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 چکيده

تواند فلز یا سوورامیب تا،وود،  ماده زمینه که می(، ذرات سووو   در تسووتری از Dispersion Fuelsهای نوع پراکنده )در سووو  

در تمامی راکتورها تعیین توزیع دما جه  در کل،  رود.  میگیرند. این نوع سووو   تیشووتر در راکتورهای تاتیتاتی ته کار  میقرار

ترای تررسوی  در کار حاضور، انتتال حرارت مناسو،، اممینان از ایمنی و مراحی مواد و سوا تار سوو   تسویار حاهز اهمی  اسو .

معادالت انتتال حرارت ذرات سوو  ، فلز زمینه و الف  ته رو   اثرات ذرات سوو   و فلز زمینه تر روی کارکرد حرارتی سوو  ،

،  RVEتوزیع دما در این نوع سوو   تا درنررگرفتن یب المان دقیق جه  تعیین ANSYS المان مادود تا اسوتفاده از نرم افزار 

ترای مصور   حاصول، نشوان دهنده اهمی  درنرر گرفتن تورم ذرات سوو   در مااسووه توزیع دمایی اسو  و    . نتایجحل می گردد

کار حاضور   نتایج،  را نشوان می دهد. ته عفوه، تا متایسوه انجام ،وده مشواهده می گرددکلوین  درجه  6ا تف  دمایی   U%30سوو   

  دارد. وتی  سایر متاالت مطاتت  نتایج    تا

   .ANSYS انتتال حرارت، رو  المان مادود، نرم افزار ، نوع پراکنده ایسو   هسته  کلمات کليدی:

 

Study on the heat transfer performance of dispersion nuclear fuel plate 

B. Roostaii 

Nuclear reactor and safety School, Nuclear Science and Technology Research Institute, P.O.Box: 14395-836, 

Tehran-Iran. 

Abstract 

Fuel particles in dispersion fuels are placed in metal or ceramic matrix. Dispersion fuels are mostly 

used in research reactors.In general, in all reactors, determining of the temperature distribution for 

proper heat transfer, ensuring the safety and design of fuel materials and structure is very 

important. In the present work, to study the effects of fuel particles and matix metal on the thermal 

performance of the fuel, the heat transfer equations of fuel particles, metal matrix and clad are 

solved by finite element method using ANSYS software to determine the exact temperature 

distribution in this type of fuel by considering an RVE element. The results show the importance 

of considering the swelling of fuel particles in calculating of the temperature distribution and for 

fuel burnup, 30% shows a temperature difference of 6 degrees. In addition, the comparison shows 

that the results of the present work are in good agreement with the results of other articles. 
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 مقدمه .1

کند. در تسویاری از موارد، مهندسوان یب تازی میی حرارتی نتش مهمی در مراحی تسویاری از کارتردهای مهندسوی  هاسوازی،وویه

ی  هایا انتواض  هااز انوسوا   هاکنند )که این تنشمیتالیل حرارتی را همراه تا یب تالیل تنش ترای مااسووه تنش حرارتی دنوال  

 حرارتی پدید آمده اس (. 

ی  هاتوان دماها، گرادیانمییا تاتش   همرف   ،شتا یب تالیل حرارتی پایا تا اسووتفاده از مرق ملتلا انتتال حرارت همنون رسووان

ی حرارتی نامتغیر تا زمان ایجاد ،ووده اسوو  در یب هارا که توسووب تارگراری  ی جریان حرارتی و ،ووارهای حرارتیهاحرارتی، نرخ

ی تولید هانرخ ،حرارتی، ،وارهای حرارتیانتتال ی  ها، تاتش، نرخها،وامل همرفتی  هاهد ، مااسووه نمود. تعیوی از این تارگراری

تواند  طی یا تا  وا  مواد واتسوته میتا،ود. عفوه تر این یب تالیل حرارتی تا  وا  مواد ثات ،  میحرارت و مرزهای دما ثات   

  تا،ووود. میکند درنتیجه این تالیل معموال الیر  طی میته دما، الیر  طی تا،وود. نون  وا  حرارتی تیشووتر مواد تا دما تغییر 

کودهوای  و نیز تسووویواری از   ...و    ANSYS  ،ABAQUSنرم افزارهوای ا تف  ماودود یوا الموان ماودود تجواری همواننود  تسووویواری از 

مکوانیکی انجوام -الیره، تالیول حرارتی و یوا تالیول حرارتی  و  FRAPCON  ،DART  ،TRANSURANUSنریر    ایهسوووتوه

اموا کمتر توه ،  [4و3]  صوووورت گرفتوه اسووو  ایمیلوهی هواتالیول حرارتی سوووو و   راتطوه توا  تسووویواری در  کوارهوای  .[2و1]  دهنودمی

 .[6و5] اس پردا ته ،ده  ایی نوع صفاههاسو  

ها،  آن هیهتکشوور و عدم امکان  دا ل درها سوو   زسوا تاریرفتار و ر یتررسو ی جه اهسوته  یته عل  در دسوتر  نوودن کدها

 توجه اس .  انیو ،ا  یحاهز اهم اریسازد تس  یمرسوم را ممکن م یتجار یکه کارترد نرم افزارها  ییهارو استفاده از 

از فلز زمینه قرار دارد،    ایاز نوع پراکنده که در آن ذرات سوو   در ،ووکه  ایسوو   صوفاه[  6و5مشواته مراجع ]،  این متالهدر 

ترای هدای  حرارتی  ی  هامدل و ،ورایب مرزی ، تعیینپس از تعیین یب مدل هندسوی ترای المان سوو  درنررگرفته ،وده اسو . 

و زیرکالوی، در   2UOدلیل انتلاب ،وود.  میر المان سوو   مااسووه توزیع دما د ، فلز زمینه و الف  زیرکالوی،2UOذرات سوو    

توان از این رو  مااسووواتی ترای سووایر  میاین مواد ترای انجام مااسوووات اسوو . اما در کل   مفعات مورد نیازدسووتر  تودن ا

 و مواد ملتلا الف  استفاده نمود. هاسو  

 روش کار 1

 در حالت پایدار   رسانشانتقال حرارت  1.1

(  2) و(  1توان ته ترتی، ته صووورت معادالت )میو الف     زمینهترای سووو  ، فلز    انتتال حرارت رسووانش در حال  پایدار  معادله

 نو، :

 ∇. (KP(T)∇T) + q̇ = 0   (1     )                                                                                               

 ∇. (Km or c(T)∇T) = 0                                                                                                 (2)       

توه   Kc(T)و    KP(T)  ،Km(T)  نرخ تولیود حرارت در واحود حجو و  W/m  q̇)3(دموا و    T(K)هودایو  حرارتی،    K(W/mK)  کوه

 .[5] و الف  اس  زمینهترتی، هدای  حرارتی سو  ، فلز 

نرخ تولید حرارت  ،  و الف  فلززمینه ،ای  حرارتی ذرات سوو  ،ورایب مرزی، هدتایسو   می ترای تعیین توزیع دمایی المان سوو  

 تعیین گردد. و تورم نا،ی از تاتش دهی ذرات سو   ذرات سو  
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 و شرایط مرزی مدل هندسی المان سوخت 1.2

انرژی گرمایی تولیدی ته مور عمده از سوطو  تاالیی و   ،مول و عرض آن نسوو  تهصوفاه سوو    تسویار کونب  ضولام ته عل   

  پراکنده ،وود. در نتیجه سوطو  تاالیی و پایینی مهمترین مرزهای سوو    می نب کننده منتتل آب پایینی صوفاه سوو   ته 

تا،ود   ایسوازی ته گونهمدلتایسو  میترای تررسوی اثرات ذرات سوو   و فلز زمینه روی کارکرد حرارتی سوو  ، . اسو   ایصوفاه

  1توان دانش مکانیب متیا  مزو میی ذرات، ها. ته دلیل مشواته  سوو   پراکنده تا کامزوزی گیردرا درتر ریز سوا تار سوو    که 

ی ذرات، رو  هادر مدل سازی کامزوزی  ته کار ترد. هاوان مرجع ترای این سو  را ته عن  2ی تتوی  ،ده تا ذراتهادر کامزوزی 

RVE3    ذرات سووو   ته مور متناوب در امتداد مول و عرض  ،ووود. تا فرض اینکه میته مور معمول مورد قوول توده و اسووتفاده

انتلاب ،وده،   RVEدر نرر گرف  که در آن  1،وکلتلصوو  همانند    RVEتوان یب مدل  میصوفاه سوو   توزیع ،وده اسو ،  

ترای دارای اندازه تکرار ،وونده )در متیا  مزو( در جه  مول و عرض و اندازه واقعی )در متیا  ماکرو( در جه  ضولام  اسو . 

 ب نیده ،ده اس .1،ود ذرات کروی سو   ته صورت ،کلمیسازی فرض ادهس

1، ته صوورت  RVEمااسووات، مدل المان مادود مطاتق تا تتارن موجود در مدل    ترای افزایش سورع 

8
. پ(1)،وکل  ،وودمیانتلاب   

Zصوفاه   = Z، صوفاه میانی صوفاه سوو   و 0 = H سوط   ارجی صوفاه سوو   اسو  که در تما  تا آب  نب کننده  ⁄2

X. تا توجه ته اینکه صوفاات  تا،ودمی = 0    ،X = a 2⁄ ،Y = 0  ،Y = a Zو   ⁄2 = دارای تتارن هسوتند تاید ،ور  مرزی تی    0

 𝑘−دررو روی آنها ته صوووورت
𝜕𝑇

𝜕𝑛
= Zاعمال ،وووود. صوووفاه      0 = H مرز جاتجایی اسووو  که این ،ووور  مرزی تا معادله   ⁄2

−𝑘
𝜕𝑇

𝜕𝑛
= ℎ(𝑇 − 𝑇𝑓)   که گردد.  میتیانh  ضوری، انتتال حرارت وfT   دمای آب  نب کننده اسو  وn  تیرونی   راسوتای عمودی

همننین دماها و ،وارهای حرارتی در امتداد تردار عمود تر مرز مشوترف فلز زمینه و الف  و نیز   [.5]  دهدمیسوط  مرزی را نشوان  

 در امتداد تردار عمود تر مرز مشترف سو   و فلز زمینه پیوسته اس . 

 نرخ تولید حرارت در ذرات سوخت 1.3

 MeV 200گرفتن اینکه از هر ،وکاف    تا،ود، تا درنررمیمیزان تولید حرارت در واحد حجو ذرات سوو   مطاتق تا نرخ ،وکاف   

  s3J/m، را تر حسو،    q̇pتوان نرخ تولید حرارت در ذره سوو  ،  میاسو ،    J19-10×1eV=1.602   ،وود ومیانرژی گرمایی آزاد 

(3W/m)  را تا اسووتفاده از معادالت  q̇p = c. ḟ    وc = 3.204 × متدار انرژی گرمایی تولید  cمااسوووه نمود. که در آن    10−11

(  s3fission/mدهد )مینرخ ،کاف  ذرات سو   در واحد زمان و حجو نشان   ḟتا،د،  می  J/fission،ده در هر ،کاف  تر حس،  

[5]  . 

 ذرات سوخت و غالف یحرارت تی مدل هدا  1.4

[ پیشوونهاد ،وود که 7و همکاران ]  Lucutaتوسووب ،  2UOترای هدای  حرارتی سووو   تاتش دیده    معمول و پرکارترد  یب مدل

 ( ذکر ،ده اس .7( تا )4که در معادالت ) ( ،امل ،ش جمله اس 3مطاتق معادله )

𝑘𝐿𝑢𝑐𝑢𝑡𝑎 (
𝑊

𝑚𝐾
) = 𝑘0𝜅𝑆𝜅𝑃𝜅𝑅𝐷𝜅𝐷𝑃𝜅𝑃𝑃                                                                                       (3)     

𝑘0 (
𝑊

𝑚𝐾
) =

1

0.0375+2.165×10−4𝑇(𝐾)
+

4.715×109

𝑇2(𝐾)
𝑒𝑥𝑝 (−

16361

𝑇(𝐾)
),                                                       (4)  

𝜅𝑅𝐷 = 1 −
0.2

1+𝑒𝑥𝑝(
(𝑇(𝐾)−900)

80
)
                                                                                                      (5)  

 

 

 
1 Meso-mechanics  
2 Particle-reinforced composite 
3 Representative Volume Element 
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𝜅𝐷𝑃 = (
1.09

𝐵𝑢3.265 +
.0643

√𝐵𝑢(%)
√𝑇(𝐾))  𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (

1
1.09

𝐵𝑢(%)3.265+
.0643

√𝐵𝑢(%)
√𝑇(𝐾)

)   (6)                                          

𝜅𝑃𝑃 = 1 +
0.019𝐵𝑢(%)

(3−0.019𝐵𝑢(%))
 

1

1+𝑒𝑥𝑝(−
𝑇(𝐾)−1200

100
)
,                                                                             (7)  

 

k0   2هدای  حرارتی سوو   تازهUO  اسو .  نگالی نرری  %100درκS    ته اثر انارا  از اسوتوکیومتری مرتوب اسو  و تا  ،ورایب

κSکارکرد عادی راکتور،  = 1 .κP  [  7دهد و مطاتق تا مرجع ]تعنوان ضوری، تلللل، اثر تلللل روی هدای  حرارتی را نشوان می

𝜅𝑃تراتر تا   =
1−𝑃

1+(𝜎−1)𝑃
σروی های کضوری، ،وکل تلللل اسو  )ترای تلللل σ( و  p=0.05کسور تلللل) Pاسو  که    = 1.5 .)  

κRD [.  7گردد ]ته اثر آسووی، تاتشووی و افزایش عیوب ،وووکه و متعاقوا کاهش هدای  حرارتی ترمیκDP   اثر ماصوووالت ،ووکاف

 اثر ماصوالت ،کاف  رسوب کرده در سو   اس .  κPPمالول در سو   و 

 
1، پ( مدل سازی ته صورت RVEسو   نوع پراکنده، ب( استلراج سلول  ایالا( هندسه صفاه  .1،کل

8
 

 

 [.5]دما اس  T(K)که در آن گردد  ( توصیا می8تا معادله ) زیرکالوی هدای  حرارتی

𝐾𝑍𝑟 = 7.51 + 2.09 × 10−2𝑇 − 1.45 × 10−5𝑇2 + 7.67 × 10−9𝑇3                                              (8)  

   2UOروابط تورم سوخت  1.5

)( ،وامل سوه تلش تورم حواب گاز  9تورم ذرات سوو   تا  تاتش مطاتق معادله )  راتطه
∆𝑉

𝑉
)

𝑔𝑠

  ،وکاف    ، تورم ماصووالت جامد

((
∆𝑉

𝑉
)

𝑠𝑠
= ) 1( و نگال ،دن3fission/m 2610ته ازای هر     0.0025

∆𝑉

𝑉
)

𝑑𝑠

 [. 5اس ] 

(
∆𝑉

𝑉
)

𝑇𝑂𝑇
= (

∆𝑉

𝑉
)

𝑔𝑠
+ (

∆𝑉

𝑉
)

𝑠𝑠
+ (

∆𝑉

𝑉
)

𝑑𝑠
                                                                                  (9)  

(
∆𝑉

𝑉
)

𝑔𝑠
= 4.396 × 102 𝑒𝑥𝑝 (−

1.645 ×104

𝑇(𝐾)−100
)   / 1026  

𝑓𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛

𝑚3                                                     (10)  

(
∆𝑉

𝑉
)

𝑑𝑠

= −0.6 × [0.01420(1 − 𝑒𝑥𝑝(−6.7943. 𝐵𝑈)) + 0.00793(1 − 𝑒𝑥𝑝(−1.1434. 𝐵𝑈))]  (11)    

 
1 Densification  
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BU(MWd/kg U2)  . ((  11( الی )9،ایان ذکر اس  رواتب تجرتی ذکر ،ده ترای تورم ذرات سو   )رواتب )  مصر  سو   اس

اصوال تورم سو   ته میزان مصر  سو  ، دما و ترکی، و  وا  مکانیکی و فیزیکی ماده    فتب تاتع دما و مصر  سو   هستند.

 سو   مرتوب اس . 

 تحلیل حرارتی  1.6

در کار حاضر ته منرور تعیین توزیع دما در المان سو  ، حل معادالت انتتال حرارت ذرات سو  ، فلز زمینه و الف  ته رو       

 اس . انجام ،ده  ANSYS ر المان مادود تا استفاده از نرم افزا

  و ضوولام  الف  ته ترتی، تراتر تا   ،ووامل ،ووعاع ذرات سووو  ، ضوولام  گو،وو  سووو   ب1،ووکلدر   RVEاتعاد مدل  

5 × 10−5m   ،6.25 × 10−4m   4و × 10−4m   اسوو (H=clad+meat+clad)   اسوو . %20. کسوور حجمی ذرات سووو 

2، اسو  که ته ترتی، fT، و دمای آب  نب کننده  hضوری، انتتال حرارت   × 104W/m2   573و K   و نرخ تولید حرارت تراتر تا

3.204 × 109W/m3 . فرض ،ده اس 

( نشوان  Path)توان توزیع دما در امتداد مسویر می(، آنگاه  پ1،وکل[ تدون الف  درنرر گرفته ،وود )6و    5، همانند مرجع ]مدلاگر

)در راسوتای ضولام  و تا در  که در آن توزیع دمایی المان سوو   نمود  مااسووه و رسوو ب2،وکلرا نریر   پ1داده ،وده در ،وکل

تدون درنرر  U %30  و  U %3مصوور  سووو    در   پ( 1ذره سووو   و فلز ،وووکه ماتین آن مطاتق ،ووکل  5/4نرر گرفتن تعداد  

رسوو ،وده اسو .   hو نیز تغییر در ضوری، انتتال حرارت  تورم ذرات سوو    درنرر گرفتن   ر دیگر تاتا گرفتن تورم ذرات سوو   و

دمایی المان توزیع در  نندانی ا تف   در مااسووات لاا  نشوود،در حالتی که تورم ذرات سوو      ،وودمیهمان مور که مشواهده  

تاال که متدار تورم ذرات  هایگردد اما ترای مصور  سوو  ، مشواهده نمیU %30و    U %3درنرر گرفته ،وده تین مصور  سوو    

تا،ود. مفحره ، قاتل مشواهده می2تایسو  درنرر گرفته ،وود. این موضووع در منانی سووم ،وکلسوو   قاتل مفحره اسو  می

درجوه توا هو  6، تودون درنرر گرفتن تورم ذرات سوووو و  و توا درنرر گرفتن آن حودود  U  %30گردد کوه تیشوووینوه دموای منانی  می

تواند تاعث و یو ،ودن انتتال حرارت در نین تورم ذرات سوو   و افزایش ضولام  صوفاه سوو   میا تف  دمایی دارد. همن

و کاهش آن ،وود ته موری که تیشوینه دما را در منانی توزیع   hمرز جاتجایی صوفاه سوو   و تغییر در ضوری، انتتال حرارت  

در منانی سووم  K2W/m410×2از   hدر آن متدار   دمای المان، افزایش دهد. این مورد در منانی نهارم قاتل مشواهده اسو  که

 ای را ته وجود آورده اس .     درجه8در منانی نهارم رسیده اس  و ا تف  دمایی   K2W/m410×5/1ته 

و    U5%های  اثر تغییر نگالی توان تر توزیع دمایی المان سو   تا لاا  نمودن تورم ذرات سو   در مصر  سو     3در ،کل  

U10% یاتد.  گردد تا افزایش توان در واحد حجو، دما نیز افزایش مینمایش داده ،ده اس . همانطور که مفحره می 

های  زیع دمای المان سو   تا لاا  نمودن تورم ذرات سو   در مصر  سو   اثر تغییرات ضری، انتتال حرارت تر تو  4در ،کل  

U5%  وU10% یاتد. نمایش داده ،ده اس . مطاتق تا انترار تا کاهش متدار ضری، انتتال حرارت متدار دما افزایش می 
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 ب                                                          الا 

 در کار حاضر مااسوه ،ده[ و ب(  متادیر  5] ذرات سو   تر توزیع دمایی المان سو   الا( نتایج مرجعاثر تورم  .2،کل

 . U10%و  U5%های . اثر تغییرات نگالی توان تر توزیع دمای المان سو   در مصر  سو   3،کل

 

 .U10%و  U5%تر توزیع دمای المان سو   در مصر  سو   های  ضری، انتتال حرارت. اثر تغییرات 4،کل
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 نتيجه گيری 2

)،ووامل ذرات سووو   و فاز زمینه ته صووورت  نوع پراکنده    ایدر این کار جه  تررسووی رفتار حرارتی ریزسووا تار سووو   صووفاه

اسوووتفاده گردید. اثر   ANSYSدرنررگرفته ،وووده، از کد المان مادود   RVEو تعیین دقیق توزیع دمایی تر روی المان جداگانه(  

تر روی توزیع  hی تاال تا اسوتفاده از رواتب تورمی موجود و نیز تغییر ضوری، انتتال حرارت  هاتورم ذرات سوو   در مصور  سوو  

  ایدرجه6، ا تف  دمایی  U %30. مشوولش ،وود، تا درنرر گرفتن تورم ذرات سووو   در مصوور  سووو    دمایی تررسووی گردید

 تا کارهای مشاته متایسه ،د که مطاتت   وتی مشاهده گردید.    حاصلنتایج  ،ود. در نهای   میحاصل 
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