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ÖZET

ABB-CE Nükleer Sistemler Firması, 1985 yılından bu yana, yeni nesil basınçlı su reaktörlerini
geliştirmektedir. ABB-CE, bu çabada, Duke Power Company'nin alt kuruluşu olan Duke Engineering Services ve
Stone Webster Engineering Şirketleri ile birlikte hareket etmiştir. Programın amacı, endüstrileşmiş ulusların temel
insani gereksinimlerini, yerleşim yerlerinin, ticari ve endüstriyel kuruluşların kullanımına yönelik güvenli, güvenilir
ve ekonomik elektrik enerjisi sağlayarak tatmin etmek için, ön-lisans almış standart bir santral tasarımını mümkün
kılmaktır. Gereksinim duyulduğunda böyle bir tasarımın hazır olabilmesi için, söz konusu tasarım, kanıtlanmış bir
teknolojiyi ve kalıcı olarak oluşturulmuş lisanslama kriterlerini temel almalıdır. Bu gerekler, doğasında evrimselliği
barındıran, ileri nükleer teknolojinin gelişmesi gereğini ortaya çıkarmaktadır. Bu durum, ABB-CE'nin gelecek
onlarca senenin getireceği gereksinimleri tatmin edeceğine inandığı, Sistem 80+ Standart Santral Tasarımı ile
sağlanmıştır. Bu bildiri Sistem 80+ tasarımının gelişimine temel teşkil etmek üzere seçilen ve hali hazırda
çalışmakta olan Sistem 80 tasarımına yapılan evrimsel iyileştirmelere odaklanacaktır.

Electric Power Research Institute (EPRİ), geleceğin İleri Hafif Sulu Reaktörleri (İHSR)'ne temel oluşturmak
üzere İHSR tasarımına yönelik gerekleri geliştirmiştir. ABB-CE ve yardımcı kuruluşlar İHSR tasarım gereklerinin
geliştirilmesi sürecine aktif olarak katılmışlardır. Sistem 80+ EPRİ gereklerine uygun olarak geliştirilmiştir ve
Evrimsel Basınçlı Su Reaktörleri içinde bu özelliğe sahip tek tasarımdır.

Sistem 80+ tasarımı halen, güvenli ve güvenilir işletme için entegre edilmiş Nükleer Ada, Türbin Adası ve
BOP'den oluşan tüm güç santralının onaylanmasına yönelik, NRC değerlendirilmesinin son aşamasındadır.
Gelişmiş güvenlik, kaza önleme ve etkisizleştirme arasındaki dengeyi sağlayan yedeklilik ve farklılık prensipleri
ile, Sistem 80+ tasarımının en önemli özelliğidir. Güvenlik Enjeksiyon ve Acil Besleme-suyu sistemleri dört
dizgeden oluşmaktadır. Korunak binası, beton bir yapı ile çevrili birbüyük çelik kaptır. Tüm nükleer ada, sismik
direnci artırmak için, ortak bir temel yapı üzerine oturtulmuştur.

Nükleer Buhar Sağlama Sistemi, artırılmış marj ve geliştirilmiş güvenilirlik özelliklerinden oluşturulmuştur.
Bu özelliklerden tipik olarak, %15 güç artışı marjı, ileri yanabilen nötron zehri, %33 daha büyük basınçlandırıcı,
buhar üretecinin ikincil tarafında %25 daha fazla su hacmi örnek olarak verilebilir. Bu özellikler Türbin Adası
içinde geçerlidir ve reaktör veya türbin kapatma gerektirmeden tam yük reddi mümkün kılınmıştır. Önemli reaktör
soğutucu sistemi iyileştirmeleri Şekil 1 ve Tablo 1'de gösterilmiştir. Yüksek teknoloji, operatör kontrolüne yönelik
olarak da kullanılmıştır. Programlanabilir mantık kontrolcüleri, süper mini-bilgisayarlar, fiber optik haberleşme,
dokunma hassasiyetli katod huzme tüpü ve ileri sinyal teknikleri tasarımı büyük ölçüde basitleştirmektedir.

Tasarım iyileştirmelerinin olumulu sonuçları, güvenlik analizinin sonuçlarında görülmektedir. Besleme-suyu
boru kırıklarında ulaşılabilen en yüksek basınç 7 bar'dan daha fazla azaltılmıştır. Küçük kırık LOCA'da
ulaşılabilen en yüksek yakıt zarfı sıcaklığı 300°C'den fazla azaltılmıştır. 25 cm çapındaki soğuk ayak kırığında
bile, dört dizgeden basınç kabına yapılan direk enjeksiyon ile, kalp her zaman 1.1 m yüksekliğinde su ile dolu
kalabilmektedir.

Ciddi kazalar önemli kalp hasarına yol açabilen kazalardır. Sistem 80+ tasarımında göz önüne alınan ciddi
kaza ile ilgili özellikler arasında, 61 m çapında 96.000 m3 hacime sahip koruma binası, ergimiş yakıtı
soğutabilmeyi ve tutabilmeyi sağlayan reaktör boşluğu, bir pasif reaktör boşluğu su basma sitemi ve hidrojen
yakıcıları sayılabilir. Koruma binasının ergime sonrası kaybını önlemek için bir güvenlik basınç azaltma sistemi
eklenmiştir.

Olasılıklı Risk Değerlendirmesi, Sistem 80+ tasarımının kalp erime olasılığının, Sistem 80 tasarımına göre,
çok azaldığını göstermiştir. Sistem 80+ tasarımı Hafif Sulu Reaktör güvenliğindeki önemli teknolojik ilerlemeleri
göstermekteir. Hem kaza önleme ham de etkisizleştirme özelliklerini göz önüne alan nükleer santral
tasarımındaki dengeli ve bütünsel yaklaşımın sonucu olarak kazaların meydana gelmesi olasılığı çok düşmüştür.
Sistem 80h+ güvenlik hedefleri Tablo 2'de verilmiştir.

SUMMARY

ABB-CE Nuclear Systems has been developing since 1985 the next generation of pressurized
water reactors for worldwide deployment. ABB-CE has been joined in this effort by Duke Engineering
& Services, Inc. a subsidiary of Duke Power Company and by Stone & Webster Engineering
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Corporation. The goal of the program is to make available a prelicensed, standardized plant design
that can satisfy a basic human need of industrialized nations, the safe, reliable and economic supply
of electricity of residential, commercial, and industrial use. To ensure that such a design is available
when needed, it must be based on proven technology and established licensing criteria. These
requirements dictate development of nuclear technology that is advanced, yet evolutionary in nature.
This has been achieved with the System 80+ Standard Plant Design which ABB-CE believes will
satisfy requirements for decades to come. This presentation will focus on the evolutionary
improvements that have been made to System 80 which is the current operating design that was
selected as the basis for developing System 80+.

The Electric Power Research Institute (EPRİ) has developed and issued the Advanced Light
Water Reactor (ALWR) requirements as the basis for future ALWR's. ABB-CE and its associates were
active participants in the development of the ALWR design requirements. System 80+ development
has been in accordance with the EPRİ requirements and System 80+ is the only Evolutionary
Pressurized Water Reactor design to these requirements

The System 80+ design currently is in the final stages of NRC review leading to certification as
a complete power plant, Nuclear Island, Turbine Island, and Balance of Plant, which are integrated for
safe and reliable operation. Improved safety is a major feature of System 80+ with redundancy and
diversity providing a prudent balance between accident prevention and mitigation. Safety Injection and
Emergency Feedwater are dedicated four-train systems. The containment structure is a large
spherical steel vessel surrounded by a cylindrical concrete shield building. The entire nuclear Island is
founded on a common basemat to provide seismic resistance.

The Nuclear Steam Supply System design has incorporated increased margin and improved
reliability. Typical of these features are a 15% overpower margin, advanced burnable poisons,
ring-forged reactor vessel, a 33% larger pessurizer and 25% more secondary inventory in the steam
generators The margin and reliability features are extended to the Turbine Island where full load
rejection is accepted without reactor or turbine trip. Principal reactor coolant system improvements are
given in Fig.1 and Table 1.

High technology focused the control complex on the human operator. Programmable logic
controllers, distributed system architecture, super mini-computers, fiber optic communications, touch
sensitive cathode ray tube and advanced signal validation tecniques greatly simplify the design.

The results of all the design improvements are evident with the results of safety analysis. Peak
pressure is reduced more than 7 bar for feedwater line breaks. For smal break LOCA's, peak fuel
cladding is reduced more than 300C. With four trains, direct vessel injection the core is under 1.1 m of
water at all times, even for a 25 cm diameter cold leg break.

A severe accident is one that involves appreciable core damage. Among the severe accident
features incorporated into System 80+ are the 61m diameter, 96,000 cubic meters free volume
containment, a reactor cavity that insures coolability and retention of molten core debris, a passive
cavity flooding system and hydrogen ignitors. A safety depressurization system is added to prevent
containment failure due to direct containment heating from high pressure core melt ejection.

Probabilistic Risk Assessment has shown that System 80+ has reduced core melt probability by
two orders of magnitude compared to System 80. System 80+ represents major advances in the
technology of LWR safety. Accidents are far less probable, the result of a balanced and integrated
approach to nuclear plant design that considers both prevention and mitigation in the appropriate
context. The System 80+ safety qoals are given in Table 2.

86



Larger Pressurizer Enhances
Transient Response Larger Secondary Feedwater Inventory in

Steam Generator Extends "Boil Dry" Time

\
Enhanced Load
Follow Capability

Increased Operating Margin

Ring Forged Vessel

Enhanced
Maintenance
Access

Increased Heat Transfer Area

Inconel 690 Tubes Used to
Inhibit Corrosion

Fig.-1 Principal Reactor Coolant System Improvements

Table-1 Improved Reactor Coolant System and Safeguards

r\
»Increased inventories
»Increased margins
»Improved materials
»4trainECCS
>4 train EFWS
• In-containment RWT
> Safety Depressurization System
»Alternate Emergency Power
Supplies

Table-2 System 80+ Safety Goals

Core Damage Frequency < 10-5 Events/Yr

Severe Accident Release < 10-6 Events / Yr for
occu rence of closes
greater than 25 Rem at
site boundary

• Protective Action Guideline < 1 Rem at site boundary
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