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چکیده:
خزش عبارتست از تغییر شکل پیوسته در موادی که تحت اثر تنش در دمای باال و یا تابش قرار دارند .با توجه به شرایط به وجود
آمدن خزش در ماده و شرایط موجود در راکتور ،در سوخت و غالف شاهد خزش خواهیم بود .وجود سوخت غیراستوکیومتریک
بر میزان نرخ خزش تأثیر گذار است که این پدیده بر پهنای گپ و زمان بسته شدن آن تأثیر خواهد گذاشت .با درنظر گرفتن خزش
سوخت ،برخورد سوخت و غالف زودتر اتفاق می افتد .همچنین با هایپر استوکیومتری بودن سوخت و افزایش مقدار

 xدر UO2+x

خواص سوخت تغییر کرده و زمان برخورد سوخت و غالف را تغییر میدهد که این مقاله به بررسی اثر این پدیده در فرسایش
سوخت و زمان تماس خواهد پرداخت.
کلمات کلیدی :میله سوخت ،تورم سوخت ،تراکم سوخت ،خزش سوخت ،سوخت هایپر استوکیومتری
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Numerical study of hyper stoichiometric (UO2+x) fuel creep in fuel-clad
interaction of AP1000
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Abstract:
Creep is a continuous deformation in materials that are exposed to high temperature or radiation stress. Due to the
conditions of creep in the material and the conditions in the reactor, the hyperstoichiometric creep could be seen in
the fuel and clad. This phenomenon will affect the gap with and the time of its closing. Considering the fuel creep, fuel
and cladding mechanical interaction (PCMI) will occur sooner. Also, with fuel's hyper-stoichiometry and the increase
of x in UO2 + x , fuel properties as well as the time of fuel and clad contact will be changed. The burn-up of fuel and
contact time will be investigated in this paper.
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مقدمه:
سوخت هستهای با محیطهای گرمامکانیکی شدیدی مواجه است .پاسخ مکانیکی آن عمیقا تحت تأثیر یک میکرواستراکچر
ناهمگن قرار گرفته و به طور ذاتی وابسته به دما و سطح تنش است .توانایی شبیه سازی مناسب این میکرواستراکچرها
برای دستیابی به پاسخ ماکروسکوپی مرتبط با این محیطها برای پیشبینی عملکرد مکانیکی و گذرای سوخت حیاتی
Microstructure
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میباشد] .[1در ادامه برخی از مواردی را که در حال حاضر در حال بررسی هستند و یا نیاز است که مدل سازی شوند،
آورده شده است:
تأثیر اندازه دانه سوخت :برای تنشهای کمتر از 𝑡𝜎 ،به طور کلی پذیرفته شده است که نرخ خزش به طور معکوس متناسب
با مربع اندازه دانه است]2و3و .[4در مقابل ،برای تنشهای باال ،مطالعه انجام شده توسط بورتون1و همکاران ] ،[2افزایش
میزان خزش را با افزایش اندازه دانه نشان میدهد.
• تأثیر تراکم :مطالعات] [4نشان میدهد که میزان خزش در اثر افزایش تخلخل افزایش مییابد .با این حال ،اثر شکل منافذ
و همچنین تخلخل داخلی و داخل دانهای خود را بهبود می بخشد ،هنوز رتبه دهی نشده است و این پارامترها در مدلهای
خزش که در حال حاضر استفاده میشوند ،درنظر گرفته نمیشود.
• اثر تابش :مطالعات ]5و [6نشان میدهند که خزش در دمای پایین ( 800-700درجه سانتیگراد) به دلیل تابش بوجود
میآید .با این حال ،پدیده های فیزیکی میکروسکوپی پشت این رفتار هنوز کامال درک نشده اند .نشان داده شده است که
اگر تابش با یونهای سنگین افزایش یابد ،خزش کاهش مییابد].[7

• اثر تابش -محصوالت شکافت :محصوالت شکافت به عنوان رسوب و یا گازهای خروجی باعث کاهش خزش سوخت
میشود ].[8

عملکرد خزش به نوعی انرژی فعال سازی وابسته است .این انرژی یک عملکرد از نسبت  O/Uسوخت است .اگر همه
خواص دیگر ثابت باشند ،افزایش نسبت  O/Uباعث افزایش خزش میشود .همچنین غیراستوکیومتری بودن سوخت بر
روی ضریب هدایت حرارت سوخت نیز تأثیر میگذارد .برای مقدار  xو ضریب هدایت حرارتی سوخت در حالت UO2+x

از دادههای تجربی استفاده شدهاست ].[9

روش کار:
برای پیش بینی عملکرد میله سوخت ،کد نوشته شده دارای دو بخش تحلیل حرارتی و مکانیکی میباشد که انجام این دو
تحلیل به یکدیگر وابسته بوده و میبایست به طور همزمان انجام شوند.

تحلیل حرارتی:
در قسمت تحلیلحرارتی با توجه به میزان نرخ تولید حرارت خطی ابتدا دمای توده سیال خنککننده در راستای طولی
میله سوخت محاسبه می شود و پس از آن دمای سطح غالف ،با درنظر گرفتن الیه اکسید روی سطح غالف محاسبه شده

1

Burton

2

پ نج م
بیست و ین کنفرانس هستهای اریان

ن
 ۱و  ۲اسفندماه  -۱۳۹۷دا ش گاه آزاد اسالمی (واحد بوشهر)
است .پس از آن توزیع دمای درون غالف ،ضریب انتقال حرارتی گاز درون میله سوخت و درپایان توزیع دما درون
سوخت محاسبه میشود .روابط مورد استفاده قرارگرفته برای این قسمت از محاسبات ،از مراجع ]10و [11میباشند.
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در رابطهی باال 𝑏𝑇 دمای سیال 𝑞 ′′ ،نرخ تولید حرارت سطحی میله سوخت 𝑇𝑖𝑛 ،دمای سیال ورودی z ،طول میله
سوخت G ،دبی جرمی سیال و 𝑒𝐷 قطر هیدرولیکی سیال میباشد.
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در رابطهی باال 𝑓𝑇 دمای سوخت r ،شعاع سوخت 𝑞 ′′′ ،نرخ تولید حرارت حجمی و 𝑓𝑘 ضریب انتقال حرارت سوخت
میباشد .مدل مورد استفاده برای ضریب انتقال حرارت سوخت در این برنامه مدل ارائه شده توسط الکوتا1است که توسط
اغلب کدهای هستهای( از قبیل FRAPCONو  )...مورد استفاده قرار میگیرد.
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تحلیل مکانیکی:
در تحلیل مکانیکی با استفاده از معادالت تعادل و قانون هوک و معادله همسازی کرنش و قراردادن این روابط در یکدیگر
میتوان جابجایی ناشی از انبساط حرارتی و تنش و کرنشهای سوخت و غالف را در راستای شعاعی ،زاویه ای و طولی
محاسبه کرد .برای محاسبهی کرنش تراکمی سوخت که در ابتدای شرایطکاری به دلیل سینترینگ مجدد سوخت بوجود
میآید از مدل  Escoreاستفاده شدهاست] .[12همچنین برای محاسبهی تورم ناشی از پارههای شکافت نیز ازروابط تجربی
استفاده میشود ].[13
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خزش سوخت از معادله نوشته شده در  Frapconاستفاده شده است.
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̇𝜀  :نرخ خزش ( )𝑠 −1
1.6547×107
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= 𝑡𝜎

𝑡𝜎 :تنش بر حسب پاسکال
 :Gاندازه ذره بر حسب میکرومتر (که در اینجا ما مقدار آن را  13میکرومتر درنظر گرفتهایم).
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 :Dچگالی
عملکرد خزش به نوعی انرژی فعال سازی وابسته است .این انرژی یک عملکرد از نسبت  O/Mسوخت است .اگر همه
خواص دیگر ثابت باشند ،افزایش نسبت  O/Mباعث افزایش خزش میشود.
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سایر پارامترها به صورت زیر تعریف شدهاند.
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نتایج:
ابتدا نتایج بدست آمده از کد نوشته شده ،با نتایج مربوط به راکتور AP1000که بوسیله ی کد FROBAمحاسبه شده و در
مقالهی هانگ ژینگ ] [14آورده شده ،مقایسه شدهاست .دلیل اینکه در کد  FROBAاثر خزش سوخت اعمال نشده بود،
از خزش سوخت صرفنظر شده و پس از بررسی نتایج به تحلیل اثر خزش سوخت بر روی زمان از بین رفتن گپ پرداخته
شدهاست.
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جدول ( )1ورودی برنامه برای راکتور [14] AP1000
مقدار

پارامتر

188 w/cm

نرخ تولید حرارت خطی

3258 kg s-1 m-2

دبی سیال خنک کننده

15.51 MPa

فشار سیال خنک کننده

279.7 o C

دمای ورودی سیال خنک کننده

2.5 MPa

فشار اولیه گاز درون میله سوخت

4.27 m

طول میله سوخت

1.3 cm

گام میله های سوخت

95.5% Theoretical

چگالی سوخت

1% of theoretical density

ماکزیمم تراکم سوخت

85 μ m

پهنای گپ

0.95cm

قطر غالف سوخت

شکل ( )3نمودار پهنای گپ
ابتدا قرص سوخت به دلیل از بین رفتن تخلخلهای موجود در سوخت فشرده می شود و این تراکم موجب افزایش گپ
مابین سوخت و غالف و افزایش دمای سوخت میشود .سپس با از بین رفتن اثر تراکم و افزایش مقدار پارههای شکافت
و گازهای آزاد شده ،شاهد اثر تورم سوخت خواهیم بود .کد  FROBAزمان بسته شدن گپ ما بین سوخت و غالف را
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در فرسایش سوخت  16.3 MWday/kgUتخمین می زند و برای برنامه نوشته شده در مقاله این مقدار MWday/kgU

 16.5میباشد که بر همین اساس میزان خطا  1.22درصد میباشد.

شکل( )4نمودار گپ با درنظر گرفتن خزش و بدون درنظر گرفتن خزش
با درنظر گرفتن خزش سوخت ،لحظه ی برخورد سوخت و غالف زودتر اتفاق میافتد .اما ماکزیمم اندازه گپ را به
مقدار13.4درصد کوچکتر می کند که این اتفاق به دلیل وابستگی خزش سوخت به دما است و اینکه در دماهای باال خزش
مقدار بیشتری دارد.

شکل( )6نمودار دمای مرکز سوخت

شکل( )5نمودار ضریب هدایت حرارتی سوخت
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شکل( )7نمودار تغییرات گپ بین سوخت و غالف
افزایش مقدار  xدر  UO2+xموجب کاهش ضریب هدایت حرارتی سوخت و به موجب آن افزایش دمای مرکز سوخت
میشود .همچنین با افزایش دمای سوخت ،تورم و تراکم سوخت و همچنین مقدار گازهای آزاد شده در سوخت افزایش
می یابند و موجب کاهش ماکزیمم مقدار گپ شده و در نهایت برخورد غالف و سوخت زودتر اتفاق میافتد.
جدول شماره( )2تأثیر درصد استوکیومتری بودن سوخت در راکتور AP1000
برخورد سوخت و غالف

بیشترین مقدار گپ بین سوخت و غالف

بیشترین دمای مرکز سوخت

𝒚𝒂𝒅𝑾𝑴
(
)
𝑼𝒈𝒌
16.2
16
15.9
15.8

))m

() K

0.5073 × 10−4
0.4918 × 10−4
0.4747 × 10−4
0.4557 × 10−4

1382.4
1390.9
1400.2
1410.6

سوخت

𝑈𝑂2
0.95𝑈𝑂2 + 0.05𝑈𝑂2.104
0.9𝑈𝑂2 + 0.1𝑈𝑂2.104
0.85𝑈𝑂2 + 0.15𝑈𝑂2.104

بحث و نتیجه گیری:
طبق نتایج بدست آمده ،مشاهده شد که با درنظر گرفتن خزش سوخت ،برخورد سوخت و غالف زودتر اتفاق میافتد و
همچنین مقدار ماکزیمم گپ بین سوخت و غالف به مقدار  13.4درصد کاهش مییابد .همچنین مشاهده شد که با افزایش
درصد هایپر استوکیومتری بودن سوخت و همچنین افزایش مقدار  xدر  ، UO2+xمقدار ضریب هدایت حرارتی سوخت
کاهش مییابد و موجب افزایش دمای مرکز سوخت و افزایش خزش سوخت میشود .در اثر افزایش دمای سوخت پدیده
های بسیاری در سوخت بوجود می آیند از جمله تشکیل ترک در سوخت،جابجا شدن قرص های سوخت ،افزایش تورم
7
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ن
) دا ش گاه آزاد اسالمی (واحد بوشهر-۱۳۹۷  اسفندماه۲  و۱
 افزایش تنش و کرنشهای بوجود آمده در سوخت و همچنین موجب کاهش ماکزیمم اندازه گپ بین،و تراکم سوخت
.سوخت و غالف میشود و درنهایت موجب میشود که برخورد سوخت و غالف زودتر اتفاق بیفتد

:مراجع
[1] Naumenko, K., ed.(2007). "Modeling of Creep for Structural Analysis". ed. V.I. Babitsky, Springer.
[2] Burton, B., G.L. Reynolds, J.P. Barnes (1973), “The influence of grain size on the creep of uranium
dioxide”, Journal of Materials Science, 8, 1960-1964.
[3] Armstrong, W.M, W.R. Irvine, R.H. Martinson (1962), “Creep deformation of stoichiometric uranium
dioxide”, Journal of Nuclear Materials, (2), 133-141.
[4] Bohaboy, P.E., R.R. Asamoto, A.E. Conti (1969), Compressive Creep Characteristics of
Stoichiometric Uranium Dioxide, GEAP-10054, US Atomic Energy Commission, Springfield, US.
[5] Colin, C. (2003), Etude du fluage du dioxyde d’uranium: caractérisation par essais de flexion et
modélisation numérique, Thèse de l’Ecole des Mines de Paris, Centre des Matériaux.
[6] Gatt, J.M. (2005), Comportement thermomécanique du combustible sous irradiation, CEA, Note
Technique DEC/SESC/LLCC n°04-005.
[7] Colin, C., M. Boussuge, M. Beauvy (2006), Fluage en flexion du dioxyde d’uranium après irradiation
aux ions, Communication, congrès Matériaux, Dijon, France.
[8] Bibilashvili, Yu.K., A.V. Kuleshov, O.V. Milavanov, E.N. Mikheev, V.V. Novikov (2003),
Investigation of Thermal-physical and Mechanical Properties of Uranium Gadolinium Oxide Fuel, IAEA,
Technical committee meeting on improved fuel pellet materials and designs, Brussels, Belgium.
[9] J. T. White, A. T. Nelson,(2013), Thermal Conductivity of UO2+x and U4O9-y .
[10] berna, G.A., beyer, C.E, Davis, K.L, FRAPCON-3: a computer code for the calculation of
steady-state, thermal–mechanical behavior of oxide fuel rods for high burnup. 1997, System
Technology Office of Nuclear Regulatory Research: Washington.
[11] Zednona Zudans, T.C.Y., William H. Steigelmann, ed.(1965), "Thermal stress Techniques in the
nuclear industry". Philadelphia.
[12] Y. Rashid, R.D., R. Montgomery, (2004), "Fuel analysis and licensing code: FALCON MOD01".
EPRI Report 1011308.
[13] C. M. Allison, G.A.B., R. Chambers, E. W. Coryell, K. L., et al., (1993).
"SCDAP/RELAP5/MOD3.1 Code Manual Volume IV: MATPRO - A Library of Materials Properties for
Light-Water-Reactor Accident Analysis". Vol. IV. Idaho National Engineering Laboratory.
[14] Yu, H., et al., (2012). "Development of Fuel Rod Behavior Analysis code (FROBA) and its
application to AP1000". Annals of Nuclear Energy, 50: p. 8-17.

8

