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 𝑼𝑶𝟐+𝒙سوخت  کمطالعه عددی تماس سوخت و غالف با درنظر گرفتن خزش هایپر استوکیومتری

 AP1000 در راکتور
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 دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی هسته ای، گروه چرخه سوخت1

 چکیده:
به وجود  طیه شرابا توجه ب که تحت اثر تنش در دمای باال و یا تابش قرار دارند. موادیخزش عبارتست از تغییر شکل پیوسته در 

متریک وجود سوخت غیراستوکیو  بود. میموجود در راکتور، در سوخت و غالف شاهد خزش خواه طیآمدن خزش در ماده و شرا

نظر گرفتن خزش با درخواهد گذاشت.  ریگپ و زمان بسته شدن آن تأث یبر پهنا دهیپد نیکه ا بر میزان نرخ خزش تأثیر گذار است
 x2UO+ در xاستوکیومتری بودن سوخت و افزایش مقدار  سوخت، برخورد سوخت و غالف زودتر اتفاق می افتد. همچنین با هایپر

ر فرسایش دکه این مقاله به بررسی اثر این پدیده  دهدبرخورد سوخت و غالف را تغییر می خواص سوخت تغییر کرده و زمان
 .سوخت و زمان تماس خواهد پرداخت

 x2UO+میله سوخت، تورم سوخت، تراکم سوخت، خزش سوخت، سوخت هایپر استوکیومتری  کلمات کلیدی:

 

clad -) fuel creep in fuelx2+Numerical study of hyper stoichiometric (UO

interaction of AP1000 
., M.; Minuchehr, A.; Allahyarizadeh, Gh* Safari, M.; Aghaie 

 Shahid Beheshti University, Nuclear Engineering Department 
  

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.  

 

Hyper stoichiometric fuel2+x Fuel Creep, UO: Fuel rod, Densification, Swelling, Keywords 

 مقدمه: 

 1استراکچرکرویم کی ریتحت تأث قایآن عم یکیپاسخ مکان ت.مواجه اس یمکانیکی شدیدهای گرماای با محیطسوخت هسته

ها استراکچرانایی شبیه سازی مناسب این میکروتو است. تنش سطحوابسته به دما و  یبه طور ذات وناهمگن قرار گرفته 

د مکانیکی و گذرای سوخت حیاتی بینی عملکرها برای پیشاین محیط ابی به پاسخ ماکروسکوپی مرتبط بایبرای دست
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در ادامه برخی از مواردی را که در حال حاضر در حال بررسی هستند و یا نیاز است که  مدل سازی شوند، ]. 1[باشدمی

 :ستآورده شده ا

معکوس متناسب یرفته شده است که نرخ خزش به طور ، به طور کلی پذ𝜎𝑡های کمتر از سوخت: برای تنش تأثیر اندازه دانه

، افزایش ]2[و همکاران  1بورتون های باال، مطالعه انجام شده توسطمقابل، برای تنش در ].4و3و2[استبا مربع اندازه دانه 

 دهد.ا با افزایش اندازه دانه نشان میمیزان خزش ر

حال، اثر شکل منافذ  یابد. با اینش در اثر افزایش تخلخل افزایش میدهد که میزان خزنشان می] 4[تأثیر تراکم: مطالعات •

های رها در مدلبخشد، هنوز رتبه دهی نشده است و این پارامتمیای خود را بهبود همچنین تخلخل داخلی و داخل دانه و

 شود.درنظر گرفته نمیند، شوخزش که در حال حاضر استفاده می

انتیگراد( به دلیل تابش بوجود درجه س 800-700د که خزش در دمای پایین )ندهنشان می] 6و5[اثر تابش: مطالعات  •

اده شده است که دهای فیزیکی میکروسکوپی پشت این رفتار هنوز کامال درک نشده اند. نشان آید. با این حال، پدیدهمی

 ]. 7[یابدخزش کاهش میهای سنگین افزایش یابد، اگر تابش با یون

زش سوخت محصوالت شکافت: محصوالت شکافت به عنوان رسوب و یا گازهای خروجی باعث کاهش خ-اثر تابش •

 ]. 8[شود می

مه است. اگر ه سوخت O/Uاز نسبت عملکرد خزش به نوعی انرژی فعال سازی وابسته است. این انرژی یک عملکرد 

ت بر استوکیومتری بودن سوخشود. همچنین غیرافزایش خزش می باعث O/Uنسبت خواص دیگر ثابت باشند، افزایش 

 x2OU+و ضریب هدایت حرارتی سوخت در حالت  xمقدار برای . گذاردثیر میروی ضریب هدایت حرارت سوخت نیز تأ
 .]9[است های تجربی استفاده شدهاز داده

 کار:روش 

نجام این دو باشد که اش تحلیل حرارتی و مکانیکی میبرای پیش بینی عملکرد میله سوخت، کد نوشته شده دارای دو بخ

 بایست به طور همزمان انجام شوند. حلیل به یکدیگر وابسته بوده و میت

 تحلیل حرارتی: 

کننده در راستای طولی مای توده سیال خنکد حرارتی با توجه به میزان نرخ تولید حرارت خطی ابتدادر قسمت تحلیل

شود و پس از آن دمای سطح غالف، با درنظر گرفتن الیه اکسید روی سطح غالف محاسبه شده محاسبه میمیله سوخت 
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ن توزیع دما درون حرارتی گاز درون میله سوخت و درپایا ضریب انتقالاست. پس از آن توزیع دمای درون غالف، 

 باشند. می ]11و10[. روابط مورد استفاده قرارگرفته برای این قسمت از محاسبات، از مراجع شودسوخت محاسبه می

𝑇𝑏(𝑧) = 𝑇𝑖𝑛 + ∫ [
4𝑞′′(𝑧)

𝐶𝑝𝐺𝐷𝑒
]𝑑𝑧

𝑧

0
    (1                                                                                                    )  

طول میله  zدمای سیال ورودی،  𝑇𝑖𝑛نرخ تولید حرارت سطحی میله سوخت،   ′′𝑞دمای سیال،   𝑇𝑏ی باال در رابطه

 باشد.قطر هیدرولیکی سیال می 𝐷𝑒دبی جرمی سیال و  Gسوخت، 
1

𝑟

𝑑𝑇𝑓

𝑑𝑟
+

1

𝑘𝑓

𝑑𝑘𝑓

𝑑𝑟

𝑑𝑇𝑓

𝑑𝑟
+

𝑑2𝑇𝑓

𝑑𝑟2
+

𝑞′′′

𝑘𝑓
= 0  (2                                                                                           )  

ضریب انتقال حرارت سوخت  𝑘𝑓نرخ تولید حرارت حجمی و   ′′′𝑞شعاع سوخت،  rدمای سوخت،  𝑇𝑓ی باال در رابطه

است که توسط  1ین برنامه مدل ارائه شده توسط الکوتادر ا برای ضریب انتقال حرارت سوخت مدل مورد استفادهباشد. می

 گیرد.و ...( مورد استفاده قرار میFRAPCONای) از قبیل اغلب کدهای هسته

𝑇𝑐(𝑟) = 𝑇𝑎 +
ln(𝑟 𝑟𝑎⁄ )

ln(
𝑟𝑏

𝑟𝑎⁄ )
(𝑇𝑎 − 𝑇𝑏)                                                                            (3)  

𝑘𝑐 = 7.51 + 2.09 × 10−2𝑇 − 1.45 × 10−5𝑇2 + 7.67 × 10−9𝑇3    (4          )                                    

 تحلیل مکانیکی:

وابط در یکدیگر رقراردادن این در تحلیل مکانیکی با استفاده از معادالت تعادل و قانون هوک و معادله همسازی کرنش و 

ی و طولی ادر راستای شعاعی، زاویه های سوخت و غالف را حرارتی و تنش و کرنشی از انبساط توان جابجایی ناشمی

بوجود  سوخت ینگ مجددکاری به دلیل سینتری سوخت که در ابتدای شرایطی کرنش تراکمبرای محاسبهمحاسبه کرد. 

 روابط تجربیاز شکافت نیز هایتورم ناشی از پاره یبرای محاسبههمچنین  .]12[استشدهاستفاده  Escore آید از مدلمی

 .]13[شود استفاده می
d2u

dr2 +
1
r

du

dr
−

u

r2 =
d

dr
[
d(ru)

dr
] =

1+v

1−v
α
dT

dr
                                                                                                    (5)  

∆𝜀𝑠𝑤−𝑔 = 2.617 × 10−39 × 𝜌∆𝐵𝑢(2800 − 𝑇)11.73𝑒(−0.0162(2800−𝑇))𝑒(−2.4×10
−10𝜌𝐵𝑢)  (6       )  

∆𝜀𝑠𝑤−𝑠 = 7.435 × 10−13𝜌∆𝐵𝑢   (7                                                                                 )  

𝜀𝐷 = ∆𝜌0(𝑒
𝐵𝑢×ln(0.01)

𝐶𝐷𝐵𝑢𝐷 − 1)   (8                                                                                        )  

 استفاده شده است. Frapconخزش سوخت از معادله نوشته شده در 

𝜀̇ =
(𝐴1+𝐴2�̇�)𝜎𝑒

(−
𝑄1
𝑅𝑇

)

(𝐴3+𝐷)𝐺
2 +

(𝐴4+𝐴8�̇�)𝜎
4.5𝑒

(−
𝑄2
𝑅𝑇

)

𝐴6+𝐷
+ 𝐴7𝜎�̇�𝑒

(
𝑄3
𝑅𝑇
)
     (9      )                                             

                                                           
1 Lucuta 
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  𝜀̇  :نرخ خزش (𝑠−1) 

𝜎𝑡 =
1.6547×107

𝐺0.5714
    (10)                                                                                                                           

: 𝜎𝑡تنش بر حسب پاسکال 

G  :ایم.(میکرومتر درنظر گرفته 13ر آن را ذره بر حسب میکرومتر )که در اینجا ما مقدا اندازه 

�̇�  :نرخ شکافت 𝑓𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛

𝑚3𝑠
 

R : ثابت جهانی گازها 𝑗

𝑚𝑜𝑙.𝐾
 

 𝑇  :دما (K) 

D: چگالی 

سوخت است. اگر همه  O/M  عملکرد خزش به نوعی انرژی فعال سازی وابسته است. این انرژی یک عملکرد از نسبت

 شود.باعث افزایش خزش می O/Mخواص دیگر ثابت باشند، افزایش نسبت 

𝑄1 = 17884.8{𝑒
[

−20

ln(𝑥−2)
−8]

+ 1}−1 + 72124.23                                                                   (11)  

𝑄1  :انرژی فعالسازی (𝑐𝑎𝑙/𝑚𝑜𝑙) 

𝑥: نسبت O/M 

𝑄2 = 19872{𝑒
[

−20

ln(𝑥−2)
−8]

+ 1}−1 + 111543.5                                                                     (12)  

𝑄2 :انرژی فعالسازی (𝑐𝑎𝑙/𝑚𝑜𝑙) 

 اند.پارامترها به صورت زیر تعریف شدهسایر 

𝑄3(
𝐽

𝑚𝑜𝑙
) 

𝐴8 𝐴7 𝐴6 𝐴4 𝐴3 𝐴2 𝐴1 

269/52 0 3/72264e-35 -90/5 2/0391e-25 -87/7 1/31e-19 0/3919 

 نتایج: 

محاسبه شده و در  FROBAکه بوسیله ی کد AP1000با نتایج مربوط به راکتوریج بدست آمده از کد نوشته شده، ابتدا نتا

اثر خزش سوخت اعمال نشده بود،  FROBAدلیل اینکه در کد  .استشدهآورده شده، مقایسه  ]14[ی هانگ ژینگ مقاله

خته صرفنظر شده و پس از بررسی نتایج به تحلیل اثر خزش سوخت بر روی زمان از بین رفتن گپ پردااز خزش سوخت 

 است.شده
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 ]AP1000 ]14( ورودی برنامه برای راکتور 1جدول )

 پارامتر مقدار

188 w/cm نرخ تولید حرارت خطی 
2-m 1-kg s 3258 دبی سیال خنک کننده 

15.51 MPa فشار سیال خنک کننده 

C o 279.7 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 

 
 پهنای گپ ( نمودار3شکل )

شود و این تراکم موجب افزایش گپ های موجود در سوخت فشرده میابتدا قرص سوخت به دلیل از بین رفتن تخلخل

های شکافت شود. سپس با از بین رفتن اثر تراکم و افزایش مقدار پارهمابین سوخت و غالف و افزایش دمای سوخت می

 زمان بسته شدن گپ ما بین سوخت و غالف را  FROBAکد م بود.و گازهای آزاد شده، شاهد اثر تورم سوخت خواهی
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 MWday/kgUزند و برای برنامه نوشته شده در مقاله این مقدار تخمین می MWday/kgU 16.3سوخت  فرسایشدر 

 باشد. درصد می 1.22باشد که بر همین اساس میزان خطا می 16.5

 
 درنظر گرفتن خزش( نمودار گپ با درنظر گرفتن خزش و بدون 4شکل)

افتد. اما ماکزیمم اندازه گپ را به با درنظر گرفتن خزش سوخت، لحظه ی برخورد سوخت و غالف زودتر اتفاق می

کند که این اتفاق به دلیل وابستگی خزش سوخت به دما است و اینکه در دماهای باال خزش درصد کوچکتر می13.4مقدار

 مقدار بیشتری دارد.

 
 ( نمودار دمای مرکز سوخت6( نمودار ضریب هدایت حرارتی سوخت                شکل)5شکل)
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 ( نمودار تغییرات گپ بین سوخت و غالف7شکل)

 

موجب کاهش ضریب هدایت حرارتی سوخت و به موجب آن افزایش دمای مرکز سوخت  x2UO+در  xافزایش مقدار 

تراکم سوخت و همچنین مقدار گازهای آزاد شده در سوخت افزایش شود. همچنین با افزایش دمای سوخت، تورم و می

 .افتدمییابند و موجب کاهش ماکزیمم مقدار گپ شده و در نهایت برخورد غالف و سوخت زودتر اتفاق می

 

 AP1000بودن سوخت در راکتور  یومتریدرصد استوک ریأث( ت2جدول شماره)
 برخورد سوخت و غالف

(
𝑴𝑾𝒅𝒂𝒚

𝒌𝒈𝑼
) 

 بیشترین مقدار گپ بین سوخت و غالف

m)) 

 بیشترین دمای مرکز سوخت

(K) 

 سوخت

16.2 0.5073 × 10−4 1382.4 𝑈𝑂2 

16 0.4918 × 10−4 1390.9 0.95𝑈𝑂2 + 0.05𝑈𝑂2.104 

15.9 0.4747 × 10−4 1400.2 0.9𝑈𝑂2 + 0.1𝑈𝑂2.104 

15.8 0.4557 × 10−4 1410.6 0.85𝑈𝑂2 + 0.15𝑈𝑂2.104 

 
 

 نتیجه گیری:بحث و 

افتد و طبق نتایج بدست آمده، مشاهده شد که با درنظر گرفتن خزش سوخت، برخورد سوخت و غالف زودتر اتفاق می

یابد. همچنین مشاهده شد که با افزایش درصد کاهش می 13.4همچنین مقدار ماکزیمم گپ بین سوخت و غالف به مقدار 

، مقدار ضریب هدایت حرارتی سوخت  x2UO+در  xافزایش مقدار  درصد هایپر استوکیومتری بودن سوخت و همچنین

پدیده  شود. در اثر افزایش دمای سوختیابد و موجب افزایش دمای مرکز سوخت و افزایش خزش سوخت میکاهش می

تورم  جابجا شدن قرص های سوخت، افزایش،های بسیاری در سوخت بوجود می آیند از جمله تشکیل ترک در سوخت
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موجب کاهش ماکزیمم اندازه گپ بین همچنین و  های بوجود آمده در سوختسوخت، افزایش تنش و کرنش و تراکم

 شود که برخورد سوخت و غالف زودتر اتفاق بیفتد.شود و درنهایت موجب میسوخت و غالف می
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