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یک راکتور کوچک در  SS304Lو  Zircaloy-4، SiCهای غالفخواص ترمومکانیکی بررسی 

 و انتخاب غالف مناسب با ضخامت بهینه مدوالر نوعی

 سید فرشاد یان،میری ؛*نوید ایوبیان،؛  محمد محمدزاده،

 ایهای نوین، گروه مهندسی هستهی علوم و فناوریدانشگاه اصفهان، دانشکده
 چکیده:

ها و سازيو براساس شبیه هوشمندانه انتخاب غالف بايد، غالف سوخت است. اييکي از مهمترين اجزاي راکتورهاي هسته 
محاسبات بسیار دقیق صورت پذيرد. اطمینان از کار آن داخل قلب راکتور به عنوان يک محافظ اصلي در برابر انتشار مواد پرتوزا به 

، انتخاب غالف مناسب و ضخامت SMRوري است. با توجه به توسعه نسل جديد راکتورهاي بیرون و حفاظت از سوخت بسیار ضر
اين پژوهش، اثرات تغییر ضخامت، فشار داخلي و در  آيد.بهینه آن يکي از موارد مهم در طراحي اين نوع راکتورها به شمار مي

نوع  غالف  3براي شینه تنش محیطي و کرنش بیشینه تنش محوري، بی ترمومکانیکي از قبیل بر روي پارامترهايمتوسط دماي غالف 

Zircaloy-4، SS304L و SiC در يک راکتور کوچک مدوالر (SMR ) اي ها به کمک کدهاي هستهسازيبررسي شد. شبیهنوعي
MCNPX و FRAPCON افزار و نرمABAQUS  .تابع هزينه مناسب انجام پذيرفت. در نهايت  بر اساسنیز سازي بهینهانجام گرفت

 .شد انتخاب بهینه و مناسب غالف عنوان . به/mm 7ضخامت  با SiC غالف

 سازي، بهینهABAQUS پارامترهاي ترمومکانیکي، ،SiCغالف سوخت،  کلید واژه:

 مقدمه: 

به آساني قابل درک است. موضوع ايمني و سالمتي محیط زيست ي زمین انتشار کربن و ارتباط آن با گرم شدن کره امروزه

 .]2و  1[هاي فسیلي را کمتر کرده استي از سوخترا افزايش داده و استفادهاي از راکتورهاي هستهنیاز به تولید انرژي 

اي راکتورهاي هسته .هستنداي ها و پسماندهاي هستهتولید حجم زيادي از زبالهداراي قابلیت راکتورهاي فعلي  ،با اين حال

 همهآورند. در اي را فراهم ميتر و مفیدتر از انرژي هستهاکنون در حال بررسي هستند، امکان استفاده ايمنکه هم پیشرفته

را در حجم خود  پرتوزابیشترين محصوالت شکافت  بوده ومهمترين محافظ ايمني  اي، غالف سوختراکتورهاي هسته

ي غالف بايد ماده .]4و  3[ دوط به غالف اهمیت قابل توجهي دارمواد و فرايند ساخت مربانتخاب  .]2[دارد نگه مي

هاي آبي با دماي سطح مقطع جذب نوترون پايین، مقاومت مطلوب در برابر خوردگي در محیط ار قبیلهايي ويژگيداراي 

 5[باشد  تابشي مناسب و ضريب انبساط حرارتي پايیني ذوب باال، مقاومت ضريب انتقال حرارت هدايتي باال، نقطهباال، 

اما ؛ کاربرد دارند هاي آن در دماهاي پايین )راکتورهاي تحقیقاتي(هاي آلومینیوم و آلیاژبه طور معمول، غالف .]6و 

هاي غالف. ]7[هاي توان( مطلوب هستند هاي آن در دماهاي باال )راکتورزنگ، زيرکونیوم و آلیاژهاي شامل فوالد ضدغالف

بر اساس مطالعات  شوند.هاي زيرکونیوم ساخته ميآلیاژ( از LWRsهاي راکتورهاي آب سبک )امروزي براي سوخت
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شوند. مقادير جزئي از درصد زيرکونیوم را شامل مي 99تا  97 ،امروزي LWRs هايسوخت هايانجام شده، تمام غالف

تحقیق . ]9و  8[ گردنداضافه ميسازي خواص مورد نظر و مطلوب براي بهینه Niو  Nb ،Cr ،Fe ،Snعناصر ديگر مانند 

بیشتر گسترش  2012هاي جديد و يافتن جايگزين براي آلیاژهاي زيرکونیوم بعد از حادثه فوکوشیما در سال بر روي غالف

 SiC غالف ( است.SiC) ، غالف سرامیکي کامپوزيتي سیلیکون کاربیدLWRهاي غالف مناسب ديگر براي راکتوريافت. 

به صورت عمده  SiCهاي کامپوزيتي بر پايه غالف. هاي پايه زيرکونیومي باشدتواند جايگزين مناسبي براي غالفمي

هاي باال( را و خوردگي در حین دماي کاري )دمامقاومت در برابر تخريب تابشي، جذب پارازيتي نوترون مواردي از قبیل 

که در معرض تابش قرار داراي نقطه ذوب و استحکام باالتر بوده و وقتي SiCبخشند. در مقايسه با زيرکونیوم، بهبود مي

 .گیرد، پايداري ابعادي بهتري دارد

حي به دلیل محدوديت طرا ضخامت آن است. به طور معمول تغییر در ضخامت غالف، يک پارامتر مهم در انتخاب غالف،

تر، حجم سوخت را دهد. غالف ضخیمقطر بیروني غالف، فقط حجم داخل غالف )حجم سوخت( را تحت تاثیر قرار مي

هاي اخیر، تحقیقات زيادي در مورد در سال .]10[ دهدرا افزايش ميو کاهش حجم سوخت، غناي سوخت  دادهکاهش 

هاي مختلف اثر تغییر ضخامتهاي مختلف انجام شده است. در اين تحقیق، ي غالفانتخاب ماده غالف مناسب و مقايسه

مورد  SMRدر يک راکتور نوعي خواص نوترونیکي و مکانیکي بر روي  SS304Lو  Zircaloy-4  ،SiCنوع غالف  3

براي  ABAQUS نرم افزار و FRAPCON و MCNPX هايکداز در اين تحقیق  ارزيابي و بررسي قرار گرفته است.

هدفه با سازي چندمنظور تعیین غالف مناسب با ضخامت بهینه، بهینهه است. همچنین در آخر، بهاستفاده شدسازي شبیه

 خواهد شد.انجام  MATLABافزار توسط نرمتعريف تابع هزينه مناسب 

 روش کار:

به  نیز روند انجام تحقیق .]11[ ( آورده شده است1نوعي در جدول ) SMRهاي سوخت و قلب يک راکتور ويژگي

سازي شده توسط کد راکتور شبیهاز باالي قلب  نماي(، 2شکل) ( نشان داده شده است.1صورت خالصه در شکل )

MCNP دهد.را نشان مي 
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 ]11[ نوعي SMR (: مشخصات سوخت و قلب يک راکتور1جدول )

 مقدار پارامتر مقدار پارامتر

 150 (MPa) فشار سیستم PWR نوع راکتور

 192 (cm) قطر قلب راکتور 150 (MWth) توان حرارتي

 175 (cm) ارتفاع قلب راکتور ايمیله، U𝑂2 نوع و جنس سوخت

 4/6 (mm) قطر قرص سوخت 7 )%( غناي سوخت

 کننده به قلب راکتور )دماي ورودي خنک 30 )ماه( سیکل سوخت

C°( 
290 

 320 (°C از قلب راکتور )دماي خروجي  آب سبک کنندهکندکنندهنوع خنک

 
 (: روند انجام تحقیق1شکل )

 

نوع  3براي   𝑘𝑒𝑓𝑓و   𝜌𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑠ي و محاسبه MCNPX نوعي توسط کد SMRسازي قلب يک راکتور شبیه

 غالف
 مختلف هايدر ضخامت FRAPCONتوسط کد  Zircaloy-4 سازي غالف سوختشبیه

 Zircaloy-4هاي موجود در غالف ها و کرنش، تنشي دماهاي داخلي و خارجيمحاسبه

 FRAPCON کدسنجي مدل توسط اعتبارو  ABAQUS افزارتوسط نرم Zircaloy-4سازي غالف سوخت شبیه

 موجود هايي تنشو محاسبه ABAQUSافزار نرم با SS304Lو  SiC هايسازي غالفشبیه

 سازيانجام بهینهتعريف تابع هدف و 

 مناسب با ضخامت بهینهانتخاب غالف 
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 MCNPX سازي شده به کمک کدب شبیهباالي قل (: نماي2) شکل

 Zircaloy-4را ندارد، ابتدا غالف  SS304Lو  SiCهاي سازي غالفتوانايي مدل FRAPCONبه دلیل اينکه کد 

هاي غالف ،Zircaloy-4 براي غالف ABAQUSآزمايي مدل پس از راستي. در ادامه سازي شدتوسط اين کد شبیه

SiC  وSS304L سازي شدند.افزار مدلنیز در اين نرم 

 :گرديد استفادهزير تابع هزينه  انتخاب غالف مناسب با ضخامت بهینه ازمنظور به

تنش محیطي غالف، تنش  ي اضافي قلب راکتور،کتیويتهابه ترتیب ر Wو  𝜌𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑠 ،𝜎Ɵ ،𝜎𝑧، 𝜀 در اين رابطه پارامترهاي

در  ABAQUSافزار توسط نرمها و کرنش غالف باشند. تنشو وزن غالف مي درصد کرنش غالف ،محوري غالف

EOL چنین هم اند.محاسبه شده𝑐1 ،𝑐2 ،، 𝑐3 𝑐4 و𝑐5  سازي اثرات پارامترهاي مختلف بر منظور يکسانبهضرايب وزني

ي اضافي، عکس میانگین تنش محیطي غالف، عکس کتیويتهاعکس میانگین ربرابر با هستند و به ترتیب روي تابع هزينه 

 غالف، عکس میانگین درصد کرنش غالف و عکس میانگین وزن غالف هستند. میانگین تنش محوري

  :و بحث نتايج

 ، محاسبه شده توسطSS304Lو  Zircaloy-4، SiCهاي غالف براي بر حسب ضخامترا  𝑘𝑒𝑓𝑓( تغییرات 3شکل )

يابد. مي کاهش  𝑘𝑒𝑓𝑓، مقدارهاشود، با افزايش ضخامت غالفکه مشاهده مي دهد. همانگونهنشان مي MCNPXکد 

تغیرات  به ترتیب نیز( 5( و )4شکل ) تقريبا يکسان است. SiCو  Zircaloy-4 غالف براي دو  𝑘𝑒𝑓𝑓تغییرات چنین،هم

نشان  FRAPCONتوسط کد  EOLهاي مختلف در را بر حسب ضخامت  Zircaloy-4و کرنش غالف  داخليدماي 

( 6شکل ) شود.باعث افزايش دما و کاهش مقدار کرنش مي افزايش ضخامت ،شوددهند. همانگونه که مشاهده ميمي

براي غالف را  ABAQUSافزار نرمو  FRAPCONتوسط کد  حسب فشار داخليتغییرات تنش محیطي بیشینه بر

C.F. = 
𝑐1

𝜌𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑠
+ 𝑐2. 𝜎Ɵ + 𝑐3. 𝜎𝑧 + 𝑐4. 𝜀 + 𝑐5. 𝑊                                                                (1) 
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Zircaloy-4 در ضخامتmm  4/0 هايمدل رفتار که شودمشاهده ميدهد. نشان مي FRAPCON  وABAQUS 

 .است%  10و حداکثر خطا کمتر از  بوده تقريبا يکسان

 
 SS304Lو  Zircaloy-4، SiCهاي بر حسب ضخامت براي  غالف  𝑘𝑒𝑓𝑓(: تغییرات3شکل)

 
 EOLبر حسب ضخامت در  Zircaloy-4 (: دماي متوسط غالف 4شکل)
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 EOLدر  بر حسب ضخامت Zircaloy-4 غالف  (: کرنش5شکل)

 
 FRAPCONتوسط   mm  4/0در ضخامت 4بیشینه بر حسب فشار داخلي غالف زيرکالوي  (: تنش محیطي6شکل )

 ABAQUS و

بر حسب  بیشینه و محوري محیطي تغیرات تنش سازي شدند.شبیه ABAQUSافزار دو غالف ديگر توسط نرم در ادامه

از لحاظ مکانیکي هر چه تنش کمتري به  ( نشان داده شده است.7در شکل ) EOLها در غالفهاي مختلف ضخامت

 يابد. تغییرات تنش محوري بر حسب فشار نیز به همین صورت خواهد بود.غالف وارد شود، طول عمر آن افزايش مي

شود که با افزايش ضخامت، مقدار تنش مشاهده مي گردد.ها ميها و کرنشافزايش ضخامت غالف منجر به کاهش تنش

 غالف کاهش يافته  است.  بیشینه و محوري محیطي
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 ب الف

هاي غالف هاي مختلفبیشینه بر حسب ضخامت و ب(تنش محوري  بیشینه محیطي تنشالف(  (: تغییرات7شکل)

Zircaloy-4، SiC  وSS304L  درEOL 

 ( براي.C.F( نتايج تابع هزينه )2شد. در جدول )( انجام 1، مطابق رابطه )انتخاب غالف بهینه بر اساس نوع و ضخامت

شود، آورده شده است. همانگونه که مشاهده ميهاي مختلف در ضخامت SS304Lو  Zircaloy-4، SiCهاي غالف

 دارد.مقدار کمینه را  SiCغالف 

 هاي مختلفدر ضخامت SS304Lو  Zircaloy-4، SiCهاي (: نتايج تابع هزينه براي غالف2جدول )

 4/0 5/0 6/0 7/0 8/0 9/0 1 1/1 2/1 (mmضخامت غالف )

Cost 

Function 

Zircaloy-

4 
457/6 843/5 158/5 347/5 258/5 351/5 435/5 853/5 828/5 

SS304L 513/5 240/5 186/5 300/5 502/5 840/5 314/6 977/6 911/7 

SiC 071/4 810/3 671/3 583/3 616/3 620/3 776/3 752/3 785/3 

  گیري:نتیجه

بررسي شدند. مشاهده شد افزايش  SMRغالف مختلف در يک راکتور نوعي  3ضخامت براي  اتدر اين تحقیق، تغییر

و دهد؛ تر، حجم سوخت را کاهش ميغالف ضخیم شود.ميدر آن  هاو کرنش هاضخامت غالف منجر به کاهش تنش

 بنابراين،تا مقدار کل ماده شکافا در حجم کاهش يافته حفظ شود.  دهدرا افزايش ميغناي سوخت باالتر  اين امر نیاز به

 سازيپس از بهینهدر نهايت ه شود. در نظر گرفت بايد اثر آن بر روي حجم سوخت و غالف نیزبراي تعیین غالف مناسب 

 ان غالف مناسب و بهینه انتخاب شد.به عنو mm  7/0با ضخامت SiC، غالف به کمک تابع هزينه مناسب
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