیل وجود ۳ رینگ ش��عاعی در قلب، ۳ عدد HS با 
هندسه اسلب به صورت افقی با ضخامت 10سانتی متر از جنس استیل در نظر گرفته شده است 
که وجود این HS های متناظر با سلول های فعال سوخت برای اجرای پکیج COR الزامی است.

: COR پكیج
ورودی های اصلی بسته COR را می توان به ۵ گروه تقسیم نمود که شامل موارد زیر می باشد:

 Lower Plenum ورودی های مربوط به قلب و 
 ورودی های سطوح محوری

 ورودی های حلقه های شعاعی
 ورودی های ویژه سلول

)11( Lower Head ورودی های 
a برای تعریف س��وخت های موجود در استخر با توجه به هدف شبیه سازی که حادثه از دست 
رفتن سیس��تم خنک کننده در اس��تخر س��وخت مصرف��ی را مدل می کند و از ک��د ملکور برای 
شبیه سازی این حادثه استفاده شده است تا  به رهیافت هایی از جمله: باالرفتن دمای سوخت های 
مصرفی در اثر تبخیر آب موجود در استخر با گذشت زمان مشخص، ذوب  مجموعه های سوخت  
 COR و اندازه گیری رادیونوکلوئید های آزاد شده در زیر محفظه ایمنی، دست یافته شود، از پکیج
برای شبیه سازی سوخت های موجود در استخر استفاده شده است. در MELCOR 6 1.8. نسخه 
 SBWR یا PWR، BWR آخرین نس��خه در دس��ترس( ، نوع قلب راکتور باید جز سه نوع ( YI
باشد اما در نسخه های باالتر کد که درحال حاضردر ایران موجود نمی باشد ما می توانیم نوع قلب 
را 2۳SFP-PWR یا SFP-BWR  نیز معرفی کنیم که در این صورت استخر سوخت مصرفی به 
صورت کامال دقیق و گام به گام با اطالعات مش��خص خواسته شده در ساختار کد از جمله وارد 
کردن ابعاد و جنس قفس��ه های سوخت به صورت دقیق، فاصله بین قفسه ها و دیگر پارامترهای 
مورد نیاز برای مدل س��ازی یک استخر سوخت مصرفی، هندسه خواسته شده به صورت صحیح 
در کارت های ورودی از پیش تعیین ش��ده مدل  می گردد]12[. اما به دلیل نبود این نسخه الزم 
برای شبیه سازی مساله نمونه و عدم پاسخ گویی مکاتبات صورت گرفته با متخصصین این زمینه 

23- Spent Fuel Pool
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فشار)پاسگال(دما)کلوین(حجم)مترمكعب(ارتفاع)متر(نام حجم کنترل

100-CV48 10۵×716602۹81/01از 6- تا

110-CV7.8 10۵×27.۳1۳2۳.1۵1/01از 7.6 تا

120-CV8.0۵ 10۵×24.۹۳۳2۳.1۵1/01از 7.8 تا

1۳0-CV8.4۹12۵ 10۵×44.014۳2۳.1۵1/01از 8.0۵ تا

140-CV8.۹۳2۵ 10۵×44.014۳2۳.1۵1/01از 8.4۹ تا

1۵0-CV۹.۳7۳7۵ 10۵×44.014۳2۳.1۵1/01از 8.۹۳ تا

160-CV۹.81۵ 10۵×44.014۳2۳.1۵1/01از ۹.۳7 تا

170-CV10.2۵6 10۵×44.014۳2۳.1۵1/01از ۹.81۵ تا

180-CV10.6۹710۵×44.014۳2۳.1۵1/01از 10.2۵6 تا

1۹0-CV11.1۳ 10۵×44.014۳2۳.1۵1/01از 10.6۹7 تا

200-CV11.۵8 10۵×44.014۳2۳.1۵1/01از 11.1۳تا

210-CV21 10۵×۹۳۹.64۵۳2۳.1۵1/01از 11.۵8تا

جدول۵. مشخصات حجم کنترل های تعریف شده

aaبرای محاس��به انتقال حرارت رسانش��ی در دیواره های محفظه ایمنی، بسته HS با هندسه 
استوانه ایی، از جنس بتن با الیه رویی استنلس استیل، دارای سطح انتقال حرارت مشخص که 

با CV-100 در تعامل انرژی است، تعریف گردیده است.
کف CV-100  با یک HS به شکل اسلب از جنس بتن مدل گردیده است و برای سقف این 

CV از یک هندسه نیم کروی باالیی با نود بندی مشخص استفاده شده است.

 HS ،برای تمامی حجم های کنترل موجود در اس��تخر که با قس��مت فعال سوخت پرشده اند
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اس��توانه ای تعریف شده است که با س��لول های متناظر  قسمت فعال قلب در تماس اند و دیواره 
عمودی این قسمت های فعال)مجموعه های سوخت( با الیه ای 1۵ سانتی متری از جنس استیل 

در پکیج HS پوشانده شده است.
در باالی قس��مت های فعال س��وخت به دلیل وجود ۳ رینگ ش��عاعی در قلب، ۳ عدد HS با 
هندسه اسلب به صورت افقی با ضخامت 10سانتی متر از جنس استیل در نظر گرفته شده است 
که وجود این HS های متناظر با سلول های فعال سوخت برای اجرای پکیج COR الزامی است.

: COR پكیج
ورودی های اصلی بسته COR را می توان به ۵ گروه تقسیم نمود که شامل موارد زیر می باشد:

 Lower Plenum ورودی های مربوط به قلب و 
 ورودی های سطوح محوری

 ورودی های حلقه های شعاعی
 ورودی های ویژه سلول

)11( Lower Head ورودی های 
a برای تعریف س��وخت های موجود در استخر با توجه به هدف شبیه سازی که حادثه از دست 
رفتن سیس��تم خنک کننده در اس��تخر س��وخت مصرف��ی را مدل می کند و از ک��د ملکور برای 
شبیه سازی این حادثه استفاده شده است تا  به رهیافت هایی از جمله: باالرفتن دمای سوخت های 
مصرفی در اثر تبخیر آب موجود در استخر با گذشت زمان مشخص، ذوب  مجموعه های سوخت  
 COR و اندازه گیری رادیونوکلوئید های آزاد شده در زیر محفظه ایمنی، دست یافته شود، از پکیج
برای شبیه سازی سوخت های موجود در استخر استفاده شده است. در MELCOR 6 1.8. نسخه 
 SBWR یا PWR، BWR آخرین نس��خه در دس��ترس( ، نوع قلب راکتور باید جز سه نوع ( YI
باشد اما در نسخه های باالتر کد که درحال حاضردر ایران موجود نمی باشد ما می توانیم نوع قلب 
را 2۳SFP-PWR یا SFP-BWR  نیز معرفی کنیم که در این صورت استخر سوخت مصرفی به 
صورت کامال دقیق و گام به گام با اطالعات مش��خص خواسته شده در ساختار کد از جمله وارد 
کردن ابعاد و جنس قفس��ه های سوخت به صورت دقیق، فاصله بین قفسه ها و دیگر پارامترهای 
مورد نیاز برای مدل س��ازی یک استخر سوخت مصرفی، هندسه خواسته شده به صورت صحیح 
در کارت های ورودی از پیش تعیین ش��ده مدل  می گردد]12[. اما به دلیل نبود این نسخه الزم 
برای شبیه سازی مساله نمونه و عدم پاسخ گویی مکاتبات صورت گرفته با متخصصین این زمینه 
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در خارج از کشور به دلیل تحریمات هسته ای موجود، ناگزیر به استفاده از نسخه قدیمی موجود 
گشتیم و استخر سوخت مصرفی به عنوان یک قلب PWR معرفی گردید که قفسه های سوخت 
به عنوان صفحات غیرنگه دارنده24 مدل ش��د و بس��یاری از پارامتر هایی که برای تعریف یک قلب 
ضروری اس��ت اما در استخر سوخت مصرفی وجود نداشت از جمله: محفظه تحت فشار، بافل ها، 
میله های کنترل ، ساختارهای نگه دارننده و ... را با مقادیر ناچیز یا صفردر ورودی کد وارد کردیم 

و با ایجاد خطاهای متفاوتی به دالیلی که ذکر شد مواجه می شدیم.
aa طول قس��مت فعال قلب۳/۵۳0 متر می باشد که به 8 قسمت مساوی محوری تقسیم شده 

اس��ت این در حالی اس��ت که  مولفه های غیر فعال که ش��امل صحف��ه نگه دارنده مجموعه های 
س��وخت)Support Plate( و آب پایین قفس��ه های س��وخت)Lower Plenum( به 2 س��طح 

محوری تقسیم شده  است.
کل قلب از لحاظ ش��عاعی به ۳ حلقه ش��عاعی تقس��یم شده اس��ت که در 2 حلقه شعاعی که 
مربوط به میله های س��وخت می باش��د، تولید توان وجود دارد و حلقه سوم برای مدل کردن آب 

اطراف قفسه هاست.
تعداد دو قفس��ه سوخت به عبارتی 128 مجموعه س��وخت که این سوخت ها ۵و6 سال است 
که از راکتور خارج ش��ده اند و توان بازیافتی کمتری نسبت به سایر قفسه های سوخت دارنند در 
رینگ 1 که حلقه ش��عاعی وس��ط استخر است، قرار گرفته اند و 10قفسه سوخت دیگر که شامل 
۵66 مجموعه س��وخت می باش��ند در رینگ2 قرار گرفته اند که این مجموعه های سوخت شامل 
س��وخت های 7روز، یک سال، دوسال، سه سال و چهار س��ال از راکتور خارج شده به عالوه یک 
قلب کامل با 16۳ مجموعه س��وخت که به هر دلیلی به صورت اضطراری از راکتور خارج شده و 
به اس��تخر منتقل شده است و 2 قفسه سوخت متعلق به سوخت های آسیب دیده که در ظروف 
مهروموم شده نگه داری می شوند، می باشد. در کل قلب شامل ۳0سلول است که 16 سلول مربوط 
به قسمت فعال سوخت می باشند. داده های ورودی برای هر سلول، مشخصات آن سلول می باشد 
که ش��امل جرم سوخت، جرم غالف، جرم س��اختار ها، مساحت سطوح مربوطه و دماها می باشد. 

گروهی از داده های ورودی موردنیاز درزیر آمده است:

24-  Non Supporting Plate
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داده های ورودی سطوح محوری:
ورودی این بخش ش��امل مش��خصات طبقه بندی محوری س��لول، مرز ها و توزیع محوری قدرت 
می باشد. که این توزیع از مدارک نوترونیک نیروگاه بوشهر استخراج شده است و با توزیع محوری 
توان در کدRELAP یکس��ان است. در جدول6 این تقسیم توان بین سطوح محوری دارای توان 

آورده شده است.
شماره توان محوریشماره سطح محوری

۳0.0۵

40.07

۵0.1

60.1۵

70.1۹

80.1۹

۹0.1۵

100.10

جدول6.توزیع نسبی محوری توان

داده های ورودی حلقه های شعاعی:
ورودی این بخش شامل اطالعات موردنیاز برای تقسیم بندی قلب به سه حلقه شعاعی مختلف و 
انس��داد حلقه های شعاعی، مرز فوقانی ساختار های حرارتی و فاکتور های شعاعی قدرت برای هر 
رینگ می باش��د که برای رینگ 1 از تقس��یم میانگین توان دو قفسه سوخت حاوی سوخت های 
۵و6 سال از راکتور خارج شده، بر میانگین کلی توان دوازده قفسه سوخت، بدست می آید و برای 
رینگ 2 از تقسیم میانگین توان 10 قفسه سوختی که در این رینگ قرار دارند، بر میانگین توان 

کلی تمامی قفسه ها حساب شده است. در جدول 7 مقادیر حاصله آورده شده است.
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در خارج از کشور به دلیل تحریمات هسته ای موجود، ناگزیر به استفاده از نسخه قدیمی موجود 
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24-  Non Supporting Plate
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داده های ورودی سطوح محوری:
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توان نسبی شعاعیشماره حلقه شعاعی

0.08۹44رینگ اول

1.0747۵رینگ دوم

0.0رینگ سوم

جدول7. توزیع نسبی شعاعی توان

5.نتایج
RELAP5 5-1 نتایج شبیه سازی با

ابتدا نتایج حالت پایدار صورت گرفته است و سپس نتایج شبیه سازی حالت گذرا آورده شده است.
5-1-1 حالت پایا

برای شبیه س��ازی یک سیس��تم معموالً در ابتدا حالت پایا مدل می گردد و نتایج در این حالت 
بررس��ی می شود که نشان دهنده عملکرد درس��ت ورودی و مطابقت آن با سیستم واقعی است و 
س��پس به حالت گذار رفته و با تغییری در طراحی کد، نتایج حادثه ایجاد می گردد که با درست 

بودن حالت پایا، اعتماد به نتایج حالت گذرا منطقی تر خواهد بود.
در استخر سوخت مصرفی در حالت پایا، برداشت حرارت از سوخت های مصرفی  با خروج آب 
اس��تخر و ورود آب خنک تر با دمای ۳1۳ درجه کلوین به اس��تخر و نگه داش��تن دمای آب بین 
۳2۳ تا ۳4۳ کلوین، صورت می گیرد. وقتی مرتباً آب خنک گردد حرارت تولیدی ناشی از توان 
بازیافتی س��وخت های مصرف شده، دفع می گردد و سطح آب استخر با تنظیم دبی آب ورودی و 
خروجی اس��تخر بر 170 کیلوگرم برثانیه )مقدار مشاهده شده در گزارشات واقعی بوشهر( ثابت 

می ماند .
در شکل 7 دبی آب ورودی و خروجی به استخر مشخص شده است و در شکل 8 ثابت ماندن 

سطح آب استخر با تنظیم دبی قابل مشاهده است.
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شکل7. دبی آب ورودی و خروجی به استخر

شکل8. ثابت ماندن سطح آب استخر در حالت پایا

در ش��کل ۹ دمای آب اس��تخر در سه کانال: داغترین پایپ)که بیش��ترین توان تولیدی را در 
اس��تخر دارد(، در س��ردترین کانال و در کانال آب عبوری اطراف استخر، در 8 ارتفاع مختلف هر 
کانال رس��م ش��ده اس��ت که به دلیل وجود اتصاالت متعدد و جریانات عرضی در بین کانال ها ، 

تفاوت دمای زیادی بین کانال ها مشاهده نمی شود.
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شکل۹. دمای آب در 8 ارتفاع مختلف سوخت در سه کانال مختلف

5-1-2 حادثه
زمانی که برداش��ت حرارت از استخر سوخت مصرف ش��ده صورت نگیرد و آب خنک ورودی به 
اس��تخر متوقف گردد، ش��روع رخداد حادثه آغاز می گردد. به منظور مقایسه نتایج حالت حادثه 
با محاس��بات شبیه س��ازی صورت گرفته توس��ط روس ها برای نیروگاه بوش��هر، که در دو توان 
کل 1۹.48 و ۳.1۹ مگاوات انجام گرفته اس��ت)1۳(، این مقادیر به عنوان توان کل اس��تخر در 

شبیه سازی تعیین گردیده و در دوقسمت زیر ارائه می گردد.
5-1-2-1 حادثه در توان باالی سوخت های مصرفی استخر

پس از توقف دبی آب ورودی به اس��تخر، آب اس��تخر با گ��ردش طبیعی جریان همرفتی خنک 
می ش��ود اما این جریان برای خنک سازی مجموعه های سوخت داغ  با توان کلی 1۹.48مگاوات 
کافی نمی باش��د و دمای آب اس��تخر باال می رود تا به دمای اش��باع حدود ۳70کلوین می رسد و 
آنگاه ش��روع به تبخیر ش��دن می کند در شکل10 تغییرات دمای آب استخر قابل مشاهده است، 
کم کم آب باالی قفس��ه ها بخار ش��ده و قس��مت باالی قفس��ه ها توس��ط مخلوطی از بخار و هوا 
پوشانده می شود و دمای سوخت در این قسمت های سرازآب بیرون آورده به شدت زیاد می شود 
در ش��کل11 میزان کس��ر بخار تولیدی در باالترین قسمت از داغ ترین کانال حاوی سوخت های 
مصرف ش��ده نش��ان داده شده است. تا دمای قبل از شروع اکس��ایش غالف، پدیده های رخ داده 

67

برای س��وخت ها و افزایش دمای آنها درکد به درس��تی صورت می  گیرد ام��ا در دماهای باالتر از 
 RELAP۵ 1200کلوین دیگر واکنش های شیمیایی رخ داده در سوخت و تغییرات آن در  کد
در نظر گرفته نش��ده اس��ت و نتایج بعد از این دما قابل استناد نمی باشد و باید توالی حادثه را در 
کدMELCOR دنبال کرد. وقتی آب تا پایین قفس��ه ها تبخیر گردد، قفسه ها به صورت گردش 
طبیعی هوا خنک می ش��وند و شیب افزایش دمای سوخت ها کندتر خواهد بود اما وقتی تا نیمه 
قفسه ها حاوی آب است، این گردش هوا نمی تواند در بین قفسه ها برقرار گردد و افزایش دمای 
س��وخت با شدت بیشتری صورت می گیرد. در شکل 12 تغییرات دمای غالف در داغ ترین کانال 
در 8 ارتفاع مختلف سوخت با زمان نشان داده شده است و در شکل 1۳ نرخ تغییرات سطح آب 

در قفسه ها پس از زمان پایا را مشاهده می شود.

شکل10. تغییرات دمای آب استخردر 8 ارتفاع محوری داغ ترین کانال
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شکل11. کسر بخار تولیدی در باالترین زیر حجم داغ ترین کانال سوخت

شکل 12. دمای غالف در 8 ارتفاع مختلف داغ ترین کانال

69

شکل1۳. تغییرات سطح آب استخر با گذشت زمان

5-1-2-2 حادثه در توان پایین سوخت های مصرفی استخر
 در شرایطی که تمامی قفسه های استخر از سوخت مصرف شده پر باشد اما این سوخت ها مدت 
زمان طوالنی تری نسبت به حالت قبل از راکتور خارج شده باشند و توان بازیافتی آن ها به مرور 
زمان کمتر ش��ده باش��د به صورتی که توان کل اس��تخر ۳.1۹ مگاوات باشد، مدل سازی صورت 

گرفته است و نتایجی به صورت زیر حاصل گشته است:
در شکل14 تغییرات دمای آب در داغ ترین کانال ها در 8 ارتفاع محوری مختلف قابل مشاهده 
است که نسبت به حالت توان باال، مدت زمان بیشتری طول کشیده است تا دمای آب استخر به 

دمای اشباع برسد و تبخیراجباری آب استخر صورت گیرد. 
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شکل14.تغییرات دمای آب استخر در 8 ارتفاع محوری داغ ترین کانال

پس از قطع برداش��ت حرارت از آب استخر به دلیل وجود گردش طبیعی جریان همرفتی آب 
و توان کلی کم اس��تخر، س��وخت ها خنک می گردند و نرخ افزایش دمای آب اس��تخر کم بوده و 
پس از رسیدن به دمای اشباع)شکل14( شروع فرآیند تبخیر اجباری در آب استخر، با کم شدن 
سطح آب در این زمان) شکل 1۵(  قابل مشاهده است. در شکل 16 افزایش دمای غالف سوخت 

در قسمت هایی که عاری از آب شده است، را مالحظه می کنیم.  

شکل 1۵. تغییرات سطح آب استخر در حادثه با توان پایین

71

شکل 16. افزایش دمای غالف سوخت در داغ ترین کانال با گذشت زمان

MELCOR 5-2. نتایج شبیه سازی با
ابتدا نتایج حالت پایا وبررس��ی صحت نتایج صورت گرفته است و سپس نتایج شبیه سازی حالت 

گذرا آورده شده است.
5-2-1. حالت پایا

در ورودی برای  10000 ثانیه اول، برداش��ت حرارت از اس��تخر سوخت مصرفی صورت می گیرد 
و نتایج حالت پایا قابل مش��اهده اس��ت. همان گونه که در شکل 17مشخص است، آب خنک با 
دبی 170 کیلوگرم برثانیه وارد اس��تخر می شود و باهمین دبی از استخر خارج می گردد و سطح 
آب استخرکه در شکل 18 نشان داده شده است، تا این زمان ثابت می ماند. در شکل1۹  نمودار 
دمای غالف برحس��ب زمان رسم شده است که تا زمان پایا ،دمای غالف و دمای آب استخر بین 
دمای ۵0 تا 70 درجه سانتی گراد وابسته به ارتفاع محل قرارگیری غالف در استخر،  باقی مانده 

است.
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شکل 17. دبی آب ورودی و خروجی به استخر

شکل18. ثابت ماندن سطح آب استخر در حالت پایا

73

شکل1۹. دمای غالف در یکی از سلول های قلب و دمای آب استخر در آن حجم کنترل در حالت پایا

5-2-2. حادثه
در این حالت دبی آب خنک ورودی به اس��تخر قطع می گردد و در دو توان کلی 1۹.48 و ۳.1۹ 

مگاوات نتایج ذکر می گردد. 
5-2-2-1. حادثه در توان باالی سوخت های مصرفی استخر

ابتدا توان کلی س��وخت های مصرف شده در این حالت در شکل 20 مشاهده می گردد که مقدار 
1۹.48 مگاوات را نشان می دهد. 
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شکل 20. توان کل سوخت های مصرف شده در استخر

در شکل 21 دمای غالف سوخت  در سلول های مختلف قلب مشاهده می شود که در 10000ثانیه 
اول حالت پایا برقرار است و دمای غالف حدود۳۳۳کلوین می باشد پس از آن غالف تا دمای اشباع 
آب اس��تخر که حدود ۳70کلوین اس��ت داغ می شود و مدتی ثابت می ماند وبا تبخیر آب استخر 
از باالترین حجم کنترل )CV-210( دمای غالف ش��روع به زیاد ش��دن تا حداکثر حدود22۵0 
کلوین می کند و پس از این  در زمان 16۵000 ثانیه به بعد، از دست رفتن غالف سوخت ها شروع 
خواهد شد که با از دست دادن کامل غالف، سوخت ها به سمت صحفه نگه دارنده ریزش می کنند 
و گازهای تولید شده با باالرفتن دمای سوخت، وارد هوای اطراف استخر می شوند. پس از اکسید 
صحفه نگه دارنده با جنس اس��تیل، سوخت ها در حجم کنترل پایین استخر( CV-110( تجمع 
می یابند، این سوخت های تجمع یافته ترکیبات شیمیایی آن ها بسیار تغییر کرده است و عناصر 

مختلف به صورت گازی  وجامد)رسوب( به محیط اطراف داده اند.

75

شکل 21. دمای غالف در8 سلول ناحیه فعال سوخت

در شکل22 پایین آمدن سطح آب استخر با گذشت زمان در این حادثه را مشاهده می کنید.

شکل22. تغییرات سطح آب استخر با گذشت زمان
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غالف در دمای 127۳کلوین ش��روع به اکسید شدن می کند که این دما در داغ ترین سلول در 
حوالی زمان 16۵000 ثانیه رخ می دهد، از این زمان به بعد تولید هیدروژن ناشی از اکسید شدن 
زیرکونیوم غالف قابل مشاهده است و از آنجایی که اکسیداسیون فرآیندی گرمازا می باشد، مقدار 
توان مشخصی ناشی از اکسایش تولید می گردد که پس از شروع این فرآیند افزایش دمای غالف 
و کاهش س��طح آب اس��تخر به دلیل این توان مازاد افزایش می یابد. در ش��کل 2۳ توان ناشی از 

اکسیداسیون و در شکل 24 هیدروژن ناشی از اکسایش را می بینیم. 

شکل 2۳. توان ناشی از اکسیداسیون

شکل 24. کل تجمعی هیدروژن تولیدی ناشی از اکسایش غالف و استنلس استیل

77

پس از، از دس��ت رفتن غالف، جرم های آزاد شده ناشی از باالرفتن دمای سوخت، وارد محیط 
زیر محفظه ایمنی می گردند. در ش��کل  2۵ کل جرم های آزاد ش��ده و مقداری از این جرم ها که 

رادیو اکتیو هستند)نمودار قرمز( نشان داده شده است.

شکل 2۵. کل جرم های مواد آزادشده از سوخت ها و میزان مواد رادیواکتیو آن ها

5-2-2-2. حادثه در توان پایین سوخت های مصرفی استخر
توان در این حالت ۳.1۹ مگاوات در نظر گرفته ش��ده اس��ت که نسبت به حجم آب استخر توان 
پایینی است و مدت زمان بسیار بیشتری طول می کشد تا سطح آب استخر کم گردد و تغییرات 

محسوسی در درجه حرارت غالف سوخت با تبخیر آب استخر حاصل گردد. 
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شکل 26. توان کلی سوخت های مصرف شده در استخر

در شکل 27 تغییرات سطح آب استخر با گذشت زمان  مشاهده می شود .

شکل 27. تغییرات سطح آب استخر با گذشت زمان

79

6. بحث و نتیجه گیری
در این حادثه که با شکس��ت خط لوله ورودی آب خنک به اس��تخر، با فرض اینکه سایر خطوط 
جایگزین این خط نیز دچار مش��کل ش��ده باشند، دمای آب استخر ش��روع به باالرفتن می کند 
و با تبخیر، س��طح آب باالی قفس��ه ها کم می شود، در اینجا  سیس��تم های ایمنی تامین کننده 
آب اس��تخر و اس��پری ها نیز غیر فعال هس��تند. با گذش��ت زمان با س��ر از آب بیرون در آوردن 
مجموعه های س��وخت، دمای سوخت باال می رود و اکسایش غالف در حدود دمای 1200 درجه 
کلوین شروع می شود که تا حدود دمای 14۵0 کلوین بیشتر غالف اکسید شده و از بین می رود 
و پوششی برای سوخت ها وجود ندارد، تا این دما در RELAP۵ پیش می رویم اما پس از نابودی 
غالف و ش��روع ذوب سوخت ها دیگر جواب های RELAP۵  قابل اعتماد نیستند و برای ادامه ی 
توالی عواقب و مش��اهده ذوب مجموعه های سوخت به نتایج MELCOR  اتکا می کنیم که پس 
از از بین رفتن کامل غالف نش��ان می دهد که گازهای ناش��ی از باالرفتن دمای س��وخت با نبود 
غالف وارد محیط اطراف می گردند و س��وخت های آس��یب دیده بر روی صحفه نگه دارنده پایین 
قفس��ه های سوخت می ریزند و با اکس��ید شدن این صحفه استیلی س��وخت های مذاب در کف 
استخر تجمع می یابند. در کل هدف شبیه سازی این حادثه تا زمان  از بین رفتن سوخت می باشد 
وبرای رس��یدن به آن از رایج ترین کد های ترموهیدرولیکی موجود برای پیگیری روند این حادثه 

استفاده شده است. 
در ای��ن بخش به مقایس��ه نتایج کلی حاصل��ه از دو ک��د MELCOR و RELAP۵ پرداخته 
می شود و در آخر نتایج با گزارشی که مربوط به شبیه سازی این حادثه در استخر سوخت مصرفی 
 KORSAR PACKAGE ۹7 و-DYNAMIKA بوشهراست و توسط روس ها با کد های روسی

صورت گرفته است)1۳( مقایسه گردیده است.
شکل28 ثابت ماندن ارتفاع آب استخر در حالت پایا برای دو کد را در کنارهم نشان می دهد، 
که تا 104 ثانیه اول در دو کد برداش��ت حرارت از اس��تخر صورت می گی��رد و حالت پایا برقرار 

است.
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شکل 26. توان کلی سوخت های مصرف شده در استخر

در شکل 27 تغییرات سطح آب استخر با گذشت زمان  مشاهده می شود .

شکل 27. تغییرات سطح آب استخر با گذشت زمان
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شکل 28. ارتفاع آب استخر در حالت پایا در دوکد

در ش��کل 2۹ دمای آب اس��تخر در حالت پایا برای دو کد قابل مشاهده است که همواره باید 
بین ۵0تا 70درجه سانتی گراد   ) ۳2۳ تا ۳4۳ کلوین( باشد.

شکل 2۹. دمای آب استخر در حالت پایا در دو کد
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در شکل ۳0 تغییرات دمای آب استخر در حالت حادثه با توان 1۹.48 مگاوات برای دو حجم 
کنترل نسبتاً مشابه در دو کد  نشان داده شده است، که دمای آب حداکثر در دمای اشباع خود 

متناسب با فشارش، ثابت مانده است و آب استخر در حال تبخیر است.

شکل ۳0. تغییرات دمای آب استخر در شرایط حادثه در توان باال

در ش��کل های ۳1 تغییرات ارتفاع س��طح آب استخر در شرایط حادثه با توان باال، برای دو کد 
قابل مش��اهده اس��ت که زمانی را نش��ان می دهد که ارتفاع آب ازقس��مت باالی استخر تا پایین 
قفسه های سوخت، شروع به کم شدن می کند. اختالف سطح آب ناچیز مشاهده شده و اختالف 

دماهای بین ارتفاعات مختلف سوخت، در دو کد طبیعی است و ناشی از عواملی ازجمله: 
نودالیزه مختلف اعمال شده به دلیل مختلف بودن ماژول ها و بسته های شبیه سازی در دو کد، 

اختالف اندازه ها و ارتفاعات و اندازه گره بندی به کار رفته در دوکد)1۵(  
روش اعمال توان بس��ته های س��وخت در دوکد که در MELCOR به صورت در نظر گرفتن 
توان کلی برای تمامی مجموعه های سوخت موجود در استخر بوده است، اما در RELAP۵ توان 

هرقفسه سوخت به صورت مجزا محاسبه و در کد اعمال شده است. 
 MELCOR بالک در نظر گرفتن سوخت،غالف و سیال و انتقال )توازن( انرژی بین آنها در کد
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در مقایسه با حل معادالت انتقال حرارت دو بعدی برای غالف وسوخت و گپ و سیال به صورت 
مجزا در RELAP۵ با تعریف گره بندی مجزای هریک از اجزای سوخت در این کد عدم مدلسازی 
گپ بین س��وخت و غالف در کد ملکور تفاوت در نحوه انجام محاس��بات ترموهیدرولیک و بعضاً 

تفاوت در معادالت بکار رفته در دوکد می باشد)1۵(.

شکل ۳1. کاهش ارتفاع آب استخر با گذشت زمان در حادثه توان باال در دو کد

در شکل ۳2 تغییرات ارتفاع آب استخر با گذشت زمان در شرایط بروز حادثه در استخر، زمانی 
که توان کل مجموعه های س��وخت ۳.1۹ مگاوات باشد، مش��خص شده است که به دلیل پایین 
بودن توان نس��بت به حالت قبل مدت زمان زیادی طول می کش��د تا آب استخر به دمای اشباع 

برسد و ارتفاع سطح آب کاهش یابد.

83

شکل ۳2. تغییرات ارتفاع آب استخر در شرایط حادثه با توان پایین در دوکد

در شکل ۳۳ تغییرات دمای آب استخر در شرایط حادثه در توان پایین برای دو حجم کنترل 
نسبتاً مشابه در دو کد، قابل مشاهده است.

شکل۳۳. تغییرات دمای آب استخر در شرایط حادثه با توان پایین در دو کد
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در جدول 8 نتایج به دست آمده از دو کد ، با اطالعات در دسترس از شبیه سازی حادثه مشابه 
توس��ط روس ها)1۳( مقایس��ه گردیده است و در جدول ۹ نتایج حاصله  با پایان نامه ایی متعلق 
به دانش��گاه ش��یراز که در سال ۹2 به وسیله کد RELAP۵ و اس��تفاده از حل معادالت اساسی 
انتقال حرارت مربوطه، صورت گرفته اس��ت)14( ، مقایس��ه شده است، در این جدول با توجه به 
نمای کلی استخر که در شکل ۳ نمایش داده شد، زمانی که ارتفاع آب استخر به  12.۵۵ متری 
برس��د و حجم آب باالی قفس��ه های س��وخت به طور کامل تبخیر گردد، زمان اتمام آب استخر 

تلقی شده است. 

جدول 8. مقایسه نتایج حاصله از دوکد وگزارشات روس ها

جدول ۹. مقایسه نتایج حاصله از دوکد وپایان نامه مشابه

محاسباتRefپارامتر
MELCOR

محاسبات 
RELAP5

 Ref
RELAP5

درصد خطا 
با

RELAP5
درصد

درصد خطا
با

MELCOR 
 درصد

زمان به دمای اشباع 
رسیدن آب استخردر 

توان باال)ثانیه( 
7128676472۵486401.7۵.1

زمان به دمای اشباع 
رسیدن آب استخردر 

توان پایین)ثانیه( 
7۵0۹66۹017۵01276۳200.118

Refبا پارامتر
RELAP5

Ref با حل 
معادالت 

عددی

محاسبات 
MELCOR

محاسبات 
RELAP5

درصد خطا
با

RELAP5
درصد

درصد خطا
با

MELCOR
 درصد

زمان الزم برای تمام 
شدن تقریبی آب 

استخردر توان باال)ثانیه( 
۹۳600101۵۹212478611۳72۵1018

زمان الزم برای 
تمام شدن تقریبی 
آب استخردر توان 

پایین)ثانیه( 

6۵0082620۳8171804671۹62۵1۳.81۳
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6-2 پیشنهاد ها برای اقدامات آینده
عالقه من��دان به ادامه مطالعه درباره ی این موضوع می توانند با به دس��ت آوردن ش��ناخت کافی 
 MELCOR نسبت به سیستم استخر سوخت مصرفی، کاربرد های آن و تسلط کافی بر کد های
و RELAP۵ گره بن��دی جدی��دی برای سیس��تم در دو کد اس��تفاده کنند ب��ه گونه ایی که این 
گره بندی ه��ا جواب های مش��ابه تری در دو کد بدهد یا به عبارتی ت��الش در ارتقا گره بندی برای 

رسیدن به مطابقت بیشتر دو کد کنند.
میتوان با تغییر محل قرار گرفتن س��وخت ها در اس��تخر و اعمال همس��ایگی های مختلف با 
جابجایی س��وخت های با توان گوناگون در اس��تخر، تاثیر تغییر مکان س��وخت های مصرفی در 
زمان بن��دی پدیده های ناش��ی از حادث��ه  در مباحث ترموهیدرولیک و حتی نوترونیک بررس��ی 

گردد.
در این شبیه سازی، حادثه از دست رفتن خط برداشت حرارت از استخر یا به عبارتی شکسته 
شدن لوله ایی که آب خنک را وارد استخر می کند، مدل شده است. می توان در آینده حادثه ناشی 
از شکست یا شکافت در استخر مدل گردد، جلوگیری از گسترش عواقب این حادثه دشوارتر است 
زیرا در صورت بروز شکست در خطوط لوله برداشت حرارت و کم شدن سطح آب استخر و بخار 
ش��دن آب اس��تخر در محیط محفظه ایمنی، سیستم هایی از قبیل اسپری ها و مخازن تامین آب 
اضطراری، آب از دست رفته را به استخر باز می گردانند اما زمانی که استخر دارای شکافت گردد 
با ریختن آب به درون اس��تخر س��طح آب باالی قفسه ها ثابت نمی ماند و دوباره کاهش می یابد و 
از طرفی مس��اله نشت آب آلوده اس��تخر به بیرون نیز مطرح می گردد، در این حادثه حتی محل 
ش��کافت بوجود آمده در اس��تخر نیز در شبیه س��ازی وکنترل عواقب حادثه از اهمیت برخوردار 

است.
در کد های RELAP۵ و MELCOR معادالت انتقال حرارت وجرم های مختلفی برای تعریف 
مساله ترموهیدرولیکی وجود دارد که در این شبیه سازی از متداول ترین آنها استفاده شده است، 
در کارهای آینده می توان مطالعاتی در زمینه این مدل ها صورت گیرد و مناسب ترین آن ها برای 
شبیه س��ازی حادثه مشابه انتخاب گردد تا جواب ها به مقادیر واقعی نزدیک تر گردند. در کل در 
پروژه ه��ای کار با کد فرصت های زیادی برای ارتقا بخش��یدن به نتایج با بهبود ورودی کد وجود 

دارد.
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سنتز و بررسی خواص نانو کامپوزیت های جدید پلي آمیدی 
بر پایه نفتیل دی آمین و کاربرد برخی از آن ها در تهیه 

غشاءهای اسمز معكوس 

سید عزیزاله میرسمیعی1 ، دکتر خلیل فقیهی 2

چكیده
در بخش اول ابتدا سه مونومر اتر آمیني 2،7- بیس)4-آمینو فنوکسي( نفتالن a4، 2،2-بیس)4-)4-
آمینو فنوکسي(فنیل( پروپان b4 و 1،4-بیس)4-آمینو فنوکسي متیل( سیکلوهگزان c4 داراي قطعات 

تمام آروماتیک، شبه آروماتیک و آلیفاتیک-آروماتیک در دو مرحله به شرح زیر ساخته شدند:
در مرحله اول از واکنش دی اُل هاي 2،7-دي هیدروکسي نفتالن، 2،2-بیس)4-هیدروکسي( فنیل 
پروپان و 1،4-بیس)هیدروکسي متیل(س��یکلوهگزان با 4-فلوئورو1-نیترو بنزن در حضور کربنات 
پتاسیم به ترتیب محصوالت دي نیترو 2،7- بیس)4-نیترو فنوکسي(نفتالن، 2،2-بیس)4-)4-نیترو 
فنوکسي(فنیل( پروپان و 1،4-بیس)4-نیتروفنوکسي  متیل( سیکلوهگزان تهیه گردیدند. در مرحله 
دوم ترکیبات دي نیترو حاصله را در حضور پاالیوم احیاء نموده و آمین هاي متناظر 2،7- بیس)4-
آمینو فنوکسي(نفتالن، 2،2-بیس)4-)4-آمینو فنوکسي(فنیل( پروپان و 4-بیس )4-آمینوفنوکسي 

متیل( سیکلوهگزان حاصل گردیدند.
در بخش دوم به روش پلیمریزاس��یون یامازاکي، پلي)اتر-آمید(ها در حضور تري فنیل فس��فیت، 
پیریدی��ن و در حالل N-متیل2-پیریلیدون با دي اس��ید آروماتیک تهیه گردیدند. به منظور تهیه 
پلي)اتر-آمید( با راندمان باال، اثر پارامترهاي مختلف از جمله زمان واکنش، نس��بت و ترکیب وزني 
نمک و مقدار واکنشگرها برسي شدند و در شرایط بهینه پلي)اتر-آمید(ها تهیه گردیدند. همچنین به 
منظور مقایسه ساختار و خواص پلي)اتر-آمید(های مرحله قبل، با استفاده از آدیپیک اسید پلي)اتر-

1- دانشجوی مقطع دکتري شیمي)گرایش آلي( دانشگاه اراک
2- استاد دانشگاه اراک
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آمید(هاي جدید با زنجیره آلیفاتیک تهیه گردیدند. ساختار پلي)اتر-آمید(هاي حاصله از طریق طیف 
سنجي مادون قرمز )FT-IR(، رزونانس مغناطیس هسته اي )1H-NMR(، ویسکوزیته دروني، آنالیز 
عنصري تائید شدند و تست حاللیت، هدایت الکتریکي، آنالیز گرمایي و تست کششي پلي)اتر-آمید(

ها بررسي شد.

در بخش س��وم با اس��تفاده از نانولوله هاي کربني عامل دار حاوي گروه کربوکس��یلیک اس��ید و 
نانولوله ه��اي کربني عامل دار حاوي β-س��یکلو دکس��ترین بعنوان نان��و ذره، در ترکیب درصدهاي 
مختلف، نانوکامپوزیت هاي پلي)اتر-آمید(ي حاوی نانولوله هاي کربني عامل دار تهیه شدند. ساختار 
 ،)XRD( پراش پرتو ایکس ،)FT-IR( نانوکامپوزیت هاي تهیه شده از طریق طیف سنجي مادون قرمز
میکروسکوپ الکتروني روبشي )SEM( بررسي شد. همچنین خواص گرمایي نانوکامپوزیت ها از طریق 
آنالیز گرمایي وزن س��نجی و تست کشش��ي )Tensile testing( بررسي و با خواص پلي)اتر-آمید(
های اولیه مقایسه شد. برای کسب پارامترهاي مورد نیاز در کاربردهاي غشایي توجه به خواص و تنوع 

ساختاري پلي)اتر-آمید( داراي اهمیت ویژه بود. 
در بخ��ش چهارم پلی)اتر-آمید(ها بدلی��ل ویژگي هایي مثل: قابلیت عملک��رد انتخابي مطلوب، 
نفوذپذیري باال، استحکام فیزیکي-مکانیکي خوب، مقاومت دمایي و مقاومت باال در برابر مواد شیمیایي، 
فرآیند پذیری و حاللیت در حاللهای مرسوم آلی همچنین تخلخل در ساختار غشائي، بهبود میزان 
تراوش پذیري، کاهش گرفتگی غشاء و قابلیت کاربرد در تهیه غشاء اسمز معکوس مورد توجه ما قرار 
گرفتند. رفتارهاي غشایي پلي)اتر-آمید( و نانوکامپوزیت هاي مربوطه بررسي شد نتایج حاصله فالکس 

و دفع نمک مناسبی را براي پلي)اتر-آمید( تمام آروماتیک و نانوکامپوزیت هاي مربوطه نشان داد.
کلمات کلیدی: پلي)اتر-آمید(، نانوکامپوزیت، خواص، اسمز معکوس، غشاء
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مقدمه
س��ه دلیل عمده افزایش نیاز به تامین آب ش��یرین عبارت است از: رشد جمعیت، گرم شدن کره 
زمی��ن و همچنین وضعیت جغرافیاي آن. پیروان عقیده مالتوس1 معتقدند که »افزایش جمعیت 
به نسبت تصاعدي است، در حالي که افزایش مواد غذایي به نسبت عددي است«. با توجه به این 
واقعیت در سال هاي 1۹00 تا 1۹۹۵ میالدي در حالیکه جمعیت جهان دو برابر رشد داشت اما 
تقاضاي جهاني براي آب شیرین به میزان شش برابر افزایش یافت. این نیاز دو برابر بیشتر از رشد 
جمعیت مي باشد. این روند افزایش پس از سال 1۹۹۵ میالدي، بدلیل افزایش همزمان مصرف 
آب در اقتصادهاي نو ظهور و کاهش آب شیرین در دسترس، آلودگي و اثر تغییرات آب و هوایي، 
شتاب بیشتري گرفته است. براي بخش بزرگي از جمعیت جهان عدم دسترسي به آب آشامیدني 
و بهداشتي منشاء اصلي بیماري و مانعي بر سر راه رشد پایدار است. در قرن بیستم سرعت رشد 
جمعیت چهار برابر ش��ده است، در حالیکه نرخ مصرف آب ش��یرین نه برابر افزایش یافت است. 
انتظار مي رود تا سال 202۵ میالدي کشورهاي زیادي با بحران شدید آب مواجه شوند، که این 
مش��کل چندین برابر بحراني است که اکنون براي کمبود آب وجود دارد )شکل1-1(. بطور کلي 

انسان و طبیعت دو عامل اصلي مشکل آب مي باشند )1(.
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1-1 نیازهاي فعلي و برنامه آتي تامین آب شیرین
بس��یاري از کشورهاي در حال توسعه بدون مدیریت سیستم هاي فاضالب مناسب به سرعت در 
حال صنعتي ش��دن هستند و آلودگي آب را افزایش مي دهند در صورتي که براي جبران کمبود 
منابع آب و مش��کل فاضالب کمتر فکر کرده و راه حلی ندارند. به گفته سازمان بهداشت جهاني 
2/۵ میلیارد نفر )حدود 40 درصد از جمعیت جهان( به سیستم فاضالب دسترسي ندارند. ضمنا 
در تمامي اقتصادها وجود منابع آب شیرین پایدار صرفنظر از مقدار آن از اهمیت بسزایي برخوردار 
اس��ت. ممکن اس��ت در آینده با استفاده از سوخت هاي زیس��تي2 به منظور آبیاري محصوالت و 
س��اخت مصنوعات مختلف تقاضا براي آب شیرین به طور قابل توجهي افزایش  یابد. در بسیاري 
از موارد، منابع آب طبیعي به دلیل تغییرات آب و هوایي و بهره برداري زیاد روبه کاهش است، و 
راه حل هایي مانند حفاظت از آب و انتقال آب، و یا ساخت سدهاي جدید، براي مقابله با افزایش 

تقاضا کافي نیست. بنابراین بزرگ ترین چالش هاي امروزي عبارتند از:
 تامین آب آش��امیدني شیرین از آب ش��ور و یا آب دریا )که تا حد زیادي فراوان ترین منابع 

آب جهاني است( 
 فرآوري و بازیافت فاضالب 

مطابق ش��کل 1- 2 میزان ظرفیت آب ش��یرین کن ها در سراسر جهان از سال 2006 میالدي 
تا سال 2007 میالدي به نسبت 4۳ درصد افزایش یافته است و در مجموع ظرفیت نمک زدایي 

جهاني در سال 200۹ میالدي حدود m ۵0 میلیون افزایش یافته است.

شکل  1–2 -توزیع ظرفیت آب شیرین کن از 1۹60 تا 2016 میالدي

2- Biofuel
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1-1-1پیشرفت هاي جدید در تكنولوژي آب شیرین کن ها
آب شیرین کن ها، ابزاري براي حذف نمک و دیگر امالح معدني از آب دریا یا آب شور به منظور 
تامین آب خالص براي مصارف خانگي یا صنعتي مي باشند. در طي چند دهه گذشته، اختراعات 
جدید و تکنولوژي هاي زیادي در این زمینه توس��عه یافته است. فرآیندهاي تقطیر ناگهاني چند 
مرحله ايMSF( ۳(، تقطیر چند پارامتري4 )MED(، تراکم فشار بخار مکانیکي۵ )MVC(، تقطیر 
و همچنین شیرین س��ازی بر پایه اسمز معکوسRO( 6(، الکترودیالیز7 )ED( و نانوفیلتراسیون8 
)NF( از این دس��ته مي باش��ند. به دلیل سادگي و هزینه نس��بتا کم فن آوري اسمز معکوس در 
مقایسه با فرآیندهاي حرارتي بیش از ۵0 درصد آب شیرین کن هاي سرتاسر جهان از این تکنیک 
اس��تفاده مي کنند. به نظر مي رسد با پیشرفت تکنولوژي اسمز معکوس درحوزه هاي مواد غشائي 
و انرژي مصرفي، هزینه تولید آب خالص کاهش  یابد. بنابر این مطالعات صنعتي در این خصوص 
متمرکز شده است. مطابق اطالعات جهاني آب و انجمن بین الملي نمک زدایي امروزه در سرتاسر 
دنیا نزدیک به 1۹/8 بیلیون گالون آب تازه از آب  ش��یرین کن ها تولید مي ش��ود. همچنین صنعت 

غشایي، یک بخش بزرگ چند میلیارد دالري را تشکیل مي هد )شکل۳-1(.

شکل  1–۳- بازار فروش فن آوري آب شیرین کن

3- Multi -stage flash distillation
4- Multi -effect distillation
5- Mechanica vapor pressure compression
6- Reverse osmosis
7- Electrodialysis
8- Nanofiltration
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در تکنولوژي اس��مز معکوس از غش��اء۹ بعنوان مانعي بین دو فاز که قابلیت عبورپذیري انتخابي 
ب��راي یک یا چند جزء از فازها را دارد، اس��تفاده مي ش��ود. در عم��ل، چگونگي اثرگذاري حضور 
غشاء بر نحوه حرکت اجزاي مختلف در دو فاز کارآیي غشاء را تعیین مي کند. در مقایسه کارآیي 
دو غش��اء عمدتاً به دو عامل »ش��ار« یا فالکس10 و عبورپذیري انتخابي11 توجه مي شود. از لحاظ 
تئوري، غش��ائي با ش��ار عبوري باال و عملکرد انتخابي کامل بهترین گزینه است ولي روش هایي 
که تا کنون براي تصحیح عملکرد غش��اءها بکار رفته باعث بهبود یکي از عوامل کارآیي ش��ده در 
حالیک��ه پارامتر دیگر کاهش یافته اس��ت. بنابر این در عم��ل باید با توجه به هدف و پارامترهاي 

مورد نیاز در هر نوع جداسازي، تعادلي بین این دو عامل برقرار نمود.
در سطح جهاني بدلیل افزایش پیشرفت هاي مداوم فرآیند اسمز معکوس و توجه تجاري به این 
تکنولوژي سبب کاهش قابل توجهي در هزینه هاي تمام شده محصول شده است. این پیشرفت ها 
ش��امل بهبود در مواد غش��ائي و طراحي چیدمان12، طراحي فرآیند، پیش فرآوري آب ورودي و 
بازیاب��ي انرژي، یا کاهش مصرف انرژي اس��ت. نتایج مفید به طور کمي در قس��مت هاي )الف(، 
)ب( و )ج( )ش��کل 1-4( آورده شده است. طي ۳0 سال گذشته میزان نمک موجود در آب هاي 
ش��یرین افزایش یافته در حالیکه بدلیل استانداردهاي س��خت گیرانه آب آشامیدني میزان نمک 
عبوري مجاز هفت برابر کاس��ته شده اس��ت. مقاومت مکانیکي، بیولوژیکي و شیمیایي غشاهاي 
اس��مز معکوس همچنین نف��وذ پذیري آن ها افزایش یافته در حالیکه هزینه حجم آب ش��یرین 
تولید شده نسبت به سال 1۹78 میالدي بیش از 10 برابر کاسته شده است. با وجود تالش هاي 
پیوسته اي براي کاهش گرفتگي، قطبش غلظت همچنین افزایش فالکس، نفوذ پذیري و بازیافت 
 2 ۳-Kwhm ۳ 12 در دهه1۹70 میالدي به کمتر از-Kwhm انرژي مقدار انرژي مصرفي از
در س��ال 2006 میالدي کاهش یافت. س��هم غشاءهاي پلي آمیدي موجود براي اسمز معکوس و 
نانو فیلتراس��یون )NF( ۹1 درصد مي باشد. غشاءهاي الیاف توخالي1۳ استات سلولز نامتقارن در 
جایگاه دوم قرار دارد. گرچه غشاءهاي استات سلولز داراي مقاومت عالي در برابر کلر هستند، زیرا 
کلر براي توقف رشد میکرو ارگانیسم ها و جلبک ها تزریق مي شود، اما غشاءهاي پلي آمیدي داراي 
دفع نمک و فشار نیرو محرک باالتري مي باشند. در بازار آب شیرین کن ها فاکتورهاي زیادي موثر 

است، اما سه فاکتور عمده: آلودگي، جمعیت و پیشرفت بیشتر تاثیر گذاري را دارند.

9- Membrane
10- Flux
11- Selectivity
12-  Module design
13- Hollow fibre membranes
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شکل  1–4- )الف( بهبود در دفع نمک، )ب( کاهش قیمت غشاء و )ج( کاهش در انرژي مصرفي

1-1-2 فرآیندهاي واحد اسمز معكوس
یک سیس��تم اسمز معکوس معمولي ش��امل چهار فرآیند اصلي: پیش فرآوري، پمپاژ با فشار باال، 

جداسازي نمک و فرآوري تکمیلي مي باشد.
1-1-3 انواع غشاء

غشاءها، باتوجه به گستره وسیع ساختاري، مي توانند در انواع فرآیندهاي جداسازي و خالص سازي 
به  کار گرفته شوند. در این زمینه مي توان به موضوعاتي مانند جداسازي مخلوط گازها و بخارات14، 
مایع��ات امتزاج پذیر، ذرات جامد از فاز مایع )فیلتراس��یون( و یا اس��تخراج حالل از یک محلول 
)اس��مز معکوس( اشاره کرد. این گستره وس��یع کاربردي موجب  شده مواد و روش هاي مختلفي 

14- Gas-separation
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که تا کنون براي تصحیح عملکرد غش��اءها بکار رفته باعث بهبود یکي از عوامل کارآیي ش��ده در 
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بازیاب��ي انرژي، یا کاهش مصرف انرژي اس��ت. نتایج مفید به طور کمي در قس��مت هاي )الف(، 
)ب( و )ج( )ش��کل 1-4( آورده شده است. طي ۳0 سال گذشته میزان نمک موجود در آب هاي 
ش��یرین افزایش یافته در حالیکه بدلیل استانداردهاي س��خت گیرانه آب آشامیدني میزان نمک 
عبوري مجاز هفت برابر کاس��ته شده اس��ت. مقاومت مکانیکي، بیولوژیکي و شیمیایي غشاهاي 
اس��مز معکوس همچنین نف��وذ پذیري آن ها افزایش یافته در حالیکه هزینه حجم آب ش��یرین 
تولید شده نسبت به سال 1۹78 میالدي بیش از 10 برابر کاسته شده است. با وجود تالش هاي 
پیوسته اي براي کاهش گرفتگي، قطبش غلظت همچنین افزایش فالکس، نفوذ پذیري و بازیافت 
 2 ۳-Kwhm ۳ 12 در دهه1۹70 میالدي به کمتر از-Kwhm انرژي مقدار انرژي مصرفي از
در س��ال 2006 میالدي کاهش یافت. س��هم غشاءهاي پلي آمیدي موجود براي اسمز معکوس و 
نانو فیلتراس��یون )NF( ۹1 درصد مي باشد. غشاءهاي الیاف توخالي1۳ استات سلولز نامتقارن در 
جایگاه دوم قرار دارد. گرچه غشاءهاي استات سلولز داراي مقاومت عالي در برابر کلر هستند، زیرا 
کلر براي توقف رشد میکرو ارگانیسم ها و جلبک ها تزریق مي شود، اما غشاءهاي پلي آمیدي داراي 
دفع نمک و فشار نیرو محرک باالتري مي باشند. در بازار آب شیرین کن ها فاکتورهاي زیادي موثر 

است، اما سه فاکتور عمده: آلودگي، جمعیت و پیشرفت بیشتر تاثیر گذاري را دارند.
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1-1-2 فرآیندهاي واحد اسمز معكوس
یک سیس��تم اسمز معکوس معمولي ش��امل چهار فرآیند اصلي: پیش فرآوري، پمپاژ با فشار باال، 

جداسازي نمک و فرآوري تکمیلي مي باشد.
1-1-3 انواع غشاء

غشاءها، باتوجه به گستره وسیع ساختاري، مي توانند در انواع فرآیندهاي جداسازي و خالص سازي 
به  کار گرفته شوند. در این زمینه مي توان به موضوعاتي مانند جداسازي مخلوط گازها و بخارات14، 
مایع��ات امتزاج پذیر، ذرات جامد از فاز مایع )فیلتراس��یون( و یا اس��تخراج حالل از یک محلول 
)اس��مز معکوس( اشاره کرد. این گستره وس��یع کاربردي موجب  شده مواد و روش هاي مختلفي 

14- Gas-separation
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براي ساخت غشاء به کار رود. 
از لحاظ منشاء شکل گیري، غشاءها به دو گروه عمده تقسیم مي شوند:

 غشاءهاي بیولوژیکي1۵
 غشاءهاي سنتزي16

تداوم حیات در کره زمین مس��تلزم وجود غشاءهاي بیولوژیکي است؛ اما از آنجا که ساختار و 
توان عملکرد این غشاءها با غشاءهاي سنتزي متفاوت است، بررسي این غشاءها به طور جداگانه 

در بخش هاي آتي بررسي مي شود. 
 غشاءهاي سنتزي خود به دو زیر گروه طبقه بندي مي شوند:

 غشاءهاي آلي17 )پلیمري(
 غشاءهاي غیرآلي18 )معدني(

 1-1-4 غشاءهاي کامپوزیتي فیلم نازک پلي آمیدي
غش��اءهاي پلي آمیدي مهمترین گروه از این غش��اءها مي باش��ند و به طور گسترده اي در اسمز 
معکوس استفاده مي ش��وند. پژوهش هاي انجام شده براي تهیه غش��اءهاي پلي آمیدي نامتقارن 
تمام الیه اي محدود بوده در حالیکه غش��اءهاي پلي آمیدي الیاف توخالي ریز با گروه هاي جانبي 
سولفونیک اسید یکي از با ارزش ترین غشاءها مي باشند، که توسط هوهن و ریچارد1۹ توسعه یافت 
و در ش��رکت دپونت تجاري گردید. کارآیي این غش��اء به خوبي غشاءهاي اسمز معکوس استات 
س��لولزي مرسوم بود، اما هنگام استفاده طوالني مدت در معرض کلر آسیب پذیر بود، که این امر 
سبب شد شرکت دپونت از آن صرف نظر کند. بعد از تکامل غشاءهاي کامپوزیتي فیلم الیه نازک 

)TFC( توسط کادوت، پژوهش هاي گسترده اي در زمینه این نوع غشاءها ادامه یافت.
غش��اءهاي کامپوزیتي فیلم الیه نازک پلي آمیدي بر روي بس��تر متخلخلي از پلي استر  )اغلب 
پلي س��ولفون(، به عنوان ساپورت مکانیکي، ریخته گري مي ش��ود. الیه فعال پلي آمید با اتصاالت 
عرضي به شکل فیلم نازکي روي الیه متخلخل ترسیب مي شود. مزیت غشاءهاي کامپوزیتي فیلم 
الیه نازک در مقایسه با غشاءهاي نامتقارن تمام الیه اي، امکان بهینه سازي هر یک از اجزاء آن 
مي باشد. تحقیقات بر روي این غشاءها در زمینه انتخاب بستر و اصالح آن به منظور بهینه کردن 

فیلم نازک منجر به افزایش نفوذ پذیري، دفع نمک و پایداري در برابر رسوب شد.

15- Biological
16- Synthetic
17- Polymeric-Membrane
18- Inorganic-Membrane
19- Hoehn and Richter
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1-1-5 برخي غشاء هاي جدید اسمز معكوس در آب شیرین کن
اخیرا پیش��رفت  در فن آوري نانو موجب توسعه مواد با س��اختار نانو شده است، که پایه و اساس 
غشاءهاي اسمز معکوس جدید مي باشند. در این زمینه لي و وانگ20 غشاءهاي معدني و غشاءهاي 
نانو کامپوزیت الیه نازک را بررسي کردند، در حالي که موتر و الیملچ21 چشم انداز غشاءهاي نانو 
تیوب کربني با فالکس باال را مورد بحث قرار دادند. این بخش بر قابلیت ساخت غشاءهاي اسمز 
معکوس به صورت تجاري متمرکز شده، ضمناً در خصوص ساختار غشاءهاي پلیمري سنتز شده 
به روش هاي جدید، غش��اءهاي مشتقات نانو کربن متخلخل و غشاءهاي بیومي متیک22 )سنتز از 

طریق الگوي طبیعي( نیز بحث شده است.
1-2 نانو کامپوزیت هاي پلیمري

در چند دهه اخیر توجه بس��یار زیادي به نانوکامپوزیت هاي آلي‐معدني در عرصه علم و صنعت 
ش��ده است. دلیل این امر افزودن مقادیر بس��یار کم افزودني ها و پرکننده هایي، مانند خاک رس 
در مقیاس نانومتر در مقایس��ه با کامپوزیت هاي عادي اس��ت، که موجب بهبود خواص حرارتي و 
مکانیکي آنها مي ش��ود. بهبود این خواص، زماني که ذرات به صورت پراکنش��ِي الیه اي در بستر 
پلیمر پراکنده شوند، به حداکثر ممکن مي رسد؛ زیرا این مواد با هم خواص هم افزایي2۳ غیرقابل 

انتظاري ارائه مي دهند.
یکي از این حالت ها، اس��تفاده از صفحات معدني از جنس الیه هاي س��یلیکاتي است. این مواد 
بهب��ود قابل توجهي در خواص مکانیکي، کاهش عبورپذیري، کاهش قابلیت آتش گیري، تخریب 
حرارت��ي و محیط��ي پلیمرها را موجب مي ش��ود. با افزودن درصد ناچی��زي از این مواد مدول و 
اس��تحکام بس��یار باال و مقاومت حرارتي و جذبي باور نکردني حاصل مي ش��ود. همچنین توانایي 

تخریب پلیمرهاي زیست تخریب پذیر24 نیز با حضور خاک رس )کلي2۵( افزایش مي یابد.
1-2-1 مزایاي نانوکامپوزیت هاي پلیمري

به طور خالصه مي توان مزایاي این گونه کامپوزیت ها را به صورت زیر بیان کرد:
1- خواص مکانیکي بهتر در مقایس��ه با کامپوزیت ها عادي )تقویت در نانوکامپوزیت ها بیشتر 

دوجهتي است تا تک جهتي(

20- Li and Wang
21- Mauter and Elimelech
22- Biomimetic 
23- Synergistic
24-  Biodegradable
25-  Clay
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براي ساخت غشاء به کار رود. 
از لحاظ منشاء شکل گیري، غشاءها به دو گروه عمده تقسیم مي شوند:
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در بخش هاي آتي بررسي مي شود. 
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 غشاءهاي آلي17 )پلیمري(
 غشاءهاي غیرآلي18 )معدني(

 1-1-4 غشاءهاي کامپوزیتي فیلم نازک پلي آمیدي
غش��اءهاي پلي آمیدي مهمترین گروه از این غش��اءها مي باش��ند و به طور گسترده اي در اسمز 
معکوس استفاده مي ش��وند. پژوهش هاي انجام شده براي تهیه غش��اءهاي پلي آمیدي نامتقارن 
تمام الیه اي محدود بوده در حالیکه غش��اءهاي پلي آمیدي الیاف توخالي ریز با گروه هاي جانبي 
سولفونیک اسید یکي از با ارزش ترین غشاءها مي باشند، که توسط هوهن و ریچارد1۹ توسعه یافت 
و در ش��رکت دپونت تجاري گردید. کارآیي این غش��اء به خوبي غشاءهاي اسمز معکوس استات 
س��لولزي مرسوم بود، اما هنگام استفاده طوالني مدت در معرض کلر آسیب پذیر بود، که این امر 
سبب شد شرکت دپونت از آن صرف نظر کند. بعد از تکامل غشاءهاي کامپوزیتي فیلم الیه نازک 

)TFC( توسط کادوت، پژوهش هاي گسترده اي در زمینه این نوع غشاءها ادامه یافت.
غش��اءهاي کامپوزیتي فیلم الیه نازک پلي آمیدي بر روي بس��تر متخلخلي از پلي استر  )اغلب 
پلي س��ولفون(، به عنوان ساپورت مکانیکي، ریخته گري مي ش��ود. الیه فعال پلي آمید با اتصاالت 
عرضي به شکل فیلم نازکي روي الیه متخلخل ترسیب مي شود. مزیت غشاءهاي کامپوزیتي فیلم 
الیه نازک در مقایسه با غشاءهاي نامتقارن تمام الیه اي، امکان بهینه سازي هر یک از اجزاء آن 
مي باشد. تحقیقات بر روي این غشاءها در زمینه انتخاب بستر و اصالح آن به منظور بهینه کردن 

فیلم نازک منجر به افزایش نفوذ پذیري، دفع نمک و پایداري در برابر رسوب شد.

15- Biological
16- Synthetic
17- Polymeric-Membrane
18- Inorganic-Membrane
19- Hoehn and Richter
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1-1-5 برخي غشاء هاي جدید اسمز معكوس در آب شیرین کن
اخیرا پیش��رفت  در فن آوري نانو موجب توسعه مواد با س��اختار نانو شده است، که پایه و اساس 
غشاءهاي اسمز معکوس جدید مي باشند. در این زمینه لي و وانگ20 غشاءهاي معدني و غشاءهاي 
نانو کامپوزیت الیه نازک را بررسي کردند، در حالي که موتر و الیملچ21 چشم انداز غشاءهاي نانو 
تیوب کربني با فالکس باال را مورد بحث قرار دادند. این بخش بر قابلیت ساخت غشاءهاي اسمز 
معکوس به صورت تجاري متمرکز شده، ضمناً در خصوص ساختار غشاءهاي پلیمري سنتز شده 
به روش هاي جدید، غش��اءهاي مشتقات نانو کربن متخلخل و غشاءهاي بیومي متیک22 )سنتز از 

طریق الگوي طبیعي( نیز بحث شده است.
1-2 نانو کامپوزیت هاي پلیمري

در چند دهه اخیر توجه بس��یار زیادي به نانوکامپوزیت هاي آلي‐معدني در عرصه علم و صنعت 
ش��ده است. دلیل این امر افزودن مقادیر بس��یار کم افزودني ها و پرکننده هایي، مانند خاک رس 
در مقیاس نانومتر در مقایس��ه با کامپوزیت هاي عادي اس��ت، که موجب بهبود خواص حرارتي و 
مکانیکي آنها مي ش��ود. بهبود این خواص، زماني که ذرات به صورت پراکنش��ِي الیه اي در بستر 
پلیمر پراکنده شوند، به حداکثر ممکن مي رسد؛ زیرا این مواد با هم خواص هم افزایي2۳ غیرقابل 

انتظاري ارائه مي دهند.
یکي از این حالت ها، اس��تفاده از صفحات معدني از جنس الیه هاي س��یلیکاتي است. این مواد 
بهب��ود قابل توجهي در خواص مکانیکي، کاهش عبورپذیري، کاهش قابلیت آتش گیري، تخریب 
حرارت��ي و محیط��ي پلیمرها را موجب مي ش��ود. با افزودن درصد ناچی��زي از این مواد مدول و 
اس��تحکام بس��یار باال و مقاومت حرارتي و جذبي باور نکردني حاصل مي ش��ود. همچنین توانایي 

تخریب پلیمرهاي زیست تخریب پذیر24 نیز با حضور خاک رس )کلي2۵( افزایش مي یابد.
1-2-1 مزایاي نانوکامپوزیت هاي پلیمري

به طور خالصه مي توان مزایاي این گونه کامپوزیت ها را به صورت زیر بیان کرد:
1- خواص مکانیکي بهتر در مقایس��ه با کامپوزیت ها عادي )تقویت در نانوکامپوزیت ها بیشتر 

دوجهتي است تا تک جهتي(

20- Li and Wang
21- Mauter and Elimelech
22- Biomimetic 
23- Synergistic
24-  Biodegradable
25-  Clay
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2- افزایش پایداري حرارتي و خود خاموش شوندگي
۳- ممانعت از نفوذ گازهایي مانند اکس��یژن، بخار آب، هلیم، دي اکس��ید کربن و بخارات آلي 

مانند اتیل استات )به دلیل تشکیل مسیر متخلخل و پرپیچ و خم حاصل از حضور خاک رس(
4- افزایش سرعت تخریب پلیمرهاي زیست تخریب پذیر 

۵-اس��تفاده در سیستم هاي خاص براي مطالعه حالت ترمودینامیکي زنجیره هاي پلیمري، که 
براي بسیاري از صنایع مانند پوشاک، چسب سازي و کاتالیست مهم است.

با استفاده از نانوتکنولوژي مي توان موادي با استحکام باال و سبک مقاوم در برابر حرارت، سایش، 
فشار کششي، بعنوان مواد اولیه در صنایع الکترونیک، بیوتکنولوژي وصنایع دیگر تهیه کرد. تهیه 
قطعات ساختماني در ابعاد نانو و ترکیب دقیق و چیدن آنها در ساختارهاي بزرگ تر، که خواص 
بیولوژیکي، الکترونیکي، مکانیکي و حرارتي دارند، ممکن خواهد شد. این مواد روش هاي جدیدي 

براي ساخت محصوالت شیمیایي و دارویي ارائه کرده اند.
1-2-2 کاربردها

ب��راي نانوتکنول��وژي یا نانوفناوري، کاربردهایي را در حوزه ه��اي مختلف از جمله صنایع غذایي، 
تش��خیص پزش��کي، بیوتکنولوژي، رایانه، ارتباطات، حمل و نقل، انرژي، محیط زیس��ت، مواد و 
هوافضا برشمرده اند. عالوه بر زمینه هاي فوق از این مواد در زمینه هاي زیر نیز استفاده مي کنند:

1-2-3 خواص نانو لوله هاي کربني 
ب��ه عنوان نوع جدیدي از مواد کربني، نانو لوله هاي کربن��ي داراي برخي خواص منحصر به فرد 
هس��تند که بس��یار متفاوت از موادي با مقیاس معمولي و سایر انواع نانو ذرات مي باشند. خواص 
آن ها سبب شده که انتخابي ایده الي براي بسیاري از کاربردها در فناوري و صنعت باشند. در این 

بخش به برخي از خواص مهم و کاربردي نانو لوله هاي کربني اشاره مي شود. 
1-2-3-1خواص الكتریكي 

خ��واص الکتریکي منحص��ر به فرد نانو لوله هاي کربني تا حد زیادي از ماهیت یک بعدي آن ها و 
س��اختار الکترونیکي عجیب و غریب گرافیت به دست آمده است. آن ها مقاومت الکتریکي بسیار 
پایی��ن دارن��د. مقاومت الکتریکي زماني اتفاق مي افتد که یک الکترون با نقص هایي در س��اختار 

کریستالي ماده اي که از آن مي گذرد، روبه رو شود. 
1-2-3-2 خواص حرارتي 

موادي که پایه کربني دارند مانند الماس و گرافیت، باالترین هدایت حرارتي را در مقایسه با همه 
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مواد ش��ناخته شده دیگر دارند. به همین دلیل از نخستین سال هاي کشف نانو لوله هاي کربني، 
تحقیقاتي در مورد خواص حرارتي آن  ها آغاز ش��د. در نتیجه مش��خص شد که نانو لوله هاي تک 
دیواره هدایت گرمایي بیش��تر یا برابر با الماس دارن��د. در واقع، نانولوله ها هدایت گرمایي خوبي 
در راس��تاي طولش��ان دارند؛ در حالي که در راستاي عرض لوله، عایق حرارت اند و به این ترتیب 

مي توانند گرما را از مسیرهاي هدایت شده انتقال دهند. 
1-2-3-3 خواص مكانیكي 

با در نظر گرفتن این که نانولوله ها چگالي وزني پایین )gr/cm۳ 1/4-1/۳( دارند، استحکام ویژه 
آن ها در میان تمام مواد شناخته شده، بهترین است. این استحکام بر گرفته از پیوندهاي حاصل 
از هیبریداسیون sp2 بین اتم هاي کربن است. نانولوله ها به دلیل طول بسیار زیادشان از قابلیت 
انعط��اف پذیري باالی��ي برخوردارند. هم چنین نانولوله ها مقاومت کشش��ي )حدود Gpa 6۳( و 
ضریب کشساني )حدود Gpa 1( بسیار باالیي دارند. در حالت فشار و به هم فشردگي، استحکام 
نانولوله ها به دلیل س��اختار درون تهي آن ها، کمتر اس��ت. به طور کلي مي توان گفت بیشتر این 
خواص مکانیکي شگفت انگیز به خاطر ساختار شش ضلعي دیواره نانو لوله هاي کربني و ساختار 

لوله اي آن ها است که بستگي نسبي به قطرشان دارد.
1-2-3-4 خواص شیمیایي

به دلیل وجود انحنا و قوس��ي ش��کل بودن س��طح نانولوله ها، این مواد از واکنش پذیري بهتري 
نسبت به یک صفحه گرافیتي برخوردارند. واکنش پذیري نانولوله ها به دلیل به هم ریختن توازن 
p داخلي سطح  p آن ها در اثر انحناي سطحي ایجاد مي شود، یعني اوربیتال هاي  اوربیتال هاي 
با یکدیگر هم پوش��اني کرده و به خاطر نیروي دافعه بین اوربیتال ها حجم آن ها کاهش مي یابد. 
p سطح از هم، حجم آن افزایش یافته و فعالیت  از طرف دیگر به خاطر دور شدن اوربیتال هاي
ش��یمیایي سطح بیروني نانولوله بیشتر مي شود. به همین دلیل از نظر واکنش پذیري شیمیایي، 
ج��داره و دیواره نانو لوله هاي کربني متفاوت مي باش��ند، بنابراین نان��و لوله هاي با قطر کمتر، به 
دلیل انحناي س��طحي بیشتر از واکنش پذیري بیشتري برخوردارند. تعدیل شیمیایي پیوندهاي 
کوواالنس��ي در دیواره و یا جداره نیز امکان پذیر مي باش��د، مثاًل مي توان قابلیت حل ش��دن نانو 
لوله هاي کربني در حالل هاي مختلف را به این ترتیب کنترل کرد. الزم به ذکر است که در این 

پروژه با توجه به این خاصیت توانسته ایم نانولوله چند دیواره را عامل دار کنیم.
1-3 پلي آمیدها

پلي آمیدها بعنوان اولین الیاف کامال سنتزي در سال 1۹۳4 میالدي توسط شیمیدان آمریکایي 
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4- افزایش سرعت تخریب پلیمرهاي زیست تخریب پذیر 
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براي بسیاري از صنایع مانند پوشاک، چسب سازي و کاتالیست مهم است.

با استفاده از نانوتکنولوژي مي توان موادي با استحکام باال و سبک مقاوم در برابر حرارت، سایش، 
فشار کششي، بعنوان مواد اولیه در صنایع الکترونیک، بیوتکنولوژي وصنایع دیگر تهیه کرد. تهیه 
قطعات ساختماني در ابعاد نانو و ترکیب دقیق و چیدن آنها در ساختارهاي بزرگ تر، که خواص 
بیولوژیکي، الکترونیکي، مکانیکي و حرارتي دارند، ممکن خواهد شد. این مواد روش هاي جدیدي 

براي ساخت محصوالت شیمیایي و دارویي ارائه کرده اند.
1-2-2 کاربردها

ب��راي نانوتکنول��وژي یا نانوفناوري، کاربردهایي را در حوزه ه��اي مختلف از جمله صنایع غذایي، 
تش��خیص پزش��کي، بیوتکنولوژي، رایانه، ارتباطات، حمل و نقل، انرژي، محیط زیس��ت، مواد و 
هوافضا برشمرده اند. عالوه بر زمینه هاي فوق از این مواد در زمینه هاي زیر نیز استفاده مي کنند:

1-2-3 خواص نانو لوله هاي کربني 
ب��ه عنوان نوع جدیدي از مواد کربني، نانو لوله هاي کربن��ي داراي برخي خواص منحصر به فرد 
هس��تند که بس��یار متفاوت از موادي با مقیاس معمولي و سایر انواع نانو ذرات مي باشند. خواص 
آن ها سبب شده که انتخابي ایده الي براي بسیاري از کاربردها در فناوري و صنعت باشند. در این 

بخش به برخي از خواص مهم و کاربردي نانو لوله هاي کربني اشاره مي شود. 
1-2-3-1خواص الكتریكي 

خ��واص الکتریکي منحص��ر به فرد نانو لوله هاي کربني تا حد زیادي از ماهیت یک بعدي آن ها و 
س��اختار الکترونیکي عجیب و غریب گرافیت به دست آمده است. آن ها مقاومت الکتریکي بسیار 
پایی��ن دارن��د. مقاومت الکتریکي زماني اتفاق مي افتد که یک الکترون با نقص هایي در س��اختار 

کریستالي ماده اي که از آن مي گذرد، روبه رو شود. 
1-2-3-2 خواص حرارتي 

موادي که پایه کربني دارند مانند الماس و گرافیت، باالترین هدایت حرارتي را در مقایسه با همه 
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مواد ش��ناخته شده دیگر دارند. به همین دلیل از نخستین سال هاي کشف نانو لوله هاي کربني، 
تحقیقاتي در مورد خواص حرارتي آن  ها آغاز ش��د. در نتیجه مش��خص شد که نانو لوله هاي تک 
دیواره هدایت گرمایي بیش��تر یا برابر با الماس دارن��د. در واقع، نانولوله ها هدایت گرمایي خوبي 
در راس��تاي طولش��ان دارند؛ در حالي که در راستاي عرض لوله، عایق حرارت اند و به این ترتیب 

مي توانند گرما را از مسیرهاي هدایت شده انتقال دهند. 
1-2-3-3 خواص مكانیكي 

با در نظر گرفتن این که نانولوله ها چگالي وزني پایین )gr/cm۳ 1/4-1/۳( دارند، استحکام ویژه 
آن ها در میان تمام مواد شناخته شده، بهترین است. این استحکام بر گرفته از پیوندهاي حاصل 
از هیبریداسیون sp2 بین اتم هاي کربن است. نانولوله ها به دلیل طول بسیار زیادشان از قابلیت 
انعط��اف پذیري باالی��ي برخوردارند. هم چنین نانولوله ها مقاومت کشش��ي )حدود Gpa 6۳( و 
ضریب کشساني )حدود Gpa 1( بسیار باالیي دارند. در حالت فشار و به هم فشردگي، استحکام 
نانولوله ها به دلیل س��اختار درون تهي آن ها، کمتر اس��ت. به طور کلي مي توان گفت بیشتر این 
خواص مکانیکي شگفت انگیز به خاطر ساختار شش ضلعي دیواره نانو لوله هاي کربني و ساختار 

لوله اي آن ها است که بستگي نسبي به قطرشان دارد.
1-2-3-4 خواص شیمیایي

به دلیل وجود انحنا و قوس��ي ش��کل بودن س��طح نانولوله ها، این مواد از واکنش پذیري بهتري 
نسبت به یک صفحه گرافیتي برخوردارند. واکنش پذیري نانولوله ها به دلیل به هم ریختن توازن 
p داخلي سطح  p آن ها در اثر انحناي سطحي ایجاد مي شود، یعني اوربیتال هاي  اوربیتال هاي 
با یکدیگر هم پوش��اني کرده و به خاطر نیروي دافعه بین اوربیتال ها حجم آن ها کاهش مي یابد. 
p سطح از هم، حجم آن افزایش یافته و فعالیت  از طرف دیگر به خاطر دور شدن اوربیتال هاي
ش��یمیایي سطح بیروني نانولوله بیشتر مي شود. به همین دلیل از نظر واکنش پذیري شیمیایي، 
ج��داره و دیواره نانو لوله هاي کربني متفاوت مي باش��ند، بنابراین نان��و لوله هاي با قطر کمتر، به 
دلیل انحناي س��طحي بیشتر از واکنش پذیري بیشتري برخوردارند. تعدیل شیمیایي پیوندهاي 
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واالس هیوم کاروترز26 که در آن زمان در شرکت دوپونت کار مي کرد ساخته شد. شرکت دوپونت 
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بطوریکه به عنوان الیاف س��نتزي در تهیه لباس، نخ الس��تیک، فرش و طناب استفاده مي شوند. 
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کاربره��اي متنوع پلي آمیدها به خاطر خواص آنها اعم از دوام مکانیکي عالي، مقاومت در مقابل 

حالل ها و عوامل شیمیایي، قدرت کششي خوب و قابلیت کشساني مناسب مي باشد. 
1-3-1 برخي روشهاي سنتز پلي آمیدها

1-3-1-1 آمید دار شدن اسیدهاي دوعاملي با دي آمین ها
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تعادل استري شدن اسید استیک با الکل هاي آلیفاتیک در دماي oC 1۵۵ تقریبا 7۵-6۵ درصد 
تبدیل انجام مي گیرد، درصورتیکه بهنگام تش��کیل پلي آمیدها از نمک آمونیم حاصل از واکنش 
دي آمین ها با دي اس��یدهاي کربوکسیلیک میزان تبدیل تقریبا ۹0-80 درصد مي باشد )شکل 

.)۵-1

شکل  1–۵- واکنش دي آمین ها با دي اسیدهاي کربوکسیلیک

1-3-1-2 آمید دار شدن دي استرها با دي آمین ها 
یکي از روش هاي تهیه پلي آمیدها، آمینولیز استرهاي فعال مي باشد )شکل 1-6(. این روش در 

مواردي به استفاده مستقیم از دي اسیدها برتري دارد.

26- Carothers W.H

101

 

شکل  1–6- آمینولیز استرهاي

1-3-1-3 تراکم آمینو کربوکسیلیک اسیدها و مشتقات آنها 
آمینو اس��یدها بدون حضور کاتالیزور در دماي بین oC 260-200 متراکم ش��ده و با از دس��ت 
دادن آب، پلي آمیدها را تشکیل مي دهند. این واکنش در اثر کاهش فشار تسریع مي شود )شکل 

.)7-1

شکل  1–7- تراکم آمینو کربوکسیلیک اسید

1-3-1-4 تراکم الکتام ها )پلیمر شدن حلقه گشا( 
به طور کلي دو روش کاتالیزوري اس��یدي و بازي براي پلیمر ش��دن حلقه گشامورد استفاده قرار 

مي گیرد. 
الف- پلیمر شدن با کاتالیزور بازي

کاپروالکت��ام براحتي و با س��رعت زیاد با حرارت دادن در دم��اي oC280-270 و در یک ظرف 
سربسته با اتمسفر بي اثر، در حضور مقادیر کم فلزات قلیایي و قلیایي خاکي به پلي آمید تبدیل 
مي شود )شکل 1-8(. پلیمرهایي که از این طریق بدست مي آیند غالبا داراي توزیع وزن مولکولي 
پهني مي باش��ند، زیرا واکنش هاي انتقال پروتون با گروه هاي آمیدي برروي پلیمر با مونومر نیز 

صورت مي گیرد. 



101

 

شکل  1–6- آمینولیز استرهاي

1-3-1-3 تراکم آمینو کربوکسیلیک اسیدها و مشتقات آنها 
آمینو اس��یدها بدون حضور کاتالیزور در دماي بین oC 260-200 متراکم ش��ده و با از دس��ت 
دادن آب، پلي آمیدها را تشکیل مي دهند. این واکنش در اثر کاهش فشار تسریع مي شود )شکل 

.)7-1

شکل  1–7- تراکم آمینو کربوکسیلیک اسید

1-3-1-4 تراکم الکتام ها )پلیمر شدن حلقه گشا( 
به طور کلي دو روش کاتالیزوري اس��یدي و بازي براي پلیمر ش��دن حلقه گشامورد استفاده قرار 

مي گیرد. 
الف- پلیمر شدن با کاتالیزور بازي

کاپروالکت��ام براحتي و با س��رعت زیاد با حرارت دادن در دم��اي oC280-270 و در یک ظرف 
سربسته با اتمسفر بي اثر، در حضور مقادیر کم فلزات قلیایي و قلیایي خاکي به پلي آمید تبدیل 
مي شود )شکل 1-8(. پلیمرهایي که از این طریق بدست مي آیند غالبا داراي توزیع وزن مولکولي 
پهني مي باش��ند، زیرا واکنش هاي انتقال پروتون با گروه هاي آمیدي برروي پلیمر با مونومر نیز 

صورت مي گیرد. 



سالاول،شمارهاول،بهاروتابستان1398پژوهشنامهبرقهستهای 102

شکل  1–8- پلیمر حلقه گشا با کاتالیزور بازي

ب- پلیمر شدن با کاتالیزور اسیدي
کاپروالکتام در حضور مقادیر کاتالیزوري هیدروژن کلراید، به نایلون-6 تبدیل مي ش��ود. سرعت 
پلیمر شدن الکتام ها در رابطه با اندازه حلقه الکتام به صورت 6 و ۵< ۹<7<8 مي باشد )شکل 

.)۹-1

شکل  1–۹- پلیمر حلقه گشا با کاتالیزور اسیدي

1-3-1-5 تراکم دي اسید کلرایدها با دي آمین ها 
براي تهیه پلي آمیدها، مي توان از واکنش بین دي اسید کلرایدها و دي آمین ها بر طبق واکنش 
ش��اتن- بومن اس��تفاده کرد. بدلیل س��رعت باالي واکنش در دماي معمولي، مي توان واکنش را 
حتي در دماي پایین در محلول و یا در سطح مشترک بین دو محلول انجام داد. در روش محلول 
واکنش در یک حالل بي اثر و در حضور یک باز )گیرنده اسید کلریدریک( انجام مي شود. پلیمر 
بدس��ت آمده ممکن اس��ت در حین واکنش رس��وب کرده و یا تا پایان واکنش به صورت محلول 
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باقي بماند.
در روش س��طح مشترک، واکنش در سطح مشترک دو حالل غیر قابل امتزاج انجام مي گیرد. 
آمین در آب و اسیدکلراید در حالل غیر آبي حل مي شود. در سال 1۹۵0 میالدي کاروترز گزارش 

کرده بود که از این واکنش مي توان در تهیه پلي آمیدها استفاده کرد )شکل 10-1(.

شکل  1–10- واکنش دي آمین با دي اسید کلراید

الف- پلیمر شدن تراکمي در سطح مشترک دو فاز27
فرآیند دو فازي ش��امل واکنش دي اسید کلراید و دي آمین در حالل غیر قابل امتزاج نسبت به 
آب و با قطبیت پایین مي باش��د که در این روش به دلیل رس��وب سریع پلیمر، پلي آمیدهایي با 
وزن مولکولي پایین به دست مي آید. به عنوان مثال از پلیمر شدن تراکمي در سطح میاني دو فاز 

بین ترفتالوئیل کلراید و 4،1- فنیلن دي آمین، یک پلي آمید آروماتیک حاصل مي شود.
ب- پلیمر شدن تراکمي محلول در دماي پایین

این روش یکي از روش هاي مناسب براي سنتز پلي آمیدها به شمار مي رود که شامل واکنش دي 
اسید کلراید و دي آمین در حالل هاي حاوي گروه هاي آمیدي است. در این روش حاللیت پلیمر 
را با افزودن نمک هاي معدني مانند لیتیم کلراید یا کلس��یم کلراید تا حد زیادي افزایش داده و 
در نتیجه پلیمر با وزن مولکولي باال به دست مي آورند. به عنوان مثال در واکنش پلیمریزاسیون 
تراکمي محلول در دماي پایین 4،'4-آزو بنزوئیل دي اسید کلراید و دي آمین هاي آروماتیک در 
حالل N.N-دي متیل اس��تامید )DMAc(، آزو پلي آمید با راندمان و گرانروي باالتر نس��بت به 

روش پلیمر شدن تراکمي در سطح میاني دو فاز به دست مي آید.
1-3-1-6 پلیمر شدن تراکمي مستقیم 

در فرآیند پلیمر ش��دن تراکمي مس��تقیم، دي کربوکسیلیک اسیدها و دي آمین هاي آروماتیک 
در حضور تري فنیل فسفیت و پیریدین به طور مستقیم واکنش داده مي شوند. این روش بسیار 
موفقیت آمیز بوده و مناسب تر از روش هاي قبلي مي باشد. امروزه از روش اصالح شده یامازاکي28 
)پلیمر شدن تراکمي از طریق فسفریله کردن( استفاده مي شود. در این روش آمینواسیدها یا دي 

27- Interfacial
28- Yamazaki
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27- Interfacial
28- Yamazaki



سالاول،شمارهاول،بهاروتابستان1398پژوهشنامهبرقهستهای 104

آمین هاي آروماتیک و دي کربوکس��یلیک اسیدهاي آروماتیک در حضور یک آریل فسفیت )دي 
فنیل و تري آریل فس��فیت ها( و یک باز آل��ي مانند پیریدین به عنوان معرف هاي متراکم کننده 
در ح��الل N-متیل-2-پیرولیدون حاوي نمک هاي معدني مانند لیتیم کلراید و کلس��یم کلراید 
واکنش داده مي شوند و منجر به پلیمرهایي با وزن مولکولي باال مي شود )شکل 1-11(. الزم به 
ذکر اس��ت، دي آمین هاي آلیفاتیک براي این واکنش مناسب نمي باشند، زیرا جانشین پیریدین 
در کمپلکس مي شوند. عواملي چون دما، ماهیت حالل، ماهیت مونومر، غلظت مونومر و معرف ها، 
ن��وع باز و معرف هاي متراکم کننده دیگر، نمک هاي معدني، نوع حالل و یکنواخت بودن محلول 

بر روي جرم مولکولي بسیار موثر خواهد بود.

 

شکل  1–11- پلیمر شدن به روش یامازاکي
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بررسي نقش عوامل مختلف در فرآیند پلیمریزاسیون تراکمي مستقیم
الف-اثر دما: بر اس��اس مطالعاتي که در مورد اثر دما بر واکنش هاي پلیمرش��دن تراکمي انجام 
گرفته اس��ت، واکنش در دم��اي °C 120-110، به تهیه پلیمري با ج��رم مولکولي باال، منتهي 
مي ش��ود. زیرا فعالیت عوامل متراکم کننده در این دما باال بود و پلیمر شدن به طور کامل انجام 
مي گیرد، در نتیجه پلیمرهاي با وزن مولکولي مناس��ب به دس��ت مي آید و نیز حذف جزء س��وم 

ناشي از متراکم شدن مونومرها راحت تر صورت مي گیرد. 
ب- ماهیت حالل: مش��اهدات در مورد اثر حالل بر واکنش هاي پلیمر ش��دن تراکمي، تأثیرات 
قابل توجهي را نشان مي دهد، به این صورت که واکنش تنها در حالل هاي آپروتیک2۹ با قطبیت 
ب��اال قابل انجام اس��ت. به این دلیل که در طول فرآیند پلیمر ش��دن، ب��ه تدریج حاللیت زنجیر 
پلیمري، به دلیل افزایش مداوم وزن مولکولي، در حال کاهش است، تنها حالل هایي که تا درجه 
باالیي از پلیمر شدن، هنوز زنجیرهاي پلیمري را در حالت محلول نگه مي دارند، مفید هستند. 
 N،دي متیل استامید، دي متیل سولفوکساید-N،N ،دي متیل فرمامید-N،N حالل هایي مثل

-متیل-2-پیرولیدون، در این مورد به طور موفقیت آمیزي به کار رفته اند. 
ج- ماهیت مونومر: از دیگر عوامل مؤثر بر واکنش هاي پلیمر شدن تراکمي نوع مونومرهاست. 
مقایس��ه بین دي آمین هاي آروماتیک و آلیفاتیک نشان مي دهد که نوع آلیفاتیک این ترکیبات 
نتایج رضایت بخش��ي در پلیمرش��دن با دي اسیدها نش��ان نمي دهند. تفاوت در دي اسیدهاي 
آروماتی��ک و آلیفاتیک باال نیس��ت اما به هرحال دي اس��یدهاي آروماتی��ک نتایج بهتري از دي 
اس��یدهاي آلیفاتیک داشته اند. پلیمرش��دن تراکمي آمینواسیدهاي آروماتیک و یا دي اسیدها و 

دي آمین هاي آروماتیک بهترین نتایج را ایجاد مي کند.
 ه- غلظت مونومر: نکته مهم در مورد غلظت مونومرها این اس��ت که غلظت هاي باال لزوماً به 
جرم هاي مولکولي باال منتهي نخواهد ش��د و لذا بهینه س��ازي غلظ��ت مونومرها امري ضروري 
مي باش��د. علت این مس��أله در س��رعت زیاد تش��کیل ژل در غلظت هاي باالي مونومرها است و 
همچنین س��رعت باالي رس��وب گذاري در این شرایط، به توقف رش��د طولي پلیمر و در نهایت 

محدودیت جرم مولکولي منتهي مي شود.
و- ماهیت معرف هاي متراکم کننده: تأثیر معرف هاي متراکم کننده بر واکنش هاي پلیمرشدن 
تراکمي و خواص فیزیکي پلیمرهاي تهیه شده مورد مطالعه قرار گرفته است. این مطالعات تأثیر 
انکار ناپذیري را نشان مي دهد که به قدرت فعال کنندگي معرف هاي متراکم کننده نسبت داده 

29- Aporotic 
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آمین هاي آروماتیک و دي کربوکس��یلیک اسیدهاي آروماتیک در حضور یک آریل فسفیت )دي 
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شکل  1–11- پلیمر شدن به روش یامازاکي
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ش��ده اس��ت. به بیان دیگر میزان افزایش قدرت ترک شوندگي جزء سوم ناشي از واکنش تراکم 
مونومرها، به نوع معرف متراکم کننده وابسته است و این قدرت ترک شوندگي بر جرم مولکولي 
پلیم��ر و لذا بر خصوصیات فیزیکي پلیمر تأثیرگذار مي باش��د. به عنوان مثال معرف ویلز-مایر۳0 

توانایي ایجاد پلیمرهایي با بازده و گرانروي باال را دارد.
ز- نمک هاي معدني: نقش و مکانیس��م عمل نمک هاي معدني مثل کلس��یم کلرید و یا لیتیم 
کلرید به طور کامل درک نشده است. اما احتماالً به دلیل اینکه این نمک هاي معدني با افزایش 
ثاب��ت دي الکتریک حالل هاي قطبي، توانای��ي آنها را در انحالل زنجیرهاي پلیمري باالتر برده و 
پلیمر را تا مراحل باالتري از پلیمر شدن به حالت محلول و فعال نگه مي دارند، در نتیجه پلیمر با 
وزن مولکولي باالتري حاصل مي شود. به عنوان مثال حاللیت N-متیل-2-پیرولیدون در حضور 
این نمک هاي معدني باالتر است. این افزایش حاللیت به دلیل ایجاد کمپلکس بین مولکول هاي 
پیریدین و نمک معدني اس��ت که در N-متیل-2-پیرولیدون حل ش��ده و پتانسیل این حالل را 
ب��راي انحالل زنجیر پلیم��ري باالتر مي برد. همچنین این نمک ها به عن��وان جاذب رطوبت در 

واکنش نیز به کار مي روند.
1-3-2 خواص پلي آمیدها

از مزایاي پلي آمیدها مي توان به مدول باال، مقاومت در برابر س��ایش باال،ضربه پذیري، مقاومت 
ترکیدگي مناسب و مقاومت ترک خوردگي باال در خم شدن هاي متوالي اشاره کرد. 

خواصي مثل: نفوذ ناپذیري عالي در برابر بوها، اکسیژن، نیتروژن و دي اکسید کربن، مقاومت 
در برابر روغن ها، مقاومت در برابر بنزین، مقاومت در برابر حالل هاي آلي، مقاومت در برابر نمک 

و محیط هاي دریایي و خواص نوري خوب نیز براي آنها گزارش شده است.
1-3-3 کاربردهاي پلي آمیدها

مهم تری��ن کاربرد آنه��ا در صنعت پارچه بافي اس��ت که از آن بعنوان الیاف مصنوعي اس��تفاده 
مي شود. این الیاف شباهت و استحکامي شبیه ابریشم طبیعي دارند.

بعنوان نمونه هایي از کاربرد پلي آمیدها، مي توان استفاده در چترهاي نجات، طناب هاي محکم، 
پرزهاي مسواک، نخ بخیه، رگ هاي مصنوعي، الیاف مصنوعي و پوشاک، ساخت قطعاتي که نیاز 
به ویژگي هاي مکانیکي باالیي دارند، تولید لوله و شلنگ براي ترمزهاي بادي موتورهاي بنزیني 
و دیزل��ي و خطوط لوله هیدرولیکي، قطعات خودرو، کوپلینگ، یاتاقان، چرخ دنده، پیچ و مهره، 

اتصاال و غشاءهاي اسمز معکوس، یاد کرد.

30- Vilsmeier reagent 
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2-مواد مصرفي
مواد اولیه از شرکت های شیمیایی آلدریچ۳1 و مرک۳2 خریداری شدند.

2-1 دستگاهها و تجهیزات
طیف های جذب مادون قرمز به وسیله ی دستگاه Galaxy series FT-IR ۵000 و از طریق تهیه 
قرص های پتاسیم برمید )KBr( ثبت شده اند. فرکانس های انتقاالت ارتعاشی در واحد عدد موج 
)cm-1( و در ناحیه ی cm-1400-4000 می باشند. طیف های پراش پرتوی ایکس )XRD( در 
بازه ی θ2= ۵-80 با دس��تگاه Pert Pw ۳064-Philips X در دانش��گاه اراک و دانشگاه مالک 
اشتر ثبت ش��دند. طیف های الکترونی فرابنفش-مرئی )UV-visible( در ناحیه ی 200 تا 600 
نانومتر به وس��یله ی دستگاه طیف س��نجPerkin Elmer Lambda 1۵  در دانشگاه اراک ثبت 
گردیدند. برای خش��ک کردن مواد و تهیه ی فیلم از پلیمر و نانوکامپوزیت های س��اخته شده، از 

دستگاه آون خال مدل Memert 400 استفاده شد. 
طیف های مغناطیس رزونانس هس��ته ای هیدروژن )1H-NMR( با میدان مغناطیس��ی ۳00 
MHz )DMSO-d6( با دستگاهBrucker avance در دانشگاه اراک ثبت گردیدند. چند گانگی 
پیک ها در طیف های مغناطیس��ی رزونانس هسته ای هیدروژن به صورت یکتاییs(۳۳(، دوتایی۳4 
)d(، سه تایی۳۵ )t( و چند تایی۳6 )m( مشخص شده اند. از تترامتیل سیالن )TMS( نیز به عنوان 

شاهد استفاده شد.
تصاویر میکروس��کوپي الکتروني روبش��يFE-SEM( ۳7( نانوکامپوزیت هاي تهیه شده توسط 

دستگاهVP  LEO 14۵۵ در پژوهشکده رنگ اندازه گیري شد.
 Technico گرانروي دروني۳8 به وس��یله دستور کارهاي استاندارد و با ویس��کومتر استاندارد
Regd Merk اندازه گیري ش��ده اس��ت. داده هاي آنالیز عنصري )CHN( ترکیبات تهیه شده در 

دانشگاه اراک با دستگاه Vario EL انجام شد.
نقاط ذوب توسط دستگاهDigital Melting Point Apparatus  اندازه گیري شده است. 

خ��واص گرمای��ی س��ه فیل��م تهی��ه ش��ده و نان��و نانوکامپوزیت ه��اي مربوطه در اتمس��فر 
 )C /min10˚( نیت��روژن ب��ا س��رعت افزای��ش دم��ای 10 درج��ه ی س��انتی گراد در دقیق��ه

31-  Aldrich
32- Merck 
33- Singlet 
34- Doublet
35-  Triplet
36-  Multiplet
37-  Scanning Electron Microscopy 
38-  Inherent Viscosity
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مي شود. این الیاف شباهت و استحکامي شبیه ابریشم طبیعي دارند.
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بازه ی θ2= ۵-80 با دس��تگاه Pert Pw ۳064-Philips X در دانش��گاه اراک و دانشگاه مالک 
اشتر ثبت ش��دند. طیف های الکترونی فرابنفش-مرئی )UV-visible( در ناحیه ی 200 تا 600 
نانومتر به وس��یله ی دستگاه طیف س��نجPerkin Elmer Lambda 1۵  در دانشگاه اراک ثبت 
گردیدند. برای خش��ک کردن مواد و تهیه ی فیلم از پلیمر و نانوکامپوزیت های س��اخته شده، از 

دستگاه آون خال مدل Memert 400 استفاده شد. 
طیف های مغناطیس رزونانس هس��ته ای هیدروژن )1H-NMR( با میدان مغناطیس��ی ۳00 
MHz )DMSO-d6( با دستگاهBrucker avance در دانشگاه اراک ثبت گردیدند. چند گانگی 
پیک ها در طیف های مغناطیس��ی رزونانس هسته ای هیدروژن به صورت یکتاییs(۳۳(، دوتایی۳4 
)d(، سه تایی۳۵ )t( و چند تایی۳6 )m( مشخص شده اند. از تترامتیل سیالن )TMS( نیز به عنوان 

شاهد استفاده شد.
تصاویر میکروس��کوپي الکتروني روبش��يFE-SEM( ۳7( نانوکامپوزیت هاي تهیه شده توسط 

دستگاهVP  LEO 14۵۵ در پژوهشکده رنگ اندازه گیري شد.
 Technico گرانروي دروني۳8 به وس��یله دستور کارهاي استاندارد و با ویس��کومتر استاندارد
Regd Merk اندازه گیري ش��ده اس��ت. داده هاي آنالیز عنصري )CHN( ترکیبات تهیه شده در 

دانشگاه اراک با دستگاه Vario EL انجام شد.
نقاط ذوب توسط دستگاهDigital Melting Point Apparatus  اندازه گیري شده است. 

خ��واص گرمای��ی س��ه فیل��م تهی��ه ش��ده و نان��و نانوکامپوزیت ه��اي مربوطه در اتمس��فر 
 )C /min10˚( نیت��روژن ب��ا س��رعت افزای��ش دم��ای 10 درج��ه ی س��انتی گراد در دقیق��ه

31-  Aldrich
32- Merck 
33- Singlet 
34- Doublet
35-  Triplet
36-  Multiplet
37-  Scanning Electron Microscopy 
38-  Inherent Viscosity
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ب��ه وس��یله ی آزمون ه��ای گرمای��ی وزن س��نجیTGA( ۳۹( و گرم��ا وزن س��نجی تفاضل��ی40 
)DTG( در ش��رکت پتروش��یمی پوی��ش اراک، گروه آزمایش��گاه های ش��یمی و پتروش��یمی 
 Diamond م��دل Perkin Elmer TG/DTA آزمایش��گاه مرکزی مالک اش��تر ب��ا دس��تگاه 

و Mettler TA 4000 به دست آمدند و ثبت گردیدند. 
خواص مکانیکی با دس��تگاه SANTAM STM-۵0 در آزمایشگاه مرکزی شیمی و مهندسی 

شیمی ایران اندازه گیری شد.
-SK مدل  INDOSAW هدایت الکتریکي فیلم هاي نانو کامپوزیتي با دستگاه چهار میله اي

012 اندازه گیري شد. 
 KCl و محلول 0/1 موالر IVIUMSTAT طیف س��نجی امپدانس الکتروشیمیایی با دستگاه

همراه محلول ۵ میلي مول از Fe)CN(K۳(6( و K4)Fe)CN(6( انجام گرفت.
خواص غشایی با استفاده از تست سل در آزمایشگاه شرکت پاال فرآیند راستین مورد بررسی 

قرار گرفت.
2-2 تهیه مونومرها

a4 2-2-1 تهیه 2،7-بیس )4-آمینو فنوکسي( نفتالن
 a3 الف - 7،2 – بیس )4-نیترو فنوکسي( نفتالن

در یک بالن ته گرد به همراه همزن و حاوی ۵0 میلی لیتر دي متیل فرم آمید 2/۵2 گرم )1۵/77 
میلي مول( 7،2-دي هیدروکسي نفتالن a1 و ۵/07 گرم )۳1/۵4 میلي مول( 1-فلوئورو 4- نیترو 
بن��زن )2( و ۵/08 گرم )۳6/6۵ میلي مول( کربنات پتاس��یم ب��دون آب اضافه مي کنیم. بعد از 
چند دقیقه رنگ محلول از قهوه اي به سبز تغییر مي کند و پتاسیم فلورید رسوب مي کند. تحت 
اتمس��فر نیتروژن محلول را به مدت یک ش��بانه روز در دماي محیط به همزده صاف مي کنیم. 
سپس محلول زیر صافي را با 120 میلی لیتر اتیل استات رقیق کرده و الیه آلي را جدا مي کنیم. 
الیه آلي را سه بار با آب مقطر شستشو داده و با سولفات منیزیم خشک نموده و صاف مي نماییم. 
محلول را تبخیر نموده کریس��تال هاي س��بز کم رنگ حاصل مي ش��ود که پس از تبلور مجدد با 
مخلوط متانول-اتیل استات )1:1( 4/66 گرم )80 درصد( رسوب سفید رنگ 2،7- بیس)4-نیترو 
C 176-17۵ مي باشد. داده های  فنوکسي( نفتالن a۳ بدست مي آید. نقطه ذوب دي نیترو حاصل̊ 

1H-NMR، FT-IR و آنالیز عنصري ترکیب a۳ در جدول )2-2( آورده شده است.

39- Thermal gravimetric analysis
40- Differential Thermal Gravimetric
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داده هاآنالیز

طیف  مغناطیس رزونانس 
هسته ای هیدروژن

 .)8Hz/7 =4H. Naph-H. J .d( 7/0۹-7/12 :)δ ppm .1H-NMR )CDCl۳
 =2H. Naph-H. J .d(  7/۹4-7/۹7.)s. CDCl۳( 7/4۳ .)4H. Ar-H .s( 7/27

.)8Hz/1 
.)7Hz/۵ =4H. Ar-H. J .d(8/26-8/2۳ 

 )KBr. cm-1(: ۳10۹ )آروماتیک NO2( 1۳۳8 .)NO2( 1۵8۹ .)H-C(. طیف های جذب مادون قرمز
.)C-O-C( 1240 .)C=C  1487 )آروماتیک

آنالیز عنصري ترکیب
C22H14N2O6

calculated : C. 6۵/67 درصد; H. ۳/۵1 درصد; N. 6/۹6 درصد.
found: C. 66/11 درصد; H. ۳/۳1 درصد; N. 6/76 درصد

 a۳ 1 وآنالیز عنصري تر کیبH-NMR، FT-IR جدول) 2-2(- داده های

 
a4 ب - تهیه 2،7- بیس )4-آمینوفنوکسي( نفتالن

در یک بالن ته گرد به همراه همزن 2/82 گرم )7/00 میلي مول( 2،7- بیس )4-نیتروفنوکسي( 
نفتال��ن a۳ و 0/1 گ��رم پاالدی��وم چارکل 10 درص��د را در 18 میلی لیتر اتان��ول و 2 میلی لیتر 
تتراهیدروفوران اضافه مي کنیم. سوسپانس��یون حاصل��ه را رفالکس نموده و ۵ میلی لیتر محلول 
هیدرازین هیدرات را به صورت قطره قطره به آن مي افزائیم. س��پس مخلوط واکنش را در دماي 
˚C 8۵ به مدت 12/۵س��اعت رفالکس نموده تا دي نیترو a۳ به دي آمین a4 احیاء ش��ود. پس 
از احی��ا ب��ه منظور جدا کردن پاالدیوم چارکل محلول را بص��ورت داغ صاف مي کنیم. به محلول 
زیر صافي مقدار زیادي آب یخ افزوده و بش��دت بهم مي زنیم. رس��وب زرد کم رنگ 2،7- بیس 
)4-آمینوفنوکسي( نفتالن a4 را با آب مقطر شسته و در دماي اتاق خشک مي کنیم. 2/16 گرم 
C 180-17۹ بدس��ت مي آید )طرح 1-۳(.  از دی آمی��ن ب��ا راندمان ۹0 درصد و با نقطه ذوب̊ 

داده های 1H-NMR، FT-IR و آنالیز عنصري ترکیب a4 در جدول )2-۳( آورده شده است.
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ب��ه وس��یله ی آزمون ه��ای گرمای��ی وزن س��نجیTGA( ۳۹( و گرم��ا وزن س��نجی تفاضل��ی40 
)DTG( در ش��رکت پتروش��یمی پوی��ش اراک، گروه آزمایش��گاه های ش��یمی و پتروش��یمی 
 Diamond م��دل Perkin Elmer TG/DTA آزمایش��گاه مرکزی مالک اش��تر ب��ا دس��تگاه 

و Mettler TA 4000 به دست آمدند و ثبت گردیدند. 
خواص مکانیکی با دس��تگاه SANTAM STM-۵0 در آزمایشگاه مرکزی شیمی و مهندسی 

شیمی ایران اندازه گیری شد.
-SK مدل  INDOSAW هدایت الکتریکي فیلم هاي نانو کامپوزیتي با دستگاه چهار میله اي

012 اندازه گیري شد. 
 KCl و محلول 0/1 موالر IVIUMSTAT طیف س��نجی امپدانس الکتروشیمیایی با دستگاه

همراه محلول ۵ میلي مول از Fe)CN(K۳(6( و K4)Fe)CN(6( انجام گرفت.
خواص غشایی با استفاده از تست سل در آزمایشگاه شرکت پاال فرآیند راستین مورد بررسی 

قرار گرفت.
2-2 تهیه مونومرها

a4 2-2-1 تهیه 2،7-بیس )4-آمینو فنوکسي( نفتالن
 a3 الف - 7،2 – بیس )4-نیترو فنوکسي( نفتالن

در یک بالن ته گرد به همراه همزن و حاوی ۵0 میلی لیتر دي متیل فرم آمید 2/۵2 گرم )1۵/77 
میلي مول( 7،2-دي هیدروکسي نفتالن a1 و ۵/07 گرم )۳1/۵4 میلي مول( 1-فلوئورو 4- نیترو 
بن��زن )2( و ۵/08 گرم )۳6/6۵ میلي مول( کربنات پتاس��یم ب��دون آب اضافه مي کنیم. بعد از 
چند دقیقه رنگ محلول از قهوه اي به سبز تغییر مي کند و پتاسیم فلورید رسوب مي کند. تحت 
اتمس��فر نیتروژن محلول را به مدت یک ش��بانه روز در دماي محیط به همزده صاف مي کنیم. 
سپس محلول زیر صافي را با 120 میلی لیتر اتیل استات رقیق کرده و الیه آلي را جدا مي کنیم. 
الیه آلي را سه بار با آب مقطر شستشو داده و با سولفات منیزیم خشک نموده و صاف مي نماییم. 
محلول را تبخیر نموده کریس��تال هاي س��بز کم رنگ حاصل مي ش��ود که پس از تبلور مجدد با 
مخلوط متانول-اتیل استات )1:1( 4/66 گرم )80 درصد( رسوب سفید رنگ 2،7- بیس)4-نیترو 
C 176-17۵ مي باشد. داده های  فنوکسي( نفتالن a۳ بدست مي آید. نقطه ذوب دي نیترو حاصل̊ 

1H-NMR، FT-IR و آنالیز عنصري ترکیب a۳ در جدول )2-2( آورده شده است.

39- Thermal gravimetric analysis
40- Differential Thermal Gravimetric
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داده هاآنالیز

طیف  مغناطیس رزونانس 
هسته ای هیدروژن

 .)8Hz/7 =4H. Naph-H. J .d( 7/0۹-7/12 :)δ ppm .1H-NMR )CDCl۳
 =2H. Naph-H. J .d(  7/۹4-7/۹7.)s. CDCl۳( 7/4۳ .)4H. Ar-H .s( 7/27

.)8Hz/1 
.)7Hz/۵ =4H. Ar-H. J .d(8/26-8/2۳ 

 )KBr. cm-1(: ۳10۹ )آروماتیک NO2( 1۳۳8 .)NO2( 1۵8۹ .)H-C(. طیف های جذب مادون قرمز
.)C-O-C( 1240 .)C=C  1487 )آروماتیک

آنالیز عنصري ترکیب
C22H14N2O6

calculated : C. 6۵/67 درصد; H. ۳/۵1 درصد; N. 6/۹6 درصد.
found: C. 66/11 درصد; H. ۳/۳1 درصد; N. 6/76 درصد

 a۳ 1 وآنالیز عنصري تر کیبH-NMR، FT-IR جدول) 2-2(- داده های

 
a4 ب - تهیه 2،7- بیس )4-آمینوفنوکسي( نفتالن

در یک بالن ته گرد به همراه همزن 2/82 گرم )7/00 میلي مول( 2،7- بیس )4-نیتروفنوکسي( 
نفتال��ن a۳ و 0/1 گ��رم پاالدی��وم چارکل 10 درص��د را در 18 میلی لیتر اتان��ول و 2 میلی لیتر 
تتراهیدروفوران اضافه مي کنیم. سوسپانس��یون حاصل��ه را رفالکس نموده و ۵ میلی لیتر محلول 
هیدرازین هیدرات را به صورت قطره قطره به آن مي افزائیم. س��پس مخلوط واکنش را در دماي 
˚C 8۵ به مدت 12/۵س��اعت رفالکس نموده تا دي نیترو a۳ به دي آمین a4 احیاء ش��ود. پس 
از احی��ا ب��ه منظور جدا کردن پاالدیوم چارکل محلول را بص��ورت داغ صاف مي کنیم. به محلول 
زیر صافي مقدار زیادي آب یخ افزوده و بش��دت بهم مي زنیم. رس��وب زرد کم رنگ 2،7- بیس 
)4-آمینوفنوکسي( نفتالن a4 را با آب مقطر شسته و در دماي اتاق خشک مي کنیم. 2/16 گرم 
C 180-17۹ بدس��ت مي آید )طرح 1-۳(.  از دی آمی��ن ب��ا راندمان ۹0 درصد و با نقطه ذوب̊ 

داده های 1H-NMR، FT-IR و آنالیز عنصري ترکیب a4 در جدول )2-۳( آورده شده است.
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داده هاآنالیز

طیف  مغناطیس رزونانس 
هسته ای هیدروژن

 6/59-6/62 .)4H. NH2 .s( 4/95:)1H-NMR )DMSO-d6. δ ppm
. 4H. Ar-H .d( 

 6/94-6/95 .)8Hz/7 =4H. Ar-H. J .d(  6/78-6/81 )8Hz/7 =J
.2H. Naph-H .d( 

 ,)2Hz/1 =J .9/0=2H. Naph-H. J .dd( 7/03-7/06 .)2Hz/1 =J
)9Hz/0 =4H. Naph-H. J .d( 7/79-7/82

طیف های جذب مادون 
قرمز

N-H( 162۹ .)H-C (. ۳100 )آروماتیکNH2( ۳48۹۳۳87 و :)1-KBr. cm(
خمشي (. 11۳6 و1271 )C-O-C(. 82۹ )استخالف پاراي آروماتیک(.

آنالیز عنصري ترکیب
C22H18N2O2

calculated : C. 17/ 77 درصد; H. ۵/۳0 درصد; N. 8/18 درصد.
found: C. 77/07 درصد; H. ۵/4۹ درصد; N. 7/8۵ درصد

 a4 1 وآنالیز عنصري تر کیبH-NMR، FT-IR جدول ) 2-۳(- نتایج

b4 2-2-2 تهیه 2،2-بیس )4-)4-آمینو فنوکسي( فنیل( پروپان
b3 الف - 2،2-بیس )4-)4-نیتروفنوکسي( فنیل( پروپان

در ی��ک بال��ن ته گرد به هم��راه همزن و ح��اوی ۵0 میلی لیتر دي متیل فرم آمی��د ۳/60 گرم 
)1۵/80 میل��ي مول( 2،2-بیس)4-هیدروکس��ي( فنیل پروپ��ان b1 و ۵/00 گرم )۳6/00 میلي 
م��ول( 1-فلوئورو4-نیترو بنزن )2( و ۵/00 گرم )۳6/00 میلي مول( کربنات پتاس��یم بدون آب 
اضافه مي کنیم. بعد از چند دقیقه رنگ محلول از قهوه اي به زرد تغییر مي کند و پتاسیم فلورید 
رسوب مي کند. تحت اتمسفر نیتروژن محلول را به مدت یک شبانه روز در دماي محیط به همزده 
و صاف مي کنیم. س��پس محلول زیر صافي را با 120 میلی لیتر اتیل اس��تات رقیق کرده و الیه 
آلي را جدا مي کنیم. الیه آلي را س��ه بار با آب مقطر شستش��و داده و با س��ولفات منیزیم خشک 
نموده و صاف مي نماییم. محلول را تبخیر نموده کریستال هاي زرد رنگ حاصل مي شود که پس 
از تبلور مجدد با مخلوط متانول-اتیل اس��تات )1:1( 4/4۵ گرم )70 درصد( رس��وب سفید رنگ 
2،2- بیس )4-)4-نیتروفنوکسي( فنیل( پروپان b۳ بدست مي آید )طرح ۳-1(. نقطه ذوب دي 
نیترو حاصل ˚C 127-12۵ مي باش��د. داده های 1H-NMR، FT-IR و آنالیز عنصري ترکیب 

b۳ در جدول )2-4( آورده شده است.
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داده هاآنالیز

طیف  مغناطیس رزونانس 
هسته ای هیدروژن

 4H. .d( 7/0۳-7/04  .)6H. CH۳ .s( 1/7۵ :)δ ppm .1H-NMR )CDCl۳
.Ar-H"

 4H. .d( 7/2۹-7/۳2 .)1Hz/8 =4H. Ar-H. J .d( 7/01-7/0۹ .)2Hz/8 =J
)7Hz/۵ =4H. Ar-H. J .dd( 8/1۹-8/2۳ .)8Hz/7 =Ar-H. J

طیف های جذب مادون قرمز

 N-O( 1۵87 .)H-C (. 2877 )آلیفاتیکH-C 1(: ۳08۵ )آروماتیک-KBr. cm(
 کششي(.

 1244 .)C=C  (. 1487 )آروماتیکC-N( 1۵18 .)کششي N-O( 1۳44 
.)C-O-C(

آنالیز عنصري ترکیب
C27H22N2O6

calculated : C. 68/۹۳ درصد; H. 4/71 درصد; N. ۵/۹۵ درصد.
found: C. 6۹/41 درصد; H. 4/70 درصد; N. ۵/70 درصد.

b۳ 1 و آنالیز عنصري تر کیبH-NMR، FT-IR جدول ) 2-4(- داده های

b4 ب - تهیه 2،2-بیس )4-)4-آمینو فنوکسي( فنیل( پروپان
در یک بالن ته گرد به همراه همزن 2/۵0 گرم )۵/۳0 میلي مول( 2،2- بیس )4-)4-نیتروفنوکسي( 
فنیل( پروپان b۳ و 0/1 گرم پاالدیوم چارکل 10 درصد را در 18 میلی لیتر اتانول و 2 میلی لیتر 
تتراهیدروفوران اضافه مي کنیم. سوسپانس��یون حاصل��ه را رفالکس نموده و ۵ میلی لیتر محلول 
هیدرازین هیدرات را به صورت قطره قطره به آن مي افزائیم. س��پس مخلوط واکنش را در دماي 
˚C 8۵ به مدت 11 ساعت رفالکس نموده تا دي نیترو b۳ به دي آمین b4 احیاء شود. پس از 
احیا به منظور جدا کردن پاالدیوم چارکل محلول را به صورت داغ صاف مي کنیم. به محلول زیر 
صافي مقدار زیادي آب یخ افزوده و بش��دت بهم مي زنیم. رسوب سفید رنگ 2،2- بیس )4-)4-
آمینوفنوکس��ي( فنیل( پروپان b4 را با آب مقطر شسته و در دماي اتاق خشک مي کنیم. 2/1۵ 
گرم از دي آمین با راندمان ۹7 درصد و با نقطه ذوب ˚C 1۳2-1۳0 بدس��ت مي آید. داده های 

1H-NMR، FT-IR وآنالیز عنصري ترکیب b4 در جدول )2-۵( آورده شده است.
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داده هاآنالیز

طیف  مغناطیس رزونانس 
هسته ای هیدروژن

 6/59-6/62 .)4H. NH2 .s( 4/95:)1H-NMR )DMSO-d6. δ ppm
. 4H. Ar-H .d( 

 6/94-6/95 .)8Hz/7 =4H. Ar-H. J .d(  6/78-6/81 )8Hz/7 =J
.2H. Naph-H .d( 

 ,)2Hz/1 =J .9/0=2H. Naph-H. J .dd( 7/03-7/06 .)2Hz/1 =J
)9Hz/0 =4H. Naph-H. J .d( 7/79-7/82

طیف های جذب مادون 
قرمز

N-H( 162۹ .)H-C (. ۳100 )آروماتیکNH2( ۳48۹۳۳87 و :)1-KBr. cm(
خمشي (. 11۳6 و1271 )C-O-C(. 82۹ )استخالف پاراي آروماتیک(.

آنالیز عنصري ترکیب
C22H18N2O2

calculated : C. 17/ 77 درصد; H. ۵/۳0 درصد; N. 8/18 درصد.
found: C. 77/07 درصد; H. ۵/4۹ درصد; N. 7/8۵ درصد

 a4 1 وآنالیز عنصري تر کیبH-NMR، FT-IR جدول ) 2-۳(- نتایج

b4 2-2-2 تهیه 2،2-بیس )4-)4-آمینو فنوکسي( فنیل( پروپان
b3 الف - 2،2-بیس )4-)4-نیتروفنوکسي( فنیل( پروپان

در ی��ک بال��ن ته گرد به هم��راه همزن و ح��اوی ۵0 میلی لیتر دي متیل فرم آمی��د ۳/60 گرم 
)1۵/80 میل��ي مول( 2،2-بیس)4-هیدروکس��ي( فنیل پروپ��ان b1 و ۵/00 گرم )۳6/00 میلي 
م��ول( 1-فلوئورو4-نیترو بنزن )2( و ۵/00 گرم )۳6/00 میلي مول( کربنات پتاس��یم بدون آب 
اضافه مي کنیم. بعد از چند دقیقه رنگ محلول از قهوه اي به زرد تغییر مي کند و پتاسیم فلورید 
رسوب مي کند. تحت اتمسفر نیتروژن محلول را به مدت یک شبانه روز در دماي محیط به همزده 
و صاف مي کنیم. س��پس محلول زیر صافي را با 120 میلی لیتر اتیل اس��تات رقیق کرده و الیه 
آلي را جدا مي کنیم. الیه آلي را س��ه بار با آب مقطر شستش��و داده و با س��ولفات منیزیم خشک 
نموده و صاف مي نماییم. محلول را تبخیر نموده کریستال هاي زرد رنگ حاصل مي شود که پس 
از تبلور مجدد با مخلوط متانول-اتیل اس��تات )1:1( 4/4۵ گرم )70 درصد( رس��وب سفید رنگ 
2،2- بیس )4-)4-نیتروفنوکسي( فنیل( پروپان b۳ بدست مي آید )طرح ۳-1(. نقطه ذوب دي 
نیترو حاصل ˚C 127-12۵ مي باش��د. داده های 1H-NMR، FT-IR و آنالیز عنصري ترکیب 

b۳ در جدول )2-4( آورده شده است.
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داده هاآنالیز

طیف  مغناطیس رزونانس 
هسته ای هیدروژن

 4H. .d( 7/0۳-7/04  .)6H. CH۳ .s( 1/7۵ :)δ ppm .1H-NMR )CDCl۳
.Ar-H"

 4H. .d( 7/2۹-7/۳2 .)1Hz/8 =4H. Ar-H. J .d( 7/01-7/0۹ .)2Hz/8 =J
)7Hz/۵ =4H. Ar-H. J .dd( 8/1۹-8/2۳ .)8Hz/7 =Ar-H. J

طیف های جذب مادون قرمز

 N-O( 1۵87 .)H-C (. 2877 )آلیفاتیکH-C 1(: ۳08۵ )آروماتیک-KBr. cm(
 کششي(.

 1244 .)C=C  (. 1487 )آروماتیکC-N( 1۵18 .)کششي N-O( 1۳44 
.)C-O-C(

آنالیز عنصري ترکیب
C27H22N2O6

calculated : C. 68/۹۳ درصد; H. 4/71 درصد; N. ۵/۹۵ درصد.
found: C. 6۹/41 درصد; H. 4/70 درصد; N. ۵/70 درصد.

b۳ 1 و آنالیز عنصري تر کیبH-NMR، FT-IR جدول ) 2-4(- داده های

b4 ب - تهیه 2،2-بیس )4-)4-آمینو فنوکسي( فنیل( پروپان
در یک بالن ته گرد به همراه همزن 2/۵0 گرم )۵/۳0 میلي مول( 2،2- بیس )4-)4-نیتروفنوکسي( 
فنیل( پروپان b۳ و 0/1 گرم پاالدیوم چارکل 10 درصد را در 18 میلی لیتر اتانول و 2 میلی لیتر 
تتراهیدروفوران اضافه مي کنیم. سوسپانس��یون حاصل��ه را رفالکس نموده و ۵ میلی لیتر محلول 
هیدرازین هیدرات را به صورت قطره قطره به آن مي افزائیم. س��پس مخلوط واکنش را در دماي 
˚C 8۵ به مدت 11 ساعت رفالکس نموده تا دي نیترو b۳ به دي آمین b4 احیاء شود. پس از 
احیا به منظور جدا کردن پاالدیوم چارکل محلول را به صورت داغ صاف مي کنیم. به محلول زیر 
صافي مقدار زیادي آب یخ افزوده و بش��دت بهم مي زنیم. رسوب سفید رنگ 2،2- بیس )4-)4-
آمینوفنوکس��ي( فنیل( پروپان b4 را با آب مقطر شسته و در دماي اتاق خشک مي کنیم. 2/1۵ 
گرم از دي آمین با راندمان ۹7 درصد و با نقطه ذوب ˚C 1۳2-1۳0 بدس��ت مي آید. داده های 

1H-NMR، FT-IR وآنالیز عنصري ترکیب b4 در جدول )2-۵( آورده شده است.



سالاول،شمارهاول،بهاروتابستان1398پژوهشنامهبرقهستهای 112

داده هاآنالیز

طیف  مغناطیس رزونانس 
هسته ای هیدروژن

 4H. .s( 4/۹0 .)6H. CH۳ .s( 1/۵7 :)δ ppm .1H-NMR )DMSO-d6
.)NH2 

 =4H. Ar-H. J .d( 6/72-6/7۳ .)8Hz/7 =4H. Ar-H. J .d( 6/۵6-6/۵8 
 .)2Hz/4 

.)7/8=4H. Ar-H. J .d( 7/10-7/1۳ .)2/4=4H. Ar-H. J .d( 6/7۵-6/76

طیف های جذب مادون قرمز
)NH2( ۳48۹-۳2۳8 :)1-KBr. cm(. ۳040 )آروماتیک H-C(. 2۹64 و 286۹ 

)آلیفاتیک C-O-C( 1224 .)N-H( 1612 .)H-C(. 82۹ )استخالف پاراي 
آروماتیک(.

آنالیز عنصري ترکیب
C27H26N2O2

calculated : C. 7۹/00 درصد; H. 6/۳8 درصد; N. 6/82 درصد.
found: C. 78/17 درصد; H. 6/۵۹ درصد; N. 6/۳۵ درصد.

b4 1 وآنالیز عنصري تر کیبH-NMR ، FT-IR-)۵-2 ( جدول

c4 2-2-3 تهیه 1،4-بیس )4- آمینو فنوکسي متیل( سیكلوهگزان
c4 الف - 1،4-بیس )4-نیتروفنوکسي متیل ( سیكلو هگزان

در یک بالن ته گرد به همراه همزن و حاوی ۵0 میلی لیتر دي متیل فرم آمید 4/04 گرم )28/01 
میلي مول( 1،4- بیس )هیدروکس��ي متیل( سیکلوهگزان c1 و ۹/44 گرم )66/۹0 میلي مول( 
1- فلوئورو4- نیترو بنزن )2( و ۹/70 گرم )70/18 میلي مول( کربنات پتاسیم بدون آب اضافه 
مي کنیم. بعد از چند دقیقه رنگ محلول از قهوه اي به قرمز تغییر مي کند و پتاسیم فلورید رسوب 
مي کند. تحت اتمس��فر نیتروژن محلول را به مدت یک ش��بانه روز در دماي محیط به همزده و 
صاف مي کنیم. سپس محلول زیر صافي را با 120 میلی لیتر اتیل استات رقیق کرده و الیه آلي را 
جدا مي کنیم. الیه آلي را س��ه بار با آب مقطر شستشو داده و با سولفات منیزیم خشک نموده و 
صاف مي نماییم. محلول را تبخیر نموده کریستال هاي زرد مایل به کرم رنگ حاصل مي شود که 
پس از تبلور مجدد با متانول ۹/7۳ گرم )۹0 درصد( رسوب زرد رنگ 4،1-بیس)4- نیترو فنوکسي 
متیل( س��یکلوهگزان c۳ بدس��ت مي آید. نقطه ذوب دي نیترو حاصل ˚C 10۳-101 مي باشد. 

داده های 1H-NMR، FT-IR و آنالیز عنصري ترکیب c۳ در جدول )2-6( آورده شده است.
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داده هاآنالیز

طیف  مغناطیس رزونانس 
هسته ای هیدروژن

10H .m( 1/16-2/0۳ :)δ ppm .1H-NMR )CDCl۳. سیکلو هگزیل(. ۳/۹1-
 4H. .d( 8/1۹-8/22 .)۹/0=4H. Ar-H. J .d( 6/۹4-6/۹7 .)4H. CH2 .d( ۳/86

)۹/0=Ar-H. J

 )KBr. cm-1(: ۳08۵ )آروماتیک H-C(. 286۹ )آلیفاتیک NO2( 1۵۹۳ .)H-C(.طیف های جذب مادون قرمز
.)C-O-C( 12۳6 .)C=C  (. 14۵8 )آروماتیکNO2( 1۳۳8 

آنالیز عنصري ترکیب
C20H22N2O6

calculated : C. 62/16 درصد; H. ۵/74 درصد; N. 7/2۵ درصد.
found: C. 62/72 درصد; H. ۵/۵0 درصد; N. 7/01 درصد.

c۳ 1 وآنالیز عنصري تر کیبH-NMR، FT-IR  جدول ) 2-6(- داده های

c4 ب- تهیه 4،1-بیس )4- آمینو فنوکسي متیل( سیكلوهگزان
در یک بالن ته گرد به همراه همزن ۵/00 گرم )12/۹4 میلي مول( 1،4-بیس )4-نیترو فنوکسي 
متی��ل( س��یکلوهگزان c۳ و 0/1 گرم پاالدیوم چارکل 10 درص��د را در 18 میلی لیتر اتانول و 2 
میلی لیتر تتراهیدروفوران اضافه مي کنیم. سوسپانس��یون حاصله را رفالکس نموده و ۵ میلی لیتر 
محلول هیدرازین هیدرات را به صورت قطره قطره به آن مي افزائیم. سپس مخلوط واکنش را در 
C 8۵ مدت 10 ساعت رفالکس نموده تا دي نیترو c۳ به دي آمین c4 احیاء شود. پس از  دماي̊ 
احیا به منظور جدا کردن پاالدیوم چارکل محلول را بصورت داغ صاف مي کنیم. به محلول زیر صافي 
مقدار زیادي آب یخ افزوده و بشدت بهم مي زنیم. رسوب سفید رنگ 1،4- بیس )4-آمینوفنوکسي 
متیل( سیکلو هگزان c4 را با آب مقطر شسته و در دماي اتاق خشک مي کنیم. ۳/۹۹ گرم از دي 
 1H-NMR، 140-1۳8 بدس��ت مي آید. داده هاي C آمین با راندمان ۹4 درصد و با نقطه ذوب̊ 

FT-IR وآنالیز عنصري ترکیب c4 در جدول )2-7( آورده شده است.
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داده هاآنالیز

طیف  مغناطیس رزونانس 
هسته ای هیدروژن

 4H. .s( 4/۹0 .)6H. CH۳ .s( 1/۵7 :)δ ppm .1H-NMR )DMSO-d6
.)NH2 

 =4H. Ar-H. J .d( 6/72-6/7۳ .)8Hz/7 =4H. Ar-H. J .d( 6/۵6-6/۵8 
 .)2Hz/4 

.)7/8=4H. Ar-H. J .d( 7/10-7/1۳ .)2/4=4H. Ar-H. J .d( 6/7۵-6/76

طیف های جذب مادون قرمز
)NH2( ۳48۹-۳2۳8 :)1-KBr. cm(. ۳040 )آروماتیک H-C(. 2۹64 و 286۹ 

)آلیفاتیک C-O-C( 1224 .)N-H( 1612 .)H-C(. 82۹ )استخالف پاراي 
آروماتیک(.

آنالیز عنصري ترکیب
C27H26N2O2

calculated : C. 7۹/00 درصد; H. 6/۳8 درصد; N. 6/82 درصد.
found: C. 78/17 درصد; H. 6/۵۹ درصد; N. 6/۳۵ درصد.

b4 1 وآنالیز عنصري تر کیبH-NMR ، FT-IR-)۵-2 ( جدول

c4 2-2-3 تهیه 1،4-بیس )4- آمینو فنوکسي متیل( سیكلوهگزان
c4 الف - 1،4-بیس )4-نیتروفنوکسي متیل ( سیكلو هگزان

در یک بالن ته گرد به همراه همزن و حاوی ۵0 میلی لیتر دي متیل فرم آمید 4/04 گرم )28/01 
میلي مول( 1،4- بیس )هیدروکس��ي متیل( سیکلوهگزان c1 و ۹/44 گرم )66/۹0 میلي مول( 
1- فلوئورو4- نیترو بنزن )2( و ۹/70 گرم )70/18 میلي مول( کربنات پتاسیم بدون آب اضافه 
مي کنیم. بعد از چند دقیقه رنگ محلول از قهوه اي به قرمز تغییر مي کند و پتاسیم فلورید رسوب 
مي کند. تحت اتمس��فر نیتروژن محلول را به مدت یک ش��بانه روز در دماي محیط به همزده و 
صاف مي کنیم. سپس محلول زیر صافي را با 120 میلی لیتر اتیل استات رقیق کرده و الیه آلي را 
جدا مي کنیم. الیه آلي را س��ه بار با آب مقطر شستشو داده و با سولفات منیزیم خشک نموده و 
صاف مي نماییم. محلول را تبخیر نموده کریستال هاي زرد مایل به کرم رنگ حاصل مي شود که 
پس از تبلور مجدد با متانول ۹/7۳ گرم )۹0 درصد( رسوب زرد رنگ 4،1-بیس)4- نیترو فنوکسي 
متیل( س��یکلوهگزان c۳ بدس��ت مي آید. نقطه ذوب دي نیترو حاصل ˚C 10۳-101 مي باشد. 

داده های 1H-NMR، FT-IR و آنالیز عنصري ترکیب c۳ در جدول )2-6( آورده شده است.
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داده هاآنالیز

طیف  مغناطیس رزونانس 
هسته ای هیدروژن

10H .m( 1/16-2/0۳ :)δ ppm .1H-NMR )CDCl۳. سیکلو هگزیل(. ۳/۹1-
 4H. .d( 8/1۹-8/22 .)۹/0=4H. Ar-H. J .d( 6/۹4-6/۹7 .)4H. CH2 .d( ۳/86

)۹/0=Ar-H. J

 )KBr. cm-1(: ۳08۵ )آروماتیک H-C(. 286۹ )آلیفاتیک NO2( 1۵۹۳ .)H-C(.طیف های جذب مادون قرمز
.)C-O-C( 12۳6 .)C=C  (. 14۵8 )آروماتیکNO2( 1۳۳8 

آنالیز عنصري ترکیب
C20H22N2O6

calculated : C. 62/16 درصد; H. ۵/74 درصد; N. 7/2۵ درصد.
found: C. 62/72 درصد; H. ۵/۵0 درصد; N. 7/01 درصد.

c۳ 1 وآنالیز عنصري تر کیبH-NMR، FT-IR  جدول ) 2-6(- داده های

c4 ب- تهیه 4،1-بیس )4- آمینو فنوکسي متیل( سیكلوهگزان
در یک بالن ته گرد به همراه همزن ۵/00 گرم )12/۹4 میلي مول( 1،4-بیس )4-نیترو فنوکسي 
متی��ل( س��یکلوهگزان c۳ و 0/1 گرم پاالدیوم چارکل 10 درص��د را در 18 میلی لیتر اتانول و 2 
میلی لیتر تتراهیدروفوران اضافه مي کنیم. سوسپانس��یون حاصله را رفالکس نموده و ۵ میلی لیتر 
محلول هیدرازین هیدرات را به صورت قطره قطره به آن مي افزائیم. سپس مخلوط واکنش را در 
C 8۵ مدت 10 ساعت رفالکس نموده تا دي نیترو c۳ به دي آمین c4 احیاء شود. پس از  دماي̊ 
احیا به منظور جدا کردن پاالدیوم چارکل محلول را بصورت داغ صاف مي کنیم. به محلول زیر صافي 
مقدار زیادي آب یخ افزوده و بشدت بهم مي زنیم. رسوب سفید رنگ 1،4- بیس )4-آمینوفنوکسي 
متیل( سیکلو هگزان c4 را با آب مقطر شسته و در دماي اتاق خشک مي کنیم. ۳/۹۹ گرم از دي 
 1H-NMR، 140-1۳8 بدس��ت مي آید. داده هاي C آمین با راندمان ۹4 درصد و با نقطه ذوب̊ 

FT-IR وآنالیز عنصري ترکیب c4 در جدول )2-7( آورده شده است.
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داده هاآنالیز

طیف  مغناطیس رزونانس 
هسته ای هیدروژن

 10H .m( 1/00-1/86 :)δ ppm .1H-NMR )DMSO-d6. سیکلو هگزیل(
 .d( 6/48-6/۵1 .).4H. NH2 .s( 4/۵۳ .)6/0=J .4H. CH2 .d( ۳/62-۳/64 

.)8/7=4H. Ar-H. J .d( 6/61-6/64 .)8/7=4H. Ar-H. J

طیف های جذب مادون قرمز
 286۹ .)H-C (. ۳08۵ )آروماتیکNH2( ۳4۳4-۳404 :)1-KBr. cm(

)آلیفاتیک N-H( 16۳4 .)H-C(. 12۳۹ و 1۵10 )C-O-C(. 82۹ )استخالف 
پاراي آروماتیک(.

آنالیز عنصري ترکیب
C20H28N2O2

calculated : C. 7۳/1۳ درصد; H. 8/۵۹ درصد; N. 8/۵۳ درصد.
found: C. 72/21 درصد; H. 8/80 درصد; N. 8/28 درصد.

c4 1 و آنالیز عنصري تر کیبH-NMR، FT-IR جدول ) 2-7(- داده های

2-3 تهیه پلي)اتر-آمید(ها 
پلي)اتر-آمید(هاي a-c6 از واکنش مونومر دي اسید آروماتیک )ایزوفتالیک اسید( و دي آمین هاي 
a-c4 تهیه ش��ده است. در حالیکه پلي)اتر-آمید(هاي a-c۹ از واکنش همین این دي آمین ها با 

دي اسید آلیفاتیک )آدیپیک اسید( تهیه گردید.
a-c6 2-3-1 تهیه پلي)اتر-آمید(هاي

از روش یامازاکي براي تهیه پلي)اتر-آمید(هاي a-c6 استفاده شد. ابتدا 2 گرم )۵/8۵ میلي مول( 
2،7-بیس)4-آمینوفنوکسي(نفتالن a4، 0/۹74 گرم )۵/8۵ میلي مول( ایزوفتالیک اسید و 1/72 
گرم کلس��یم کلرید بدون آب دریک بالن ۵0 میلی لیتري ریخته و سپس 6 میلی لیتر تري فنیل 
فس��فیت و 4 میلی لیتر پیریدین و 1۵ میلی لیتر N -متیل-2-پیرولیدون به آن اضافه مي کنیم. 
C ۹0 و در پایان پنج  C 60 و سه ساعت در دماي̊  مخلوط واکنش را ابتدا یک ساعت در دماي̊ 
س��اعت در دماي ˚C 120-110 همراه با هم زدن حرارت مي دهیم. پس از سرد کردن مخلوط 
به آن 200 میلی لیتر متانول افزوده تا رسوب کرم رنگي تشکیل  شود پس رسوب حاصله را صاف 
کرده وبه مدت یک ش��ب در دماي ˚C 80 و س��پس ۵ س��اعت در دماي ˚C 120 تحت خالء 
خش��ک مي کنیم. 2/4۹ گرم از پلي)اتر-آمید( a6 با راندمان ۹0 درصد بدست مي آید. داده هاي 
1H-NMR، FT-IR پلي)اتر-آمید( a6 در جدول )2-8( آورده ش��ده اس��ت. همین روش براي 

مونومرهاي 2،2-بیس)4-)4-آمینوفنوکس��ي(فنیل(پروپان b4 و 1،4-بیس)4- آمینوفنوکس��ي 
متیل(سیکلوهگزان c4 نیز بکار برده شده است.
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 a6

طیف  مغناطیس رزونانس 
هسته ای هیدروژن

 .s( 8/۵6 ;)2H. -NH .s( 10/48 :)δ ppm .1H-NMR )DMSO-d6
;)1H. H1 

;)1H. H۳ .s( 7/66 ;)2H. H8 .d( 7/۹1-7/۹4 ;)2H. H2 .d( 8/12-8/14 
 .d( 6/84-6/86 .)4H. H4 .d( 7/0۹-7/12 ;)4H. H6.7 .d( 7/17-7/27 

;)4H. H۵

طیف های جذب مادون 
قرمز

 )N-H(۳281  :)1-KBr. cm کششي(; ۳0۵۹ )آروماتیک C-H کششي(;
 C=O( 1666 کششيC=C( 1606 ;) کششيC-O-C( 1217 ;) کششي نا 

متقارنC-O-C(104۹ ;) کششي متقارن(.

b6

طیف  مغناطیس رزونانس 
هسته ای هیدروژن

 6/8۹-6/۹2 .)6H. CH۳ .s( 1/6۳ :)δ ppm .1H-NMR )DMSO-d6
 4H. .m( 7/21-7/24 .)4H. Ar-H7 .m( 7/01-7/04 .)4H. Ar-H۵ .m(
 .)4H. Ar-H4 .m( 7/67-7/6۹ .)1H. Ar-H۳ .s( 7/۳0-7/۳۳ .)Ar-H6

8/۵۵ .)2H. Ar-H2 .d( 8/12-8/14 
.)2H. –NH .s( 10/4۵ .)1H. Ar-H1 .s( 

طیف های جذب مادون 
قرمز

)N–H( ۳281 :)1-KBr. cm کششي(; ۳0۵۹ )آروماتیک C–H کششي(. 
 C=C( 1606 ;)کششي C=O( 16۵8 .)کششي C–H 2۹62 )آلیفاتیک

 C–O–C( 11۹4 .)خمشي CH۳( 1۳80 .)خمشي CH2( 1464 .)کششي
کششي نا متقارنC–O–C( 104۵ .) کششي متقارن(.

c6

طیف  مغناطیس رزونانس 
هسته ای هیدروژن

10H .s( 1/۵7-1/۹0 :)δ ppm .1H-NMR )DMSO-d6. سیکلو 
 هگزیل(.

 7/6۵-7/68 .)4H. Ar-H۵ .s( 6/۹0-6/۹۳ .)4H. CH2 .d( ۳/78-۳/8۹ 
 .)1H. Ar-H1 .s( 8/۵1 .)2H. Ar-H2 .s( 8/10 .)۵H. Ar-H۳.4 .s(

.)2H. -NH .s( 10/2۵

طیف های جذب مادون 
قرمز

)N-H( ۳۳10 :)1-KBr. cm کششي(; ۳0۵1 )آروماتیک C-H کششي(. 
2۹16 

 )C-H کششيC=O( 164۳ .) کششيC=C( 1۵10 .1604 ;) کششي(. 
NH( 1410 خمشيCH2( 1464 .) خمشيC-O-C( 12۳4 .) کششي نا 

متقارنC-O-C( 10۳1 .) کششي متقارن(.

a-c6 اتر-آمید(هاي(1 پليH-NMR، FT-IR داده هاي -)جدول  ) 2-8

a-c9 2-3-2 تهیه پلي)اتر-آمید(هاي
از روش بهینه ش��ده یامازاکي تهیه پلي)اتر-آمید(هاي a-c۹ اس��تفاده شد. بدین منظور 2 گرم 
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داده هاآنالیز

طیف  مغناطیس رزونانس 
هسته ای هیدروژن

 10H .m( 1/00-1/86 :)δ ppm .1H-NMR )DMSO-d6. سیکلو هگزیل(
 .d( 6/48-6/۵1 .).4H. NH2 .s( 4/۵۳ .)6/0=J .4H. CH2 .d( ۳/62-۳/64 

.)8/7=4H. Ar-H. J .d( 6/61-6/64 .)8/7=4H. Ar-H. J

طیف های جذب مادون قرمز
 286۹ .)H-C (. ۳08۵ )آروماتیکNH2( ۳4۳4-۳404 :)1-KBr. cm(

)آلیفاتیک N-H( 16۳4 .)H-C(. 12۳۹ و 1۵10 )C-O-C(. 82۹ )استخالف 
پاراي آروماتیک(.

آنالیز عنصري ترکیب
C20H28N2O2

calculated : C. 7۳/1۳ درصد; H. 8/۵۹ درصد; N. 8/۵۳ درصد.
found: C. 72/21 درصد; H. 8/80 درصد; N. 8/28 درصد.

c4 1 و آنالیز عنصري تر کیبH-NMR، FT-IR جدول ) 2-7(- داده های

2-3 تهیه پلي)اتر-آمید(ها 
پلي)اتر-آمید(هاي a-c6 از واکنش مونومر دي اسید آروماتیک )ایزوفتالیک اسید( و دي آمین هاي 
a-c4 تهیه ش��ده است. در حالیکه پلي)اتر-آمید(هاي a-c۹ از واکنش همین این دي آمین ها با 

دي اسید آلیفاتیک )آدیپیک اسید( تهیه گردید.
a-c6 2-3-1 تهیه پلي)اتر-آمید(هاي

از روش یامازاکي براي تهیه پلي)اتر-آمید(هاي a-c6 استفاده شد. ابتدا 2 گرم )۵/8۵ میلي مول( 
2،7-بیس)4-آمینوفنوکسي(نفتالن a4، 0/۹74 گرم )۵/8۵ میلي مول( ایزوفتالیک اسید و 1/72 
گرم کلس��یم کلرید بدون آب دریک بالن ۵0 میلی لیتري ریخته و سپس 6 میلی لیتر تري فنیل 
فس��فیت و 4 میلی لیتر پیریدین و 1۵ میلی لیتر N -متیل-2-پیرولیدون به آن اضافه مي کنیم. 
C ۹0 و در پایان پنج  C 60 و سه ساعت در دماي̊  مخلوط واکنش را ابتدا یک ساعت در دماي̊ 
س��اعت در دماي ˚C 120-110 همراه با هم زدن حرارت مي دهیم. پس از سرد کردن مخلوط 
به آن 200 میلی لیتر متانول افزوده تا رسوب کرم رنگي تشکیل  شود پس رسوب حاصله را صاف 
کرده وبه مدت یک ش��ب در دماي ˚C 80 و س��پس ۵ س��اعت در دماي ˚C 120 تحت خالء 
خش��ک مي کنیم. 2/4۹ گرم از پلي)اتر-آمید( a6 با راندمان ۹0 درصد بدست مي آید. داده هاي 
1H-NMR، FT-IR پلي)اتر-آمید( a6 در جدول )2-8( آورده ش��ده اس��ت. همین روش براي 

مونومرهاي 2،2-بیس)4-)4-آمینوفنوکس��ي(فنیل(پروپان b4 و 1،4-بیس)4- آمینوفنوکس��ي 
متیل(سیکلوهگزان c4 نیز بکار برده شده است.
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 a6

طیف  مغناطیس رزونانس 
هسته ای هیدروژن

 .s( 8/۵6 ;)2H. -NH .s( 10/48 :)δ ppm .1H-NMR )DMSO-d6
;)1H. H1 

;)1H. H۳ .s( 7/66 ;)2H. H8 .d( 7/۹1-7/۹4 ;)2H. H2 .d( 8/12-8/14 
 .d( 6/84-6/86 .)4H. H4 .d( 7/0۹-7/12 ;)4H. H6.7 .d( 7/17-7/27 

;)4H. H۵

طیف های جذب مادون 
قرمز

 )N-H(۳281  :)1-KBr. cm کششي(; ۳0۵۹ )آروماتیک C-H کششي(;
 C=O( 1666 کششيC=C( 1606 ;) کششيC-O-C( 1217 ;) کششي نا 

متقارنC-O-C(104۹ ;) کششي متقارن(.

b6

طیف  مغناطیس رزونانس 
هسته ای هیدروژن

 6/8۹-6/۹2 .)6H. CH۳ .s( 1/6۳ :)δ ppm .1H-NMR )DMSO-d6
 4H. .m( 7/21-7/24 .)4H. Ar-H7 .m( 7/01-7/04 .)4H. Ar-H۵ .m(
 .)4H. Ar-H4 .m( 7/67-7/6۹ .)1H. Ar-H۳ .s( 7/۳0-7/۳۳ .)Ar-H6

8/۵۵ .)2H. Ar-H2 .d( 8/12-8/14 
.)2H. –NH .s( 10/4۵ .)1H. Ar-H1 .s( 

طیف های جذب مادون 
قرمز

)N–H( ۳281 :)1-KBr. cm کششي(; ۳0۵۹ )آروماتیک C–H کششي(. 
 C=C( 1606 ;)کششي C=O( 16۵8 .)کششي C–H 2۹62 )آلیفاتیک

 C–O–C( 11۹4 .)خمشي CH۳( 1۳80 .)خمشي CH2( 1464 .)کششي
کششي نا متقارنC–O–C( 104۵ .) کششي متقارن(.

c6

طیف  مغناطیس رزونانس 
هسته ای هیدروژن

10H .s( 1/۵7-1/۹0 :)δ ppm .1H-NMR )DMSO-d6. سیکلو 
 هگزیل(.

 7/6۵-7/68 .)4H. Ar-H۵ .s( 6/۹0-6/۹۳ .)4H. CH2 .d( ۳/78-۳/8۹ 
 .)1H. Ar-H1 .s( 8/۵1 .)2H. Ar-H2 .s( 8/10 .)۵H. Ar-H۳.4 .s(

.)2H. -NH .s( 10/2۵

طیف های جذب مادون 
قرمز

)N-H( ۳۳10 :)1-KBr. cm کششي(; ۳0۵1 )آروماتیک C-H کششي(. 
2۹16 

 )C-H کششيC=O( 164۳ .) کششيC=C( 1۵10 .1604 ;) کششي(. 
NH( 1410 خمشيCH2( 1464 .) خمشيC-O-C( 12۳4 .) کششي نا 

متقارنC-O-C( 10۳1 .) کششي متقارن(.

a-c6 اتر-آمید(هاي(1 پليH-NMR، FT-IR داده هاي -)جدول  ) 2-8

a-c9 2-3-2 تهیه پلي)اتر-آمید(هاي
از روش بهینه ش��ده یامازاکي تهیه پلي)اتر-آمید(هاي a-c۹ اس��تفاده شد. بدین منظور 2 گرم 
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)۵/84 میل��ي مول( 2،7-بیس)4-آمینوفنوکس��ي(نفتالن a4، 0/8۵۳ گ��رم )۵/84 میلي مول( 
آدیپیک اس��ید و 0/۳ گرم کلس��یم کلرید بدون آب دریک بالن ۵0 میلی لیتر ریخته س��پس ۳ 
میلی لیتر تري فنیل فسفیت و 1/۵ میلي لیتر پیریدین و 8 میلی لیتر N -متیل-2-پیرولیدون به 
 C C 60 و سه ساعت در دماي̊  آن اضافه مي کنیم. مخلوط واکنش را ابتدا یک ساعت در دماي̊ 
120-110 ضمن هم زدن رفالکس مي کنیم. پس از س��رد کردن مخلوط به آن 200 میلی لیتر 
متانول افزوده تا رسوب کرم رنگي تشکیل شود سپس رسوب حاصله را صاف کرده و به مدت یک 
C 120 تحت خالء خشک مي کنیم. 2/۵0  C 80 و س��پس ۵ ساعت در دماي̊  ش��ب در دماي̊ 
 1H-NMR، FT-IR با راندمان ۹۵ درصد بدس��ت مي آید. داده هاي a۹ )گ��رم از پلي)اتر-آمید
پلیمر a۹ در جدول )2-۹( آورده ش��ده اس��ت. همین روش براي مونومرهاي 2،2-بیس)4-)4-
آمینوفنوکسي(فنیل(پروپان b4 و 1،4-بیس)4- آمینوفنوکسي متیل(سیکلوهگزان c4 نیز بکار 

برده شده است.
2-4 تهیه فیلم هاي نانوکامپوزیتي به روش قالب گیري محلول

روش قالبگی��ري محل��ول41 عبارت اس��ت از حل کردن جزء ماتریس و نان��و ذره در یک حالل و 
اف��زودن مخلوط ها در یک ظرف و هموژنیزه کردن س��پس تبخیر حالل و بدس��ت آوردن فیلم 
مي باشد. اغلب افزودن نانو ذرات به ماتریس هاي پلیمري باعث بهبود خواص، الکتریکي، مکانیکي 
و حرارتي مي شود. اما از آن جائیکه نانو لوله هاي کربني بخوبي در بستر ماتریس پراکنده نمي شوند. 
روش هاي مختلفي مثل همزدن، عامل دار کردن و اس��تفاده همزمان42 در واکنش پلیمریزاسیون 
موج��ب بهب��ود حاللیت و پراکندگي بهتر نان��و لوله هاي کربني در ماتریس مي ش��ود. به همین 
جهت در این کار تحقیقاتي از روش هاي عامل دار کردن نانو لوله هاي کربني برای پخش بهتر در 

ماتریس پلیمري استفاده شده است. 

41- Casting  Solution
42- Insitu  Process
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 a۹

طیف  مغناطیس 
رزونانس هسته ای 

هیدروژن

4H .s( 2/4۹ .)4H. CH2 .s( 2/۳1 :)δ ppm .1H-NMR )DMSO-d6.زیر 
 4H. .d(  6/81-6/86.)2H. Naph-H .dd( 6/66-6/71 .)CH2 پیک حالل

.)Ar-H"
. )4H. Naph-H .d( 7/07-7/0۹ .)2H. Naph-H .d( 6/۹۵-6/۹8  

.)2H. –NH .s( ۹/۹2.)4H. Ar-H .d( 7/87-7/۹1 

طیف های جذب 
مادون قرمز

)N-H(۳281  :)1-KBr. cm کششي(; ۳0۵۹ )آروماتیک C-H کششي(; 1678 
)C=O کششيC=C( 1606 ;) کششيC-O-C( 11۹4 ;) کششي نا متقارن(; 

C-O-C( 10۵0 کششي متقارن(.

b۹

طیف  مغناطیس 
رزونانس هسته ای 

هیدروژن

 4H. .s( 2/۳1 .)6H. CH۳ .s( 1/۵8 :)δ ppm .1H-NMR )DMSO-d6
 4H. Ar-H. .d(6/82-6/84  .)CH2 4. زیر پیک حاللH .s( 2/4۹ .)CH2
 4H. Ar-H. .d( 7/1۵-7/18 .)8/4=4H. Ar-H. J .d( 6/۹2-6/۹۵ .)8/1=J

.)2H. –NH .s( ۹/۹2 .)8/4=4H. Ar-H. J .d( 7/۵7-7/60 .)8/1=J

طیف های جذب 
مادون قرمز

)N–H( ۳281 :)1-KBr. cm کششي(; ۳0۵۹ )آروماتیک C–H کششي(. 2۹62 
)آلیفاتیک  C–H کششيC=O( 16۵8 .) کششيC=C( 1606 ;) کششي(. 1464 
)CH2 خمشيCH۳( 1۳80 .) خمشيC–O–C( 11۹4 .) کششي نا متقارن(. 

C–O–C( 104۵  کششي متقارن(.

c۹

طیف  مغناطیس 
رزونانس هسته ای 

هیدروژن

 10H .s( 1/۵7-1/۹0 :)δ ppm .1H-NMR )DMSO-d6. سیکلوهگزیل(.
 ۳/7۵-۳/84 .)4H. CH2 .m( 2/08-2/11 .)4H. CH2 .m( 1/48-1/۵۵  
 4H. .dd( 6/68-6/72 .)4H. Ar-H7 .dd( 6/48-6/۵۵ )4H. CH2 .d(

.)2H. -NH .s(10/۳0 .)Ar-H8

طیف های جذب 
مادون قرمز

)N–H( ۳281 :)1-KBr. cm کششيC–H( ۳0۵۹ ;) کششي آروماتیک(. 2۹68 
 )C–H کششي آلیفاتیکC=O( 16۵8 .) کششيC=C( 1606 ;) کششي(.

NH( 1410 خمشيCH2( 164 .) خمشيC–O–C( 11۹4 .) کششي نا 
متقارنC–O–C( 104۵ .)  کششي متقارن(.

a-c۹ 1 پلیمرH-NMR، FT-IR جدول ) 2-۹(- داده هاي

2-4-1 تهی�ه فیلم ه�اي نانوکامپوزیت�ي از نان�و لوله ه�اي کربن�ي عامل دار ب�ا گروه 
کربوکسیلیک اسید

ابت��دا در یک بالن ۵0 میلي لیتري 0/012 گرم نانو لوله کربني عامل دار با گروه کربوکس��یلیک 
اسید همراه با ۳ میلي لیتر دي متیل استامید ریخته و به مدت 24 ساعت در دماي محیط بهم 
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)۵/84 میل��ي مول( 2،7-بیس)4-آمینوفنوکس��ي(نفتالن a4، 0/8۵۳ گ��رم )۵/84 میلي مول( 
آدیپیک اس��ید و 0/۳ گرم کلس��یم کلرید بدون آب دریک بالن ۵0 میلی لیتر ریخته س��پس ۳ 
میلی لیتر تري فنیل فسفیت و 1/۵ میلي لیتر پیریدین و 8 میلی لیتر N -متیل-2-پیرولیدون به 
 C C 60 و سه ساعت در دماي̊  آن اضافه مي کنیم. مخلوط واکنش را ابتدا یک ساعت در دماي̊ 
120-110 ضمن هم زدن رفالکس مي کنیم. پس از س��رد کردن مخلوط به آن 200 میلی لیتر 
متانول افزوده تا رسوب کرم رنگي تشکیل شود سپس رسوب حاصله را صاف کرده و به مدت یک 
C 120 تحت خالء خشک مي کنیم. 2/۵0  C 80 و س��پس ۵ ساعت در دماي̊  ش��ب در دماي̊ 
 1H-NMR، FT-IR با راندمان ۹۵ درصد بدس��ت مي آید. داده هاي a۹ )گ��رم از پلي)اتر-آمید
پلیمر a۹ در جدول )2-۹( آورده ش��ده اس��ت. همین روش براي مونومرهاي 2،2-بیس)4-)4-
آمینوفنوکسي(فنیل(پروپان b4 و 1،4-بیس)4- آمینوفنوکسي متیل(سیکلوهگزان c4 نیز بکار 

برده شده است.
2-4 تهیه فیلم هاي نانوکامپوزیتي به روش قالب گیري محلول

روش قالبگی��ري محل��ول41 عبارت اس��ت از حل کردن جزء ماتریس و نان��و ذره در یک حالل و 
اف��زودن مخلوط ها در یک ظرف و هموژنیزه کردن س��پس تبخیر حالل و بدس��ت آوردن فیلم 
مي باشد. اغلب افزودن نانو ذرات به ماتریس هاي پلیمري باعث بهبود خواص، الکتریکي، مکانیکي 
و حرارتي مي شود. اما از آن جائیکه نانو لوله هاي کربني بخوبي در بستر ماتریس پراکنده نمي شوند. 
روش هاي مختلفي مثل همزدن، عامل دار کردن و اس��تفاده همزمان42 در واکنش پلیمریزاسیون 
موج��ب بهب��ود حاللیت و پراکندگي بهتر نان��و لوله هاي کربني در ماتریس مي ش��ود. به همین 
جهت در این کار تحقیقاتي از روش هاي عامل دار کردن نانو لوله هاي کربني برای پخش بهتر در 

ماتریس پلیمري استفاده شده است. 

41- Casting  Solution
42- Insitu  Process
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داده هاآنالیز

 a۹

طیف  مغناطیس 
رزونانس هسته ای 

هیدروژن

4H .s( 2/4۹ .)4H. CH2 .s( 2/۳1 :)δ ppm .1H-NMR )DMSO-d6.زیر 
 4H. .d(  6/81-6/86.)2H. Naph-H .dd( 6/66-6/71 .)CH2 پیک حالل

.)Ar-H"
. )4H. Naph-H .d( 7/07-7/0۹ .)2H. Naph-H .d( 6/۹۵-6/۹8  

.)2H. –NH .s( ۹/۹2.)4H. Ar-H .d( 7/87-7/۹1 

طیف های جذب 
مادون قرمز

)N-H(۳281  :)1-KBr. cm کششي(; ۳0۵۹ )آروماتیک C-H کششي(; 1678 
)C=O کششيC=C( 1606 ;) کششيC-O-C( 11۹4 ;) کششي نا متقارن(; 

C-O-C( 10۵0 کششي متقارن(.

b۹

طیف  مغناطیس 
رزونانس هسته ای 

هیدروژن

 4H. .s( 2/۳1 .)6H. CH۳ .s( 1/۵8 :)δ ppm .1H-NMR )DMSO-d6
 4H. Ar-H. .d(6/82-6/84  .)CH2 4. زیر پیک حاللH .s( 2/4۹ .)CH2
 4H. Ar-H. .d( 7/1۵-7/18 .)8/4=4H. Ar-H. J .d( 6/۹2-6/۹۵ .)8/1=J

.)2H. –NH .s( ۹/۹2 .)8/4=4H. Ar-H. J .d( 7/۵7-7/60 .)8/1=J

طیف های جذب 
مادون قرمز

)N–H( ۳281 :)1-KBr. cm کششي(; ۳0۵۹ )آروماتیک C–H کششي(. 2۹62 
)آلیفاتیک  C–H کششيC=O( 16۵8 .) کششيC=C( 1606 ;) کششي(. 1464 
)CH2 خمشيCH۳( 1۳80 .) خمشيC–O–C( 11۹4 .) کششي نا متقارن(. 

C–O–C( 104۵  کششي متقارن(.

c۹

طیف  مغناطیس 
رزونانس هسته ای 

هیدروژن

 10H .s( 1/۵7-1/۹0 :)δ ppm .1H-NMR )DMSO-d6. سیکلوهگزیل(.
 ۳/7۵-۳/84 .)4H. CH2 .m( 2/08-2/11 .)4H. CH2 .m( 1/48-1/۵۵  
 4H. .dd( 6/68-6/72 .)4H. Ar-H7 .dd( 6/48-6/۵۵ )4H. CH2 .d(

.)2H. -NH .s(10/۳0 .)Ar-H8

طیف های جذب 
مادون قرمز

)N–H( ۳281 :)1-KBr. cm کششيC–H( ۳0۵۹ ;) کششي آروماتیک(. 2۹68 
 )C–H کششي آلیفاتیکC=O( 16۵8 .) کششيC=C( 1606 ;) کششي(.

NH( 1410 خمشيCH2( 164 .) خمشيC–O–C( 11۹4 .) کششي نا 
متقارنC–O–C( 104۵ .)  کششي متقارن(.

a-c۹ 1 پلیمرH-NMR، FT-IR جدول ) 2-۹(- داده هاي

2-4-1 تهی�ه فیلم ه�اي نانوکامپوزیت�ي از نان�و لوله ه�اي کربن�ي عامل دار ب�ا گروه 
کربوکسیلیک اسید

ابت��دا در یک بالن ۵0 میلي لیتري 0/012 گرم نانو لوله کربني عامل دار با گروه کربوکس��یلیک 
اسید همراه با ۳ میلي لیتر دي متیل استامید ریخته و به مدت 24 ساعت در دماي محیط بهم 
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زده مي ش��ود تا مخلوط همگن حاصل ش��ود )مخلوط اول(. سپس در یک بالن ۵0 میلي لیتري 
دیگر0/۵0 گرم پلي)اتر-آمید( a6 را در 1/۵ میلي لیتر دي متیل استامید ریخته و به مدت 24 
ساعت در دماي محیط و تحت جو نیتروژن به هم زده مي شود )مخلوط دوم(. سپس مخلوط اول 
را به مخلوط دوم اضافه نموده و مخلوط حاصل به مدت 24 ساعت در دماي محیط و در اتمسفر 
 C˚ نیتروژن بهم زده مي شود. مخلوط حاصل به مدت یک ساعت در حمام التراسونیک با دماي
40 قرار داده مي ش��ود سپس مخلوط را به طور یکنواخت داخل بشقابک شیشه هاي ریخته و در 
 2 ،60 C˚ 40، 1 ساعت در دماي C˚ آون خالء طبق برنامه زماني و دمایي ۵ س��اعت در دماي
ساعت در دمای˚C 80 و 12 ساعت در دماي˚C 100 با خالء 400 میلي بار قرار داده مي شود. 
مطابق با روش فوق فیلم هاي پلیمري بدون نانو لوله کربنی عامل دار با گروه کربوکسیلیک اسید 
و نانوکامپوزیتی حاوی ۳ و ۵ درصد از نانو لوله کربنی عامل دار شده با گروه کربوکسیلیک اسید 

تهیه شد.
ش��یوه محاس��بات براي تعیین مقدار نان��و لوله هاي عام��ل دار در نانوکامپوزیت 2درصد )7-2 

PEA( به صورت زیر مي باشد:

( ) 0/010200/۵0100
2 =→+= XX

X

یعنی برای تهیه نانوکامپوزیت 2درصد وزنی مقدار 0/01020 گرم نانو لوله هاي عامل دار و 0/۵ 
گرم پلي)اتر-آمید( با هم مخلوط مي کنیم. 

نانوکامپوزیت ه��اي ۳درص��د )PEA 7-2( و ۵درصد )PEA 7-2( هم ب��ه همین روش، اما با 
مقادیر متفاوت تهیه ش��ده اند. ش��یوه محاس��بات نانوکامپوزیت ۳ و ۵درصد در ذیل آورده شده 

است.

 
( ) 0/01۵40/۵0100

۳ =→+= XX
X

( ) 0/026۳10/۵0100
۵ =→+= XX

X
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داده هاآنالیز 

PEA 7-2
)N-H(۳۳00  :)1-KBr. cm کششیC-H( ۳082 ;) کششی آروماتیک (; 1682 
)C=O کششیC=C( 1606 ;) کششیC-O-C( 1217 ;) کششی متقارن(; 10۳8 

)C-O-C کششی نامتقارن(.

PEA 7-۳
)N-H(۳۳20  :)1-KBr. cm کششیC-H( ۳082 ;) کششی آروماتیک (; 168۳ 
)C=O کششیC=C( 1604 ;) کششیC-O-C( 1217 ;) کششی متقارن(; 1020 

)C-O-Cکششی نامتقارن(.

PEA 7-۵
)N-H(۳۳۳8  :)1-KBr. cm کششیC-H( ۳082 ;) کششی آروماتیک (; 168۵ 
)C=O کششيC=C( 1۵۹۹ ;) کششيC-O-C( 1217 ;) کششی متقارن(; 1010 

)C-O-C کششی نامتقارن(.

جدول ) 2-10(- داده هاي FT-IR نانو کامپوزیتي PEA 7 با درصدهاي مختلف

2-4-2 تهی�ه فیلم ه�اي نانوکامپوزیت�ي از نان�و لوله ه�اي عامل دار ش�ده با س�یكلو 
دکسترین

تهیه نانوکامپوزیت از نانو لوله هاي عامل دار ش��ده با س��یکلو دکسترین یک فرآیند دو مرحله ای 
اس��ت. در مرحله اول طی فرآیند اس��تری شدن با افزودن بتا س��یکلو دکسترین به نانو لوله هاي 
کربنی عامل دار، نانو لوله هاي حاوی سیکلو دکسترین تهیه شد. مرحله دوم از نانو ذرات سنتزی 

نانوکامپوزیت ها با درصدهای وزنی متفاوت تهیه شد.
الف: تهیه نانو لوله هاي عامل دار حاوی بتا سیكلو دکسترین

در یک بالن ته گرد به همراه همزن حاوي 1۵ میلی لیتر دي متیل اس��تامید 1/28 گرم )1/1۳ 
میلي مول( بتا سیکلو دکسترین و0/10 گرم نانو لوله کربنی حاوی گروه های کربوکسیلیک اسید 
اضافه مي کنیم. سپس 0/10 میلي لیتر اسید کلریدریک غلیظ به محلول اضافه نموده و در دماي 
˚C 80 به مدت 2 س��اعت رفالکس مي نماییم. سوسپانس��یون حاصل را دریک بش��ر چیني ۵0 
میلی لیتری ریخته و در دماي ˚C 120 به مدت 1۵ دقیقه و در آون ماکروویو با توان 700 وات 
حرارت دهیم. در پایان سوسپانسیون را در دماي اتاق سرد نموده و 200 میلی لیتر آب مقطر به 
آن اضافه مي کنیم. پس از س��پري شدن ۳0 دقیقه با سرریز کردن سوسپانسیون حجم حالل را 
به 20 میلی لیتر کاهش داده و سوسپانسون باقیمانده را به مدت یک ساعت در حمام التراسونیک 
C 80 حرارت  ق��رار مي دهیم. بمنظور حذف حالل مخل��وط مرحله قبل را داخل آون در دماي̊ 
داده تا حالل تبخیر شود. محصول را هفت بار با آب مقطر شستشو مي دهیم تا سیکلو دکسترین 

باقیمانده حذف شود. نهایتاً محصول نهایی را در خالء خشک مي کنیم.
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زده مي ش��ود تا مخلوط همگن حاصل ش��ود )مخلوط اول(. سپس در یک بالن ۵0 میلي لیتري 
دیگر0/۵0 گرم پلي)اتر-آمید( a6 را در 1/۵ میلي لیتر دي متیل استامید ریخته و به مدت 24 
ساعت در دماي محیط و تحت جو نیتروژن به هم زده مي شود )مخلوط دوم(. سپس مخلوط اول 
را به مخلوط دوم اضافه نموده و مخلوط حاصل به مدت 24 ساعت در دماي محیط و در اتمسفر 
 C˚ نیتروژن بهم زده مي شود. مخلوط حاصل به مدت یک ساعت در حمام التراسونیک با دماي
40 قرار داده مي ش��ود سپس مخلوط را به طور یکنواخت داخل بشقابک شیشه هاي ریخته و در 
 2 ،60 C˚ 40، 1 ساعت در دماي C˚ آون خالء طبق برنامه زماني و دمایي ۵ س��اعت در دماي
ساعت در دمای˚C 80 و 12 ساعت در دماي˚C 100 با خالء 400 میلي بار قرار داده مي شود. 
مطابق با روش فوق فیلم هاي پلیمري بدون نانو لوله کربنی عامل دار با گروه کربوکسیلیک اسید 
و نانوکامپوزیتی حاوی ۳ و ۵ درصد از نانو لوله کربنی عامل دار شده با گروه کربوکسیلیک اسید 

تهیه شد.
ش��یوه محاس��بات براي تعیین مقدار نان��و لوله هاي عام��ل دار در نانوکامپوزیت 2درصد )7-2 

PEA( به صورت زیر مي باشد:

( ) 0/010200/۵0100
2 =→+= XX

X

یعنی برای تهیه نانوکامپوزیت 2درصد وزنی مقدار 0/01020 گرم نانو لوله هاي عامل دار و 0/۵ 
گرم پلي)اتر-آمید( با هم مخلوط مي کنیم. 

نانوکامپوزیت ه��اي ۳درص��د )PEA 7-2( و ۵درصد )PEA 7-2( هم ب��ه همین روش، اما با 
مقادیر متفاوت تهیه ش��ده اند. ش��یوه محاس��بات نانوکامپوزیت ۳ و ۵درصد در ذیل آورده شده 

است.

 
( ) 0/01۵40/۵0100

۳ =→+= XX
X

( ) 0/026۳10/۵0100
۵ =→+= XX

X
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داده هاآنالیز 

PEA 7-2
)N-H(۳۳00  :)1-KBr. cm کششیC-H( ۳082 ;) کششی آروماتیک (; 1682 
)C=O کششیC=C( 1606 ;) کششیC-O-C( 1217 ;) کششی متقارن(; 10۳8 

)C-O-C کششی نامتقارن(.

PEA 7-۳
)N-H(۳۳20  :)1-KBr. cm کششیC-H( ۳082 ;) کششی آروماتیک (; 168۳ 
)C=O کششیC=C( 1604 ;) کششیC-O-C( 1217 ;) کششی متقارن(; 1020 

)C-O-Cکششی نامتقارن(.

PEA 7-۵
)N-H(۳۳۳8  :)1-KBr. cm کششیC-H( ۳082 ;) کششی آروماتیک (; 168۵ 
)C=O کششيC=C( 1۵۹۹ ;) کششيC-O-C( 1217 ;) کششی متقارن(; 1010 

)C-O-C کششی نامتقارن(.

جدول ) 2-10(- داده هاي FT-IR نانو کامپوزیتي PEA 7 با درصدهاي مختلف

2-4-2 تهی�ه فیلم ه�اي نانوکامپوزیت�ي از نان�و لوله ه�اي عامل دار ش�ده با س�یكلو 
دکسترین

تهیه نانوکامپوزیت از نانو لوله هاي عامل دار ش��ده با س��یکلو دکسترین یک فرآیند دو مرحله ای 
اس��ت. در مرحله اول طی فرآیند اس��تری شدن با افزودن بتا س��یکلو دکسترین به نانو لوله هاي 
کربنی عامل دار، نانو لوله هاي حاوی سیکلو دکسترین تهیه شد. مرحله دوم از نانو ذرات سنتزی 

نانوکامپوزیت ها با درصدهای وزنی متفاوت تهیه شد.
الف: تهیه نانو لوله هاي عامل دار حاوی بتا سیكلو دکسترین

در یک بالن ته گرد به همراه همزن حاوي 1۵ میلی لیتر دي متیل اس��تامید 1/28 گرم )1/1۳ 
میلي مول( بتا سیکلو دکسترین و0/10 گرم نانو لوله کربنی حاوی گروه های کربوکسیلیک اسید 
اضافه مي کنیم. سپس 0/10 میلي لیتر اسید کلریدریک غلیظ به محلول اضافه نموده و در دماي 
˚C 80 به مدت 2 س��اعت رفالکس مي نماییم. سوسپانس��یون حاصل را دریک بش��ر چیني ۵0 
میلی لیتری ریخته و در دماي ˚C 120 به مدت 1۵ دقیقه و در آون ماکروویو با توان 700 وات 
حرارت دهیم. در پایان سوسپانسیون را در دماي اتاق سرد نموده و 200 میلی لیتر آب مقطر به 
آن اضافه مي کنیم. پس از س��پري شدن ۳0 دقیقه با سرریز کردن سوسپانسیون حجم حالل را 
به 20 میلی لیتر کاهش داده و سوسپانسون باقیمانده را به مدت یک ساعت در حمام التراسونیک 
C 80 حرارت  ق��رار مي دهیم. بمنظور حذف حالل مخل��وط مرحله قبل را داخل آون در دماي̊ 
داده تا حالل تبخیر شود. محصول را هفت بار با آب مقطر شستشو مي دهیم تا سیکلو دکسترین 

باقیمانده حذف شود. نهایتاً محصول نهایی را در خالء خشک مي کنیم.
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داده ها نمونه

)KBr. cm-1(: 2800-۳400 ) گروه  کربوکسیلیک اسید H-O (. نانو لوله کربني با گروه عاملي کربوکسیلیک اسید
C=O( 16۹1 کششي(

نانو لوله کربني با گروه عاملي بتا سیکلو 
)KBr. cm-1(: ۳42۳ ) گروه  هیدروکسیل C=O( 16۳۹ .)H-O دکسترین

کششي گروه استري (

جدول) 2-11(-داده هاي FT-IR نانو لوله کربني با گروه عاملي کربوکسیلیک اسید و بتا سیکلو دکسترین

b9 تهیه فیلم هاي نانو کامپوزیتي
ابتدا در یک بالن ۵0 میلي لیتري 0/012 گرم نانو لوله کربنی عامل دار ش��ده حاوی بتا س��یکلو 
دکس��ترین همراه ۳ میلي لیتر دي متیل اس��تامید ریخته و به مدت 24 ساعت در دماي محیط 
به��م زده ت��ا مخلوط همگن حاصل ش��ود )مخلوط اول(. س��پس در یک بال��ن ۵0 میلي لیتري 
دوم0/۵0گ��رم پلي)اتر-آمی��د( b۹ در 1/۵ میلي لیتر دي متیل اس��تامید ریخته و به مدت 24 
ساعت در دماي محیط و تحت جو نیتروژن به هم زده مي شود )مخلوط دوم(. سپس مخلوط اول 
را به مخلوط دوم اضافه نموده و مخلوط حاصل به مدت 24 ساعت در دماي محیط و در اتمسفر 
 C˚ نیتروژن بهم زده مي شود. مخلوط حاصل به مدت یک ساعت در حمام التراسونیک با دماي
40 قرار داده مي شود و به طور یکنواخت داخل بشقابک شیشه هاي ریخته و در آون خالء طبق 
برنامه زماني و دمایي ۵ ساعت در دماي ˚C 40، 1 ساعت در دماي ˚C 60، 2 ساعت در دمای 
˚C 80 و 12 ساعت در دماي ˚C 100 با خالء 400 میلي بار قرار داده می شود. مطابق با روش 
فوق فیلم هاي پلیمري بدون نانو لوله کربنی عامل دار شده با بتا سیکلو دکسترین و نانوکامپوزیت 

با ۵ و 8 درصد از نانو لوله کربنی عامل دار شده حاوی بتا سیکلو دکسترین تهیه شد.
ش��یوه محاسبات براي تعیین مقدار نانو لوله هاي عامل دار در نانوکامپوزیت 2 درصد به صورت 

زیر مي باشد: 
( ) 0/010200/۵0100

2 =→+= XX
X

          
نانوکامپوزیت هاي ۵ درصدو 8 درصد  هم به همین روش، اما با مقادیر متفاوت تهیه شده اند. شیوه محاسبات در ذیل آورده 

شده است.

( ) 0/026۳10/۵0100
۵ =→+= XX

X  

( ) 0/04۳40/۵0100
8 =→+= XX

X
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نانوکامپوزیتداده ها

PEA 10-2

۳42۳ ) گروه  هیدروکسیل N–H( ۳281 .)H-O کششي(; ۳0۵۹ )آروماتیک C–H کششي(. 
 CH2( 146۵ .)کششي C=C( 1602 ;)کششي C=O( 16۵0 .)کششي C–H 2۹2۵ )آلیفاتیک

 C–O–C( 10۳۹ .)کششي نا متقارن C–O–C( 124۹ .)خمشي CH۳( 1۳80 .)خمشي
کششي متقارن(.

PEA 10-۵

۳42۳ ) گروه  هیدروکسیل N–H( ۳281 .)H-O کششي(; ۳0۵۹ )آروماتیک C–H کششي(. 
 CH2( 146۵ .)کششي C=C( 1602 ;)کششي C=O( 1660 .)کششي C–H 2۹۳۵ )آلیفاتیک

 C–O–C( 10۳۹ .)کششي نا متقارن C–O–C( 124۹ .)خمشي CH۳( 1۳80 .)خمشي
کششي متقارن(.

PEA 10-8

۳42۳ ) گروه  هیدروکسیل N–H( ۳281 .)H-O کششي(; ۳0۵۹ )آروماتیک C–H کششي(. 
 CH2( 146۵ .)کششي C=C( 1602 ;)کششي C=O( 166۳ .)کششي C–H 2۹62 )آلیفاتیک

خمشيCH۳( 1۳80 .) خمشيC–O–C( 124۹ .) کششي نا متقارنC–O–C( 10۳۹ .) کششي 
متقارن(.

جدول ) 2-12(- داده هاي FT-IR نانو کامپوزیتي PEA 10 با درصدهاي مختلف

2-5 اندازه گیري هدایت الكتریكي
 012-SK مدل  INDOSAW براي اندازه گیري هدایت الکتریکي از دس��تگاه چهار میل��ه اي
 )mm 0.12  cm  cm 1( با ابعاد )اس��تفاده ش��د. ابتدا نمونه هایي پلي)اتر-آمید
انتخاب شد. سپس با اعمال میکرو ولتاژهاي متفاوت به نمونه پلي)اتر-آمید(ي میکرو جریان هاي 
متفاوتي حاصل گردید، با رسم نمودار ولتاژ در برابر جریان و محاسبه شیب خط حاصله مقاومت 
حس��اب شد و از معادله زیر نیز مقاومت ویژه و هدایت محاسبه گردید. هدایت معکوس مقاومت 

ویژه مي باشد.

R: مقاومت الکتریکي 
l: طول میله 8 میلي متر

A: سطح مقطع پلي )اتر-آمید(
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داده ها نمونه

)KBr. cm-1(: 2800-۳400 ) گروه  کربوکسیلیک اسید H-O (. نانو لوله کربني با گروه عاملي کربوکسیلیک اسید
C=O( 16۹1 کششي(

نانو لوله کربني با گروه عاملي بتا سیکلو 
)KBr. cm-1(: ۳42۳ ) گروه  هیدروکسیل C=O( 16۳۹ .)H-O دکسترین

کششي گروه استري (

جدول) 2-11(-داده هاي FT-IR نانو لوله کربني با گروه عاملي کربوکسیلیک اسید و بتا سیکلو دکسترین

b9 تهیه فیلم هاي نانو کامپوزیتي
ابتدا در یک بالن ۵0 میلي لیتري 0/012 گرم نانو لوله کربنی عامل دار ش��ده حاوی بتا س��یکلو 
دکس��ترین همراه ۳ میلي لیتر دي متیل اس��تامید ریخته و به مدت 24 ساعت در دماي محیط 
به��م زده ت��ا مخلوط همگن حاصل ش��ود )مخلوط اول(. س��پس در یک بال��ن ۵0 میلي لیتري 
دوم0/۵0گ��رم پلي)اتر-آمی��د( b۹ در 1/۵ میلي لیتر دي متیل اس��تامید ریخته و به مدت 24 
ساعت در دماي محیط و تحت جو نیتروژن به هم زده مي شود )مخلوط دوم(. سپس مخلوط اول 
را به مخلوط دوم اضافه نموده و مخلوط حاصل به مدت 24 ساعت در دماي محیط و در اتمسفر 
 C˚ نیتروژن بهم زده مي شود. مخلوط حاصل به مدت یک ساعت در حمام التراسونیک با دماي
40 قرار داده مي شود و به طور یکنواخت داخل بشقابک شیشه هاي ریخته و در آون خالء طبق 
برنامه زماني و دمایي ۵ ساعت در دماي ˚C 40، 1 ساعت در دماي ˚C 60، 2 ساعت در دمای 
˚C 80 و 12 ساعت در دماي ˚C 100 با خالء 400 میلي بار قرار داده می شود. مطابق با روش 
فوق فیلم هاي پلیمري بدون نانو لوله کربنی عامل دار شده با بتا سیکلو دکسترین و نانوکامپوزیت 

با ۵ و 8 درصد از نانو لوله کربنی عامل دار شده حاوی بتا سیکلو دکسترین تهیه شد.
ش��یوه محاسبات براي تعیین مقدار نانو لوله هاي عامل دار در نانوکامپوزیت 2 درصد به صورت 

زیر مي باشد: 
( ) 0/010200/۵0100

2 =→+= XX
X

          
نانوکامپوزیت هاي ۵ درصدو 8 درصد  هم به همین روش، اما با مقادیر متفاوت تهیه شده اند. شیوه محاسبات در ذیل آورده 

شده است.

( ) 0/026۳10/۵0100
۵ =→+= XX

X  

( ) 0/04۳40/۵0100
8 =→+= XX

X
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نانوکامپوزیتداده ها

PEA 10-2

۳42۳ ) گروه  هیدروکسیل N–H( ۳281 .)H-O کششي(; ۳0۵۹ )آروماتیک C–H کششي(. 
 CH2( 146۵ .)کششي C=C( 1602 ;)کششي C=O( 16۵0 .)کششي C–H 2۹2۵ )آلیفاتیک

 C–O–C( 10۳۹ .)کششي نا متقارن C–O–C( 124۹ .)خمشي CH۳( 1۳80 .)خمشي
کششي متقارن(.

PEA 10-۵

۳42۳ ) گروه  هیدروکسیل N–H( ۳281 .)H-O کششي(; ۳0۵۹ )آروماتیک C–H کششي(. 
 CH2( 146۵ .)کششي C=C( 1602 ;)کششي C=O( 1660 .)کششي C–H 2۹۳۵ )آلیفاتیک

 C–O–C( 10۳۹ .)کششي نا متقارن C–O–C( 124۹ .)خمشي CH۳( 1۳80 .)خمشي
کششي متقارن(.

PEA 10-8

۳42۳ ) گروه  هیدروکسیل N–H( ۳281 .)H-O کششي(; ۳0۵۹ )آروماتیک C–H کششي(. 
 CH2( 146۵ .)کششي C=C( 1602 ;)کششي C=O( 166۳ .)کششي C–H 2۹62 )آلیفاتیک

خمشيCH۳( 1۳80 .) خمشيC–O–C( 124۹ .) کششي نا متقارنC–O–C( 10۳۹ .) کششي 
متقارن(.

جدول ) 2-12(- داده هاي FT-IR نانو کامپوزیتي PEA 10 با درصدهاي مختلف

2-5 اندازه گیري هدایت الكتریكي
 012-SK مدل  INDOSAW براي اندازه گیري هدایت الکتریکي از دس��تگاه چهار میل��ه اي
 )mm 0.12  cm  cm 1( با ابعاد )اس��تفاده ش��د. ابتدا نمونه هایي پلي)اتر-آمید
انتخاب شد. سپس با اعمال میکرو ولتاژهاي متفاوت به نمونه پلي)اتر-آمید(ي میکرو جریان هاي 
متفاوتي حاصل گردید، با رسم نمودار ولتاژ در برابر جریان و محاسبه شیب خط حاصله مقاومت 
حس��اب شد و از معادله زیر نیز مقاومت ویژه و هدایت محاسبه گردید. هدایت معکوس مقاومت 

ویژه مي باشد.

R: مقاومت الکتریکي 
l: طول میله 8 میلي متر

A: سطح مقطع پلي )اتر-آمید(
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هدایت الكتریكي)Scm-1(مقاومت الكتریكي )اهم(نمونه

a6۳2۳۹0/00۳

PEA 7-2
226

0/۳0

PEA 7-۳
1۹۵

0/۳۵

 7PEA-۵17۵0/۳8

b۹00/00

PEA 10-2۳۵00/18

10PEA-۵1۹00/۳6

PEA 10-81140/60

جدول ) 2-1۳(-هدایت پلي)اتر-آمید(ها و نانو کامپوزیت مربوطه 

2-6 تعیین امپدانس الكتروشیمیایی پلي)اتر-آمید(هاي a6 و c9 و نانوکامپوزیت های 
مربوطه

a6 )2-6-1 الكترودهاي اصالح شده با پلي)اتر-آمید
۳0 میلي گرم پلي)اتر-آمید( a6 را با 870 میلي گرم پودر گرافیت در هاون چیني ریخته و بخوبی 
 سابیده مي شود. سپس به آن 8 قطره پارافین اضافه کرده و به مدت ده دقیقه  سابیده مي شود تا 
مخلوط یکنواختي تشکیل شود. مخلوط حاصل را در یک لوله شیشه اي پک مي کنیم و به منظور 
صیقلی ش��دن سطح الکترود از کاغذ روغني اس��تفاده مي کنیم، تا با سابیدن سطح لوله بر کاغذ 
روغني الکترود با سطح صاف وصیقلي حاصل  شود. همین دستور العمل را براي نانوکامپوزیت هاي 

پلیمري با درصدهاي مختلف استفاده مي کنیم.
a8 )2-6-2 الكترودهاي اصالح شده با پلي)اتر-آمید

۳0 میلي گرم پلي)اتر-آمید( a8 را با 870 میلي گرم پودر گرافیت در هاون چیني ریخته و بخوبی 
 سابیده مي شود. سپس به آن 8 قطره پارافین اضافه کرده و به مدت ده دقیقه  سابیده مي شود تا 
مخلوط یکنواختي تشکیل شود. مخلوط حاصل را در یک لوله شیشه اي پک مي کنیم و به منظور 

123

صیقلی ش��دن سطح الکترود از کاغذ روغني اس��تفاده مي کنیم، تا با سابیدن سطح لوله بر کاغذ 
روغني الکترود با سطح صاف وصیقلي حاصل  شود. همین دستور العمل را براي نانوکامپوزیت هاي 

پلیمري با درصدهاي مختلف استفاده مي کنیم.
2-7 تست کشش پلي)اتر-آمید(ها و نانو کامپوزیت های مربوطه

براي اندازه گیري تنش-کرن��ش پلي)اتر-آمید(ها و نانو کامپوزیت هاي مربوطه نمونه هاي دمبلي 
 ۵ mm /min شکلي از آن ها تهیه نموده و در بین دو فک دستگاه ذیل قرار مي دهیم و با سرعت
فک دستگاه حرکت مي کند در این هنگام دستگاه تغییرات نیرو برحسب ازدیاد طول را محاسبه 
مي نماید. حین کش��یدن نمونه، دس��تگاه نیروی الزم برای کش��یدن )F( را ثبت مي کند. مقدار 
نیروی به دس��ت آمده به سطح مقطع نمونه )A( تقس��یم شده و عدد حاصل تنش وارد شده به 

نمونه را نشان مي دهد.

A
F=d

با ادامه، مقدار نیرو، در نتیجه تنش، افزایش می یابد، تا نمونه دچار شکس��ت ش��ود. تنش الزم 
برای شکست نمونه، بیانگر مقاومت کششی پلي)اتر-آمید(ها و نانو کامپوزیت هاي مربوطه است.

از آنجایی که تنش کششی برابر با نیروی اعمالی بر واحد سطح مقطع می باشد، لذا اندازه گیری 
مقاومت کشش��ی و تنش کشش��ی، بر حسب واحد نیرو بر واحد س��طح و معموالً N/Cm2 رائه 
می شود. البته مقاومت و تنش را بر حسب مگاپاسکال )MPa( و گیگاپاسکال )GPa( نیز می توان 

بیان نمود. تبدیل این واحدها عبارت است:

MPaGPaCmGPaCmMPa 10001,N1000001,N1001 22 ===

گاهی اوقات، تنش و مقاومت بر حس��ب واحدهای قدیمی انگلیس��ی، یعنی پوند بر اینچ مربع 
)psi( بیان مي شوند. برای تبدیل این واحدها می توان از ضریب زیراستفاده کرد.

PsiCm 45.1N
2 =

رفتار ازدیاد طول نمونه ی دمبلي ش��کل به عنوان کرنش محاسبه مي شود. ازدیاد طول، نوعی 
تغییر شکل است؛ و تغییر شکل چیزی نیست جز ایجاد تغییر در شکل یک نمونه ی تحت تنش. 
مقاومت کشش��ی نمونه از طریق کشیده شدن، تغییر شکل می دهد و درازتر می شود. این تغییر 

شکل را، ازدیاد طول می نامیم. 
ازدیاد طول درصد 100*

0L
L

=
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هدایت الكتریكي)Scm-1(مقاومت الكتریكي )اهم(نمونه

a6۳2۳۹0/00۳

PEA 7-2
226

0/۳0

PEA 7-۳
1۹۵

0/۳۵

 7PEA-۵17۵0/۳8

b۹00/00

PEA 10-2۳۵00/18

10PEA-۵1۹00/۳6

PEA 10-81140/60

جدول ) 2-1۳(-هدایت پلي)اتر-آمید(ها و نانو کامپوزیت مربوطه 

2-6 تعیین امپدانس الكتروشیمیایی پلي)اتر-آمید(هاي a6 و c9 و نانوکامپوزیت های 
مربوطه

a6 )2-6-1 الكترودهاي اصالح شده با پلي)اتر-آمید
۳0 میلي گرم پلي)اتر-آمید( a6 را با 870 میلي گرم پودر گرافیت در هاون چیني ریخته و بخوبی 
 سابیده مي شود. سپس به آن 8 قطره پارافین اضافه کرده و به مدت ده دقیقه  سابیده مي شود تا 
مخلوط یکنواختي تشکیل شود. مخلوط حاصل را در یک لوله شیشه اي پک مي کنیم و به منظور 
صیقلی ش��دن سطح الکترود از کاغذ روغني اس��تفاده مي کنیم، تا با سابیدن سطح لوله بر کاغذ 
روغني الکترود با سطح صاف وصیقلي حاصل  شود. همین دستور العمل را براي نانوکامپوزیت هاي 

پلیمري با درصدهاي مختلف استفاده مي کنیم.
a8 )2-6-2 الكترودهاي اصالح شده با پلي)اتر-آمید

۳0 میلي گرم پلي)اتر-آمید( a8 را با 870 میلي گرم پودر گرافیت در هاون چیني ریخته و بخوبی 
 سابیده مي شود. سپس به آن 8 قطره پارافین اضافه کرده و به مدت ده دقیقه  سابیده مي شود تا 
مخلوط یکنواختي تشکیل شود. مخلوط حاصل را در یک لوله شیشه اي پک مي کنیم و به منظور 
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صیقلی ش��دن سطح الکترود از کاغذ روغني اس��تفاده مي کنیم، تا با سابیدن سطح لوله بر کاغذ 
روغني الکترود با سطح صاف وصیقلي حاصل  شود. همین دستور العمل را براي نانوکامپوزیت هاي 

پلیمري با درصدهاي مختلف استفاده مي کنیم.
2-7 تست کشش پلي)اتر-آمید(ها و نانو کامپوزیت های مربوطه

براي اندازه گیري تنش-کرن��ش پلي)اتر-آمید(ها و نانو کامپوزیت هاي مربوطه نمونه هاي دمبلي 
 ۵ mm /min شکلي از آن ها تهیه نموده و در بین دو فک دستگاه ذیل قرار مي دهیم و با سرعت
فک دستگاه حرکت مي کند در این هنگام دستگاه تغییرات نیرو برحسب ازدیاد طول را محاسبه 
مي نماید. حین کش��یدن نمونه، دس��تگاه نیروی الزم برای کش��یدن )F( را ثبت مي کند. مقدار 
نیروی به دس��ت آمده به سطح مقطع نمونه )A( تقس��یم شده و عدد حاصل تنش وارد شده به 

نمونه را نشان مي دهد.

A
F=d

با ادامه، مقدار نیرو، در نتیجه تنش، افزایش می یابد، تا نمونه دچار شکس��ت ش��ود. تنش الزم 
برای شکست نمونه، بیانگر مقاومت کششی پلي)اتر-آمید(ها و نانو کامپوزیت هاي مربوطه است.

از آنجایی که تنش کششی برابر با نیروی اعمالی بر واحد سطح مقطع می باشد، لذا اندازه گیری 
مقاومت کشش��ی و تنش کشش��ی، بر حسب واحد نیرو بر واحد س��طح و معموالً N/Cm2 رائه 
می شود. البته مقاومت و تنش را بر حسب مگاپاسکال )MPa( و گیگاپاسکال )GPa( نیز می توان 

بیان نمود. تبدیل این واحدها عبارت است:

MPaGPaCmGPaCmMPa 10001,N1000001,N1001 22 ===

گاهی اوقات، تنش و مقاومت بر حس��ب واحدهای قدیمی انگلیس��ی، یعنی پوند بر اینچ مربع 
)psi( بیان مي شوند. برای تبدیل این واحدها می توان از ضریب زیراستفاده کرد.

PsiCm 45.1N
2 =

رفتار ازدیاد طول نمونه ی دمبلي ش��کل به عنوان کرنش محاسبه مي شود. ازدیاد طول، نوعی 
تغییر شکل است؛ و تغییر شکل چیزی نیست جز ایجاد تغییر در شکل یک نمونه ی تحت تنش. 
مقاومت کشش��ی نمونه از طریق کشیده شدن، تغییر شکل می دهد و درازتر می شود. این تغییر 

شکل را، ازدیاد طول می نامیم. 
ازدیاد طول درصد 100*

0L
L

=
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معموالً از درصد ازدیاد طول صحبت می کنیم که مقدار آن برابر با طول نمونه پس از کشیده 
شدن )L(، تقسیم بر طول اولیه ی آن )Lo(، ضرب در 100 می باشد )64( .

مدول االستیک که مقایسي براي ارزیابي سفتي4۳ پلي)اتر-آمید(ها است و فقط در ناحیه خطي 
منحني تنش-کرنش مفهوم پیدا مي کند. اگر نیرویي به ماده در ناحیه خطي منحني تنش-کرنش 
وارد شود و سپس اعمال نیرو قطع شود، ماده به همان ابعادي که قبل از اعمال نیرو داشت، برگشت 

مي کند. بدین ترتیب با محاسبه شیب خط نمودار تنش-کرنش مقدار مدول را بدست مي آوریم. 
از آنجاییکه مدول از تقسیم تنش بر ازدیاد طول محاسبه می شود، و ازدیاد طول نیز بدون بعد 

می باشد، لذا مدول نیز همچون مقاومت، دارای واحد N/Cm2 می باشد.
چقرمگی در واقع، نش��انگر میزان انرژی جذب شده توسط پلي)اتر-آمید(ها قبل از رسیدن به 
نقطه ی شکس��ت می باشد. همان طور که از نمودار پیداست، قاعده ی مثلث بیانگر مقدار کرنش و 
ارتفاع آن میزان تنش اس��ت، در نتیجه مس��احت این مثلث، متناسب با حاصلضرب مقاومت در 
کرنش می باشد. از آنجایی که مقاومت با نیروی الزم برای شکست نمونه متناسب است، و کرنش 
با واحدهای مسافت اندازه گیری می شود )مسافتی که نمونه کشیده می شود(، بنابراین حاصلضرب 
مقاومت در کرنش، با حاصلضرب نیرو در مس��افت متناسب است. از آنجایکه که حاصلضرب نیرو 

در مسافت از جنس انرژی است چقرمگی بدست می آید )جدول 14-2(. 
انرژي = مسافت* نیرو ~ مقاومت*کرنش

کرنش در نقطه شكست تنش )MPa(پلي)اتر-آمید(
)درصد(

مدول یانگ 
)MPa()MPa( چقرمگي

a6716/481/۹84/1۵
b6687/۵11/8۳۳/82
c66۵8/411/80۳/77

 PEA 7-2826/482/10۳/۳۵
PEA 7-۳88۵/۵12/18۳/6۵
PEA 7-۵۹۳۵/202/224/12

b۹۵714/001/864/۵۳
PEA 10-2۵86/612/۵4۳/2۵
PEA 10-۵۵۹10/012/7۳4/۵۵
PEA 10-8628/4۳2/844/۵0

جدول ) 2-14(-داده هاي تنش کرنش پلي)اتر-آمید(ها و نانو کامپوزیت های مربوطه

43- Stiffness
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تعیین ویسكوزیته پلي)اتر-آمید(ها
به منظور کنترل وزن مولکولی پلي)اتر-آمید(ها از ویس��کوزیته اس��تفاده شد. زیرا ویسکوزیته به 
جرم مولکولي مرتبط مي ش��ود و بطور مس��تقیم با خواص فیزیکی پلي)اتر-آمید(ها ارتباط دارد. 
بطور کلی هر چه وزن مولکولی بزرگتر باش��د، پلیمر س��خت تر اس��ت همچنین پلیمرها با وزن 
مولکولی خیلی بزرگ موجب مش��کالتی در فرآیندپذیري می ش��وند بدی��ن ترتیب مي توان وزن 
مولکولی مطلوب را بدس��ت آورد. براي اندازه گیري ویسکوزیته از ویسکومتر اسوالد استفاده شد. 
و حالل از حل ش��دن 0/۵0 گرم پلي)اتر-آمید( در 10 میلي لیتر دي متیل اس��تامید حل گردید 
و با اس��تفاده از ویسکومتر در دماي 2۵ درجه سانتیگراد زمان جاري شدن آن اندازه گیري شد. 
همین روش برای اندازه گیري ویسکوزیته حالل استفاده شد و زمان جاري شدن آن اندازه گیري 
ش��د. با استفاده از روابط زیر ویس��کوزیته ذاتی بدست  آمد. به منظور صحت در داده هاي حاصله 

آزمایش را براي هر نمونه هفت بار تکرار مي کنیم.
ویسکوزیته نسبی:

عبارت است از نسبت ویسکوزیته محلول به ویسکوزیته حالل.

0t
t

rel =h

 همچنین ویسکوزیته ذاتی از رابطه زیر تعیین  شد:

C
rel

inh
h

h
lim

=  
بررس رفتار غشائي پلي)اتر-آمید(  a6 و نانوکامپوزیت هاي مربوطه

براي ارزیابي رفتار غش��ائي، فیلم هاي پلي)اتر-آمید(ي a6 و نانوکامپوزیت هاي مربوطه از ماژول 
1۵0 میلي لیتري با س��طح فیلتراس��یون cm2 11/۹4 در فشار کاریي Psi( 0/۳۵ MPa ۵0( و 
 100 ppm دماي محیط مورد اس��تفاده ش��د. دو مولفه فالکس و دفع نمک )درصد( با محلول
نمک طعام بررس��ي ش��د. حجم محلول 1۵0 میلي لیتري و حجم تراوش ۵ میلي لیتري بدست 

آمد. فالکس از معادله زیر بدست آمد.

 t و )m۳( س��طح فیلم A حجم کل آب یا محلول تراوش در طي آزمایش و v :در این معادله
زمان تست برحسب ساعت است.
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معموالً از درصد ازدیاد طول صحبت می کنیم که مقدار آن برابر با طول نمونه پس از کشیده 
شدن )L(، تقسیم بر طول اولیه ی آن )Lo(، ضرب در 100 می باشد )64( .

مدول االستیک که مقایسي براي ارزیابي سفتي4۳ پلي)اتر-آمید(ها است و فقط در ناحیه خطي 
منحني تنش-کرنش مفهوم پیدا مي کند. اگر نیرویي به ماده در ناحیه خطي منحني تنش-کرنش 
وارد شود و سپس اعمال نیرو قطع شود، ماده به همان ابعادي که قبل از اعمال نیرو داشت، برگشت 

مي کند. بدین ترتیب با محاسبه شیب خط نمودار تنش-کرنش مقدار مدول را بدست مي آوریم. 
از آنجاییکه مدول از تقسیم تنش بر ازدیاد طول محاسبه می شود، و ازدیاد طول نیز بدون بعد 

می باشد، لذا مدول نیز همچون مقاومت، دارای واحد N/Cm2 می باشد.
چقرمگی در واقع، نش��انگر میزان انرژی جذب شده توسط پلي)اتر-آمید(ها قبل از رسیدن به 
نقطه ی شکس��ت می باشد. همان طور که از نمودار پیداست، قاعده ی مثلث بیانگر مقدار کرنش و 
ارتفاع آن میزان تنش اس��ت، در نتیجه مس��احت این مثلث، متناسب با حاصلضرب مقاومت در 
کرنش می باشد. از آنجایی که مقاومت با نیروی الزم برای شکست نمونه متناسب است، و کرنش 
با واحدهای مسافت اندازه گیری می شود )مسافتی که نمونه کشیده می شود(، بنابراین حاصلضرب 
مقاومت در کرنش، با حاصلضرب نیرو در مس��افت متناسب است. از آنجایکه که حاصلضرب نیرو 

در مسافت از جنس انرژی است چقرمگی بدست می آید )جدول 14-2(. 
انرژي = مسافت* نیرو ~ مقاومت*کرنش

کرنش در نقطه شكست تنش )MPa(پلي)اتر-آمید(
)درصد(

مدول یانگ 
)MPa()MPa( چقرمگي

a6716/481/۹84/1۵
b6687/۵11/8۳۳/82
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PEA 7-۵۹۳۵/202/224/12

b۹۵714/001/864/۵۳
PEA 10-2۵86/612/۵4۳/2۵
PEA 10-۵۵۹10/012/7۳4/۵۵
PEA 10-8628/4۳2/844/۵0

جدول ) 2-14(-داده هاي تنش کرنش پلي)اتر-آمید(ها و نانو کامپوزیت های مربوطه

43- Stiffness

125

تعیین ویسكوزیته پلي)اتر-آمید(ها
به منظور کنترل وزن مولکولی پلي)اتر-آمید(ها از ویس��کوزیته اس��تفاده شد. زیرا ویسکوزیته به 
جرم مولکولي مرتبط مي ش��ود و بطور مس��تقیم با خواص فیزیکی پلي)اتر-آمید(ها ارتباط دارد. 
بطور کلی هر چه وزن مولکولی بزرگتر باش��د، پلیمر س��خت تر اس��ت همچنین پلیمرها با وزن 
مولکولی خیلی بزرگ موجب مش��کالتی در فرآیندپذیري می ش��وند بدی��ن ترتیب مي توان وزن 
مولکولی مطلوب را بدس��ت آورد. براي اندازه گیري ویسکوزیته از ویسکومتر اسوالد استفاده شد. 
و حالل از حل ش��دن 0/۵0 گرم پلي)اتر-آمید( در 10 میلي لیتر دي متیل اس��تامید حل گردید 
و با اس��تفاده از ویسکومتر در دماي 2۵ درجه سانتیگراد زمان جاري شدن آن اندازه گیري شد. 
همین روش برای اندازه گیري ویسکوزیته حالل استفاده شد و زمان جاري شدن آن اندازه گیري 
ش��د. با استفاده از روابط زیر ویس��کوزیته ذاتی بدست  آمد. به منظور صحت در داده هاي حاصله 

آزمایش را براي هر نمونه هفت بار تکرار مي کنیم.
ویسکوزیته نسبی:

عبارت است از نسبت ویسکوزیته محلول به ویسکوزیته حالل.

0t
t

rel =h

 همچنین ویسکوزیته ذاتی از رابطه زیر تعیین  شد:
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بررس رفتار غشائي پلي)اتر-آمید(  a6 و نانوکامپوزیت هاي مربوطه

براي ارزیابي رفتار غش��ائي، فیلم هاي پلي)اتر-آمید(ي a6 و نانوکامپوزیت هاي مربوطه از ماژول 
1۵0 میلي لیتري با س��طح فیلتراس��یون cm2 11/۹4 در فشار کاریي Psi( 0/۳۵ MPa ۵0( و 
 100 ppm دماي محیط مورد اس��تفاده ش��د. دو مولفه فالکس و دفع نمک )درصد( با محلول
نمک طعام بررس��ي ش��د. حجم محلول 1۵0 میلي لیتري و حجم تراوش ۵ میلي لیتري بدست 

آمد. فالکس از معادله زیر بدست آمد.

 t و )m۳( س��طح فیلم A حجم کل آب یا محلول تراوش در طي آزمایش و v :در این معادله
زمان تست برحسب ساعت است.
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دفع نیز از معادله زیر محاسبه  گردید.

در این معادله:  Cp و Cf غلظت خوراک آب و غلظت محلول تراوش است. که با هدایت سنجي 
اندازه گیري  شد.

با استفاده از فالکس ابتدایي و فالکس پس از ۹0 دقیقه  میزان گرفتگي غشاء را بررسي شد.

نتیجه:
بر اساس الگوي طراحي شده سه دي آمین هاي )دي اتر-آمین ها( با ساختار متنوع سه دي اول 
با س��اختار کاماًل آروماتیک )7،2-دي هیدروکس��ي نفتالن a1(، آلیفاتیک-آروماتیک )بیس)4-
هیدروکسي( فنیل پروپان b1( و کاماًل آلیفاتیک )1،4- بیس )هیدروکسي متیل( سیکلوهگزان 
c1( بعن��وان ماده اولیه انتخاب گردید. دي اتر-آمین ه��ا a-c4 از یک واکنش دو مرحله اي تهیه 
شدند. پلي)اتر-آمید(هاي a-c6 از واکنش مونومر دي اسید آروماتیک )ایزوفتالیک اسید( و دي 
اتر-آمین ها a-c4 تهیه گردید، در حالیکه پلي)اتر-آمید(هاي a-c۹ از واکنش همین دي آمین ها 

با دي اسید آلیفاتیک )آدیپیک اسید( تهیه گردید.
نان��و لوله ه��اي کربني بعنوان نانوذره بمنظ��ور حصول نانوکامپوزیت ها ب��ا درصدهای مختلف 
انتخ��اب ش��د. اما از آنجائیکه نانو لوله ه��اي کربني حاللیت کمی دارند و ب��ه خوبی در ماتریس 
پراکنده نمی ش��وند از نانو لوله هاي کربني حاوی گروه کربوکسیلیک اسید و نانو لوله هاي کربني 
حاوی سیکلو دکسترین، که طی فرآیند استری شدن با نانو لوله هاي کربني و سیکلو دکسترین 
حاصل ش��د، استفاده نمودیم. عامل دار شدن حاللیت و پراکندگی نانوذرات در ماتریس پلیمر را 

بهبود می بخشد.
مقایس��ه نتایج حاصل از پلي)اتر-آمید(ها نشان داد که پلیمر پلي)اتر-آمید( a6 و a۹ مقاومت 

گرمایي و مکانیکي بهتري نسب به سایرین دارا مي باشد.
 b۹ )اتر-آمید(و از سری دوم پلي a6 )به منظور تکراري نشدن کار از سری اول پلي)اتر-آمید
بعنوان ماتریس در نظر گرفته ش��دند. در هر دو س��ری نانو کامپوزیت خواص حاصله را نسبت به 

پلي)اتر-آمید( اولیه بهبود بخشید. 
پلی آمیدها بدلیل خواص مناس��بی از جمله: قابلیت عملکرد انتخابي مطلوب، نفوذپذیري باال، 
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اس��تحکام فیزیکي–مکانیکي خوب، مقاومت دمایي و مقاومت باال در برابر مواد شیمیایي یکی از 
گزینه های برتر در تهیه این نوع غشاها مي باشند. از طرفی پلی)اتر-آمید(ها بدلیل فرآیند پذیری 
بهتر و نیز حاللیت در حاللهای مرس��وم آلی همچنین تخلخل در س��اختار غشائي، بهبود میزان 
تراوش پذیري و کاهش گرفتگی غش��اء، قابلیت کاربردی بهتری از خود نشان مي دهند. در تست 

غشایی نیز این ویژگی ها در پلي)اتر-آمید( a6 و نانوکامپوزیت های مربوطه دیده شد.
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دفع نیز از معادله زیر محاسبه  گردید.
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بررسی عددی و تجربی اثر پارامترهای هیدرودینامیكی بر پیشگیری 
از خوردگی شتاب یافته ناشی از جریان در اتصال T شكل

علی عرفانی نیا1، دکتر محمدرضا نعمت الهی2

چكیده
نیروگاه های هسته ای به دلیل فاجعه آمیز بودن وقوع حوادث در آنها از پیچیده ترین سیستم های 
تبدیل انرژی محسوب می گردند. در مبحث ایمنی یک نیروگاه هسته ای، در کنار کنترل نوترونیک 
قلب راکتور، مهمترین مبحث انتقال بایسته و شایسته حرارت تولید شده از قلب  راکتور می باشد. 
برای تضمین این انتقال حرارت، اطمینان از سالمت و یکپارچگی سیستم های لوله کشی انتقال 

حرارت و اجزا و قطعات مربوط به آن بسیار حیاتی می باشد. 
پدیده خوردگی ش��تاب یافته ناش��ی از جریان س��یال، یکی از پدیده ه��ای مهم و مخرب در 
سیستم های لوله کشی نیروگاه های هسته ای و حتی غیر هسته ای محسوب می شود که منجر 
ب��ه نازک ش��دن دیواره لوله ها و قطعات از داخل و خراب��ی قطعه مورد نظر می گردد. پارامترهای 
مختلف موادی ، پارامترهای محیطی و پارامترهای هیدرودینامیکی بر این پدیده مستقیما تاثیر 
می گذارند. این پدیده در اکثر قریب به اتفاق قطعات سیس��تم های لوله کشی که از فوالد کربنی 
س��اخته ش��ده اند، با نرخ های مختلف رخ می دهد.  اتصاالت Tش��کل که به وفور در لوله کش��ی 
نیروگاه ها  مورد اس��تفاده قرار می گیرد به شدت در معرض پدیده خوردگی شتاب یافته ناشی از 

جریان سیال می باشد. 
فاز اصلی رخداد خوردگی شتاب یافته ناشی از جریان سیال، انتقال محصوالت خوردگی و یون 
های آهن در اثر حرکت س��یال به درون توده جریان اس��ت. برای بیان انتقال همرفت گونه های 

1- دانشجوی مقطع دکتری مهندسی هسته ای، گرایش راکتور دانشگاه شیراز
2- دانشیار دانشگاه شیراز
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آهن از سطح فلز به درون جریان از کمیت ضریب انتقال جرم استفاده می شود. به طور کلی نرخ 
خوردگی شتاب یافته ناشی از جریان عبارتند از حاصلضرب ضریب انتقال جرم و اختالف غلطت 
یون های آهنی بر روی سطح دیواره لوله و توده جریان. پارامترها هیدرودینامیکی و هندسی بر 
روی میدان جریان و به تبع آن بر روی ضریب انتقال جرم تاثیر به سزایی داشته و احتمال و نرخ 

رخداد پدیده خوردگی شتاب یافته ناشی از جریان را متاثر می نمایند.
در این پژوهش به بررس��ی اثر پارامترهای هیدرودینامیکی بر روی ضریب انتقال جرم دریک 
اتصال T ش��کل پرداخته می شود. این پژوهش در دو مرحله آزمایشگاهی و محاسبات عددی نرم 
T افزاری انجام گرفته اس��ت. در بخش آزمایشگاهی با ساخت تست لوپ و تست سکشن اتصال

شکل و بهره گیری از تکنیک  Particle Image Velocimetry میدان جریان تصویر برداری شد 
و برای سرعت های متوسط مختلف جریان اصلی و انشعاب میدان برداری استخراج و جت های 
جریان تقسیم بندی گردید. در بخش محاسبات عددی با استفاده از نرم افزار دینامیک سیاالت 
محاس��باتی Ansys CFX1۵ هندسه ش��بیه سازی و محاس��بات میدان جریان انجام پذیرفت. 
 Particle Image صحت س��نجی محاسبات عددی بوسیله مقایسه نتایج آن با نتایج حاصل از
Velocimetry و بهره گیری از مدل تورباالنسی مناسب و مشبندی بهینه  احراز گردید. خطای 

متوسط محاسبه شده بین نتایج عددی و Particle Image Velocimetry برای موارد مختلف 
بین 10 الی 1۹ درصد گزارش شد.

محاس��بات ضریب انتقال جرم در اتصال Tش��کل با اس��تفاده از آنالوژی چیلتون- کولبرن به 
ص��ورت نرم افزاری انجام پذیرف��ت.  اطمینان از بکارگیری رویکرد آنالوژی مذکور در محاس��به 
 Breger ضریب انتقال جرم با مقایس��ه نتایج عددی با نتایج حاصل از آزمایشات الکتروشیمیایی
و همکارانش در شرایط مشابه تصدیق گردید. خطالی متوسط محاسبه شده بین نتایج عددی و 

نتایج آزمایشات الکترو شیمیایی 4 درصد بدست آمد.
اثر پارامترهایی از قبیل س��رعت متوسط جریان اصلی و جریان انشعاب، نسبت انحنای زانویی 
باالدست، فاصله لوله انشعاب از لوله اصلی باال دست، قطر لوله انشعاب) نسبت قطر لوله انشعاب 
به لوله اصلی(، زاویه اتصال لوله انش��عاب به محل اتصال T ش��کل و فشار کاری سیستم بر روی 
تغییرات ضریب انتقال جرم، تغییرات بیشینه ضریب انتقال جرم و مکان هندسی رخداد بیشینه 
ضریب انتقال جرم مطالعه گردید و به صورت مجزا ارائه ش��د. در میان پارامترهای مطالعه ش��ده 
بیش��ترین اثرگذاری مربوط به سرعت های جریان انش��عاب و جریان اصلی و نسبت آن ها بوده 
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است.  جت های جریان در اتصال Tشکل در سه دسته جت دیواره، جت گردشی و جت تماسی 
تقسیم بندی شدند. و مشخص گردید زمانی که جت تماسی تشکیل می شود پیک های موضعی 
مخرب در ضریب انتقال جرم بر روی دیواره لوله اصلی در روبروی لوله انش��عاب ایجاد می گردند. 
لذا برای اجتناب از زوال لوله در اتصال Tش��کل نسبت سرعت متوسط جریان انشعاب به جریان 

اصلی باید در محدوده ای حفظ گردد که جت تماسی تشکیل نگردد.
از دس��تاوردهای این پژوهش می توان به مواردی همچون س��اخت تس��ت لوپ آزمایش��گاهی، 
راه اندازی و بهره برداری از Particle Image Velocimetry، بررس��ی اتصال Tش��کل از منظر 
خوردگی ش��تاب یافته ناشی از جریان سیال، بهره گیری از آنالوژی برای محاسبه ضریب انتقال 

جرم و.. اشاره نمود.
نتایج این پژوهش می تواند برای شناخت و تشریح پدیده خوردگی شتاب یافته ناشی از جریان 
سیال، بهره برداری ایمن از اتصال Tشکل، بررسی اثر جریان سیال در آزمایشات الکتروشیمیایی، 

توسعه نرم افزارهای پایش خوردگی و.. مورد استفاده قرار گیرد.

1- مقدمه
نیروگاه های هس��ته ای ب��ه دلیل فاجعه آمیز بودن عواقب وقوع ح��وادث در آنها از پیچیده ترین 
سیستم های انرژی محسوب می شوند و این به آن جهت است که رآکتورهای در حال کار، محتوی 
میزان زیادی مواد رادیواکتیو می باش��ند که در صورت ب��روز حادثه می توانند تهدید جدی برای 
حیات انسان و محیط باشند، امروزه ایمنی نیروگاه های هسته ای از اساسی ترین موضوعات مطرح 
در این صنعت اس��ت. هر چند نیروگاه ها هم در زمان ساخت و هم زمان کار تحت نظارت شدید 

هستند و ایمنی آن ها افزایش یافته اما وقوع حوادث در آن ها غیر ممکن نیست.
در مبحث ایمني نیروگاههاي هس��ته اي، آنچه که موجب نگراني میش��ود، حوادثي هس��تند 
که ایجاد و گس��ترش آنها در نیروگاه در نهایت مي تواند منجر به نشس��ت حجم قابل توجهي از 
مواد رادیواکتیو به محیط ش��ود. یک نیروگاه اتمي فعال به مثابه مخزني از انواع مواد رادیواکتیو 
میباش��د که انتشار آنها درفضا می تواند موجب آلودگي هاي رادیواکتیو شود و سالمت عمومي را 

به مخاطره بیاندازد.
در نیروگاه های هسته ای، به منظور تضمین ایمنی نیروگاه هسته ای در شرایط مختلف کاری،  
در کنار کنترل نوترونیک قلب راکتور، مهمترین موضوع انتقال بایس��ته و شایسته حرارت تولید 



سالاول،شمارهاول،بهاروتابستان1398پژوهشنامهبرقهستهای 130

آهن از سطح فلز به درون جریان از کمیت ضریب انتقال جرم استفاده می شود. به طور کلی نرخ 
خوردگی شتاب یافته ناشی از جریان عبارتند از حاصلضرب ضریب انتقال جرم و اختالف غلطت 
یون های آهنی بر روی سطح دیواره لوله و توده جریان. پارامترها هیدرودینامیکی و هندسی بر 
روی میدان جریان و به تبع آن بر روی ضریب انتقال جرم تاثیر به سزایی داشته و احتمال و نرخ 

رخداد پدیده خوردگی شتاب یافته ناشی از جریان را متاثر می نمایند.
در این پژوهش به بررس��ی اثر پارامترهای هیدرودینامیکی بر روی ضریب انتقال جرم دریک 
اتصال T ش��کل پرداخته می شود. این پژوهش در دو مرحله آزمایشگاهی و محاسبات عددی نرم 
T افزاری انجام گرفته اس��ت. در بخش آزمایشگاهی با ساخت تست لوپ و تست سکشن اتصال

شکل و بهره گیری از تکنیک  Particle Image Velocimetry میدان جریان تصویر برداری شد 
و برای سرعت های متوسط مختلف جریان اصلی و انشعاب میدان برداری استخراج و جت های 
جریان تقسیم بندی گردید. در بخش محاسبات عددی با استفاده از نرم افزار دینامیک سیاالت 
محاس��باتی Ansys CFX1۵ هندسه ش��بیه سازی و محاس��بات میدان جریان انجام پذیرفت. 
 Particle Image صحت س��نجی محاسبات عددی بوسیله مقایسه نتایج آن با نتایج حاصل از
Velocimetry و بهره گیری از مدل تورباالنسی مناسب و مشبندی بهینه  احراز گردید. خطای 

متوسط محاسبه شده بین نتایج عددی و Particle Image Velocimetry برای موارد مختلف 
بین 10 الی 1۹ درصد گزارش شد.

محاس��بات ضریب انتقال جرم در اتصال Tش��کل با اس��تفاده از آنالوژی چیلتون- کولبرن به 
ص��ورت نرم افزاری انجام پذیرف��ت.  اطمینان از بکارگیری رویکرد آنالوژی مذکور در محاس��به 
 Breger ضریب انتقال جرم با مقایس��ه نتایج عددی با نتایج حاصل از آزمایشات الکتروشیمیایی
و همکارانش در شرایط مشابه تصدیق گردید. خطالی متوسط محاسبه شده بین نتایج عددی و 

نتایج آزمایشات الکترو شیمیایی 4 درصد بدست آمد.
اثر پارامترهایی از قبیل س��رعت متوسط جریان اصلی و جریان انشعاب، نسبت انحنای زانویی 
باالدست، فاصله لوله انشعاب از لوله اصلی باال دست، قطر لوله انشعاب) نسبت قطر لوله انشعاب 
به لوله اصلی(، زاویه اتصال لوله انش��عاب به محل اتصال T ش��کل و فشار کاری سیستم بر روی 
تغییرات ضریب انتقال جرم، تغییرات بیشینه ضریب انتقال جرم و مکان هندسی رخداد بیشینه 
ضریب انتقال جرم مطالعه گردید و به صورت مجزا ارائه ش��د. در میان پارامترهای مطالعه ش��ده 
بیش��ترین اثرگذاری مربوط به سرعت های جریان انش��عاب و جریان اصلی و نسبت آن ها بوده 
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است.  جت های جریان در اتصال Tشکل در سه دسته جت دیواره، جت گردشی و جت تماسی 
تقسیم بندی شدند. و مشخص گردید زمانی که جت تماسی تشکیل می شود پیک های موضعی 
مخرب در ضریب انتقال جرم بر روی دیواره لوله اصلی در روبروی لوله انش��عاب ایجاد می گردند. 
لذا برای اجتناب از زوال لوله در اتصال Tش��کل نسبت سرعت متوسط جریان انشعاب به جریان 

اصلی باید در محدوده ای حفظ گردد که جت تماسی تشکیل نگردد.
از دس��تاوردهای این پژوهش می توان به مواردی همچون س��اخت تس��ت لوپ آزمایش��گاهی، 
راه اندازی و بهره برداری از Particle Image Velocimetry، بررس��ی اتصال Tش��کل از منظر 
خوردگی ش��تاب یافته ناشی از جریان سیال، بهره گیری از آنالوژی برای محاسبه ضریب انتقال 

جرم و.. اشاره نمود.
نتایج این پژوهش می تواند برای شناخت و تشریح پدیده خوردگی شتاب یافته ناشی از جریان 
سیال، بهره برداری ایمن از اتصال Tشکل، بررسی اثر جریان سیال در آزمایشات الکتروشیمیایی، 

توسعه نرم افزارهای پایش خوردگی و.. مورد استفاده قرار گیرد.

1- مقدمه
نیروگاه های هس��ته ای ب��ه دلیل فاجعه آمیز بودن عواقب وقوع ح��وادث در آنها از پیچیده ترین 
سیستم های انرژی محسوب می شوند و این به آن جهت است که رآکتورهای در حال کار، محتوی 
میزان زیادی مواد رادیواکتیو می باش��ند که در صورت ب��روز حادثه می توانند تهدید جدی برای 
حیات انسان و محیط باشند، امروزه ایمنی نیروگاه های هسته ای از اساسی ترین موضوعات مطرح 
در این صنعت اس��ت. هر چند نیروگاه ها هم در زمان ساخت و هم زمان کار تحت نظارت شدید 

هستند و ایمنی آن ها افزایش یافته اما وقوع حوادث در آن ها غیر ممکن نیست.
در مبحث ایمني نیروگاههاي هس��ته اي، آنچه که موجب نگراني میش��ود، حوادثي هس��تند 
که ایجاد و گس��ترش آنها در نیروگاه در نهایت مي تواند منجر به نشس��ت حجم قابل توجهي از 
مواد رادیواکتیو به محیط ش��ود. یک نیروگاه اتمي فعال به مثابه مخزني از انواع مواد رادیواکتیو 
میباش��د که انتشار آنها درفضا می تواند موجب آلودگي هاي رادیواکتیو شود و سالمت عمومي را 

به مخاطره بیاندازد.
در نیروگاه های هسته ای، به منظور تضمین ایمنی نیروگاه هسته ای در شرایط مختلف کاری،  
در کنار کنترل نوترونیک قلب راکتور، مهمترین موضوع انتقال بایس��ته و شایسته حرارت تولید 
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ش��ده در  قلب راکتور می باش��د. برای انجام انتقال حرارت تضمین سالمت و یکپارچگی سیستم 
لوله کش��ی  نیروگاه و اجزا مربوطه ضروری اس��ت. عملکرد ایمن قطعات و تجهیزات و سیس��تم 
های لوله کشی و لوله کشی در تمامی قسمت های نیروگاه  مهم می باشد. این مقوله تا آنجا مهم 
و ضروری اس��ت که به عنوان یک قسمت الینفک و ضروری از گزارشات ایمنی دوره ای نیروگاه 
جای گرفته است. ارزیابی ایمنی و یکپارچگی قطعات، سیستم لوله کشی در ارزیابی عمر قطعات 

و عمر نیروگاه اثر مستقیم داشته و عملکرد ایمن نیروگاه و قطعات آن را تضمین می کند.
خرابی قطعات و لوله ها در تمامی قس��مت های یک نیروگاه هس��ته ای اعم از مدار اول و مدار 
دوم، سیس��تم انتقال بخار،  سیستم کندانس��ور، تزریق آب تغذیه ، پمپ ها، شیرها و... عالوه بر 
آسیب های محلی درناحیه مربوطه، موجب اثر گذاری مستقیم و غیر مستقیم بر مدار اول نیروگاه 

شده و ممکن است که منجر به یک حادثه هسته ای گردد.
یکی از پدیده هایی که منجر به خرابی قطعات و سیس��تم های لوله کش��ی یک نیروگاه هسته 
ای می گردد، خوردگی مواد و قطعات اس��ت. از آنجا که طراحان و مالکان نیروگاه و مقامات ناظر 
بر نیروگاه های هسته ای در پی آن هستند که مدت زمان عملکرد ایمن و مفید یک نیروگاه را 
افزایش دهند، لذا انتخاب مواد مقاوم به خوردگی و زوال وهمچنین طراحی بهینه قطعات و اجزا 
برای کارکرد ایمن در عمر ۵0 الی 60 ساله نیروگاه بسیار مطلوب بوده وتحقیقات زیادی با صرف 

هزینه های زیاد در این زمینه شکل گرفته است.
تعریف خوردگی در منابع معتبر عبارتند از برهمکنش ماده و محیط اطراف ، پدیده ای اس��ت 
ک��ه در ضم��ن اینکه انواع مختلف دارد، عام��ل مهم و اصلی در زوال و از می��ان رفتن لوله ها و 
قطعات نیروگاهی اس��ت. خوردگی فلزات را می توان به شیوه های مختلف تقسیم بندی نمود که 
عمومی ترین دستبه بندی می تواند از نظر ظاهری باشد که عبارتند از: 1- خوردگی یکنواخت، 2- 
خوردگی گالوانیک یا دو فلزی، ۳-خوردگی ش��یاری، 4- خوردگی حفره دار شدن، ۵- خوردگی 

بین دانه ای، 6- خوردگی جدایش انتخابی، 7- خوردگی سایشی و 8- خوردگی توام با تنش.
در زوال م��واد و سیس��تم های لوله کش��ی نیروگاهی در اثر خوردگی ع��الوه بر واکنش های 
ش��یمیایی و الکتروش��یمایی که بیان کننده خود پدیده خوردگی است، شرایط هیدرودینامیکی 
و حرکت س��یال موجود در قطعات و لوله ها، نرخ خوردگی و زوال مواد را بس��یار تحت تاثیر قرار 
می دهد به گونه ای که ممکن اس��ت لوله و یا قطعه ای که با در نظر گرفتن ش��رایط خوردگی 
ش��یمیایی موجود برای مدت زمان معلومی طراحی و در سیس��تم نصب گردیده ، در اثر شرایط 
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هیدرودینامیکی و سیاالتی و پیاده سازی نادرست سیستم لوله کشی در طی مدت بسیار کوتاهی 
دچ��ار زوال  ش��ده و متعاقبا ممکن اس��ت خس��ارات جانی و مالی زیادی را ب��ه نیروگاه تحمیل 

نماید.
با در نظر گرفتن ش��رایط هیدرودینامیکی و جریان س��یال در خوردگی مواد تش��کیل دهنده 
قطعات و لوله کش��ی ، پدیده خوردگی شتاب یافته ناشی از جریان1 مطرح گردیده است که هم 

ممکن است در رژیم تک فازی جریان سیال و هم در رژیم دوفازی جریان سیال رخ دهد.
پدیده خوردگی ش��تاب یافته ناش��ی از جریان،که گاها از آن به عنوان خوردگی ناشی از سیال 
ش��تاب یافته نیزیاده ش��ده اس��ت، باعث افزایش نرخ خوردگی ش��یمیایی و افزایش نرخ کاهش 
ضخامت لوله ها، محفظه ها از س��مت داخل لوله، محلی که سیال در جریان است، می شود و تا 
زمان پارگی کامل لوله و محفظه مربوطه ظاهر نمی گردد، لذا از روش ها و تکنیک های خاصی 

باید برای تشخیص آن استفاده نمود.
پدیده  خوردگی ش��تاب یافته ناشی از جریان یا به اصطالح FAC ، در درون تمامی لوله ها و 
قطعاتی که س��یال در آنها در جریان اس��ت و یا روی سطوحی که جریان سیال بر روی آنها عبور 
میکند ممکن است رخ دهد و منجر به نازک شدن لوله و قطعه از طرفی که سیال در جریان است 

شوند و نهایتا باعث کاهش ضخامت و پارگی لوله و یا قطعه مذبور می گردد.
یکی از قطعاتی که در سیستم های لوله کشی و لوله کشی نیروگاه  به وفور مورد استفاده قرار 
می گیرد و مستعد رخ دادن پدیده FAC است، اتصال تیT(2( شکل است که در آن دو سیال، هم 

دما یا غیر همدما، با سرعت های یکسان یا غیر یکسان با هم مخلوط می گردند.
در این پروژه پدیده FAC در یک اتصال  Tش��کل در نظر گرفته ش��ده اس��ت و پارامترهای  
هیدرودینامیک��ی تاثی��ر گذار بر این پدیده در این اتصال به صورت آزمایش��گاهی و عددی مورد 
مطالعه قرار میگیرد؛ تا در نهایت بتوان ش��رایط بهینه طراحی، نصب و استفاده از اتصال Tشکل 
برای جلوگیری کردن از رخ داد پدیده FAC  و یا کاهش پتانسیل رخداد پدیده FAC  در اتصال 

Tشکل تعیین گردد. در ادامه اهداف این پژوهش به تفضیل بیان میگردد.
1-1 اهدف پژوهش

ه��دف این تحقیق بررس��ی اثر پارامترهای هیدرودینامیکی ب��ر روی پدیده FAC در یک اتصال 
تی)T( شکل است. یک اتصال Tشکل تشکیل شده است از اتصال دو مسیر جریان در یک نقطه. 

1- Flow Accelerated Corrosion (FAC) 
2- T-junction
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ش��ده در  قلب راکتور می باش��د. برای انجام انتقال حرارت تضمین سالمت و یکپارچگی سیستم 
لوله کش��ی  نیروگاه و اجزا مربوطه ضروری اس��ت. عملکرد ایمن قطعات و تجهیزات و سیس��تم 
های لوله کشی و لوله کشی در تمامی قسمت های نیروگاه  مهم می باشد. این مقوله تا آنجا مهم 
و ضروری اس��ت که به عنوان یک قسمت الینفک و ضروری از گزارشات ایمنی دوره ای نیروگاه 
جای گرفته است. ارزیابی ایمنی و یکپارچگی قطعات، سیستم لوله کشی در ارزیابی عمر قطعات 

و عمر نیروگاه اثر مستقیم داشته و عملکرد ایمن نیروگاه و قطعات آن را تضمین می کند.
خرابی قطعات و لوله ها در تمامی قس��مت های یک نیروگاه هس��ته ای اعم از مدار اول و مدار 
دوم، سیس��تم انتقال بخار،  سیستم کندانس��ور، تزریق آب تغذیه ، پمپ ها، شیرها و... عالوه بر 
آسیب های محلی درناحیه مربوطه، موجب اثر گذاری مستقیم و غیر مستقیم بر مدار اول نیروگاه 

شده و ممکن است که منجر به یک حادثه هسته ای گردد.
یکی از پدیده هایی که منجر به خرابی قطعات و سیس��تم های لوله کش��ی یک نیروگاه هسته 
ای می گردد، خوردگی مواد و قطعات اس��ت. از آنجا که طراحان و مالکان نیروگاه و مقامات ناظر 
بر نیروگاه های هسته ای در پی آن هستند که مدت زمان عملکرد ایمن و مفید یک نیروگاه را 
افزایش دهند، لذا انتخاب مواد مقاوم به خوردگی و زوال وهمچنین طراحی بهینه قطعات و اجزا 
برای کارکرد ایمن در عمر ۵0 الی 60 ساله نیروگاه بسیار مطلوب بوده وتحقیقات زیادی با صرف 

هزینه های زیاد در این زمینه شکل گرفته است.
تعریف خوردگی در منابع معتبر عبارتند از برهمکنش ماده و محیط اطراف ، پدیده ای اس��ت 
ک��ه در ضم��ن اینکه انواع مختلف دارد، عام��ل مهم و اصلی در زوال و از می��ان رفتن لوله ها و 
قطعات نیروگاهی اس��ت. خوردگی فلزات را می توان به شیوه های مختلف تقسیم بندی نمود که 
عمومی ترین دستبه بندی می تواند از نظر ظاهری باشد که عبارتند از: 1- خوردگی یکنواخت، 2- 
خوردگی گالوانیک یا دو فلزی، ۳-خوردگی ش��یاری، 4- خوردگی حفره دار شدن، ۵- خوردگی 

بین دانه ای، 6- خوردگی جدایش انتخابی، 7- خوردگی سایشی و 8- خوردگی توام با تنش.
در زوال م��واد و سیس��تم های لوله کش��ی نیروگاهی در اثر خوردگی ع��الوه بر واکنش های 
ش��یمیایی و الکتروش��یمایی که بیان کننده خود پدیده خوردگی است، شرایط هیدرودینامیکی 
و حرکت س��یال موجود در قطعات و لوله ها، نرخ خوردگی و زوال مواد را بس��یار تحت تاثیر قرار 
می دهد به گونه ای که ممکن اس��ت لوله و یا قطعه ای که با در نظر گرفتن ش��رایط خوردگی 
ش��یمیایی موجود برای مدت زمان معلومی طراحی و در سیس��تم نصب گردیده ، در اثر شرایط 
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هیدرودینامیکی و سیاالتی و پیاده سازی نادرست سیستم لوله کشی در طی مدت بسیار کوتاهی 
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1-1 اهدف پژوهش

ه��دف این تحقیق بررس��ی اثر پارامترهای هیدرودینامیکی ب��ر روی پدیده FAC در یک اتصال 
تی)T( شکل است. یک اتصال Tشکل تشکیل شده است از اتصال دو مسیر جریان در یک نقطه. 

1- Flow Accelerated Corrosion (FAC) 
2- T-junction
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جریان ممکن اس��ت از نظر مقدار سرعت س��یال، دما، جنس سیال با هم متفاوت باشند. اتصال 
می تواند به صورت عمود برهم باشد و یا با زاویه باشد.

در اتصال Tش��کلی که در این پژوهش مورد نظر قرار گرفته اس��ت ، جریان ها با اسم جریان 
اصلی۳ و جریان انشعاب4 نامگذاری شده اند)شکل1(. در این اتصال T شکل محل مستعد خرابی 
در اثر پدیده FAC معموال دیواره روبرو اتصال انش��عاب  است. اثر پارامترهای هیدرودینامیکی و 
همچنین پیکربندی هندسی اتصال Tشکل باعث تغییر در نرخ خوردگی شیمیایی سطوح اتصال 

می گردند.

شکل1- شماتیک  اتصال T شکل مورد مطالعه در این پژوهش

در این پروژه برای بررس��ی اثر پارامترهای هیدرودینامیکی و هندسی بر روی FAC در اتصال 
T ش��کل، ضریب انتقال جرم۵ مد نظر قرار داده ش��د. همچنین در روش آزمایشگاهی از تکنیک 
پیش��رفته PIV6 اس��تفاده ش��د )که به موجب این پژوهش برای اولین بار در ایران و دانش��گاه 
ش��یراز راه اندازی ش��ده اس��ت(. در این تحقیق با در نظر گرفتن  پارامترهای هیدرودینامیکی و 
هندس��ی،  میدان جریان بررسی می گردد که هم به صورت آزمایشگاهی)تکنیک PIV(  و هم به 
صورت عددی) محاس��بات 7CFD( انجام پذیرفت. و بعد از انجام مقایس��ه و اعتبار سنجی نتایج 
آزمایش��گاهی و عددی محاسبات مربوط به ضریب انتقال جرم که مستقیما با نرخ FAC مرتبط 

3- Main Flow
4- Branch Flow
5-  Mass Transfer Coefficient (MTC)
6-  Particle Image Velocimetry (PIV)
7-  Computational Fluid Dynamics (CFD)
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است به صورت عددی انجام گرفت.
در این تحقیق اثر پارامترهای زیر بر روی ضریب انتقال جرم بررسی  گردید.

1- اثر سرعت جریان در لوله اصلی 
2- اثر سرعت جریان در لوله انشعاب 

۳- اثر قطر لوله انشعاب
4- اثر فاصله لوله انشعاب از لوله اصلی باالدست

۵- اثر انحنای زانویی باالدست اتصال Tشکل
6- اثر زاویه اتصال لوله انشعاب به اتصال Tشکل نسبت به راستای لوله اصلی جریان

در شکل 2 به صورت شماتیک پارامترهای مورد مطالعه بر روی ضریب انتقال جرم نشان داده 
ش��ده اس��ت.  با مطالعه اثر این پارامترها بر روی میدان جریان، الگوی جریان ، جت های جریان 
آشفته ایجاد شده در اتصال T شکل و محاسبات MTC می توان شرایط بهینه طراحی و ساخت 

و کارکرد و بهره برداری از چنین اتصالی را تعیین نمود.

شکل2- پارامترهای مورد مطالعه بر روی میدان جریان و ضریب انتقال جرم در اتصال T شکل  در این پژوهش
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2- اهمیت و ضرورت تحقیق و جنبه های نوآورانه پژوهش
عالوه بر مطالب گفته ش��ده در باال باید به این نکته نیز اش��اره نمود که اهمیت پدیده FAC در 
سیس��تم های نیروگاه های هس��ته ای تا آنجا است که از س��ال 1۹86 آژانس بین المللی انرژی 
اتمی8، کمیسیون قانون گذاری هسته ای۹، انستیتو تحقیقات انرژی الکتریکی آمریکا10 و صنایع 
وابسته پروژه ها و طرح های جامع ای را برای مانیتورینگ و بررسی این پدیده در سیستم های 
لوله کشی نیروگاه های هسته ای آغاز نموده اند، تا از این طریق برنامه های جامع و هدفمندی را 
برای بازرسی و ضخامت سنجی قطعات مختلف نیروگاهی تهیه و تدوین نمایند. و در این خصوص 
نرم افزارهایی  نیز جهت پیشگویی و محاسبه نرخ FAC در قطعات مختلف نیز توسعه داده شده 

اند که در اختیار همگان نمی باشد.
تنها موردی از خوردگی قطعات و لوله ها که مستقیما باعث مرگ کارکنان و افراد شده است، 
پدیده FAC است زیرا با ایجاد پارگی در لوله و قطعه مورد نظر آب و بخار داغ با فشار خارج شده 

و باعث کشته شدن و زخمی شدن کارکنان شده است.
با موارد گفته شده عمال اهمیت پدیده FAC در قطعات نیروگاهی و علی الخصوص نیروگاه-
های هس��ته ای کامال مش��خص می گ��ردد و اهمیت پدیده FAC در مبح��ث ایمنی نیروگاه ها و 
عملکرد ایمن قطعات، اجزا و سیستم لوله کشی بسیار مهم و حائز اهمیت است. یکی از اتصاالتی 
که تحقیقات کمی بر روی آن انجام گرفته، اتصال Tش��کل است که در این تحقیق مد نظر قرار 
گرفته است. چنین اتصالی در تمامی قسمت های  یک نیروگاه هسته ای در سیستم لوله کشی 

آن وجود دارد و مستعد خرابی ناشی از FAC میباشد.
از کاربردهای مهم نتایج این تحقیق می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- اس��تفاده از نتایج حاصله در مراحل طراحی ، س��اخت و بهره برداری از سیستم لوله کشی 
نیروگاه ها و علی الخصوص نیروگاه های هسته ای؛ بدین صورت که با دانستن شرایط بهینه برای 
به حداقل رس��اندن پتانس��یل رخداد FAC در قطعه مورد نظر، در هنگام طراحی و اجرا و بهره 

بردای مالحظالت پیکر بندی هندسی، شرایط هیدرودینامیکی کارکردی لحاظ گردد.
2- استفاده از نتایج بدست آمده در توسعه نرم افزارهای محاسبه نرخ کاهش ضخامت قطعات 
 ،FAC از آنجا که در نرم افزارهای محاس��به کاهش ضخامت قطعات و نرخ .FAC توس��ط پدیده
اثرات س��رعت و مقدار MTC محاس��به شده و محل مستعد خرابی  قطعه مورد نظر بسیار حائز 

8- IAEA
9- NRC
10- EPRI
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اهمیت است، نتایج این تحقیق میتواند در توسعه چنین نرم افزارهایی بسیار مفید واقع گردد.
۳- اس��تفاده از نتایج برای بهینه سازی پریودیک و یا زمانی  انجام بازرسی های سیستم های 
لوله کشی نیروگاهی و برنامه ریزی تعمیرات و تعویض قطعات؛ بدین صورت که نقاط با پتانسیل 
ب��االی خرابی در اثر FAC با دقت بیش��تر و فرکان��س باالتری )طول دوره بازررس��ی کوتاهتر( 

بازررسی و ضخامت سنجی شوند.
4- استفاده از نتایج برای بهینه سازی نصب و  بهره برداری از اتصال Tشکل به منظور کاهش 

خرابی این اتصال در لوله کشی نیروگاهی.
۵- از نتایج حاصله می توان در تحقیقات الکترو شیمیایی که ممکن است در آینده انجام پذیرد 
اس��تفاده گردد؛ بدین صورت که با داش��تن پروفایل میدان جریان و همچنین تست لوپ ساخته 
شده و نتایج به دست آمده، می توان بررسی های خوردگی را به روش الکترو شیمیایی انجام داد،  
به عنوان مثال به جای استفاده از الکترود چرخان برای شبیه سازی اثر سرعت بر خوردگی می-

توان در تس��ت لوپ آزمایش��گاهی ساخته شده الکترودهایی را برای  انجام تست خوردگی تعبیه 
نمود. 

از جنبه های نوآورانه این تحقیق می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- ساخت لوپ آزمایشگاهی در بخش مهندسی هسته ای دانشگاه شیراز.

2- راه اندازی و استفاده از تکنیک پیشرفته PIV برای اولین بار در دانشگاه شیراز.
۳- تمرکز بر اتصال Tشکل به عنوان قطعه ای که کارهای کمی در زمینه FAC در مورد آن 
انجام شده است. از آنجا که خرابی هایی در این نوع اتصال در نیروگاه اتمی بوشهر مشاهده شده 
است اتصال Tشکل برای بررسی در این پژوهش انتخاب گردید و با الهام گرفتن از مورد مشاهده 

شده در نیروگاه اتمی بوشهر، تست لوپ آزمایشگاهی ساخته شد.
4- تمرکز بر جنبه خوردگی ش��تاب یافته ناش��ی از جریان در این اتصال و رهیافت بررس��ی 

موضوع.
۵- در نظر گرفتن زاویه اتصال لوله انشعاب)Branch( به اتصال Tشکل.

در این پژوهش بعد از انجام مطالعات الزم پیرامون پدیده خوردگی شتاب یافته ناشی از جریان، 
با الهام گرفتن از اتصال Tش��کل آس��یب دیده در نیروگاه اتمی بوشهر، تست لوپ آزمایشگاهی 
طراحی و س��اخته ش��د. با اس��تفاده از تکنیک PIV از میدان جریان در اتصال Tشکل تصوریر 
برداری ش��ده و جت های جریان دس��ته بندی  گردید. با ش��بیه سازی اتصال Tشکل توسط نرم 
افزار دینامیک س��یاالت محاسباتی Ansys CFX 1۵ به بررسی میدان جریان در اتصال مذکور 
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 ،FAC از آنجا که در نرم افزارهای محاس��به کاهش ضخامت قطعات و نرخ .FAC توس��ط پدیده
اثرات س��رعت و مقدار MTC محاس��به شده و محل مستعد خرابی  قطعه مورد نظر بسیار حائز 

8- IAEA
9- NRC
10- EPRI
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اهمیت است، نتایج این تحقیق میتواند در توسعه چنین نرم افزارهایی بسیار مفید واقع گردد.
۳- اس��تفاده از نتایج برای بهینه سازی پریودیک و یا زمانی  انجام بازرسی های سیستم های 
لوله کشی نیروگاهی و برنامه ریزی تعمیرات و تعویض قطعات؛ بدین صورت که نقاط با پتانسیل 
ب��االی خرابی در اثر FAC با دقت بیش��تر و فرکان��س باالتری )طول دوره بازررس��ی کوتاهتر( 

بازررسی و ضخامت سنجی شوند.
4- استفاده از نتایج برای بهینه سازی نصب و  بهره برداری از اتصال Tشکل به منظور کاهش 

خرابی این اتصال در لوله کشی نیروگاهی.
۵- از نتایج حاصله می توان در تحقیقات الکترو شیمیایی که ممکن است در آینده انجام پذیرد 
اس��تفاده گردد؛ بدین صورت که با داش��تن پروفایل میدان جریان و همچنین تست لوپ ساخته 
شده و نتایج به دست آمده، می توان بررسی های خوردگی را به روش الکترو شیمیایی انجام داد،  
به عنوان مثال به جای استفاده از الکترود چرخان برای شبیه سازی اثر سرعت بر خوردگی می-
توان در تس��ت لوپ آزمایش��گاهی ساخته شده الکترودهایی را برای  انجام تست خوردگی تعبیه 

نمود. 
از جنبه های نوآورانه این تحقیق می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- ساخت لوپ آزمایشگاهی در بخش مهندسی هسته ای دانشگاه شیراز.
2- راه اندازی و استفاده از تکنیک پیشرفته PIV برای اولین بار در دانشگاه شیراز.

۳- تمرکز بر اتصال Tشکل به عنوان قطعه ای که کارهای کمی در زمینه FAC در مورد آن 
انجام شده است. از آنجا که خرابی هایی در این نوع اتصال در نیروگاه اتمی بوشهر مشاهده شده 
است اتصال Tشکل برای بررسی در این پژوهش انتخاب گردید و با الهام گرفتن از مورد مشاهده 

شده در نیروگاه اتمی بوشهر، تست لوپ آزمایشگاهی ساخته شد.
4- تمرکز بر جنبه خوردگی ش��تاب یافته ناش��ی از جریان در این اتصال و رهیافت بررس��ی 

موضوع.
۵- در نظر گرفتن زاویه اتصال لوله انشعاب)Branch( به اتصال Tشکل.

در این پژوهش بعد از انجام مطالعات الزم پیرامون پدیده خوردگی شتاب یافته ناشی از جریان، 
با الهام گرفتن از اتصال Tش��کل آس��یب دیده در نیروگاه اتمی بوشهر، تست لوپ آزمایشگاهی 
طراحی و س��اخته ش��د. با اس��تفاده از تکنیک PIV از میدان جریان در اتصال Tشکل تصوریر 
برداری ش��ده و جت های جریان دس��ته بندی  گردید. با ش��بیه سازی اتصال Tشکل توسط نرم 
افزار دینامیک س��یاالت محاسباتی Ansys CFX 1۵ به بررسی میدان جریان در اتصال مذکور 
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پرداخته شد و صحت سنجی شبیه سازی عددی با مقایسه نتایج شبیه سازی نرم افزاری با نتایج 
PIV احراز گردید. بعد از اطمینان از شبیه سازی عددی، بررسی پارامترهای هیدرودینامیکی که 

در بخش قبل به آنها اش��اره ش��د به صورت عددی بر روی خوردگی شتاب یافته ناشی از جریان 
سیال در  اتصال Tشکل مذکور مطالعه شد. 

در شکل ۳ فلوچارت نحوه انجام تحقیق نشان داده شده است.

شکل۳- فلوچارت شیوه و مراحل انجام تحقیق

شکل 4 تصویر تست لوپ ساخته شده را نشان می دهد. لوله جریان اصلی و جریان انشعاب در 
شکل نشان داده شده است. تست سکشن که اتصال T شکال

اصلی از جنس پلی اتیلن با قطر داخلی ۳0 میلیمتر و قطر خارجی 40 میلیمتر می باشد. 

شکل4- تصویر تست لوپ ساخته شده و اجزا آن.
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نحوه قرارگرفتن لیزر، دوربین و تست سکشن اتصال T شکل در شکل۵ نشان داده شده است.  
دستگاه لیزر در مکانی قرار می گیرد که باریکه لیزر  تولیدی که با استفاده از لنز مخصوص به یک 
صفحه باریک تبدیل می گردد دقیقا از مقطع وس��ط اتصال Tش��کل عبور کند. دوربین CCD در 
مکانی مستقر می گردد که محور آن عمود بر صفحه لیزر تولید شده باشد و هم تصویر با شفافیت 
مناس��ب دیده ش��ود، مورد دوم با تنظیم ارتفاع، و فاصله از تست سکش��ن و تنظیم لنز دوربین 

صورت می گیرد.

PIV شکل درT شکل۵-  نحوه استقرار و چیدمان دوربین، لیزر و تست سکشن اتصال

3- خالصه نتایج پژوهش
در زیر خالصه ای از نتایج این پژوهش بیان شده است.

1- در این پژوهش تس��ت لوپ آزمایشگاهی ساخته شد و سیستم PIV برای تصویربرداری از 
میدان جریان در یک اتصال Tشکل مورد استفاده قرار گرفت.

 PIV 2- برای سرعت های مختلف جریان انشعاب و جریان اصلی میدان های برداری حاصل از
استخراج و ارائه گردید و جت های جریان دسته بندی گردید.

۳- با توجه به نسبت سرعت متوسط جریان انشعاب به جریان اصلی و نسبت ممنتوم جریان 
اصلی به جریان انش��عاب محدوده جت های جریان مش��خص گردید و در قالب نموادار و جدول 
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1.4b  جت دیواره تشکیل می گردد 

m

V
V

< ارائه گردید. مش��خص گردید که برای محدوده س��رعتی 
 2.5b

m

V
V

> 1.4 جت گردشی شکل می گیرد و برای محدوده 2.5b

m

V
V

≤ ≤ و برای محدوده س��رعتی 
جت تماسی توسعه می یابد.

4- ب��رای مدلس��ازی نرم افزاری، از نرم افزارAnsys CFX 1۵ اس��تفاده ش��د، و از بین مدل 
های مختلف تورباالنس��ی، مدل SST بهترین تطابق را با نتایج PIV بدست داد. متوسط خطای 
محاس��به شده در محاس��به مقادیر سرعت در س��رعت های مختلف 10 الی 1۹ درصد محاسبه 

گردید. در صورتی که برای مدل های تورباالنسی دیگر خطاهای باالتری را محاسبه شد.
۵- در محاسبات عددی بررسی حل مستقل از مش انجام پذیرفت و محاسبات با مشبندی با 
آمار مناسب و بهینه انجام گرفت. هندسه با تعداد حدود ۵ میلیون گره مورد استفاده قرار گرفت. 
+5y احرازگردد. محسبات توسط  < مش کنار دیواره به اندازه کافی ریز ش��د تا مقدار مناسب 

کامپیوتر Core i7 با فرکانس پردازنده ۳.4GHz و رم 16  انجام شد. 
6- در خصوص استفاده از آنالوژی چیلتون-کولبرن، با شبیه سازی شرایط آزمایش Berger و 
همکارانش که ضریب انتقال جرم را به صورت الکتروشیمیایی در لوله با مقطع دایره ای در جریان 
کامال توسعه یافته محاسبه نموده بودند، ضریب انتقال جرم با استفاده از آنالوژی مذکور محاسبه 
ش��د و به صورت رابطه ای برای عدد بی بعد ش��روود ارائه ش��د. در مقایسه نتایج بدست آمده از 

محاسبات عددی با نتایج Berger و همکارانش، خطای متوسط 4 درصد محاسبه گردید.
7- با انجام محاسبات، و مطالعه اثر جریان انشعاب در مکان های مختلف  لوله اصلی، مشخص 
گردید که بیش��ترین اثر جت های جریان انش��عاب در اتصال Tش��کل بر روی دیواره روبه روی 

انشعاب می باشد.
8- پی��ک ه��ای موضعی در ضریب انتقال جرم زمانی پدی��دار می گردند که جت جریان از نوع 
تماس��ی ایجاد گردد. وجود این افزایش های موضعی که مقدارش��ان بس��یار قابل توجه می باشد 
عامل اصلی خرابی های موضعی در اتصال Tش��کل و همچنین برای موارد مشابه در سیستم ها 
و قطعات لوله کشی محسوب می گردد. وقتی که جت از نوع گردش یا دیواره است عمال تغییرات 
ضریب انتقال جرم بر روی دیواره لوله اصلی دارای پیک های قابل توجهی نیست و عمال تغییرات 

را می توان یکنواخت فرض نمود.
۹- با افزایش نس��بت سرعت متوسط جریان انشعاب به جریان اصلی، چه در زمانی که جریان 
انشعاب ثابت و سرعت جریان اصلی متغییر باشد و چه در زمانی که سرعت جریان اصلی ثابت و 
سرعت جریان انشعاب متغییر باشد؛ ضریب انتقال جرم بر روی دیواره لوله اصلی افزایش می یابد، 
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همچنی��ن مقدار ماکزیمم ضریب انتقال جرم نی��ز افزایش می یابد و این افزایش به صورت خطی 
است.

10- مکان هندس��ی رخداد بیش��ینه ضریب انتقال جرم بر روی دیواره لوله، در نس��بت های 
سرعت های مختلف، در محدوده زیر تصویر دهانه لوله انشعاب بر روی دیواره لوله اصلی تا فاصله 
دو برابر قطر لوله اصلی در پایین دس��ت توزیع ش��ده اس��ت که با افزایش نسبت سرعت متوسط 
جریان انشعاب به جریان اصلی و با تیز تر شدن جت تماسی تشکیل شده این مکان هندسی به 

سمت باال یعنی به سمت تصویر دهانه لوله انشعاب کشیده می شود.
11- در مطالعه اثر انحنای زانویی باالدست، مشخص گردید که با افزایش نسبت سرعت جریان 
انشعاب به جریان اصلی پیک های محلی ضریب انتقال جرم در پایین دست زانوی بر روی دیواه 
لوله اصلی ش��کل می گیرند. زمانی که جت  تماس��ی تشکیل نش��ده است و عمال جت گردشی و 
دیواره وجود دارد، یعنی زمانی که نس��بت سرعت ها کمتر از ۳/6 می باشند، نسبت انحنای  1.۵ 
بیشترین اثر را بر روی افزایش ضریب انتقال جرم دارد. برای نسبت های سرعت باالتر از ۳/6 برای 
نسبت های انحنای مختلف تغییرات در ضریب انتقال جرم تقریبا یکسان مشاهده می گردد. مکان 
هندس��ی رخداد بیش��ینه ضریب انتقال جرم در محدوده فاصله زیر تصویر دهانه لوله انش��عاب 
برروی دیواره لوله اصلی تا فاصله یک برابر قطر لوله اصلی در پایین دست تر کشیده شده است و 
را شامل می شود. با افزایش نسبت سرعت متوسط جریان انشعاب به جریان  1 0.4Y

D
− < < محدوده −

اصلی و ش��کل گیری جت تماس��ی و تیزتر شدن این جت، مکان هندسی رخداد بیشینه ضریب 
انتقال جرم به س��مت باال، یعنی به س��مت تصویر دهانه لوله انش��عاب بر روی دیواره لوله اصلی، 
کشیده می شود. برای نسبت سرعت های بیشتر از ۵.6 مکان هندسی رخداد بیشینه ضریب انتقال 

جرم یکسان مشاهده شده است.
12- در مطالعه اثر فاصله لوله انش��عاب از لوله اصلی باال دس��ت، زمانی که جت جریان از نوع 
Z ، مقدار ضریب انتقال جرم بی بعد، هم در مکان 

D
گردش��ی و دیواره اس��ت ، با افزایش مقدار

های قبل و بعد از اتصال Tش��کل کاهش می یابد. با تش��کیل جت تماسی، بعد از اتصال Tشکل، 
، مقدار  Z

D
در پایین دست تصویر دهانه لوله انشعاب، بر روی دیواره لوله اصلی، با افزایش مقدار

ضریب انتقال جرم بی بعد کاهش می یابد. به طور کلی مشاهده می گردد که در نسبت های سرعت 
Z  مقادیر محاس��به ش��ده ضریب انتقال جرم بی بعد کاهش می یابد 

D
کوچکتر از6/6 با افزایش  

Z مقادیر ضریب انتقال جرم تغییر 
D

و برای نس��بت های س��رعت بزرگتر از 6/6 عمال با افزایش 
مقدار بیشینه ضریب انتقال  2.5 6.6b

m

V
V

< ≤ نمی کند.  با افزایش نسبت سرعت ها، در محدوده 
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1.4b  جت دیواره تشکیل می گردد 

m

V
V

< ارائه گردید. مش��خص گردید که برای محدوده س��رعتی 
 2.5b

m

V
V

> 1.4 جت گردشی شکل می گیرد و برای محدوده 2.5b

m

V
V

≤ ≤ و برای محدوده س��رعتی 
جت تماسی توسعه می یابد.

4- ب��رای مدلس��ازی نرم افزاری، از نرم افزارAnsys CFX 1۵ اس��تفاده ش��د، و از بین مدل 
های مختلف تورباالنس��ی، مدل SST بهترین تطابق را با نتایج PIV بدست داد. متوسط خطای 
محاس��به شده در محاس��به مقادیر سرعت در س��رعت های مختلف 10 الی 1۹ درصد محاسبه 

گردید. در صورتی که برای مدل های تورباالنسی دیگر خطاهای باالتری را محاسبه شد.
۵- در محاسبات عددی بررسی حل مستقل از مش انجام پذیرفت و محاسبات با مشبندی با 
آمار مناسب و بهینه انجام گرفت. هندسه با تعداد حدود ۵ میلیون گره مورد استفاده قرار گرفت. 
+5y احرازگردد. محسبات توسط  < مش کنار دیواره به اندازه کافی ریز ش��د تا مقدار مناسب 

کامپیوتر Core i7 با فرکانس پردازنده ۳.4GHz و رم 16  انجام شد. 
6- در خصوص استفاده از آنالوژی چیلتون-کولبرن، با شبیه سازی شرایط آزمایش Berger و 
همکارانش که ضریب انتقال جرم را به صورت الکتروشیمیایی در لوله با مقطع دایره ای در جریان 
کامال توسعه یافته محاسبه نموده بودند، ضریب انتقال جرم با استفاده از آنالوژی مذکور محاسبه 
ش��د و به صورت رابطه ای برای عدد بی بعد ش��روود ارائه ش��د. در مقایسه نتایج بدست آمده از 

محاسبات عددی با نتایج Berger و همکارانش، خطای متوسط 4 درصد محاسبه گردید.
7- با انجام محاسبات، و مطالعه اثر جریان انشعاب در مکان های مختلف  لوله اصلی، مشخص 
گردید که بیش��ترین اثر جت های جریان انش��عاب در اتصال Tش��کل بر روی دیواره روبه روی 

انشعاب می باشد.
8- پی��ک ه��ای موضعی در ضریب انتقال جرم زمانی پدی��دار می گردند که جت جریان از نوع 
تماس��ی ایجاد گردد. وجود این افزایش های موضعی که مقدارش��ان بس��یار قابل توجه می باشد 
عامل اصلی خرابی های موضعی در اتصال Tش��کل و همچنین برای موارد مشابه در سیستم ها 
و قطعات لوله کشی محسوب می گردد. وقتی که جت از نوع گردش یا دیواره است عمال تغییرات 
ضریب انتقال جرم بر روی دیواره لوله اصلی دارای پیک های قابل توجهی نیست و عمال تغییرات 

را می توان یکنواخت فرض نمود.
۹- با افزایش نس��بت سرعت متوسط جریان انشعاب به جریان اصلی، چه در زمانی که جریان 
انشعاب ثابت و سرعت جریان اصلی متغییر باشد و چه در زمانی که سرعت جریان اصلی ثابت و 
سرعت جریان انشعاب متغییر باشد؛ ضریب انتقال جرم بر روی دیواره لوله اصلی افزایش می یابد، 
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همچنی��ن مقدار ماکزیمم ضریب انتقال جرم نی��ز افزایش می یابد و این افزایش به صورت خطی 
است.

10- مکان هندس��ی رخداد بیش��ینه ضریب انتقال جرم بر روی دیواره لوله، در نس��بت های 
سرعت های مختلف، در محدوده زیر تصویر دهانه لوله انشعاب بر روی دیواره لوله اصلی تا فاصله 
دو برابر قطر لوله اصلی در پایین دس��ت توزیع ش��ده اس��ت که با افزایش نسبت سرعت متوسط 
جریان انشعاب به جریان اصلی و با تیز تر شدن جت تماسی تشکیل شده این مکان هندسی به 

سمت باال یعنی به سمت تصویر دهانه لوله انشعاب کشیده می شود.
11- در مطالعه اثر انحنای زانویی باالدست، مشخص گردید که با افزایش نسبت سرعت جریان 
انشعاب به جریان اصلی پیک های محلی ضریب انتقال جرم در پایین دست زانوی بر روی دیواه 
لوله اصلی ش��کل می گیرند. زمانی که جت  تماس��ی تشکیل نش��ده است و عمال جت گردشی و 
دیواره وجود دارد، یعنی زمانی که نس��بت سرعت ها کمتر از ۳/6 می باشند، نسبت انحنای  1.۵ 
بیشترین اثر را بر روی افزایش ضریب انتقال جرم دارد. برای نسبت های سرعت باالتر از ۳/6 برای 
نسبت های انحنای مختلف تغییرات در ضریب انتقال جرم تقریبا یکسان مشاهده می گردد. مکان 
هندس��ی رخداد بیش��ینه ضریب انتقال جرم در محدوده فاصله زیر تصویر دهانه لوله انش��عاب 
برروی دیواره لوله اصلی تا فاصله یک برابر قطر لوله اصلی در پایین دست تر کشیده شده است و 
را شامل می شود. با افزایش نسبت سرعت متوسط جریان انشعاب به جریان  1 0.4Y

D
− < < محدوده −

اصلی و ش��کل گیری جت تماس��ی و تیزتر شدن این جت، مکان هندسی رخداد بیشینه ضریب 
انتقال جرم به س��مت باال، یعنی به س��مت تصویر دهانه لوله انش��عاب بر روی دیواره لوله اصلی، 
کشیده می شود. برای نسبت سرعت های بیشتر از ۵.6 مکان هندسی رخداد بیشینه ضریب انتقال 

جرم یکسان مشاهده شده است.
12- در مطالعه اثر فاصله لوله انش��عاب از لوله اصلی باال دس��ت، زمانی که جت جریان از نوع 
Z ، مقدار ضریب انتقال جرم بی بعد، هم در مکان 

D
گردش��ی و دیواره اس��ت ، با افزایش مقدار

های قبل و بعد از اتصال Tش��کل کاهش می یابد. با تش��کیل جت تماسی، بعد از اتصال Tشکل، 
، مقدار  Z

D
در پایین دست تصویر دهانه لوله انشعاب، بر روی دیواره لوله اصلی، با افزایش مقدار

ضریب انتقال جرم بی بعد کاهش می یابد. به طور کلی مشاهده می گردد که در نسبت های سرعت 
Z  مقادیر محاس��به ش��ده ضریب انتقال جرم بی بعد کاهش می یابد 

D
کوچکتر از6/6 با افزایش  

Z مقادیر ضریب انتقال جرم تغییر 
D

و برای نس��بت های س��رعت بزرگتر از 6/6 عمال با افزایش 
مقدار بیشینه ضریب انتقال  2.5 6.6b

m

V
V

< ≤ نمی کند.  با افزایش نسبت سرعت ها، در محدوده 
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2.83Z بیش��ترین مقدار را داراس��ت و برای 
D
= 6.83Z کمترین مقدار و برای 

D
= جرم برای 

 6.6b

m

V
V

> Z  دیگر، مقدار بیشینه ضریب انتقال جرم بین دو مقدار مذکور قرار می گیرد. در 
D های مختلف یکسان است. با افزایش نسبت سرعت ها، مکان هندسی Z

D
مقادیر بیش��ینه برای 

رخداد بیش��ینه ضریب انتقال جرم در پایین دس��ت اتصال T شکل در محدوده زیر تصویر دهانه 
Z  و در 

D
لوله انش��عاب تا 2 برابر قطر لوله اصلی در پایین دس��ت کشیده شده است.  با افزایش 

2.5  محدوده مکان هندسی های رخداد بیشینه ضریب انتقال جرم، نسبت  4.6b

m

V
V

< ≤ محدوده
به قبل کمی پهن تر شده است.

1۳- دربررس��ی اثر قطر لوله انشعاب،مشاهده گردید که به محض تشکیل جت تماسی، یعنی 
وقتی نس��بت سرعت ها بیش��تر از 2/۵ می گردد، با افزایش قطر لوله انشعاب مقدار ضریب انتقال 
جرم کاهش می یابد و نمودار ضریب انتقال جرم نیز پهن تر می گردد. با افزایش قطر لوله انشعاب، 
دبی جرمی جریان در محل اتصال و در پایین دست آن افزایش می یابد که این افزایش دبی جرمی 
به نوبه خود باعث افزایش افزایش مقدار سرعت متوسط و تنش برشی روی دیواره می گردد که در 
2  که پیک های نمودار ظاهر  0.2y

D
− < < − پایین دس��ت اتصال مش��هود است. در بازه مکانی

شده اند، نرخ افزایش سرعت متوسط بیشتر از نرخ افزایش تنش برشی می باشد و به همین خاطر 
  مش��اهده می گردد. 

FD

MTC
MTC

در این ناحیه با افزایش قطر لوله انش��عاب، کاهش مقدار ماکزیمم 
b مقدار ماکزیمم ضریب انتقال جرم کاهش 

m

D
D

3.6b  با افزایش نسبت 

m

V
V

≥ در نس��بت های 
0.26b مالحظه 

m

D
D

= می یابد. بیش��ترین مقادی��ر ماکزیمم ضریب انتقال جرم برای نس��بت قطر 
0.40b کاهش 20-40 درصدی مقدار 

m

D
D

= 0.26b  تا نسبت قطر

m

D
D

= می گردد. از نسبت قطر 
بیشینه ضریب انتقال جرم مشاهده می گردد و از نسبت قطر 0/40 به باال، کاهش 10-18 درصدی 
در مقدار بیش��ینه ضریب انتقال جرم مش��اهده می شود. در نس��بت سرعت 8/6 برای نسبت قطر 
های 0/40، 0/۵۳ و 0/66 مقادیر بیش��ینه ضریب انتقال جرم به ییک مقدار یکس��ان رسیده اند. 
با افزایش قطر لوله انش��عاب مکان هندسی رخداد بیشینه ضریب انتقال جرم به سمت پایین در 
راستای جریان جابجا می گردد به گونه ای که محدوده ای که مقادیر ماکزیمم ضریب انتقال جرم 
در آنها رخ می دهد، در فاصله زیر لبه تصویر دهانه لوله انشعاب تا فاصله سه برابر قطر لوله اصلی 

در پایین دست قرار گرفته  که این امر به علت افزایش قطر لوله انشعاب است.
در بررسی اثر زاویه اتصال لوله انشعاب به اتصال T شکل مشخص شد که مقدار بیشینه ضریب 
انتقال جرم برای زاویه اتصال 0 درجه بیشترین و برای زاویه اتصال 180 درجه کمترین است. در 
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نسبت سرعت های باال روند تغییرات ضریب انتقال جرم برای زوایای مختلف اتصال لوله انشعاب 
با یکدیگر  تقریبا مشابه  می باشند و مقادیر قله با هم اختالف قابل توجه ای ندارند. در محل قله 
ها افزایش 8۵-۹2 درصدی مقدار ضریب انتقال جرم نسبت به باال دست اتصال مشاهده میگردد.  
در پایین دست اتصال، با افزایش زاویه اتصال لوله انشعاب، در نسبت های سرعت متوسط، مکان 
هندسی به سمت پایین جابجا شده است ولی برای نسبت سرعت های بزرگتر عمال تغییری در 
مکان های هندس��ی مشاهده نمی ش��ود. محدوده رخداد ماکزیمم ضریب انتقال جرو در محدوده 

2.2 در زیر تصویر دهانه لوله انشعاب بر وری دیواره لوله اصلی است. 0.5Y
D

− < < −
برای بررسی اثر فشار کاری بر روی تغییرات ضریب انتقال جرم، فشارهای کاری 1 اتمسفر، 18 
اتمسفر، ۳۵ اتمسفر، ۵2 اتمسفر و 70 اتمسفر مطالعه شد و عمال مشاهده گردید که فشار کاری 
بر روی تغییرات ضریب انتقال جرم، تغییرات بیشینه ضریب انتقال جرم و مکان هندسی رخداد 
بیشینه ضریب انتقال جرم تاثیری ندارد. علت این امر را می توان در مدلسازی جریان تراکم ناپذیر 

سیال و مستقل بودن خواص فیزیکی از فشار دانست.
در جدول زیر اثر پارامترهای مورد بررسی ارائه گردیده است:
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2.83Z بیش��ترین مقدار را داراس��ت و برای 
D
= 6.83Z کمترین مقدار و برای 

D
= جرم برای 

 6.6b

m

V
V

> Z  دیگر، مقدار بیشینه ضریب انتقال جرم بین دو مقدار مذکور قرار می گیرد. در 
D های مختلف یکسان است. با افزایش نسبت سرعت ها، مکان هندسی Z

D
مقادیر بیش��ینه برای 

رخداد بیش��ینه ضریب انتقال جرم در پایین دس��ت اتصال T شکل در محدوده زیر تصویر دهانه 
Z  و در 

D
لوله انش��عاب تا 2 برابر قطر لوله اصلی در پایین دس��ت کشیده شده است.  با افزایش 

2.5  محدوده مکان هندسی های رخداد بیشینه ضریب انتقال جرم، نسبت  4.6b

m

V
V

< ≤ محدوده
به قبل کمی پهن تر شده است.

1۳- دربررس��ی اثر قطر لوله انشعاب،مشاهده گردید که به محض تشکیل جت تماسی، یعنی 
وقتی نس��بت سرعت ها بیش��تر از 2/۵ می گردد، با افزایش قطر لوله انشعاب مقدار ضریب انتقال 
جرم کاهش می یابد و نمودار ضریب انتقال جرم نیز پهن تر می گردد. با افزایش قطر لوله انشعاب، 
دبی جرمی جریان در محل اتصال و در پایین دست آن افزایش می یابد که این افزایش دبی جرمی 
به نوبه خود باعث افزایش افزایش مقدار سرعت متوسط و تنش برشی روی دیواره می گردد که در 
2  که پیک های نمودار ظاهر  0.2y

D
− < < − پایین دس��ت اتصال مش��هود است. در بازه مکانی

شده اند، نرخ افزایش سرعت متوسط بیشتر از نرخ افزایش تنش برشی می باشد و به همین خاطر 
  مش��اهده می گردد. 

FD

MTC
MTC

در این ناحیه با افزایش قطر لوله انش��عاب، کاهش مقدار ماکزیمم 
b مقدار ماکزیمم ضریب انتقال جرم کاهش 

m

D
D

3.6b  با افزایش نسبت 

m

V
V

≥ در نس��بت های 
0.26b مالحظه 

m

D
D
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در یک مکان ثابت رخ می دهد.
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جرم نیز افزایش می یابد. برای 
نسبت های انحنای مختلف 
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که تفاوت قابل توجهی در 

تغییرات ماکزیمم ضریب انتقال 
جرم با تغییرات نسبت سرعت ها 

وجود ندارد.
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بیشترین اثر مربوط به 

نسبت انحنای 1.۵ است 
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و با افزایش زاویه پهن تر می شود.
کاهش می یابد کاهش می یابد
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اتصال لوله 
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اتصال Tشکل

جدول 1- خالصه اثر پارامترهای هیدرودینامیکی بررسی شده در اتصال T شکل
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با انجام بررسی های انجام شده مشخص گردید که از میان پارامترهای هیدرودینامیکی بررسی 
ش��ده ، بیش��ترین اثر را سرعت های متوسط جریان انشعاب و جریان اصلی و نسبت آنها بر روی 
تغییرات ضریب انتقال جرم بر دیواره لوله اصلی دارند. و بهترین حالت زمانی اس��ت که نس��بت 
س��رعت متوس��ط جریان انش��عاب به جریان اصلی به گونه ای تنظیم گردد که از تش��کیل جت 

تماسی اجتناب شود و بیشتر در محدوده جت گردشی باشند.
برای اتصال Tشکلی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت، با توجه به نتایج و مشاهدات 
فوق، بهتر اس��ت از نس��بت های انحنای بزرگتر از 2 برای زانویی باالدست استفاده گردد. فاصله 
بی بعد لوله انشعاب از لوله اصلی باالدست بیشتر از ۵ باشد. نسبت قطر لوله انشعاب به قطر لوله 
اصلی بیش��تر از 0.۵ انتخاب گردد. زاویه اتصال لوله انش��عاب به اتصال Tشکل، بهتر است 180 

درجه انتخاب گردد.
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 CDF و محاسبه MLOCA مدل سازی توالی حوادث برای حادثه
در نیروگاه اتمی بوشهر

مهسا دنكوب1، دکتر محمدحسین استكی2

چكیده
در این پژوهش تحلیل ایمنی حادثه از دس��ت رفتن سیال خنک کننده به دلیل شکست متوسط در 
مدار اول)MLOCA(  نیروگاه اتمی بوش��هر در مود قدرت انجام شده است و فرکانس ذوب ناشی از 
این رویداد با استفاده از نرم افزار SAPHIRE محاسبه شده است. بدین منظور ابتدا توالی های رویداد 
آغازگر، سپس عملکرد اجزای سامانه ها، خطاهای انسانی و خرابی های با منشا مشترک مدل شدند و از 
این طریق احتمال خرابی سامانه های درگیر در توالی های مورد نظر محاسبه و در نهایت فرکانس وقوع 
هر توالی مشخص گردید. با مشخص شدن فرکانس وقوع توالی ها، مقدار 6- 10×2/2۵ برای فرکانس 
ذوب قلب محاس��به گردید. مقدار فرکانس ذوب قلب ناش��ی از این حادثه با فرکانس وقوع سالیانه ی 
 )PSA(در مدارک ارزیابی ایمنی احتماالتی Risk-Spectrum ۳- 10×1/76  با اس��تفاده از نرم افزار

نیروگاه  مقدار 6- 10×۳/۳1  است. در پایان پس از محاسبه فرکانس ذوب قلب تحلیل اهمیت برای 
شناسایی مهم ترین توالی های حادثه، رویدادهای پایه و خطاهای انسانی از دید حالت نهایی ذوب قلب 
انجام شد و معیارهای اهمیت برای آنها محاسبه گردید. مهم ترین رویداد آغازگر شکستگی در خط لوله  
 ECCS متصل به فشارنده با قطر 80 الی 120 میلی متر که منجر به خرابی وابسته یکی از کانال های
LP و س��امانه تزریق بور اضطراری می شود، مهم ترین توالی حادثه خرابی هم زمان قسمت پرفشار و 
کم فشار سامانه خنک کننده اضطراری قلب، مهم ترین رویدادهای پایه مربوط به عدم دسترسی سامانه 
به دلیل تست و تعمیرات و مهم ترین خطای انسانی خطای اپراتور در قرار دادن شیر BRU-A در مود 

خنک سازی است. 
کلیدواژه ها: PSA، حادثه MLOCA، توالی حادثه، نرم افزار SAPHIRE، نیروگاه اتمی بوشهر 

1- دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی هسته ای گرایش راکتور دانشگاه اصفهان
2- استادیار دانشگاه اصفهان
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کوتاه  نوشت

نمادتوصیف انگلیسیتوصیف فارسی

Auxiliary Feed Water PumpAFWPپمپ کمکی آب تغذیه
Accident SequenceASتوالی حادثه
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مقدمه
حادثه  LOCA 1که از نوع حوادث مبنای طراحی2 است، از مهم ترین حوادث نیروگاه های هسته-
ای و پرداختن به آن جزء الینفک تحلیل های ایمنی نیروگاه های هسته ای است ]1[. طبق آخرین 
تحلیلی که تیم روس��ی بر روی راکتور نیروگاه اتمی بوشهر انجام داده است حادثه MLOCA با 
فرکانس وقوع سالیانه ۳- 10×1/76  پس از حادثه LOOP  که 26 درصد در فرکانس ذوب قلب 
)CDF( نیروگاه سهیم است، دومین رویداد مهم از نظر وخامت محسوب می شود ]2[.  طبق این 
تحلیل س��هم این حادثه در فرکانس ذوب قلب 22 درصد اس��ت و این در حالی است که تاکنون 
در پژوهش های دانشگاهی به طور ویژه به این حادثه در نیروگاه اتمی بوشهر پرداخته نشده  است. 
اب��زاری ک��ه برای تحلیل این حادثه در اختیار داریم  PSA Level 1 و نرم افزاری که مدل س��ازی 
با آن صورت می پذیرد SAPHIRE اس��ت. PSA روش��ی اس��تاندارد و پیچیده است که کیفیت 
ایمنی یک نیروگاه هسته ای را می سنجد و به یک ابزار مشترک و گسترده در ارزیابی های ایمنی 
نیروگاه های هس��ته ای تبدیل شده اس��ت ]۳IAEA .]۳ مدارک متعددی با سرفصل های مختلف 
به عنوان دس��تورالعمل برای پیاده س��ازی PSA در مطالعات موردی خاص فراهم کرده است. این 
ارزیاب��ی از طراحی تا راه اندازی، بهره برداری و خروج از بهره برداری نیروگاه مورد اس��تفاده قرار 
می گیرد. با استفاده از این روش می توان دریافت چه سناریوهایی و با چه میزان احتمال وقوع و 
عواقبی موجب اختالل در عملکرد نیروگاه و نشت مواد پرتوزا می شوند. ارزیابی ایمنی احتماالتی 
در سه سطح پیاده سازی می شود ]4[. که در سطح یک هدف محاسبه CDF، در سطح دو هدف 
ارزیابی پاسخ محفظه ایمنی به CDF و محاسبه فرکانس نشت اولیه بزرگ )LERF4( و در سطح 
سه هدف بررسی تاثیر میزان نشت محاسبه شده در سطح دو در خارج از سایت بر روی سالمت 
عمومی ، آلودگی زمین، منابع آب، شرایط هوایی و منابع تامین مواد غذایی است. در حال حاضر 
موارد استفاده ی PSA در نیروگاه های هسته  ای هر کشوری متفاوت است. در برخی کشورها این 
مطالعات در هر س��ه س��طح به طور کامل برای محاسبه  مخاطره  عمومی در دسترس است، اما در 
برخی دیگر از کش��ورها به احتمال ذوب قلب و پخش میزان مواد پرتوزا )س��طح 1 و 2( محدود 
اس��ت. انجام مطالعات PSA در سطوح اول و دوم جزء الزامات ایمنی هر نیروگاه هسته ای است. 
قبل از هر چیزی شناخت جامع از انواع شرایط کارکردی و اضطراری نیروگاه و انواع سامانه های 

1- Loss of Coolant Accident
2- Design-basis accident 
3- International Atomic Energy Agency
4- Large Early Release Frequency
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عملکردی، ایمنی و نقش اپراتور در حادثه ضروری اس��ت. پس از گردآوری اطالعات و داده های 
مورد نیاز رویداد آغازگر MLOCA، درخت رویداد برای رویداد آغازگر و توالی حوادث آن ایجاد 
می ش��ود. درخت های رویداد گراف هایی شاخه ای هستند که با رویداد آغازگر درنظر گرفته شده 
ش��روع می شوند و توالی های احتمالی مختلف ش��رایط نیروگاه را که در نتیجه عملکرد خوب یا 
شکس��ت س��امانه های ایمنی که به منظور جلوگیری یا کاهش عواقب ناشی از آن حادثه طراحی 
ش��ده اند، نش��ان می دهند ]۵[. برای نش��ان دادن چگونگی ترکیب خرابی های اجزا که منجر به 
خرابی س��امانه و نتیجتا رویداد راس درخت های رویداد می شوند، درخت های خطا ایجاد می شوند. 
احتم��ال وقوع رویداد راس درخت خطا )حالت خرابی تعریف ش��ده در درخت رویداد( برعکس 
درخ��ت رویداد ک��ه منطق جلورونده دارد، به وس��یله  احتمال خرابی اجزا و جبر بولی محاس��به 

می شود ]6[.  شکل 1 روند انجام این پژوهش را نشان می دهد.

شکل 1: مراحل انجام پژوهش

مدل سازی توالی حوادث با درخت رویداد
همان طور که در مقدمه اشاره شد اولین گام در راستای تحلیل حادثه مورد نظر مدل سازی توالی 
 حوادث اس��ت ]7[ که در اینجا توس��ط درخت رویداد در نرم افزار SAPHIRE صورت می پذیرد. 
نش��تی های مدار اول در لوله های با قطر معادل ب��ا Dn>mm210<80 گروه رویدادهای آغازگر 
فرض می ش��وند. گروه رویدادهای آغازگر نش��تی های متوس��ط، به 6 زیرگروه ک��ه در ترکیب و 
معیارهای موفقیت متفاوت اند، تقس��یم بندی می شوند. در توسعه درخت های رویداد فرضیات زیر 
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در نظر گرفته شده اند:
طبق مطالعات ترموهیدرولیکی ]8[، خرابی اسپری و شیرهای جداسازی محفظه ایمنی منجر 
به از دس��ت رفت��ن همه ی خنک کننده ای ک��ه از محفظه عبور می کند و ذوب قلب، نمی ش��ود. 

مدل سازی توالی حوادث شامل این سامانه ها نمی شود.
طبق ]8[ در مورد نش��تی با قطر Dn>mm210<140 ، کاهش فش��ار مدار اول برای اتصال 
بخش کم فش��ار سامانه خنک سازی اضطراری قلب ) TH10.20.۳0.40( در صورت خرابی بخش 
پرفشار س��امانه مذکور) TH1۵.2۵.۳۵.4۵( مورد نیاز نیست. بنابراین عملکرد سامانه های مدار 

دوم در درخت های رویداد مدل نمی شوند.
در م��ورد نش��تی های ب��ا قط��ر Dn>mm120<80، کاهش فش��ار م��دار اول ب��رای اتصال 
TH10.20.۳0.40 در صورت خرابی TH1۵.2۵.۳۵.4۵ توس��ط خنک سازی با مدار دوم انجام 

می شود و باز شدن شیر ایمنی فشارنده مورد نیاز نیست.
درخت های رویداد این 6 زیرمجموعه با نام های ML۳1 ،ML22 ،ML21 ،ML12 ،ML11 و 
ML۳2 مش��خص و دوبه دو دارای رویدادهای راس مشابه اند. درجدول 1  مشخصات رویدادهای 
آغازگر MLOCA و در جدول 2 الی جدول ۵ عملکردهای ایمنی این رویدادها شرح داده شده-

اند و شکل های  2 الی  6 درخت های رویداد را نشان می دهند.

کد رویداد 
قطر موقعیت خط لولهآغازگر

نتیجهشكستگی

ML11ECCS HA خط لوله های
140 الی 210 

میلی متر

ECCS HA خرابی وابسته یکی از کانال های

ML12  خط لوله پمپ های خنک کننده راکتور ،  خط لوله
متصل به فشارنده و  خط لوله تزریق به فشارنده

 LP ECCS خرابی وابسته یکی از کانال های
و سامانه تزریق بور اضطراری

ML21ECCS HA خط لوله های
120 الی 140 

میلی متر

ECCS HA خرابی وابسته یکی از کانال های

ML22  خط لوله پمپ های خنک کننده راکتور ،  خط لوله
متصل به فشارنده و  خط لوله تزریق به فشارنده

 LP ECCS خرابی وابسته یکی از کانال های
و سامانه تزریق بور اضطراری

ML۳1ECCS HA خط لوله های
80 الی 120 

میلی متر

ECCS HA خرابی وابسته یکی از کانال های

ML۳2  خط لوله پمپ های خنک کننده راکتور ،  خط لوله
متصل به فشارنده و  خط لوله تزریق به فشارنده

 LP ECCS خرابی وابسته یکی از کانال های
و سامانه تزریق بور اضطراری

MLOCA جدول 1: مشخصات شکستگی های آغازگر حادثه
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در نظر گرفته شده اند:
طبق مطالعات ترموهیدرولیکی ]8[، خرابی اسپری و شیرهای جداسازی محفظه ایمنی منجر 
به از دس��ت رفت��ن همه ی خنک کننده ای ک��ه از محفظه عبور می کند و ذوب قلب، نمی ش��ود. 

مدل سازی توالی حوادث شامل این سامانه ها نمی شود.
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اند و شکل های  2 الی  6 درخت های رویداد را نشان می دهند.

کد رویداد 
قطر موقعیت خط لولهآغازگر

نتیجهشكستگی

ML11ECCS HA خط لوله های
140 الی 210 

میلی متر

ECCS HA خرابی وابسته یکی از کانال های

ML12  خط لوله پمپ های خنک کننده راکتور ،  خط لوله
متصل به فشارنده و  خط لوله تزریق به فشارنده

 LP ECCS خرابی وابسته یکی از کانال های
و سامانه تزریق بور اضطراری

ML21ECCS HA خط لوله های
120 الی 140 

میلی متر

ECCS HA خرابی وابسته یکی از کانال های

ML22  خط لوله پمپ های خنک کننده راکتور ،  خط لوله
متصل به فشارنده و  خط لوله تزریق به فشارنده

 LP ECCS خرابی وابسته یکی از کانال های
و سامانه تزریق بور اضطراری

ML۳1ECCS HA خط لوله های
80 الی 120 

میلی متر

ECCS HA خرابی وابسته یکی از کانال های

ML۳2  خط لوله پمپ های خنک کننده راکتور ،  خط لوله
متصل به فشارنده و  خط لوله تزریق به فشارنده

 LP ECCS خرابی وابسته یکی از کانال های
و سامانه تزریق بور اضطراری

MLOCA جدول 1: مشخصات شکستگی های آغازگر حادثه
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ML12 و ML11 شکل 2: درخت رویداد

ML22 و ML21 شکل ۳: درخت رویداد
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ML۳2 و ML۳1 شکل 4: درخت رویداد

عملكردهای ایمنیسامانه هامود کنترلیمعیار موفقیت

توصیفکدکدتوصیف

ورود تعداد مورد 
نیاز میله های 

کنترل

پاسخ خودکار به سیگنال های:
تفاوت بین دمای اشباع و بیشینه دما 

در هر یک از خطوط گرم حلقه ها 
کمتر از درصد10 یا

 0.127 MPa فشار محفظه بیشتر از
 MPa فشار روی قلب کمتر از

1۳.7۳، دمای خنک کننده در هر 
یک از خطوط گرم بیش از درصد 

260 یا
 ،14.7 MPa فشار روی قلب کمتر از
توان راکتور بیش از 7۵ درصد توان 

نامی

سامانه حفاظتی 
RPSAراکتور

فراهم کردن 
شرایط زیربحرانی 
راکتور و نگهداری 
آن در همین حالت

در دسترس بودن 
برق مورد نیاز پس 
از خاموشی واحد

سامانه تامین خودکار
NPSNPSبرق راکتور 

در دسترس بودن 
سامانه تامین برق 

راکتور پس از خاموشی 
واحد
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تامین محلول 
بوریک اسید برای 
قلب از دو کانال 
TH1۵....4۵ در 
محدود فشاری  
MPa 7/8.تا 0/1

در ابتدا  
TH1۵....4۵ با 
موجودی بوریک 
اسید درون تانک 
ذخیره و سپس 
با کاهش سطح 
محلول تانک، 
 4۵....TH1۵

از بوریک 
اسید دریافتی 
از کانال های 

  40....TH10
توسط چاهک1 به 

TH1۵....4۵ عمل 
می کند.

به طورخودکار بر اساس سیگنال های:
تفاوت بین دمای اشباع و دمای خط 

گرم کمتر از درصد 10
افزایش فشار داخل محفظه بیش از 

0.127 MPa
به طورخودکار بر اساس سیگنال های:
تفاوت بین دمای اشباع و دمای خط 

گرم کمتر از درصد10
افزایش فشار داخل محفظه بیش از 

0/127 MPa

سامانه خنک کننده 
اظطراری 

فشار باالی 
)4۵....TH1۵(قلب

سامانه خنک کننده 
اضطراری 

فشار پایین 
….TH10(قلب

)40.

 ECCS
HP

 ECCS
LP

FL2

نگهداری موجودی 
خنک کننده در 
قلب در محدوده 

فشار 
7/8تا 0/1 
مگاپاسکال

تامین محلول 
بوریک اسید برای 

قلب راکتور از 
یک انباره آبی و 

جداسازی انباره آبی 
فعال شده به منظور 
جلوگیری از ورود 
نیتروژن به راکتور

فشار کمتر از ۵.88 شده است و 
سامانه برداشت حرارت پسماند هنوز 

فعال نشده است
HAQ1انباره های آبی 

نگه داشتن 
موجودی 

خنک کننده در 
قلب برای مدت 
کوتاه در فشار 
6 MPa کمتر از

تامین محلول 
بوریک اسید 

برای قلب از یکی 
از کانال های 

TH10.….40 اگر 
فشار مدار اول کمتر 

1 MPa از

به طورخودکار بر اساس سیگنال های:
تفاوت بین دمای اشباع و دمای خط 

گرم کمتر از درصد10
افزایش فشار داخل محفظه بیش از 

0/127 MPa

سامانه خنک کننده 
اضطراری فشار 

پایین قلب
)40.….TH10( 

 ECCS
LPG1

نگه داشتن 
موجودی 

خنک کننده در 
قلب در محدوده 
فشار کمتر از 

1 MPa

جدول 2: عملکردهای ایمنی مورد استفاده در درخت های رویداد ML11 و ML12 و مشخصه های آنها

حاالت پایانی یک توالی یا به CSS و یا به CD ختم می شوند.
CD: حالت نهایی به صورت ذوب قلب )دمای غال سوخت باالتر از ℃1200(
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)0.1 MPa حالت پایدار سرد و بدون ذوب قلب )دمای آب ورودی به قلب ℃60 و فشار قلب :CSS
 در مورد هر درخت رویداد این حاالت توضیح داده خواهند شد.

ML12 و ML11 توصیف حاالت پایانی منتهی به ذوب قلب
AS3 و AS4: در ص��ورت ع��دم عملک��رد Q1 ،FL2 و G1 به منظ��ور نگه��داری موجودی 

خنک کننده قلب اتفاق می افتد. این توالی ها منتهی به آسیب قلب می شوند.
AS7 و AS8: به ترتیب مش��ابه AS۳ و AS4 با این تفاوت که برق خارجی نیروگاه از دس��ت 

رفته است. این توالی ها نیز به حالت آسیب قلب ختم می شوند.
AS9: در صورت خرابی س��امانه حفاظتی راکتور اتف��اق می افتد و به طورمحافظه کارانه حالت 

CD در نظر گرفته می شود.  

عملكردهای ایمنیسامانه هامود کنترلیمعیار موفقیت

توصیفکدکدتوصیف

ورود تعداد مورد نیاز 
میله های کنترل

پاسخ خودکار به 
سیگنال های:

تفاوت بین دمای اشباع و 
بیشینه دما در هر یک از 
خطوط گرم حلقه ها کمتر 

از درصد10 یا
فشار محفظه بیشتر از 

0/127 MPa
فشار روی قلب کمتر از 
MPa 1۳.7۳، دمای 

خنک کننده در هر یک از 
خطوط گرم بیش از درصد 

260 یا
فشار روی قلب کمتر از 

MPa 14.7، توان راکتور 
بیش از 7۵ درصد توان 

نامی

سامانه حفاظتی 
RPSAراکتور

فراهم کردن 
شرایط 

زیربحرانی 
راکتور و 

نگهداری آن 
در همین 

حالت

در دسترس بودن برق 
از سامانه تامین برق 

راکتور پس از خاموشی 
واحد

سامانه تامین برق خودکار
NPSNPSراکتور 

در دسترس 
بودن سامانه 
تامین برق 
راکتور پس 
از خاموشی 

واحد
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تامین محلول 
بوریک اسید برای 
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تامین محلول بوریک 
اسید برای قلب از یک 
کانال TH1۵....4۵ در 
محدود فشاری  7/8تا 

0/1 مگاپاسکال
 4۵....TH1۵  در ابتدا

با موجودی بوریک 
اسید درون تانک 
ذخیره و سپس با 

کاهش سطح محلول 
تانک، TH1۵....4۵ از 
بوریک اسید دریافتی 

از چاهک توسط 
یکی از کانال های 
TH10....40  به 

 4۵....TH1۵ خط لوله
عمل می کند.

به طورخودکار بر اساس 
سیگنال های:

تفاوت بین دمای اشباع و 
دمای خط گرم کمتر از 

درصد10
افزایش فشار داخل 

 MPa محفظه بیش از
0/127

به طورخودکار بر اساس 
سیگنال های:
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در قلب در 
محدوده 
فشار 

7/8تا 0/1 
مگاپاسکال

تامین محلول بوریک 
اسید برای قلب 

راکتور از هریک از 
دو انباره های آبی و 

جداسازی انباره های  
آبی آغازگر به منظور 
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اسید برای قلب راکتور 

از یک انباره آبی و 
جداسازی انباره های  
آبی آغازگر به منظور 
جلوگیری از ورود 
نیتروژن به راکتور

فشار کمتر از ۵.88 
شده است و سامانه 

برداشت حرارت پسماند 
هنوز فعال نشده است 

فشار کمتر از ۵.88 
شده است و سامانه 

برداشت حرارت پسماند 
هنوز فعال نشده است

انباره های آبی 

انباره های آبی

HA

HA

-Q1
UP2

-Q1
DOWN

نگه داشتن 
موجودی 

خنک کننده 
در قلب 

برای مدت 
کوتاه در 
اگر فشار 
کمتر از

 6 MPa 

تامین محلول بوریک 
اسید برای قلب از 
یکی از کانال های 

TH10.….40 اگر 
فشار مدار اول کمتر از 

 1 MPa

به طور خودکار بر اساس 
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پایین قلب
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 ECCS
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ML22 و ML21 توصیف حاالت پایانی منتهی به ذوب قلب
AS3 و AS5 و AS6: در صورت عدم عملکرد Q1 ،FL یا DOWN-Q1 و UP-Q1 موجودی 

خنک کننده قلب حفظ نمی شود. نتیجه این توالی آسیب به قلب است.
AS9 و AS11 و AS12: به ترتیب مش��ابه توالی های AS۵ ، AS۳ و AS6 با این تفاوت که برق 
نیروگاه از خارج تامین نمی ش��ود و س��امانه تامین برق اضطراری نیر برق مورد نیاز س��امانه ها را 

تامین نمی کند. 
 CD این توالی در مورد عدم عملکرد سامانه حفاظتی راکتور است و به طورمحافظه کارانه :AS13

درنظر گرفته شده است.

مود کنترلیمعیار موفقیت
عملكردهای ایمنیسامانه ها

توصیفکدکدتوصیف

ورود تعداد مورد نیاز 
میله های کنترل

پاسخ خودکار به سیگنال های:
تفاوت بین دمای اشباع و 

بیشینه دما در هر یک از خطوط 
گرم حلقه ها کمتر از درصد10 یا
 MPa فشار محفظه بیشتر از

 0/127
 MPa فشار روی قلب کمتر از
1۳/7۳، دمای خنک کننده در 
هر یک از خطوط گرم بیش از 

درصد 260 یا
 MPa فشار روی قلب کمتر از
14/7، توان راکتور بیش از 7۵ 

درصد توان نامی

RPSAسامانه حفاظتی راکتور

فراهم کردن 
شرایط زیربحرانی 
راکتور و نگهداری 
آن در همین حالت

در دسترس بودن 
برق از سامانه تامین 
برق راکتور پس از 

خاموشی واحد

سامانه تامین برق خودکار
NPSNPSراکتور 

در دسترس بودن 
سامانه تامین برق 
راکتور  پس از 
خاموشی واحد

بسته شدن TSV یا 
TCV یا MSV در 
هر کدام از 4 خط 

بخار

بسته شدن خودکار در صورت 
فعال شدن سامانه حفاظتی 

راکتور

شیر های متوقف کننده 
توربین

شیرهای کنترلی توربین
شیرهای اصلی بخار

TSV MSVT
اطمینان از بسته 

بودن کلکتور اصلی 
)MCS(بخار



سالاول،شمارهاول،بهاروتابستان1398پژوهشنامهبرقهستهای 156

تامین محلول بوریک 
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عمل می کند.
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بسته شدن همه 
BRU-K ها

به طورخودکار با بسته شدن 
BRU-K در فشار

۵.۵۹ MPa 

عملکننده  سریع 
شیرهای تخلیه بخار به 

کندانسور توربین

BRU-K
closeT1

اطمینان از بسته 
بودن کلکتور اصلی 

)MSC(بخار

باز شدن یک 
BRU-K

به طورخودکار با باز شدن 
BRU-K در فشار

6.66 MPa 

عمل کننده  سریع 
شیرهای تخلیه بخار به 

کندانسور توربین
 

BRU-K
openO

محدود کردن 
افزایش فشار مدار 
دوم ) مولدهای 
 MSC بخار از
ایزوله نیستند(

باز شدن BRU-A یا 
یک SG SV در یک 

مولد بخار

به طورخودکار با:
بازشدن BRU-A در فشار 

7.1۵ MPa
باز شدن SG SV در فشار 

8.2۳ MPa

عملکننده  سریع 
شیرهای تخلیه بخار به 

)BRU-A(اتمسفر
دریچه های ایمنی مولد 

)SG SV( بخار

SRD open’O

 BRU-A بسته شدن
یا دریچه قطع، بسته 
شدن SG SV )در 

 BRU-A صورتی که
نتوانسته است باز 

شود( در چهار مولد 
بخار

به طورخودکار با:
بسته شدن BRU-A در 
فشار MPa 6/27 یا بسته 

شدن شیرهای قطع باالدست 
BRU-A هنگامی که 

BRU-A خود باز باقی می ماند
بسته شدن SG SV در فشار 

6/86 MPa

عملکننده  سریع 
شیرهای تخلیه بخار به 

اتمسفر
شیرهای قطع باالدست

BRU-A

شیرهای ایمنی مولد 
)SG SV( بخار

SRDC4

اطمینان از بسته 
بودن خطوط بخار 

در بخشی که 
پس از فعال شدن 
SRD از مولد بخار 

ایزوله نشده

تامین محلول بوریک 
اسید برای قلب از دو 

کانال TH1۵....4۵ در 
محدود فشاری 7/8تا 

0/1 مگاپاسکال
 4۵....TH1۵  در ابتدا

با موجودی بوریک 
اسید درون تانک 
ذخیره و سپس با 

کاهش سطح محلول 
 4۵....TH1۵ تانک

با بوریک اسید 
چاهک توسط 

یکی از کانال های 
  40....TH10

به خط لوله
TH1۵....4۵عمل 

می کند.

به طورخودکار بر اساس 
سیگنال های:

تفاوت بین دمای اشباع و دمای 
خط گرم کمتر از درصد 10
افزایش فشار داخل محفظه 

0.127 MPa بیش از
به طورخودکار بر اساس 

سیگنال های:
تفاوت بین دمای اشباع و دمای 

خط گرم کمتر از درصد10
افزایش فشار داخل محفظه 

0/127 MPa بیش از

سامانه تزریق 
اظطراری فشار باالی 
)4۵....TH1۵(قلب

سامانه خنک کننده 
اضطراری فشار پایین 

TH10( قلب
)40.….

ECCS HP

ECCS LP

FL2

نگهداری موجودی 
خنک کننده در 
قلب در محدوده 
فشار 7/8تا 0/1 

مگاپاسکال
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عملکرد یکی از 
BRU-A در مود 

خنک سازی و تامین 
آب برای مولد بخار 
 EFWP از یک
هنگامیکه خطوط 

ارتباطی بین تانک های 
RS باز هستند

یا
عملکرد یک 

BRU-A در مود 
خنک سازی

توسط اپراتور:
رساندن BRU-A به عملکرد 

در مود خنک سازی
باز کردن خطوط ارتباطی بین 
تانک های RS10.40B001 و 
RS20.۳0B001 بین تانک های

به طورخودکار در پاسخ به 
سیگنال های:

آبی که از سامانه RS به مولد 
 ۹00mm-LSG بخار می رسد

و Ti<1۵0درصد
توسط اپراتور:

رساندن BRU-A به عملکرد 
در مود خنک سازی

به طورخودکار در پاسخ به 
سیگنال های:

آبی که از AFWPبه مولد بخار 
می رسد 21۵0mm-LSG و 

Ti<1۵0درصد

عملکننده  سریع 
شیرهای تخلیه بخار به 

اتمسفر
پمپ های فیدواتر 

)EFWP( اضطراری

عملکننده  سریع 
شیرهای تخلیه بخار به 

کندانسور توربین
سامانه کندانسور 

)TC(توربین
پمپ های فیدواتر 
)MFP(اصلی

پمپ های فیدواتر 
)AFWP(کمکی

SCDSR

خنک سازی 
راکتور با مدار دوم 
)مولدهای بخار 
از MSH ایزوله 

نیستند(

تامین محلول بوریک 
اسید برای قلب راکتور 
از یکی از دو انباره های 

آبی و جداسازی 
انباره های  آبی آغازگر 
به منظور جلوگیری 
از ورود نیتروژن به 

راکتور

کنترل پسیو اگر فشار اولیه زیر 
۵.88 MPa

انباره های آبی 

HA-Q1
DOWN

نگه داشتن 
موجودی 

خنک کننده در 
قلب برای مدت 

کوتاه در اگر فشار 
کمتر از

 6 MPa 

تامین محلول بوریک 
اسید برای قلب از 
یکی از کانال های 

TH10.….40 اگر 
فشار مدار اول کمتر از 

 1 MPa

به طورخودکار بر اساس 
سیگنال های:

تفاوت بین دمای اشباع و دمای 
خط گرم کمتر ازدرصد10

افزایش فشار داخل محفظه 
0/127 MPa بیش از

سامانه خنک کننده 
اضطراری فشار پایین 

قلب
)40.….TH10( 

ECCS LPG1

نگه داشتن 
موجودی 

خنک کننده در 
قلب در محدوده 
فشار کمتر از 

1 MPa

جدول 4: عملکردهای ایمنی مورد استفاده در درخت های رویداد ML۳1 و ML۳2 و مشخصه های آنها
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بسته شدن همه 
BRU-K ها

به طورخودکار با بسته شدن 
BRU-K در فشار

۵.۵۹ MPa 
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فشار MPa 6/27 یا بسته 
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جدول 4: عملکردهای ایمنی مورد استفاده در درخت های رویداد ML۳1 و ML۳2 و مشخصه های آنها
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ML32 و ML31 توصیف حاالت پایانی منتهی به ذوب قلب
AS3: در صورت عدم عملکرد FL2 و G1 موجودی خنک کننده قلب حفظ نمی ش��ود و نتیجه 

ذوب قلب است.
AS4: در صورت عدم عملکرد FL2 و DOWN-Q1 برای نگهداری موجودی خنک کننده قلب 

یک توالی منجر به ذوب قلب رخ می دهد. 
AS5: در صورت عدم عملکرد FL2 یعنی خرابی TH1۵...4۵، اگر R نیز عملکرد نداشته باشد 
کاهش فش��ار مدار اول به اندازه فش��ار مورد نظر برای وصل به LP ECCS و نگهداری موجودی 

خنک کننده صورت نمی گیرد. در نتیجه آسیب به دنبال خواهد داشت. 
AS8: در ص��ورت ع��دم عملکرد FL2 اگر موجودی خنک کننده قلب حفط نش��ود و از افزایش 
فش��ار مدار دوم جلوگیری نشود )عدم عملکرد O( این توالی اتفاق می افتد و منجر به ذوب قلب 

می شود.
AS9: اگر از افزایش فش��ار مدار دوم جلوگیری نشود )عدم عملکرد O( و شیر ایمنی مولد بخار 

بسته نشود )عدم عملکرد C4( این توالی به وقوع می پیوندد و منجر به آسیب قلب می شود.
AS10: در صورت خرابی O و O’ محدودسازی افزایش فشار در مدار دوم انجام نمی شود. در این 
حالت امکان کاهش فش��ار مدار اول برای عملکرد LP ECCS و نگهداری موجودی خنک کننده 

در قلب وجود ندارد در نتیجه منجر به ذوب قلب می شود.
AS12: در صورت عدم عملکرد T یعنی بس��ته نش��دن شیر کنترلی یا بازنگهدارنده توربین این 

توالی اتفاق می افتد و منجر به آسیب قلب می شود.
AS13: این توالی به منظور نشان دادن عدم عملکرد سامانه حفاظتی راکتور مدل شده است و به 

صورت محافظه کارانه حالت CD در نظر گرفته می شود.
اگر BRU-K نتواند بسته شود، AS6 رخ می دهد که منجر به نشت از خطوط بخار در قسمت 
ایزوله شده از مولد بخار می شود. درخت های رویداد T-ML۳1 و T-ML۳2 که در قسمت بعدی 

شرح داده می شوند برای این رویداد توسعه داده شده اند.
اگر س��امانه NPS پس از خاموش��ی واحد نیروگاه نتواند عملکرد داش��ته باش��د AS11 اتفاق 
می افتد. نتیجه این رخداد خاموش��ی کامل و ش��روع به کار دیزل ژنراتورها می ش��ود. درخت های 
رویداد L+ML۳1 و L+ML۳2 که در قسمت بعدی شرح داده می شوند، برای این رویداد توسعه 

یافته اند.

161

ML31+L و ML31+L ،ML32-T ،ML31-T درخت های انتقالی رویداد
رویداد آغازگر T-ML۳1 و T-ML۳1 یک شکستگی متوسط از مدار اول داخل محظه به همراه 
خطا در بسته شدن BRU-K درنظر گرفته می شود. این رویداد منجر به نشت خط لوله در بخش 
جدا ش��ده از مولد بخار، فعال س��ازی MSIV و عدم برداشت حرارت از طریق مدار دوم می شود. 

درخت های رویداد T-ML۳1 و T-ML۳2 در شکل ۵ ارائه شده است.
رویداد آغازگر L+ML۳1 و L+ML۳2 یک شکستگی متوسط از مدار اول داخل محفظه ایمنی 
به هم��راه قطع تغذیه خارجی نیروگاه)LOOP( اس��ت. عملکرد س��امانه های ایمنی و معیارهای 
موفقیت مش��ابه آنچه قبال برای نش��ت متوسط ذکر شد است با این تفاوت که در این حالت برق 
سامانه های ایمنی توسط دیزل ژنراتورها تامین می شود و برداشت حرارت از طریق  کندانسور قطع 

می شود. درخت های رویداد L+ML۳1 و L+2 ML۳ در شکل 6 ارائه شده است.

T-ML۳2 و T-ML۳1 شکل ۵: درخت رویداد
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L+ML۳2 و L+ML۳1 شکل 6: درخت رویداد

163

مود کنترلیمعیار موفقیت
عملكردهای ایمنیسامانه ها

توصیفکدکدتوصیف

بسته شدن MSIV یا 
شیر قطع در خطوط بخار 

چهار مولد بخار

به طورخودکار:
 MSIV بسته شدن
و دریچه قطع اگر 
P2>4.۹ MPa و 

TS∆<7۵درصد

دریچه اصلی 
جداسازی 

 )MSIV(بخار
، دریچه قطع 

MSH باالدست

MSIV
SCIVZ4 از SG جداسازی

MSH

باز شدن BRU-A یا 
یک SG SV در ۳ مولد 

از چهار مولد بخار

به طورخودکار:
باز شدن BRU-A در 

 7.1۵ MPa فشار
باز شدن شیرهای رهاسازی 
 MPa در فشار SG SV

8/2۳

شیرهای تخلیه 
برای تخلیه بخار به 
 )BRU-A(اتمسفر
 SG شیرهای ایمنی

))SG SV

SRD
open’’O

محدودیت افزایش 
فشار مدار دوم 

 MSH ها ازSG(
ایزوله شده اند(

 BRU-A بسته شدن
یا شیر قطع، بسته شدن 

SG SV )در صورتی 
که BRU-A نتوانسته 
است باز شود( در چهار 

مولد بخار

به طورخودکار با:
BRU-A بسته شدن
 6.27 MPa در فشار
یا بسته شدن شیرهای 

 BRU-A قطع باالدست
هنگامی که BRU-A خود 

باز باقی می ماند
بسته شدن SG SV در 

6/86 MPa فشار

عملکننده  سریع 
شیرهای تخلیه 
بخار به اتمسفر
شیرهای قطع 

 BRU-A باالدست
شیرهای ایمنی 
 SG( مولد بخار

)SV

SRDC4

اطمینان از بسته 
بودن خطوط بخار 

در بخشی که 
پس از فعال شدن 
SRD از مولد بخار 

ایزوله نشده

تامین محلول بوریک 
اسید برای قلب از دو 

کانال TH1۵....4۵ در 
محدود فشاری  7/8تا 

0/1 مگاپاسکال

 4۵....TH1۵  در ابتدا
با موجودی بوریک 

اسید درون تانک ذخیره 
و سپس با کاهش 
سطح محلول تانک 

TH1۵....4۵ از بوریک 
اسید دریافتی چاهک 

توسط یکی از کانال های 
TH10....40  به خط 

لوله TH1۵....4۵ عمل 
می کند.

به طورخودکار بر اساس 
سیگنال های:

تفاوت بین دمای اشباع و 
دمای خط گرم کمتر از 

درصد 10
افزایش فشار داخل محفظه 

0/127 MPa بیش از
به طورخودکار بر اساس 

سیگنال های:
تفاوت بین دمای اشباع و 
دمای خط گرم کمتر از 

درصد10
افزایش فشار داخل محفظه 

0/127 MPa بیش از

سامانه خنک کننده  
اظطراری 

فشار باالی 
)4۵....TH1۵(قلب

سامانه خنک کننده 
اضطراری 

فشار پایین 
….TH10(قلب

)40.

 ECCS
HP

 ECCS
LP

FL2

نگهداری موجودی 
خنک کننده در 
قلب در محدوده 
فشار 7/8تا 0/1 

مگاپاسکال
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L+ML۳2 و L+ML۳1 شکل 6: درخت رویداد
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تامین محلول بوریک 
اسید برای قلب راکتور از 
یکی از دو انباره های آبی 
و جداسازی انباره های  

آبی آغازگر به منظور 
جلوگیری از ورود 
نیتروژن به راکتور

کنترل پسیو اگر فشار اولیه 
۵.88 MPa زیر

انباره های آبی 

HA

-Q1
DOWN

نگه داشتن 
موجودی 

خنک کننده در 
قلب برای مدت 

کوتاه در اگر فشار 
 6 MPa کمتر از
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جدول ۵: عملکردهای ایمنی مورد استفاده در درخت های رویداد L+T، ML۳1-T، ML۳2-ML۳1 و L+ML۳2 و 
مشخصه های آنها

مدل سازی قابلیت اطمینان سامانه ها با درخت خطا
پس از مشخص کردن توالی رویدادها برای به دست آوردن احتمال هر توالی باید برای آن رویداد 
راس درخت خطا ایجاد ش��ود. در این راس��تا 7۳۵ درخت خطا ایجاد شده اس��ت. به عنوان نمونه 

درخت خطای O’ که یک رویداد راس است در شکل 7 مشاهده می شود.  

’O شکل 7: درخت خطای

165

مدل سازی خرابی های با منشا مشترک
برای مدل کردن رویدادهای با منشا مشترک سه روش وجود دارد. این روش ها عبارتند از: ]۹[

 فاکتور بتا
 حروف چندگانه یونانی

 فاکتور آلفا
تفاوت میان روش ها به لحاظ نحوه محاسبه احتمال وقوع رویداد است. روشی که در این رساله 
اس��تفاده شده روش مرسوم بتا است. ساده ترین روش محاسبه احتمال CCF روش بتا است. در 
این روش تنها یک پارامتر وجود دارد و برابر با احتمال شرطی خرابی سایر تجهیزات گروه است 
به شرطی که یکی از تجهیزات خراب شده باشد. در این روش رویدادهای با منشا مشترک همانند 
یک رویداد پایه در نظر گرفته می ش��وند و به صورت دس��تی در درخت خطا وارد می شوند. چون 
محاس��بات مورد نظر قبال انجام شده و داده های مورد نیاز در اختیار بوده است از ذکر جزئیات و 

روابط پرهیز شده است.

محاسبه فرکانس ذوب قلب
با کمی سازی CDF به اهداف زیر نائل خواهیم گشت :  
  .MLOCA ناشی از حادثه CDF برآورد مقدار کلی 

.MLOCA تعیین سهم هر کدام از 6 رویداد آغازگر حادثه 
.CDF انجام تحلیل اهمیت و تعیین مهم ترین مشارکت کننده ها در مقدار 

فرضیات و داده ها
داده های زیر به منظور کمی سازی CDF مورد استفاده قرار گرفتند:

 فرکانس وقوع رویدادهای آغازگر، قابلیت اطمینان اجزا و خرابی های با منشا مشترک
 احتماالت مربوط به خطاهای عملکرد اپراتور

فرض زیر در کمی سازی CDF لحاظ شده است:
در محاس��به CDF دنبال حوادث منتهی به آس��یب قلبی که احتمال رخداد آنها کمتر از 1۵-

10×1 در سال تخمین زده شد، در نظر گرفته نمی شوند.
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تحلیل احتمال توالی های حادثه
پس از مدل سازی قابلیت اطمینان سامانه ها با درخت خطا، احتمال خرابی سامانه ها )رویدادهای 
راس درخت رویداد( محاس��به می ش��ود و احتمال ذوب ناشی از توالی های حادثه درخت رویداد 
تعیین می گردد. بدلیل تع��داد زیاد توالی حوادث از آوردن جداول احتمال همه توالی خودداری 

گشته و تنها توالی هایی که به بیشترین CD ختم می شوند شرح داده خواهند شد.
نتایج حاصل از رویداد آغازگر ML11 و ML12 نش��ان می دهد توالی سوم و چهارم بیشترین 
 FL2 احتمال ذوب قلب را دارند. همان طور که توضیح داده شد مربوط به عدم عملکرد هم زمان
و G1 یا FL2 و Q1 )یعنی س��امانه های خنک کنننده اضطراری فش��ار باال و پایین و انباره های 

آبی( است.
نتایج حاصل از احتمال وقوع توالی حوادث رویدادهای آغازگر ML21 و ML22 اهمیت توالی 
حادثه های سوم و پنجم را نشان می دهد چرا که دارای بیشترین احتمال ذوب قلب هستند. این 
توالی ها نیز در صورت عدم عملکرد س��امانه خنک کننده اضطراری فشار باال و پایین و انباره های 

آبی به وقوع می پیوندند.
تحلیل درخت های رویدادهای آغازگر ML۳1 و ML۳2 اهمیت توالی سوم آنها که در صورت 
عدم عملکرد هم زمان س��امانه های اضطراری فش��ار باال و پایی��ن و انباره های آبی رخ می دهد را 
 L+ML۳2 نشان می دهد. ضمنا با جمع کردن تمام حاالت منجر به ذوب قلب در درخت رویداد
)شکست متوسط در مدار اول داخل محفظه ایمنی به همراه قطع تغذیه خارجی نیروگاه ( احتمال 
وقوع ذوب قلب ناش��ی از این این رویداد آغازگر که یکی از توالی ها در حادثه ML۳2 را نش��ان 
می دهد ۹-10×1/۵6۵ محاسبه شده است. این احتمال نیز در میان توالی ها رقم باالیی محسوب 

می شود.
 ،MLOCA فرکانس ذوب قلب ناشی از حادثه ، CD با جمع کردن همه حاالت پایانی منجر به
6-10×2/2۵ به دس��ت می آید. این مقدار در مدارک نیروگاه اتمی بوش��هر که مدل س��ازی آن با 

نرم افزار Risk-Spectrum انجام شده اس��ت، 6-10×۳/۳1 است. CDF کل نیروگاه 10-۵×1/4۵ 
اس��ت ]2[. تفاوت این دو مقدار به دلیل تفاوت دو نرم افزار در نحوه محاسبه مجموعه های برشی 
کمینه و ناش��ی از تاثیر خطای برش��ی۵ اس��ت. این معیار برای کاهش تعداد محاس��بات تحلیل 
مجموعه برشی در نظر گرفته شده است. به این شکل که مواردی که احتمالشان کمتر از خطای 
برشی است از محاسبات حذف می شوند. این مورد از کاستی های نرم ا فزار SAPHIRE به شمار 
5- Cut off error
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می رود. اما در نرم افزار Risk-Spectrum مقدار خطای برش��ی یک مقدار ثابت نیست. مجموعه 
برشی ترکیبی از رویدادهای پایه در یک درخت خطا است که وقوع هم زمان آنها منجر به وقوع 
رویداد راس آن درخت خواهد ش��د. کوچک ترین زیرمجموعه از مجموعه های برشی که منجر به 
وقوع رویداد راس می شود مجموعه برشی کمینه نام دارد. نرم افزار SAPHIRE در تعداد حداکثر 
مجموعه برشی دارای محدودیت است. به این معنی که بیشتر از تعداد ۹۹۹۹۹۹ مجموعه برشی 
را نمی تواند محاس��به کند. در این پایان نامه به دلیل حجم باالی اطالعات، نرم افزار دچار مش��کل 
می ش��ود. این مورد نیز از کاس��تی های نرم ا فزار SAPHIRE به شمار می رود. این مشکل به این 
صورت رفع شده است که در جاهایی که نرم افزار کشش محاسبات را نداشته است احتمال وقوع 
درخت های انتقال ابتدا جداگانه محاس��به و س��پس به صورت یک رویداد پایه در درخت اصلی 
وارد شده است. یکی دیگر از عواملی که موجب تفاوت در نتایج دو نرم افزار است اختالف در نحوه 

محاسبه خرابی های با منشا مشترک است.

MLOCA ناشی از حادثه CDF شکل 8: منحنی نمایش سهم هریک از توالی ها در
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تحلیل نتایج آنالیز اهمیت
پس از اینکه CDF محاسبه گردید نوبت به انجام تحلیل بر روی خروجی ها  به منظور پیدا کردن 
پارامترهای مهم و بحرانی از دید CDF اس��ت. نرم اف��زار SAPHIRE ابزار تحلیل اهمیت را در 
اختیار کاربر قرار داده اس��ت. نرم افزار لیستی از رویدادهای پایه، احتمال وقوع آنها و سه مورد از 
معیارهای اهمیت را برای کاربر فراهم می آورد. کاربر می تواند انتخاب کند که معیارهای نس��بی 
نمایش داده ش��وند یا معیارهای قطعی. اگر کاربر نسبی ها را انتخاب کند معیارهای نرخ افزایش 
خطر، نرخ کاهش خطر و اهمیت فاسل-وس��لی نمایش داده می شوند و در حالت دوم معیارهای 
فاصله کاهش خطر، فاصله افزایش خطر و برنبام نمایش داده خواهند شد. در ادامه نحوه محاسبه 

معیارهای اهمیت شرح داده خوهد شد.

: )F)xفرکانس توالی محاسبه شده با در نظر گرفتن مقدار متوسط احتمال برای رخداد رویداد پایه

: )F)iامi فرکانس توالی محاسبه شده با در نظر گرفتن همه مجموعه های برشی شامل رویداد پایه
: )0(Fفرکانس توالی محاسبه شده با در نطر گرفتن احتمال صفر برای رخداد رویداد پایه

: )1(Fفرکانس توالی محاسبه شده با در نطر گرفتن احتمال یک برای رخداد رویداد پایه

معیار فاسل-وسلی: این معیار درصد مشارکت رویداد پایه i در احتمال وقوع رویداد راس را 
نشان می دهد. رابطه 1 نحوه محاسبه این معیار را نشان می دهد.

رابطه )1(

در ورژن SAPHIRE7 فاسل-وسلی با رابطه 2 محاسبه می شود ]10[.
رابطه )2(

معیاره�ای کاهش خط�ر: معیارهاي کاهش خطر براي هر رویداد پایه، نش��ان دهنده میزان 
کاهش در نتایج PSA ناشی از تغییر احتمال آن رویداد پایه به صفر هستند. به عبارت دیگر فرض 
می شود تجهیز مورد نظر کامال قابل اعتماد بوده و هیچ گاه دچار خرابی نخواهد شد.  با وجود اینکه 
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این معیارها انتزاعي بوده و در عمل تجهیز با احتمال خرابي صفر وجود ندارد، اما با اس��تفاده از 
این معیارها، می توان تجهیزات مناسب جهت باال بردن قابلیت اعتماد را شناسایي و تعیین نمود. 

رابطه ۳ معرف معیار نسبت کاهش خطر و رابطه 4 معرف فاصله کاهش خطر است. 
رابطه )۳(

رابطه )4(

معیاره�ای افزایش خطر: معیارهاي افزایش خطر، میزان افزایش در نتایج PSA  ناش��ی از 
تغییر احتمال رویداد پایه به مقدار یک را نش��ان می دهند. به عبارت دیگر فرض می شود تجهیز 
م��ورد نظر کامال غیر قابل اعتماد بوده و حتما دچار خرابی خواهد ش��د. معیار نرخ افزایش خطر 
طبق رابطه  ۵نش��ان می دهد اگر احتمال یک رویداد پایه مقدار یک لحاظ ش��ود احتمال رخداد 
روی��داد راس چقدر زیاد می ش��ود. معیار فاصله افرایش خطر طبق رابطه 6 نش��ان دهنده مقدار 

افزایش در احتمال وقوع رویداد راس در نتیجه حتمی بودن وقوع یک رویداد پایه است.
رابطه )۵(

رابطه )6(

معیار برنبام: این معیار حساسیت فرکانس وقوع توالی نسبت به رویداد پایه را نشان می دهد. 
معيار برنبام نش��ان دهنده حداکثر مق��دار تغییر در احتمال وقوع رویداد رأس درخت خطا، بین دو 

حال��ت عدم وقوع یک رویداد پایه )احتمال وقوع صف��ر( و وقوع حتمی آن )احتمال وقوع برابر با 
یک( است . رابطه  7 بیانگر این معیار است.

رابطه )7(

بازه قابل قبول معیارهای اهمیت 
برای اینکه دریابیم کدام س��امانه ها در وضعیت بحرانی قرار دارند از ماتریس ریس��ک6 اس��تفاده 
می کنیم. با استفاده از این روش موقعیت سامانه از نظر میزان خطرناک بودن مشخص می شود. 

6- 1 Risk Matrix
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شکل ۹ نمودار موقعیت های مختلف ریسک باتوجه به معیارهای اهمیت و جدول 6 توصیف آنها 
را نشان می دهد.

RIR-FV شکل ۹:  نمودار

محور عمودی این نمودار معیار نرخ افزایش خطر و محور افقی معیار فاسل-وسلی است. 

]11[  FV و RIR جدول 6: توصیف موقعیت های خطر بر اساس معیارها
ضابطهمیزان خطرنام موقعیت در منحنی

Dhigh0.005<FV

B,CPotentially high2<and RIR 0.005<FV

Alow2<and RIR 0.005<FV

پس از محاسبه معیارهای اهمیت برای هر سامانه با توجه به جدول 6 و اینکه در چه دسته ای 
قرار می گیرد باید تدابیر ایمنی برای آن سامانه اندیشیده شود. جداول 8 الی 10 نتایج حاصل از 

آنالیز اهمیت را نشان می دهند.
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Event Name Probability F-V RRR RIR

ML32 04-7.890E 01-6.093E 00+2.560E 02+7.721E

ML12 04-1.970E 01-1.459E 00+1.171E 02+7.411E

ML31 04-1.710E 01-1.320E 00+1.152E 02+7.721E

ML11 04-1.210E 02-8.962E 00+1.098E 02+7.410E

ML22 04-3.950E 02-1.297E 00+1.013E 01+3.383E

ML21 05-8.540E 03-2.796E 00+1.003E 01+3.374E

جدول 8: آنالیز اهمیت رویدادهای آغازگر)فاسل-وسلی(

Event Name Description  Related
Systems Probability F-V RRR RIR

MAINT-UF60
 Unavailability
 due to
maintenance

UF 03-5.000E 02-9.215E 00+1.102E 01+1.934E

MAINT-VE3
 Unavailability
 due to
maintenance

VE 03-5.000E 02-9.214E 00+1.101E 01+1.933E

MAINT-VJ3
 Unavailability
 due to
maintenance

VJ 03-5.000E 02-9.213E 00+1.101E 01+1.933E

MAINT-
TL08D019

 Unavailability
 due to
maintenance

TL 03-5.000E 02-9.064E 00+1.100E 01+1.904E

-MAINT-TL08
30

 Unavailability
 due to
maintenance

TL 03-5.000E 02-9.062E 00+1.100E 01+1.903E

MAINT-FT3
 Unavailability
 due to
maintenance

TF 03-5.000E 02-9.062E 00+1.100E 01+1.903E

13BW-BASIC  Failure of
switchgear VE,UF -4.360E

003 02-8.672E 00+1.095E 01+2.080E

TH30D001PMR  Pump fails
to run TH 03-5.000E 02-3.564E 00+1.037E 01+2.055E

MAINT-TH20
 Unavailability
 due to
maintenance

TH 03-5.000E 02-3.044E 00+1.031E 00+7.057E

جدول ۹: 10 رویداد پایه مهم حاصل از آنالیز اهمیت رویدادهای پایه)فاسل-وسلی(
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Event Name Description Probability F-V RRR RIR

HUM-BRU
 Operator switch on
 cooling down mode of
BRU

03-1.020E 03-8.613E 00+1.009E 00+9.436E

PRE-TF30 Pre-accident human error 04-1.000E 03-1.956E 00+1.002E 01+2.056E

3-PRE-TL08 Pre-accident human error 04-1.000E 03-1.956E 00+1.002E 01+2.056E

PRE-YT14 Pre-accident human error 04-1.000E 04-8.437E 00+1.001E 00+9.437E

2-PRE-TL08 Pre-accident human error 04-1.000E 04-6.245E 00+1.001E 00+7.244E

PRE-TH20 Pre-accident human error 04-1.000E 04-6.245E 00+1.001E 00+7.244E

PRE-TF20 Pre-accident human error 04-1.000E 04-6.245E 00+1.001E 00+7.244E

PRE-TF40 Pre-accident human error 04-1.000E 04-5.991E 00+1.001E 00+6.991E

4-PRE-TL08 Pre-accident human error 04-1.000E 04-5.991E 00+1.001E 00+6.991E
HUM-TF-
ISOL

 Operator doesn’t switch
on reserve 03-5.000E 04-1.706E 00+1.000E 00+1.034E

PRE-TH35 Pre-accident human error 04-1.000E 04-1.403E 00+1.000E 00+2.403E

PRE-TH30 Pre-accident human error 04-1.000E 05-8.721E 00+1.000E 00+1.872E

PRE-TH45 Pre-accident human error 04-1.000E 05-6.106E 00+1.000E 00+1.611E

PRE-YT11 Pre-accident human error 04-1.000E 07-7.233E 00+1.000E 00+1.007E

PRE-YT13 Pre-accident human error 04-1.000E 07-7.233E 00+1.000E 00+1.007E

PRE-YT12 Pre-accident human error 04-1.000E 07-7.233E 00+1.000E 00+1.007E

جدول 10: نتایج اهمیت خطاهای انسانی)فاسل-وسلی(

Event Name Description  Related
Systems F-V RIR

Risk 
Cate-
-gory

MAINT-UF60 Unavailability due to maintenance UF 02-9.215E 01+1.934E D

MAINT-VE3 Unavailability due to maintenance VE 02-9.214E 01+1.933E D

MAINT-VJ3 Unavailability due to maintenance VJ 02-9.213E 01+1.933E D
MAINT-
TL08D019 Unavailability due to maintenance TL 02-9.064E 01+1.904E D

30-MAINT-TL08 Unavailability due to maintenance TL 02-9.062E 01+1.903E D

MAINT-FT3 Unavailability due to maintenance TF 02-9.062E 01+1.903E D

13BW-BASIC Failure of switchgear VE,UF 02-8.672E 01+2.080E D

TH30D001PMR Pump fails to run TH 02-3.564E 01+2.055E C

MAINT-TH20 Unavailability due to maintenance TH 02-3.044E 00+7.057E C

MAINT-TH40 Unavailability due to maintenance TH 02-3.034E 00+7.037E C

12BV-BASIC Failure of switchgear VE,UF 02-2.733E 00+7.240E C
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MAINT-FT2 Unavailability due to maintenance TF 02-2.732E 00+6.437E C

20-MAINT-TL08 Unavailability due to maintenance TL 02-2.732E 00+6.437E C

MAINT-TL08D016 Unavailability due to maintenance TL 02-2.732E 00+6.437E C

MAINT-UF50 Unavailability due to maintenance UF 02-2.731E 00+6.435E C

MAINT-VJ2 Unavailability due to maintenance VJ 02-2.731E 00+6.435E C

MAINT-VE2 Unavailability due to maintenance VE 02-2.731E 00+6.435E C

TH30S007VMO Regulator fails to open TH 02-2.663E 01+2.055E C

14BX-BASIC Failure of switchgear VE,UF 02-2.622E 00+6.987E C

MAINT-VE4 Unavailability due to maintenance VE 02-2.619E 00+6.211E C

MAINT-VJ4 Unavailability due to maintenance VJ 02-2.619E 00+6.211E C

MAINT-UF70 Unavailability due to maintenance UF 02-2.618E 00+6.210E C

40-MAINT-TL08 Unavailability due to maintenance TL 02-2.616E 00+6.205E C

MAINT-FT4 Unavailability due to maintenance TF 02-2.616E 00+6.205E C
MAINT-
TL08D020 Unavailability due to maintenance TL 02-2.615E 00+6.205E C

TL08D019FAST Start failure TL 02-2.448E 01+2.056E C

TL08D019FAR Run failure TL 02-1.794E 01+2.056E C

VJ31D001PMR Pump fails to run VJ 02-1.746E 01+2.087E C

VE31D001PMR Pump fails to run VE 02-1.746E 01+2.087E C

UF60D002PMR Pump fails to run UF 02-1.746E 01+2.086E C

TH30D001PMS Pump fails to start TH 02-1.545E 01+2.056E C

TF40D001PMS Pump fails to start TF 02-1.321E 00+6.992E C

TH30S014VMO Regulator fails to open TH 02-1.171E 01+2.057E C

جدول 11: دسته بندی  رویداد پایه مهم از نظر ماتریس خطر

 
همان طور که مشاهده می شود هفت مولفه مربوط به سامانه های UF، VE، VJ، TL و TF با 
خطر بحرانی مواجه اند. شش رویداد پایه از این هفت رویداد مربوط به عدم دسترسی این سامانه ها 
بدلیل تعمیر و نگهداری اتفاق می افتد. بنابراین باید تمهیدات ویژه ای در مورد برنامه های تس��ت 
و تعمیرلحاظ ش��ود. در مورد رویداد پایه مربوط به س��وئیچگیر هم تعویض آن پیشنهاد می شود. 
نتایج جدول ها، به طورکلی اهمیت سامانه TH را در حادثه MLOCA نشان می دهد. هم چنین 
CDF حساس��یت زیادی نس��بت به TRIP-۳ و TRIP-4 که دو رویداد پایه س��امانه حفاظتی 

راکتور مربوط به وارد شدن میله های کنترل هستند، دارد. 
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Event Name Description Probability F-V RRR RIR
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تحلیل عدم قطعیت
نتایج PSA برای هر س��امانه مهندس��ی ش��ده ای شامل س��امانه های هس��ته ای، به دلیل فرایند 
مدل سازی درخت های رویداد و خطا و پدیده هایی که به صورت غیر تکرارشونده اتفاق می افتند، 
به طورذاتی دارای عدم قطعیت هس��تند. بنابراین کمی س��ازی عدم قطعیت فرکانس رویداد راس 
درخت خطا یا هر احتمال نهایی )در اینجا CDF( بس��یار مهم و مورد نیاز اس��ت ]12[ . نرم افزار 
SAPHIRE، 12 ن��وع توزی��ع را ب��رای تحلیل عدم قطعی��ت در اختیار کاربر ق��رار می دهد. در 

 LnX دارد اگر Lognormal توزیع X .اس��تفاده شده اس��ت Lognormal این رس��اله از توزیع
یک توزیع نرمال داش��ته باش��د. پارامترهای مورد اس��تفاده در SAPHIRE برای توصیف توزیع 
Lognormal، متوس��ط توزیع Lognormal و فاکتور خطای باالی ۹۵درصد 7 هس��تند. مقدار 

متوسط توزیع Lognormal به صورت رابطه 8 بیان می شود:
رابطه )8(

µ مقدار متوس��ط و σ  انحراف معیار اس��ت. فاکتور خطای ۹۵درص��د )EF( با رابطه ۹ بیان 
می شود:

رابطه )9(

 Lognormal درحالی که 1.64۵، برابر با صدک ۹۵ام توزیع نرمال استاندارد است. تابع توزیع
به صورت رابطه 10 است:

رابطه )10(

در SAPHIRE یک متغیر تصادفی X از توزیع نرمال به صورتی که گفته خواهد شد نمونه برداری 
می ش��ود. یک متغیر تصادفی Y از توزیع نرمال با مقدار متوس��ط و انحراف معیار تولید می شود. 
س��پس X به صورت X=exp)Y( تعریف می شود. این روش برای نمونه برداری ساده مونت کارلو 
است. از آنجایی که SAPHIRE به هر دو مقدار متوسط و EF نیاز دارد، گاهی اوقات نیاز است 

7- Upper 95% error factor

175

یکی از آنها به اطالعاتی که برای پارامترهای ورودی به نرم افزار نیاز است، تبدیل شود. با استفاده 
از جدول 7 می توان به این امر دس��ت یافت. ش��کل 10: نتیجه منحنی نمایش تابع توزیع عدم 

قطعیت را نشان می دهد.
 

جدول 7: محاسبات انحراف معیار برای توزیع های عدم قطعیت ]14[
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شکل 10: منحنی نمایش تابع توزیع عدم قطعیت

جمع بندي و نتیجه گیري
در ای��ن پایان نام��ه فرکانس ذوب قلب ناش��ی از رویداد آغازگر حادثه MLOCA با اس��تفاده از 
نرم افزار SAPHIRE محاسبه ش��د. با مدل سازی 6 رویداد آغازگر)درخت رویداد(، 7۳۵ درخت 
خطا و 2۵1۵ رویداد پایه مقدار فرکانس ذوب قلب 6-10×2/2۵ به دست آمد. سپس با استفاده از 
ابزار آنالیز اهمیت مهم ترین توالی حادثه و مهم ترین رویدادهای پایه، مهم ترین خطاهای انسانی 

و درنتیجه مهم ترین سامانه ها مشخص شدند.
نتایج به دست آمده از مدل سازی حادثه با نرم افزار SAPHIRE در تعیین فرکانس ذوب قلب 
هم خوانی قابل قبولی با نتایج به دس��ت آمده از نرم افزار Risk-Spectrum در تعیین فرکانس 
ذوب قلب نیروگاه بوش��هر دارد. به این صورت که مقدار فرکانس ذوب قلب با اس��تفاه از نرم افزار 
Risk-Spectrum، 6-10×۳/۳1  است. اهمیت توالی حادثه ML۳2 از آنالیز اهمیت مشخص 
ش��د. در نتای��ج آنالیز اهمی��ت کلی نیروگاه نیز ب��ه ML۳2 پس از یک توال��ی حادثه از حادثه 
LOOP به عنوان مهم ترین توالی حادثه اشاره شده است. هفت رویداد پایه مربوط به سامانه های 

UF، VE، VJ، TL و TF با خطر بحرانی مواجه اند. شش رویداد پایه از این هفت رویداد مربوط 
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به عدم دسترس��ی این س��امانه ها بدلیل تعمیر و نگهداری اتفاق می افتد. بنابراین باید تمهیدات 
ویژه ای در مورد برنامه های تس��ت و تعمیرلحاظ ش��ود. در مورد رویداد پایه مربوط به سوئیچگیر 
هم تعویض آن پیش��نهاد می شود. اهمیت رویداد پایه ناشی از خطای انسانی HUM-BRU نیز 
در آنالیز اهمیت مشخص گردید . این در حالی است که در نتایج آنالیز اهمیت کلی رویدادهای 
پایه با منش��ا انسانی نیروگاه بوش��هر این رویداد پایه پس از HUM-FB ) خطای اپراتور هنگام 
اجرای feed and bleed( در جایگاه دوم قرار دارد. نتایج حاصل از مجموعه های برش��ی کمینه 
تنها ش��امل یک رویداد پایه با خرابی یک جزء یا یک خطای انس��انی از یک س��امانه نیست. این 
موضوع بدین معنی اس��ت که در طراحی نیروگاه اتمی بوش��هر بخوبی اصل تک خرابی8 رعایت 

شده است. 
مقدار بزرگ CDF ناش��ی از MLOCA را می توان این گونه توضیح داد که س��امانه هایی که 
وظیفه حفظ موجودی خنک کننده در مدار اول را برعهده دارند، س��امانه های پشتیبان مشترکی 
باهم دارند که این امر موجب می شود خرابی در یک سامانه باعث اجرا نشدن کل عملکرد مورد 

نیاز شود. 

پیشنهادها برای ادامه پژوهش
با نظر به اینکه ارزیابی ایمنی احتماالتی در این رساله در مود قدرت صورت گرفته است، پیشنهاد 
می ش��ود برای تکمیل ارزیابی حادثه شکس��ت متوسط در مدار اول، ارزیابی در حالت خاموشی و 

توان پایین نیز برای این حادثه صورت پذیرد.
انباره های طرح آلمانی KWU از طراحی قبلی نیروگاه بوش��هر باقی مانده و از آنجایی که این 
انباره ه��ا در ط��رح WWER وجود ندارد در این پایان نامه مدل نش��ده اند. در این پایان نامه تنها 
انباره های آبی اصلی با فشار فشار کاری MPa ۵/88 مدل شده اند. عملکرد انباره های طرح آلمانی 
مربوط به رسیدن فشار به MPa 2/۵ است. پیشنهاد می شود در مدل سازی های آتی این مخازن 

نیز مدل شوند.
پیش��نهاد می ش��ود به منظور افزایش ایمنی و کاهش فرکانس ذوب قلب از تجهیزات استرس 
تس��ت) تجهیزات سیار نظیر دیزل ژنراتور و پمپ( استفاده ش��ود. به ویژه برای تضمین نگهداری 
موجودی خنک کننده مدار اول در صورت خرابی در ECCS LP و ECCS HP استفاده از تجهیزات 

قابل حمل نظیر پمپ قابل حمل برای تامین خنک کننده به مدار اول  مورد انتظار است. 

8- Single failure
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شکل 10: منحنی نمایش تابع توزیع عدم قطعیت
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در این پژوهش به دلیل در دس��ترس نبودن نس��خه 8 نرم افزار SAPHIRE، از نس��خه 7.04 
اس��تفاده شده است. در جدیدترین نس��خه نرم افزار محدودیت تعداد مجموعه های برشی برطرف 

شده و  قدرت پردازش در نسخه جدید بسیار باالتر است.
با توجه به اینکه CDF ناش��ی از حادثه MLOCA مقدار بزرگی اس��ت به منظور جلوگیری از 
نش��ت مواد پرتوزا به محیط پیش��نهاد می شود ارزیابی ایمنی احتماالتی سطح دو هم انجام شود 
تا ترتیب زمانی گسترش رویدادها مشخص شود و احتمال نشت مواد پرتوزا و میزان آنها تعیین 

شود تا اقدامات ایمنی الزم صورت پذیرد.
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بررسی پدیدهCAVITATION بر روی RCP نیروگاه اتمی بوشهر

علی ضیغمی1 غالمرضا جهان فرنی2

علی ضیغمی1 غالمرضا جهان فر نی2

چكیده
پمپ های مدار اول در یک راکتور نقش بسیار مهمی را ایفا می کند و در صورت بروز مشکل در 
 CAVITATION  این پمپ ها مسائل و مشکالت زیادی ایجاد می شود به عنوان مثال پدیده

که در این پروژه به بررسی آن می پردازیم.
استفاده از دینامیک سیاالت محاسباتی۳CFD برای پیش بینی جریان های داخلی و خارجی 
در دهه های گذشته به شکل چشم گیری افزایش یافته است.CFD را می توان بصورت استفاده 
از کامپیوت��ر برای دریافت اطالعات درباره جریان س��یال در موقعی��ت های مختلف تعریف کرد.

CFD شامل فناوری های گوناگونی است مجموع آن ها برای تهیه ابزار شبیه سازی جریان های 
سیال به کار می رود.از بهترین این ابزار ها نرم افزار ANSYS CFX می باشد که به عنوان یکی 
از قدرتمندترین نرم افزار های تحلیل جریان س��یال و انتقال حرارت شناخته شده است و روش 
عددی حل در این نرم افزار حجم محدود می باش��د اس��تفاده از این نرم افزار س��بب ایجاد این 
امکان برای کاربر می شود که تمامی مراحل حل یک مسئله که شامل تولید هندسه، مش،تعریف 

فیزیک مدل،حل مسئله و پس پردازش در یک محیط واحد انجام پذیرد.
در این پروژه به آنالیز و بررسی پدیدهَ CAVITATION در RCP4 2 نیروگاه بوشهر با استفاده 
از نرم افزار ANSYS CFX می پردازیم و با نتایج موجود مقایسه می کنیم تا صحت مدل سازی 
اثبات شود و در نهایت به  بررسی پدیده CAVITATION و علت ایجاد این پدیده می پردازیم.

1- دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات 
2. دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی

3- computational fluid dynamics
4-  Reactor Coolant Pumps
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پمپ های سانتریفوژ5
پمپ های س��انتریفیوژی پرکاربردترین نوع پمپ آبی در صنعت هس��تند. به طور متوس��ط 7۵ 
درصد پمپ های به کار رونده در صنعت از نوع سانتریفیوژ هستند. از آنجا که این پمپ ها همواره 
مقدار مش��خصی از دبی آب را در یک فش��ار ثابت و در هر موقعیتی تأمین می کنند، پمپ های 

ایده آلی به شمار می آیند.
ای��ن پمپ ها بر اس��اس تئوری نی��روی گریز از مرکز کار می کنند. وقت��ی پره ی پمپ درون 
محفظه ی آن دوران می کند، س��یال را از مرکز به بیرون هل می دهد. وقتی س��یال از مرکز به 
بیرون هل داده می ش��ود، سیال جایگزین تحت فشار اتمس��فر یا فشارهای مصنوعی و باالتر به 
سمت مرکز کشیده می شود. سیالی که به بیرون هل داده شده، از طریق مسیر خروجی تخلیه 
می ش��ود. این س��یال فشاری خواهد داشت که مقدار آن را می توان به وسیله گام پروانه پمپ و 
نیز سرعت دورانی آن محاسبه کرد. همان طور که اشاره شد، این پمپ ها دو عضو اصلی دارند، 

بدنه و پروانه.
این پمپ ها از نوعی می باشند که انتقال انرژی از آنها به سیال به طور دائمی انجام می پذیرد. 
پمپ های سانتریفوژ معموالً نیروی محرکه خود را از طریق یک الکترو موتور )موتور الکتریکی( 
دریافت می کنند. انتقال نیروی محرکه از موتور به پمپ از طریق یک محور به نام َشفت منتقل 
می ش��ود. شفت موتور به وسیله نوعی تجهیزات مکانیکی به نام کوپلینگ به َشفت پمپ متصل 
ش��ده اس��ت. به این ترتیب انتقال نیرو به راحتی از طریق ش��فت موتور الکتریکی به شفت پمپ 

منتقل می گردد.
پمپ های س��انتریفوژ دارای یک محفظه هس��تند که پوسته6 می شود و درون آن یک یا چند 
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می شوند شکل)1-11( نمونه ای از پمپ های سانتریفیوژ را نشان می دهد.

 
شکل)1-2( پمپ سانریفیوژ

پمپ های س��انتریفیوژ یا پمپ های پروانه ای7 جزو پمپ های دینامیکی دس��ته بندی می 
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۳۵0оСشده دمای طراحی

7- impeller pumps
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17.6MPaفشار طراحی شده
7۵0/1000r/min.)synchronous( تعداد چرخش

۵000kw  پمپ در شرایط نامي Shaft توان
6700kw  پمپ در شرایط سرد Shaft توان

10000Vتغذیه ولتاژ اسمی
۵0Hzفرکانس
1.2h/m۳شناسایی آب نشت

12000 not less thanhعملیات مداوم در امامی شرایط کارکرد
24000 not less thanhمیانگین سرویس ها بعد از عمر متوسط
18000 not less thanh عمر متوسط قطغات و تعویض آن

۳0 not less thanyearsعمر متوسط تا خاموشی
]14[ 1۳۹1.GTSNA جدول)2-۵( مشخصات تکنیکال پمپ

)CASING(اجزای پوسته )شکل)2-7
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شکل )2-7( شامل قسمت های زیر می باشد:
1- نیمکره باالیی،2- نیمکره پایینی،۳- نازل ورودی،4- نازل خروجی،۵- زانویی،6-فلنج اصلی 
مشترک،7-استود اصلی مشترک،8-بدنه داخلی،۹-استود مشترک،10-بدنه مهر و موم شده،11-

فلنج،12-حلقه،1۳-پیچ،14و1۵-واشر
در بخش هیدرولیکی قسمت main joint flange(6(در نیمکره باالیی جانمایی و جوش داده 
شده است و نازل ورودی دزر نیمکره پایینی جوش داده شده است.محور نازل خروجی از طریق 
مرکز عبور جریان عمود بر محور پمپ به پوس��ته)CASING( جوش داده ش��ده استو زانویی به 
 main joint(6 درون قسمت)internals body(8نازل خروجی جوش داده ش��ده است.قسمت
flange(جای گرفته اس��ت و همینطور قسمت14)gasket(توس��ط ۳0 عدد واش��ر تخت درون 

قسمت 6 جای گرفته و آب بندی شده است و اجزای ذدرونی در مجموعه 8 و 10 می باشند.
آب بندی بین 8 و10 توس��ط واش��رهای الس��تیکی تخت واقع در ثس��مت 8 توسط 16 عدد 
اس��تود)upper joint stud( انجام می ش��ود.و اجزای 11،12 و 1۳به منظور حفظ اس��تاتور از 

واحدهای ّآ بندی است.

شکل)2-8( اتصاالت پمپ و قسمت الکتریکی پمپ
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CFX نرم افزار
برای انجام این پروژه از نرم افزار CFX اس��تفاده می کنیم که به عنوان یکی از قدرت مندترین 
نرم افزار های تحلیل جریان س��یال و انتقال حرارت ش��ناخنه شده است و روش عددی حل در 
این نرم افزار حجم محدود می باش��د.در این نرم افزار مراحل پیش پردازش،حل مس��ئله و پس 
پردازش به ترتی��ب در بخش ه��ای CFX-POST.CFX-SOLVER.CFX-PRE صورت می 
پذیرد.برای رس��م هندسه و مش نیز از نرم افزار DESIGN MODELERو CFX-MESH که 
در محیط ANSYS WORKBENCH قرار دارد استفاده می شود.استفاده از این محیط سبب 
ایجاد این مکان بر ای کاربر می شود که تمامی مراحل حل یک مسئله که شامل تولید هندسه و 

مش،تعریف فیزیک مدل،حل مسئله و پس پردازش در یک محیط واحد انجام پذیرد.
CFD 3-3-1 فرآیند حل مسئله با

آنالیز ریاضی جریان سیال به یک دسته از معادالت دیفرانسیل جزئی حاکم بر جریان منجر می 
شود.این معادالت می توانند برای تولید یک دسته معادالت جبری جداسازی شوند.وقتی شرایط 
مرزی و اولیه که برای مس��ئله جریانی که شبیه س��ازی می شود برای این معادالت به کار برده 
می ش��وند،معادالت با اس��تفاده از تکنیک های گوناگون حل مستقیم یا تکراری حل می شوند.

بسیاری از جنبه های عددی شبیه سازی جریان به وسیله برنامه های کامپیوتری CFD نوشته 
ش��ده انجام می گیرد اما کاربر این برنامه ها باید چندین دس��ته از تنظیمات را برای انجام شبیه 

سازی موفق مشخص کند.
برای حل عددی معادالت دیفرانسیل جزئی حاکم،موارد زیر باید انجام و مشخص شده باشد:

 شبکه نقاط با یک دسته از حجم ها یا المان ها،برای ذخیره متغیر هایی که نیاز است محاسبه 
شوند.

 شرایط مرزی برای محاسبه مقادیر مرزی متغیر ها
 شرایط اولیه برای تعیین حالت اولیه جریان برای مسائل گذرا یا حدس اولیه برای متغیر ها 

در مسائل دائمی
 خواص س��یال که در معادالت ظاهر می ش��وند،مثل دانس��یته و ویس��کوزیته و شاید برخی 

خواص توربوالنسی
 پارامتر های کنترل که بر حل عددی معادالت اثر می گذارند

مراحلی که برای تولید این اطالعات و سپس تولید نتایج شبیه سازی جریان باید انجام شوند 

187

به ترتیب زیر هستند:
تفكر اولیه

در بسیاری از مسائل محاسباتی یا تحلیلی،فکر کردن در مورد فیزیک مسائل قبل از شروع کردن 
به ش��بیه سازی بسیار مهم است.در این مرحله اول کاربر اول باید به مسائل جریان توجه کند و 
س��عی کند تا جایی که امکان دارد آنرا درک کند.این کار ممکن است شامل مقدار قابل توجهی 

همفکری با افراد مختلف به منظور کشف حد اکثر منابع اطالعاتی باشد.
تولید مش

در این مرحله کاربر باید نقاط ش��بکه یا مش��ی که زیر مجموعه حوزه جریان است را تولید کند.
مختصات این نقاط در مش باید محاس��به شوند.این توزیع نقاط در حوزه جریان است که تعیین 

می کندمتغیر های جریان در چه نقاطی محاسبه شده اند.
مشخصات جریان

وقتی مش تولید ش��د،مرز های حوزه حل مش��خص شده و باید شرایط مرزی الزم تعیین شوند.
این شرایط همراه با شرایط اولیه و برخی خواص سیال،مسئله جریان واقعی را که باید حل شوند 

مشخص می کنند.
محاسبات حل عددی

در این مرحله نرم افزار CFD می تواند برای محاسبه حل عددی مسئله جریان اجرا شود ولی 
کاربر باید اطالعاتی را که حل عددی را کنترل می کند تهیه کند.

تحلیل نتایج
در این مرحله نتایج بدس��ت آمده باید مورد تحلیل قرار بگیرد.در ابتدا باید بررس��ی شود که آیا 
حل به درس��تی انجام گرفته و س��پس به تعیین اطالعات جریان واقعی که از شبیه سازی مورد 

نیاز هستند پرداخته شود.
با انجام مراحل باال نتایج مورد نیاز برای تحلیل جریان تولید می ش��وند.این امر تنها هنگامی 
حاصل می ش��ود که تنظیمات منطقی انجام گرفته باش��د.پیچیدگی هندسه مسئله و معادالت 
حاکم با وجود غیر خطی و کوپل بودن،می تواند سبب بروز برخی خطاها  در فرایند حل مسئله 
شود.این امر باعث می شود که شبیه سازی همگرا نشود یا دسته ای از نتایج که اختالف زیادی 
با واقعیت دارند به وجود بیایند.این مشکالت می تواند با تجربه کاربر و روش کار مناسب در طول 
تحلیل کاهش یابند.منظور از روش کار مناس��ب این اس��ت که تحلیل باید با دقت انجام گیرد و 

کاربر قبل از ورود به هر مرحله مطمئن شود که مرحله قبل با موفقیت سپری شده است.
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این امر زمانی میسر می شود که کاربر در طول هر مرحله ای کنترل هایی انجام دهد،با انجام 
این کار مدل کامپیوتری در جهت تالش برای بهبود ش��بیه س��ازی اصالح می ش��ود.تا وقتی که 
از کامپیوتر ها برای ش��بیه س��ازی استفاده می ش��ود،اصالح مدل کامپیوتری سخت نیست زیرا 
اطالعات ذخبره شده در سیستم به راحتی قابل حذف و تغییر است.این تاثیر متقابل بین مراحل 
فرایند تحلیل،دسترسی به نتایج قابل اعتماد را ممکن می کند.بعضی از این اثرات در شکل)1-۳( 

نشان داده شده است
در این ش��کل اهمیت تحلیل درس��ت نتایج دیده می شود.با نگاه به نتایج تولید شده می توان 
در مورد درستی نتایج شبیه سازی قضاوت کرد.اگر نتایج خوب نباشند مشخصات جریان ممکن 
است نادرست باشند یا مش زده شده بری جریانی که مدل شده است مناسب نباشد و همچنین 

امکان دارد که یک اشتباه فکری در شروع فرایند تحلیل ایجاد شود.

توصیف پدیده CAVITATION،پمپ مورد بررسی و مدل سازی انجام شده 
مقدمه)پدیده کاویتاسیون(

در یک سیس��تم هیدرولیکی با افزایش س��رعت سیال،فش��ار منطقه ای پایین آمده تا حدی که 
برابر فشار سیال در آن منطقه گردد.یا به عبارتی فشار سیال خاصی در دمای ثابت به حد کافی 
کاهش یافته ،بخار ش��ده یا بجوش آید.)فشاری که سیال در آن تبخیر میشود فشار بخار نامیده 
می شود(،اگر تبخیر درون پمپ حاصل گردد ،یعنی حبابها پس از طی مسیر کوتاه به منطقه ای 
با فش��ار بیش��تر رسیده و منفجر می شوند و امواج ضربه ای ایجاد می کنند که بین مرز سیال و 

سازه ضربه وارد کرده ،ایجاد فرسایش و خوردگی می گردد.
از آنجائیکه س��طوح تماس اینگونه حبابها با پره های پمپ بس��یار کوچک می باشند و نیروی 
فوق العاده زیادی در اثر این انفجار به پره ها وارد میکنند،باعث خوردگی پره ها شده و به تدریج 
 Cavitation  یا  Cavitation Pitting حفره های بزرگتر تش��کیل می گردد.ای��ن مرحل��ه را

Erosion می نامند  که در ادامه مراحل تشکیل  را توضیح می دهیم.

متالش��ی شدن حباب های کاویتاسیون ممکن اس��ت فشاری به بزرگی 100 اتمسفر را ایجاد 
کنند نیروهای با این بزرگی میتوانند باعث تغییر ش��کل پالس��تیکی در بسیاری از فلزات شوند.

خس��ارت حبابی ناش��ی از تاثیر هم زمان خوردگی و تنش های مکانیکی اس��ت و بدین ترتیب 
متالشی شدن حباب های بخار پوسته های سطحی محافظ را از بین میبرد.
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مراحل طی این پدیده به صورت زیر است.
1-  روی پوسته محافظ حباب تشکیل میشود.

2- حباب ترکیده و پوسته را از بین میبرد.
۳- س��طح جدید فلز در معرض محیط خورنده قرار میگیرند و پوس��ته محافظ مجددا تشکیل 

میشود.
4- در همان محل یک حباب دیگر تشکیل میگردد.

۵- حباب ترکیده و پوسته را از بین میبرد.
6- س��طح جدید فلز در معرض محیط خورنده قرار میگیرد و پوس��ته محافظ مجددا تشکیل 

میشود.
تکرار این عمل منجر به ایجاد حفره های عمیق میشود و میزان خوردگی افزایش میابد.

4-10 پمپ مورد بررسی)7(
پمپ مورد بررس��ی در این پروژه از نوع پمپ سانتریفیوژ است که در جدول )4-1( به بررسی 

پارامتر های آن می پردازیم:

ValueUnitParameter

22000Numinal supply

02۵.-+0.۵88MPaHead
۳00CCoolant Temperature
1۵.۳MpaPressure At Suction
۳۵0CDesign Temperature
17.۵MPaDesign Pressure
1000r/minRotation Frequency
۵000KWPower Under Nominal Conditions
6700KWPower Under Cold Conditions
۵0HzFeed Current Frequency
1.2h/m۳Sealing Water Identified Leaks

24000<h Continuous Operation Under All Operating
Conditions

جدول 4-1 پارامتر های ترموهیدرولیکی پمپ مدار اول   )7(

شرایط مرزی و فرضیات
از شرایط مرزی مورد بررسی می توان به فشار ورودی و دبی خروجی اشاره کرد که طبق جدول باال:
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شرایط مرزی و فرضیات
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1۵.۳MPa=Pin
h/m۳ 22000=Q

C ۳00=T
فرضیات مورد استفاده همان فرضیات موجود در کد است

نحوه مدل سازی
در مرحله اول با استفاده از نرم افزار CFTURBO به مدل سازی پروانه و دیفیوزر می پردازیم و 

پس از آن با استفاده از نرم افزار ANSYS به مدل سازی و مش بندی می پردازیم. 
برای انجام این پروژه از نرم افزار CFX اس��تفاده می کنیم که به عنوان یکی از قدرت مندترین 
نرم افزار های تحلیل جریان س��یال و انتقال حرارت ش��ناخنه شده است و روش عددی حل در 
این نرم افزار حجم محدود می باش��د.در این نرم افزار مراحل پیش پردازش،حل مس��ئله و پس 
پردازش به ترتی��ب در بخش ه��ای CFX-POST.CFX-SOLVER.CFX-PRE صورت می 
پذیرد.برای رس��م هندسه و مش نیز از نرم افزار DESIGN MODELERو CFX-MESH که 
در محیط ANSYS WORKBENCH قرار دارد استفاده می شود.استفاده از این محیط سبب 
ایجاد این مکان بر ای کاربر می شود که تمامی مراحل حل یک مسئله که شامل تولید هندسه و 

مش،تعریف فیزیک مدل،حل مسئله و پس پردازش در یک محیط واحد انجام پذیرد.
4-13 مراحل انجام این پروژه از ابتدای کار تا رسیدن به نتیجه مودر نظر 

1-طراحی هندسه پمپ  که شامل موارد زیر است:
CFTURBO پمپ به کمک نرم افزار  IMPLLER طراحی
CFTURBO پمپ به کمک نرم افزار DIFFUSER طراحی

DESIGN MODELER در نرم افزار DIFFUSSER و IMPLLER ضخامت دهی
DESIGN MODELER  پمپ با نرم افزار CASING رسم هندسه

 DESIGN 2-اس��تخراج بال��ک س��یال چرخن��ده و ثابت داخ��ل پمپ به کم��ک نرم اف��زار
MODELER

-ANSYS MESHING ۳-مش بندی بالک سیال با نرم افزار
4- تحلیل جریان های سیال درون پمپ در حالت تک فازی در دبی های مختلف و استخراج 

منحنی های عملکرد پمپ
CFX-PRE 4-1 پیش پردازش مسئله پمپ در نقاط دبی مختلف پمپ با نرم افزار
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CFX-SOLVER 4-2 حل مسئله پمپ در نقاط دبی مختلف پمپ با نرم افزار
4-۳ مشاهده نتایج هر کدام از حل ها و رسم منحنی عملکرد پمپ

۵ تحلیل جرین سیال درون پمپ در حالت دو فازی و تحلیل پدیده کاویتاسیون در پمپ
 SUCTION در فشار های RATE ۵-1 پیش پردازش مسئله پمپ در حالت دو فازی در دبی

CFX-PRE مختلف با نرم افزار
حل مس��ئله پمپ در حالت دو فازی در دبی RATE در فش��ار های SUCTION مختلف با 

CFX-SOLVER نرم افزار
 NPSHr مشاهده نتایج هر کدام از حل ها و بررسی پدیده کاویتاسیون پمپ و بدست آوردن

پمپ
CFTURBO پمپ به کمک نرم افزار DIFFUSER و  IMPLLER 4-14  طراحی

نرم افزار CFTURBO،نرم افزار قدرت مندی اس��ت برای طراحی توربو ماش��ین هاست.  امروزه 
 CF نرم افزار های متفاوتی برای انتخاب؛ طراحی و تحلیل ماش��ین های آبی وجود دارد. نرم افزار
Turbo به عنوان یک نرم افزار طراحی پمپ از بهترین نمونه های نرم افزار های طراحی بخصوص 

برای پمپ های سانتریفوژ می باشد. این نرم افزار برای ماشین های جریان شعاعی و مخلوط طراحی 
شده و برای ماشین های محوری قابل استفاده نمی باشد.

مدل س��ازی با اس��تفاده از این نرم افزار گام های مختلفی وجود دارد گام اول در این نرم افزار 
ورود ابعاد اولیه می باشد به عنوان مثال در جدول )4-2( برای پروانه داریم:

جدول 4-2 ابعاد پروانه مورد بررسی)7(

)mm( ناحیه مورد نظرابعاد

قطر شفت2۵2

812Suction قطر

10۳۵Impeller قطر

قطر خروجی247
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ANSYS Workbench 4-15 نرم افزار
بنرم افزار ANSYS Workbench یکی از نرم افزارهای قدرتمند و نسبتا جدید در زمینه شبیه 
سازی المان محدود می باشد و به دلیل توانمندی این نرم افزار در شبیه سازی مدل های پیچیده 
و محیط های کوپله، از آن در بس��یاری از صنایع حتی صنایع نظامی اس��تفاده می گردد. در این 
نرم افزار پس از وارد کردن IMPLLER  و DIFFUSER مدل سازی شده،به طراحی ورودی 
Suction،کل منطقه Casing که impeller نیز جزوی از آن اس��ت و همینطور مدل س��ازی 

جزئیات Impeller  می پردازیم.
تمامی این مراحل زیر مجموعه DESIGN MODELER هستند.

)Ansys Workbench )SOLID GEOMETRYشکل)4-8( پمپ مدل سازی شده با

طراحی هندسه ما در نهایت به صورت شکل)4-8( خواهد بود ولی باید توجه داشت که هندسه 
فوق SOLID GEOMETRY است که شامل کل هندسه جامد و قسمت سیال ما می باشد در 
صورتی که در تحلیل CFD نقاطی که س��یال وجود دارد را بررس��ی می کنیم به این علت بالک 
سیال فقط مورد بررسی قرار می گیرد و نقاط جامد را از هندسه بدست آمده باید کم کرد یعنی 
به طور کلی بالک س��یال را استخراج میکنیم تا بتوانیم تحلیل CFD را انجام بدهیم و برای این 
کار با اس��تفاده از  DESIGN MODELER حجم داخل Casing  را مدل س��ازی میکنیم و از 
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Solid Geometry کم می کنیم تا به Fluid Bulk برسیم.

در این مدل س��ازی ما پمپ را به س��ه حجم مختلف تقس��یم کردیم  و نقاط مرزی بین این 
 Casing و  Impeller: س��ه حجم را نیز مش��خص کردیم مثال ورودی،خروجی،تقاط مرزی بین
و همینطور Impeller  و Suction  و غیره، نقاط اصلی جدا ش��ده شامل موارد زیر است: شکل 

های)4-۹(تا)11-4(
SUCTION

IMPELLER BULK

CASING BULK

SUCTIONشکل )4-۹( تقسیم بندی پمپ مدل سازی شده
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IMPELLER BULK شکل)4-10( تقسیم بندی پمپ مدل سازی شده

CASING BULK شکل)4-11( تقسیم بندی پمپ مدل سازی شده
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CFX_Mesh 4-16 مش بندی در محیط
همانطور که پیش از این گفته شد،پس از طراحی هندسه در Design Modeller  به مش بندی 
مدل می پردازیم.CFX Mesh یک تولید کننده مش است که با هدف تولید مش های با کیفیت 
 CFX.قرار گرفته است workbench باال برای اس��تفاده در تحلیل محاس��بات عددی در محیط

Mesh مش های شامل المان های چهار وجهی،منشوری،هرمی و شش وجهی تولید می کند.

این مرحله بسیار مهم است چرا که برای تحلیل CFD ما باید معادالت بقا را حل کنیم و حل 
این معادالت بصورت یکپارچه سخت است و جواب های درست و دقیقی به ما نمی دهد و مش 
بندی باعث می ش��ود که کل حجم را به المان های کوچک تبدیل کنیم و معادالت را برای هر 
یک از المان ها بطور جدا جدا حل کنیم و در نهایت بطور یک سیستم یکپارچه بدست بیاوریم.

در مرحل��ه اول از کار نواحی مورد نظر را اس��م گذاری می کنیم و همینطور Interface های 
س��طح چرخنده و ثابت را نیز مش��خص می کنیم تا به عنوان مش بندی با جزئیات بیشتر مورد 

بررسی قرار دهیم،مثال سطح مشترک بین Impeller و Diffiuser شامل این قسمت است.
پس از اسم گذاری نواحی مورد نظر ابعاد مش را در نظر می گیریم باید توجه داشت که در نواحی 

فصل مشترک ابعتد مش بندی در هر دو سطح یکی باشد تا مش بندی با مشکل ایجاد نشود.
به طور کلی مش��ی خوب است که بهینه باش��د مثال در نواحی اطراف پروانه که شدت جریان 
بیش��تر اس��ت ابعاد مش را ریز در نظر می گیریم و در نواحی دیگر درشت تر در نظر می گیریم. 
که ما در این مدل سازی نقاط مرز قسمت چرخنده با قسمت ثابت را اعداد مشابه و کوچک وارد 
کردیم)0.008 متر( و نواحی دیگر نیز به صورت default خود کد در نظر گرفتیم که در جدول 

)4-2( داریم:

)m(نواحی مختلف مش بندیابعاد
004-7.0412eMin size
002-7.0412eMax size

00۳-8.0eInterface place
172۹۳7۵Number of Nodes
۹۵0۳710Number of Elements

جدول )4-۳(مشخصات کلی مش انجام شده

CFD 4-17  تحلیل
پس از مرحله مش بندی وارد مرحله تحلیل CFD می ش��ویم،و نرم افزار های زیادی برای این 
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مس��ئله وجود دارد که ما با اس��تفاده از CFX این کار را انجام دادیم و این نرم افزار برای توربو 
ماشین ها ویژه تر شده اند.

همانطور که می دانیم CFX سه گام دارد که شامل:
CFX PRE

CFX SOLVER

CFX POST

4-17-1 پیش پردازش
گام اول را پیش پردازش می نامند و  این قس��مت به جهت مش��خص کردن جهت جریان و وارد 
کردن Data به مس��ئله می باش��د.ما در این پروژه چندین Data  مختلف وارد کردیم ولی بطور 

مثال یکی از آن ها را مورد بررسی قرار می دهیم:
جدول )4-4( اطالعات اصلی ورودی در مرحله پیش پردازش

متغیرواحدمقدار
1۵.۳MPaفشار ورودی

دبی خروجی22000

سیالآب
1000Rev/minسرعت چرخشی
۳00Cدمای سیال ورودی

نکته ای که باید توجه داش��ت جدا کردن Domain چرخنده و ثابت است که باعثرسیدن به 
جواب های دقیق تری می شود که در دو شکل زیر مشخص است:

Domai Rotary شکل )4-1۳( ناحیه چرخنده
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Stationary Domail  شکل)4-14(ناحیه ثابت

حلگر
پس از مقدار دهی های اولیه در ANSYS PRE وارد محیط ANSYS SOLVER می شویم در 
ای��ن محیط معادالت بقای جرم،انرژی و مومنتوم را از روش حجم کنترل حل می کند که بطور 

کلی شامل سه مرحله زیر می باشد:
 تقسیم حوزه حل به حجم های کنترل مجزا با استفاده از شبکه های محاسباتی

 انتگرال گیری از معادالت حاکم برروی حجم های کنترل مجزا برای ساخت معادالت جبری 
برای متغیرهای مجهول بصورت مجزا مثل سرعت،فشار و درجه حرارت

 خطی سازی معادالت مجزا و حل سیستم معادالت خطی تا رسیدن به مقادیر جدید متغیرها
17-3  پس پردازش

پس از مرحله حل به مرحله پس پردازش می رسیم که مرحله حل را برای ما قابل درک و فهم 
می کندکه محیط این نرم افزار به این صورت اس��ت که کنس��ول های دما ،فشار،سرعت محوری 
در همه جای پمپ را به صورت کانتور های رنگی نشان می دهد و حل معادالت را برای ما قابل 
درک می کند و جواب ند بندی ش��ده در حلگر را بطور کلی و یکجا نش��ان می دهد و همینطور  

خروجی مورد نیاز برای کشیدن نمودار ها و اثبات صحت مدل سازی را مششخص می کند.
حال کل خروجی های مورد نیاز و همینطور نمودار ها و جریان های وارد و خارج شده به پمپ 
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حلگر
پس از مقدار دهی های اولیه در ANSYS PRE وارد محیط ANSYS SOLVER می شویم در 
ای��ن محیط معادالت بقای جرم،انرژی و مومنتوم را از روش حجم کنترل حل می کند که بطور 

کلی شامل سه مرحله زیر می باشد:
 تقسیم حوزه حل به حجم های کنترل مجزا با استفاده از شبکه های محاسباتی

 انتگرال گیری از معادالت حاکم برروی حجم های کنترل مجزا برای ساخت معادالت جبری 
برای متغیرهای مجهول بصورت مجزا مثل سرعت،فشار و درجه حرارت

 خطی سازی معادالت مجزا و حل سیستم معادالت خطی تا رسیدن به مقادیر جدید متغیرها
17-3  پس پردازش

پس از مرحله حل به مرحله پس پردازش می رسیم که مرحله حل را برای ما قابل درک و فهم 
می کندکه محیط این نرم افزار به این صورت اس��ت که کنس��ول های دما ،فشار،سرعت محوری 
در همه جای پمپ را به صورت کانتور های رنگی نشان می دهد و حل معادالت را برای ما قابل 
درک می کند و جواب ند بندی ش��ده در حلگر را بطور کلی و یکجا نش��ان می دهد و همینطور  

خروجی مورد نیاز برای کشیدن نمودار ها و اثبات صحت مدل سازی را مششخص می کند.
حال کل خروجی های مورد نیاز و همینطور نمودار ها و جریان های وارد و خارج شده به پمپ 



سالاول،شمارهاول،بهاروتابستان1398پژوهشنامهبرقهستهای 198

در دسترس است و تحلیل عملکرد پمپ بسیار آسان می شود و تمام این اتفاقات به خاطر وجود 
یک واسط گرافیکی پیشرفته است که تعریف یک شبیه سازی را آسان می کند.

حال نمایش کانتوری بدست آمده را ارائه می دهیم

شکل )4-20(نمایش کانتوری خطوط جریان

شکل)4-21( نمایش کانتوری تغییرات فشار

199

شکل)4-22(نمایش کانتوری سرعت در پروانه

Impeller شکل)4-2۳(نمایش کانتوری فشار اطراف

همانطور که در چهر ش��کل قبل مشخص اس��ت تغییرات فشار و سرعت از حداقل یعنی رنگ 
آبی تا حداکثر یعنی رنگ قرمز مش��خص است و تغییرات آن در طیف های رنگی ما بین این دو 
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رنگ می باش��د و با بررس��ی بیشتر نقاطی که دارای فشار یا س��رعت متفاوتی است با رنگ های 
مختلف مشخص شده است.

فصل پنجم
نتایج

5-1 منحنی های عملكرد بدست آمده
دژر این پروژه بعد از ایجاد یک مدل مناس��ب از پمپ تمامی روش ها و کار های انجام ش��ده را 
که ش��امل مراحل پیش پردازش،حلگر و پس پردازش می باش��د را برای چند دبی مختلف نیز 
انجام می دهیم تا خروجی مورد نیاز را از آن ها بگیریم و به وسیله آن خروجی ها منحنی های 
عملکرد پمپ رس��م ش��ود..به عبارت دیگر پمپ مدل سازی شده را در شرایط یکسان و  در دبی 

های مختلف Run گرفته می شود و خروجی ها بدست می آید.

) ( Q
26400
22000
1۵400
8800
1000

جدول)۵-1( دبی های مورد بررسی 

پس از مدل س��ازی انجام ش��ده خروجی head )هد( پمپ به ازای دبی های مختلف ش��امل 
موارد زیراست:

) ( Q
)head )m

26400 4۳.۳

22000 60.4

1۵400 7۹.۵

8800 8۵.2

1000 ۹7.7
جدول) ۵-2 (هد بدست آمده از مدل سازی

201

در خروجی  مقدار  =0.۵۹MPa P∆می باشد که با استفاده از فرمول زیر head بر حسب متر 
عدد 60.4 می باشد.

∆)P=ρgh          H= )m
فرمول)1-۵(

که در این فرمول داریم:
)Kg/m۳( چگالی=ρ

g=شتاب گرانش
)m(هد پمپ=H

و همچنین مقدار Torque )گشتاور پروانه( در این دبی ها شامل موارد زیر است:

) ( Q
)Torque )N.m

26400 4271۵.2

22000 46۹80.6

1۵400 4۳2۳0.2

8800 ۳8۹24

1000 2۹8۹4.۹

جدول) ۵-۳(گشتاور بدست آمده از مدل سازی

با استفاده از دبی و هد و فرمول زیر می توان توان پمپ را بدست آورد:
kw(   P=ρgHQ( فرمول) 2-۵(    

که در این فرمول بعضی متغیر ها مشابه فرمول قبل است به جز مورد زیر:
)h/m۳(دبی پمپ=Q

) ( Q
)P )kW

26400 2264.6064۵4

22000 26۳2.4۵246

1۵400 242۵.4۳012۳

8800 148۵.۳۳07۹2

1000 1۹۳.۵۵1027۵
جدول )۵-4( توان محاسبه شده:
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با استفاده از توان و گشتاور و فرمول زیر بازده پمپ بدست می آید:
H=∆P/ρg  

2Лn/Efficiency=∆PQ فرمول)۳-۵( 
فرمول ساده تر که ما مورد بررسی قرار دادیم شامل:

Л*2*Efficiency=P/TORQUE فرمول )4-۵( 
که متغیر ها شامل موارد زیر است:

)pa(اختالف فشار ورودی و خروجیP∆=
min/#تعدار دور ایمپلر=N

Л=عدد پی)۳.14(

) ( Q Efficiency )درصد(

26400 6۹.4۹8880۵1

22000 7۳.4۵2۹۹1۹۳

1۵400 7۳.۵4768۹6۳

8800 ۵0.02۳40۳04

1000 8.487228۳8

جدول )۵-۵( بهره بدست آمده:

نمودار )۵-1( نمودار هد بر حسب دبی

203

نم��ودار زیر مربوط به هد و دبی اس��ت که همانگونه که م��ی بینیم با RATE POINTE که 
ش��رکت س��ازنده پمپ به ما داده برابری می کند و این نشان دهنده صحت مدل سازی انجامی 

می باشد:

Rate Point نمودار )۵-2( نمودار هد بر حسب دبی با مشخص بودن

شرکت های سازنده پمپ، با توجه به مشخصات پمپ از جهت تأمین فشار و دبی و بهره وری 
کارک��رد پمپ، منحنی مش��خصه پمپ را ارایه می کنن��د تا مصرف کنندگان ب��ا در نظرگرفتن 
مشخصات فشار و دبی مورد نیاز خود و منحنی مشخصه پمپ ها، پمپ مورد نظر خود را انتخاب 
نمایند. الزم است ذکر شود که منحنی مشخصه پمپ های گریز از مرکز )منحنی) H-Q معموالً 
برای آب تهیه می ش��ود.منحنی هد-دبی یکی از منحنی های مش��خصه پمپهای سانتریفوژ می 
باش��د. ب��ا دقت در با توجه ب��ه نمودار های )۵-1( و )۵-2( می توان به این نتیجه رس��ید  که با 
افزایش دبی مقدار هد کاهش می یابد و بر عکس. بنابراین حداکثر مقدار هد پمپ در حالتی که 
شیر خروجی پمپ بسته است حاصل می شود،.این نقطه را Shut-Off Pointمی گویندو نقطه 

ای که منحنی  به پایان می رسد را End of curve می گویند .
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نمودار )۵-۳( منحنی مصرف یا انرژی

با توجه به الگوی مصرف دبی و فش��ار مورد نیاز متناس��ب با این مصرف، منحنی توان مصرفی 
پمپ بر حس��ب دبی ترسیم می گردد که این منحنی را، منحنی مصرف می نامند. نمودار )۳-۵( 
نمایانگر این منحنی اس��ت. با مش��اهده این نمودار خواهیم یافت که با افزایش دبی مقدار توان 
مورد نیاز پمپ افزایش می یابد. با اس��تفاده از منحنی توان-دبی می توان محرک مناس��ب برای 

پمپ را انتخاب نمود

205

نمودار )۵-4( منحنی بازده 

ب��رای توضیح نمودار )۵-4( می توان گفت وقت��ی آب از یک آب پاش جریان می یابد،،جریان 
آب مس��یری را می پیماید که با زاویه 4۵ درجه قرار گرفته اس��ت شکل این مسیر همان منحنی 
بهره وری اس��ت. ابتدا آب به سمت باال رفته و به اوج می رسد )که به آن، نقطه حداکثر کارایی یا 
BEP گفته می ش��ود( و سپس به س��مت پایین می آید که شکل سهمی را به وجود می آورد.این 

منحنی معموال به ش��کل سهمی است. در نقطه بهترین راندمان پمپ دارای کمترین استهالک، 
لرزش و دارای طوالنی ترین عمر قطعات می باش��د. انتخاب پمپ بر اس��اس نقطه BEP صورت 
می گیرد. به هنگام انتخاب پمپ باید دقت نمود که نقطه عملکرد تا حد امکان نزدیک به نقطه 

بهترین راندمان پمپ باشد
5-2 بررسی پدیده کاویتاسیون در این مدل سازی

ما برای بررس��ی پدیده کاویتاسیون سه دبی مختلف را در فشار های Suction)ورودی( مختلف 
م��ورد بررس��ی قرار دادیم و نتایج و خروجی های آنها را که ش��امل مق��دار بخار ایجادی در این 
فش��ار های مختلف و منحنی NPSH اس��ت را که در فصول قبل بطور کامل توضیح داده شد را 
به ش��کل نمودار آوردیم.و در آخر می بینیم که در دبی های مختلف در یک فش��ار خاص مقدار 

Cavitation از حد مجاز بیشتر است.

الزم به ذکر است برای بدست آوردن در صد بخار موجود در ناحیه پروانه )این ناحیه  را عالوه 
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آب مس��یری را می پیماید که با زاویه 4۵ درجه قرار گرفته اس��ت شکل این مسیر همان منحنی 
بهره وری اس��ت. ابتدا آب به سمت باال رفته و به اوج می رسد )که به آن، نقطه حداکثر کارایی یا 
BEP گفته می ش��ود( و سپس به س��مت پایین می آید که شکل سهمی را به وجود می آورد.این 

منحنی معموال به ش��کل سهمی است. در نقطه بهترین راندمان پمپ دارای کمترین استهالک، 
لرزش و دارای طوالنی ترین عمر قطعات می باش��د. انتخاب پمپ بر اس��اس نقطه BEP صورت 
می گیرد. به هنگام انتخاب پمپ باید دقت نمود که نقطه عملکرد تا حد امکان نزدیک به نقطه 

بهترین راندمان پمپ باشد
5-2 بررسی پدیده کاویتاسیون در این مدل سازی

ما برای بررس��ی پدیده کاویتاسیون سه دبی مختلف را در فشار های Suction)ورودی( مختلف 
م��ورد بررس��ی قرار دادیم و نتایج و خروجی های آنها را که ش��امل مق��دار بخار ایجادی در این 
فش��ار های مختلف و منحنی NPSH اس��ت را که در فصول قبل بطور کامل توضیح داده شد را 
به ش��کل نمودار آوردیم.و در آخر می بینیم که در دبی های مختلف در یک فش��ار خاص مقدار 

Cavitation از حد مجاز بیشتر است.

الزم به ذکر است برای بدست آوردن در صد بخار موجود در ناحیه پروانه )این ناحیه  را عالوه 
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بر مدلسازی های انجام شده  به صورت یک حجم جدا گانه در نظر گرفتیم( حجم نقاطی که در 
این حجم فشار کمتر از فشار اشباع باشد)عدد .8.682۳2e+06( مشخص شد.و نواحی که  فشار 
 cavitation قرار دارد و در این نواحی  حتما پدیده Sub cooled زیر این عدد باشد  در ناحیه
خواهیم داش��ت و با توجه به معادله برنولی با افزایش س��رعت فش��ار کم می ش��ود و ما پدیده 

کاویتاسیون را در ابتدایی پره های پروانه شاهد هستیم که رفته رفته افزایش می یابد.
قبل از بررسی خروجی های بدست آمده فرمول های مورد استفاده را بیان میکنم چون برای 

تمامی مراحل صادق می باشند:
Vapor Volume Percent )درصد(=حج��م بخار موجود در ROTARY÷حجم کل ناحیه 

ROTARY
فرمول باال بیانگر در صد بخار موجود در حجم مورد بررسی ما می باشد که برابر است با حجم 

بخار ایجاد شده در آن حجم تقسیم بر کل حجم.
 2g/NPSH=P./ρg+P/ρg+v2 فرمول)۵-۵( 

)pa(فشار دهانه ورودی=.p
)pa 06+8.682۳2e فشار تبخیر سیال)در اینجا=P

)m/s(سرعت سیال در ورود=V
)kg/m۳(چگالی=ρ

g=شتاب گرانش
حال به بررسی این پدیده در موارد فوق می پردازیم:

۵-2-1 دبی22000

)P)MPa
) (Q

8.7 22000

8.8 22000

8.8۵ 22000

8.۹ 22000

۹ 22000

۹.۵ 22000
جدول)۵-6( فشار های مورد بررسی در دبی 22000 

207

پ��س از مدل س��ازی و خروجی گرفتن های متوالی به ازای فش��ار ه��ای مختلف به نتایج زیر 
می رس��یم ولی قبل از ارائه نتایج به بررس��ی ش��کل های  خروجی به ازای هر یک از فش��ار ها 

می پردازیم

MPa ۹.۵ ایجاد شده در دبی 22000 و فشار cavitation شکل)۵-۵( مقدار

MPa ۹ ایجاد شده در دبی 22000 و فشار cavitation شکل )۵-6( مقدار
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پ��س از مدل س��ازی و خروجی گرفتن های متوالی به ازای فش��ار ه��ای مختلف به نتایج زیر 
می رس��یم ولی قبل از ارائه نتایج به بررس��ی ش��کل های  خروجی به ازای هر یک از فش��ار ها 

می پردازیم

MPa ۹.۵ ایجاد شده در دبی 22000 و فشار cavitation شکل)۵-۵( مقدار
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MPa  8.۹ ایجاد شده در دبی 22000 و فشار cavitation شکل)۵-7(مقدار

MPa  8.8۵ ایجاد شده در دبی 22000 و فشار cavitation شکل)۵-8(مقدار

209

MPa  8.80 ایجاد شده در دبی 22000 و فشار cavitation شکل)۵-۹(مقدار

MPa  8.7 ایجاد شده در دبی 22000 و فشار cavitation شکل )۵-100(مقدار

همانگونه که در شکل های )۵-۵( تا )۵-10(می بینیم با کاهش فشار ورودی حجم بخار )نقاط 
سبز( رفته رفته  افزایش یافت و به دنبال آن مقدار کاویتاسیون افزایش یافت.در دبی های مختلف 

نیز این اتفاق می افتد که ترجیح داده شد شکل های دبی h/m۳(22000( نمایش داده شود.
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MPa  8.۹ ایجاد شده در دبی 22000 و فشار cavitation شکل)۵-7(مقدار

MPa  8.8۵ ایجاد شده در دبی 22000 و فشار cavitation شکل)۵-8(مقدار

209

MPa  8.80 ایجاد شده در دبی 22000 و فشار cavitation شکل)۵-۹(مقدار
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همانگونه که در شکل های )۵-۵( تا )۵-10(می بینیم با کاهش فشار ورودی حجم بخار )نقاط 
سبز( رفته رفته  افزایش یافت و به دنبال آن مقدار کاویتاسیون افزایش یافت.در دبی های مختلف 

نیز این اتفاق می افتد که ترجیح داده شد شکل های دبی h/m۳(22000( نمایش داده شود.
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پس از مدل سازی و بررسی و محاسبات در مورد دبی 22000به نتایج زیر رسیدیم:

) (22000

 Volume Rotary درصد NPSHr

)MPa(۹.۵ 0۵-1.66E 0.20684۳ 0.0080 8۹.48۳72

)MPa(۹ 0.000۳61 0.20684۳ 0.174۵ ۳8.41۳18

)MPa(8.۹ 0.00106۹ 0.20684۳ 0.۵16۹ 28.1۹۹07

)MPa(8.8۵ 0.002007 0.20684۳ 0.۹701 2۳.0۹201

)MPa(8.8 0.004607 0.20684۳ 2.2272 17.۹84۹6

)MPa(8.7 0.0۳080۹ 0.20684۳ 14.8۹46 7.7708۵1

جدول )۵-7( مقادیر درصد بخار و NPSHr بدست آمده در دبی 22000

نمودار )۵-11( منحنی درصد بخار موجود به ازای فشار های ورودی مختلفد در دبی 22000

211

با توجه به شکل)۵-11(  با کاهش فشار ورودی مقدار بخار ایجاد شده افزایش میابد  و در فشار 
ورودی 8.8Mpa درصد بخار موجود نزدیک به 2درصد است و در فشار 8.7Mpa این در صد به 

درصد می رسد پس بدیهی است .
 دبی 26400

)P)MPa
) (Q

8.8 26400

8.8۵ 26400

8.۹ 26400

۹ 26400

جدول)۵-8( فشار های ورودی مورد بررسی در دبی 26400 

با توجه به فرمول ها و موارد گفته شده مقادیرجدول)۵-8( به دست می آید.

) (26400

 Volume Rotary درصد NPSHr

)MPa(۹ 0.0002 0.2068 0.0۹۹6 41.0۳8

)MPa(8.۹ 0.0007 0.2068 0.۳2۳8 ۳0.82۳8۹

)MPa(8.8۵ 0.001448 0.20684۳ 0.7001۵4 2۵.71684

)MPa(8.8 0.0047 0.2068 2.260۳ 20.60۹78

جدول)۵-۹ ( مقادیر درصد بخار و NPSHr بدست آمده در دبی 26400
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نمودار )۵-12(درصد بخار ایجاد شده در دبی26400 به ازای فشار های مختلف

همانطور که می بینیم  درصد بخار در دبی ورودی26400 و در فشار ورودی8.8MPa نزدیک به 
2درصد است و در فشار های کمتر این درصد شاهد افزایش این درصد هستیم.

دبی8800

)P)MPa
) (Q

8.8 8800

8.8۵ 8800

8.۹ 8800

جدول )۵-10( فشار های مورد  بررسی در دبی 8800 

213

با توجه به فرمول ها و موارد گفته شده مقادیرجدول)۵-10( به دست می آید 

) (8800

 Volume Rotary درصد NPSHr

)MPa(8.۹ 0.001722 0.2068 0.8۳2۳ 2۳.18804

)MPa(8.8۵ 0.00۵201 0.20684۳ 2.۵14۳76 18.080۹۹

)MPa(8.8 0.0408۳6 0.2068 1۹.7426 12.۹7۳۹۳

جدول )۵-11( ( مقادیر درصد بخار و NPSHr بدست آمده در دبی 8800

نمودار )۵-1۳( درصد بخار ایجاد شده در دبی8800 به ازای فشار های مختلف
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نمودار )۵-12(درصد بخار ایجاد شده در دبی26400 به ازای فشار های مختلف
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همانطور که مش��خص اس��ت در فش��ار 8.8Mpa درصد بخار 20درصد می باش��د و در فش��ار 
  Mpa 8.8 8.8۵  نزدیک به 2درصد می باش��د.این اختالف درصد بخار ایجادی در فش��ارMpa

نسبت به نمودار های قبل به علت مقدار دبی خروجی می باشد.
NPSH 5-3 بررسی منحنی

همواره باید فشار و دمای ورودی سیال به پمپ مورد توجه قرار گیرد. اگر فشار مطلق در مکش 
پمپ به فش��ار بخار س��یال، نزدیک شود، پدیده حباب زایی رخ می دهد. مقدار فشاری که باید به 
فشار بخار اضافه گردد تا در سیال حبابهای بخار تشکیل شود را، عمق مکش درخواستی گویند. 
این مقدار جزو مش��خصات پمپ است و با س��رعت پمپ و دبی عبوری از پمپ متناسب است.با 
توجه به ش��کل)۵-8(برای کش��یدن این منحنی نقطه ای را در نظر می گیریم که بهترین نقطه 

باشد و در عین حال از نظر ایجاد نشدن پدیده کاویتاسیون اطمینان خاطر باالیی به ما بدهد

نمودار )۵-14(منحنی NPSH به ازای دبی های مختلف

215

5-4 نتیجه گیری
 RATE POINT با توجه به منحنی های عملکرد پمپ بدست آمده و بررسی آن ها و مقایسه با
داده شده این اطمینان حاصل شد  که مدل سازی انجام شده صحیح است و پس از اثبات صحت 
مدل سازی به بررسی پدیده CAVITATION پرداخته شد که در این بررسی ها همانطور که 
در متن بصورت کامل توضیح دادیم متوجه شدیم در فشار ورودی SUCTION کمتر از 8.8۵ 
( حجم بخار ایجاد شده در ناحیه پروانه  MPa در س��ه دبی 22000،26400 و 8800 )

پمپ بیش��تر از 2 درصد اس��ت که در ش��کل های )۵-۵( تا )۵-10( که در دبی 22000 )
( در فش��ار های ورودی مختلف از)MPa ۹.۵ تا )8.7مورد بررس��ی قرار گرفته،این افزایش 
حجم بخار را می توان دید و به این نتیجه رسیدیم که مقدار فشار ورودی به پمپ به هیچ وجه 
نباید کمتر از MPa 8.8۵ باش��د و این فش��ار را به عنوان نقطه امنی قرار دادیم تا دچار پدیده 
CAVITATION نش��ویم که بدیهی اس��ت در صورت اینکه فشار ورودی کمتر از مقدار گفته 

شده باشد قطعا دچار پدیده کاویتاسیون خواهیم شد.
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همانطور که مش��خص اس��ت در فش��ار 8.8Mpa درصد بخار 20درصد می باش��د و در فش��ار 
  Mpa 8.8 8.8۵  نزدیک به 2درصد می باش��د.این اختالف درصد بخار ایجادی در فش��ارMpa

نسبت به نمودار های قبل به علت مقدار دبی خروجی می باشد.
NPSH 5-3 بررسی منحنی

همواره باید فشار و دمای ورودی سیال به پمپ مورد توجه قرار گیرد. اگر فشار مطلق در مکش 
پمپ به فش��ار بخار س��یال، نزدیک شود، پدیده حباب زایی رخ می دهد. مقدار فشاری که باید به 
فشار بخار اضافه گردد تا در سیال حبابهای بخار تشکیل شود را، عمق مکش درخواستی گویند. 
این مقدار جزو مش��خصات پمپ است و با س��رعت پمپ و دبی عبوری از پمپ متناسب است.با 
توجه به ش��کل)۵-8(برای کش��یدن این منحنی نقطه ای را در نظر می گیریم که بهترین نقطه 

باشد و در عین حال از نظر ایجاد نشدن پدیده کاویتاسیون اطمینان خاطر باالیی به ما بدهد

نمودار )۵-14(منحنی NPSH به ازای دبی های مختلف
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5-4 نتیجه گیری
 RATE POINT با توجه به منحنی های عملکرد پمپ بدست آمده و بررسی آن ها و مقایسه با
داده شده این اطمینان حاصل شد  که مدل سازی انجام شده صحیح است و پس از اثبات صحت 
مدل سازی به بررسی پدیده CAVITATION پرداخته شد که در این بررسی ها همانطور که 
در متن بصورت کامل توضیح دادیم متوجه شدیم در فشار ورودی SUCTION کمتر از 8.8۵ 
( حجم بخار ایجاد شده در ناحیه پروانه  MPa در س��ه دبی 22000،26400 و 8800 )

پمپ بیش��تر از 2 درصد اس��ت که در ش��کل های )۵-۵( تا )۵-10( که در دبی 22000 )
( در فش��ار های ورودی مختلف از)MPa ۹.۵ تا )8.7مورد بررس��ی قرار گرفته،این افزایش 
حجم بخار را می توان دید و به این نتیجه رسیدیم که مقدار فشار ورودی به پمپ به هیچ وجه 
نباید کمتر از MPa 8.8۵ باش��د و این فش��ار را به عنوان نقطه امنی قرار دادیم تا دچار پدیده 
CAVITATION نش��ویم که بدیهی اس��ت در صورت اینکه فشار ورودی کمتر از مقدار گفته 

شده باشد قطعا دچار پدیده کاویتاسیون خواهیم شد.
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مدلسـازی و بهبود قابلیت اطمینان بخش کم فشـار سـامانه اضطراری و برنامه ریزی شـده 
خنک کنندگی مدار اولیه و خنک سازی استخر سوخت مصرفی )TH( نیروگاه اتمی بوشهر

شبیه سازی حادثه از دست رفتن جریان خنک کننده در استخر سوخت مصرفی 
MELCOR 1.8.6  و RELAP5 نیروگاه بوشهر با استفاده از کد های

سنتز و بررسی خواص نانو کامپوزیت های جدید پلي آمیدی بر پایه نفتیل دی آمین و 
کاربرد برخی از آن ها در تهیه غشاءهای اسمز معكوس

بررسی عددی و تجربی اثر پارامترهای هیدرودینامیكی بر پیشگیری از خوردگی 
شتاب یافته ناشی از جریان در اتصال T شكل

 CDF و محاسبه MLOCA مدل سازی توالی حوادث برای حادثه
در نیروگاه اتمی بوشهر

بررسی پدیدهCAVITATION بر روی RCP نیروگاه اتمی بوشهر
علی ضیغمی دکتر، غالمرضا جهان فرنیا


