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 در.  برخی از اتمهای اورانیم شروع بهه شهفافت هسهتهای مهیکننه، هنگامیکه قرص سوخت هستهای درون غالف و رآکتور قرار میگیرد:چکیده
 امها محصهوالت گهازی،  محصوالت جام تولی ش ه مشفل زیادی ایجاد نمیکننه.نتیجه تع اد اتمهای حاصل بیشتر از اتمهای شفافته ش ه میشود
 بنهابراین بهتهر. این رفتار موجب تخریب غالف و کاهش ایمنی رآکتور میشود.  غالف نیز منتقل میشون-ضمن تورم قرص به فضای خالی بین قرص
 برای بازدهی مناسب تالش میکنن م ت زمان استفاده از قهرص را افهزایش داده و حه اک ر. غالف را از رآکتور بیرون آورد،است قبل از شروع واقعه
 کهارآیی قهرص سهوخت هسهتهای را افهزایش، مشفالت و موانع آن را شناسایی کرده و با انجهام اصهالحاتی، به همین منظور. انرژی را از قرص بگیرن
 مروری بر فعالیتهای انجام ش ه در دنیا در زمینهی شناخت مشفالت و موانع و راهکارهای ارائه ش ه بهرای اصهال رفتهار قهرص، این پژوهش. دادهان
، نتایج این بررسی نشان میده که از مهمترین ویژگیهای مؤثر در افزایش عمر و بازدهی تولی انرژی قرص سهوخت هسهتهای.سوخت هستهای است
. بزرگی ان ازهی دانه همراه با تخلخلهای بیندانهای با ان ازهی کنترل ش ه و خواص خزشی و ه ایت حرارتی مناسب آنها هستن

 دانهی بزرگ، بازده، قرص سوخت هستهای:کلیدواژهها

Study on the Effective Parameters for Increasing the Life Time and
Efficiency of UO2 Fuel Pellets
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Abstract: Nuclear fission of uranium atoms starts when a nuclear pellet is placed into the rod and then
inside the nuclear reactor. Thus, the number of the produced atoms would be more than those of fission
uranium atoms. No problem exists with solid products, but the gas products following the swelling of the
pellets enter the gap between the pellet and rod. This causes destruction of the rod and the reactor safety
reduction. It is better to exit the rod from the reactor before the event. Attempts are made to increase the
life time and the generated energy with nuclear pellets to achieve higher efficiency. For this purpose, after
the identification of the obstacles, the efficiency of the nuclear fuel pellets is increased by some
modifications. This work is a review of the world activities to identify the obstacles and solutions provided
for modifying the nuclear fuel pellets. The results demonstrate that the most important features of a nuclear
fuel influence on the life time and efficiency of UO2 feul pellets are the largeness of grains along with
intergranular porosities with controlled size, good creep and thermal conductivity properties.
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 .1مقدمه

به حاشیهی امن مناسهب ،الزم اسهت مهوانعی کهه انعطهافپهذیری

با شروع شفافت هستهای در قهرص سهوخت هسهتهای و گذشهت

کلی رآکتور در حال کار را محه ود مهیکننه  ،شناسهایی شهون .

زمههان ،مق ه ار مههواد قههرص بههه آهسههتگی ت ییههر مههیکن ه  .ت ییههر

اگر ان ازهی دانههای قرص بزرگ و تخلخلهای بزرگهی نیهز در

پارامترهههای هسههتهای ،حرارتههی ،مفههانیفی و شههیمیایی ناشههی از

درون قرص ایجاد ش ه باشن  ،مق ار بیشتری از گاز میتوان در

شفافت هستهای ،ساختار قرص را ت ییر داده و رفتار آن را کنترل

درون قرص به دام افت  .در این شرایط از تورم قرص ،آزاد شه ن

میکنن  .بهینه نمودن هزینهها و افهزایش بهازدهی تولیه انهرژی از

گههاز و افههزایش فشههار در فضههای بههین غههالف -قههرص جلههوگیری

یک کیلوگرم سوخت هستهای همواره در رآکتورههای هسهتهای

میشود .این عمل عالوه بر بهبود بازدهی تولیه انهرژی ،در زمهان

افهزایش

نقههل و انتقههاالت و نگهههداری موقههت ،یفپههارمگی مجتمههعهههای

مورد توجه بوده اسهت .افهزایش انهرژی تولیه ی ،باعه

سوخت استفاده ش ه را نیز حفظ میکن [.]93-7

محصههوالت شههفافت هسههتهای خواههه شهه  .در ایههن صههورت
محصوالت شفافت (جام  ،فهرار و گهازی بهه صهورت محلهول،

تولی انرژی زیاد و استفادهی طوالنیم ت از قهرص سهوخت

رسوب و تخلخلهای گازی در شبفهی سوخت انباشته میشون .

هستهای به خاطر مسائل اقتصادی اهمیت زیهادی دارد .مههمتهرین

ت ییر در ترکیب و ویژگیهای فیزیفهی قهرص و

عاملی که استفادهی طوالنی م ت از قهرص را محه ود مهیکنه ،

رفتار حرارتی و مفانیفی سوخت -غالف میشون کهه سهرانجام

آسهیب دیه ن غهالف در اثهر تهورم قهرص و خهرو محصهوالت

اثر خود را به صورت کاهش بازدهی تولی انرژی قرص و ایمنهی

شفافت از قرص است .در داخل کشهور امفهان آزمهایش عملهی

رآکتور بر جای میگذارن [.]4-9

روی قرص سهوخت بها هه ف بررسهی عوامهل مهؤثر در افهزایش

این فراین باع

گازهای زنون و کریپتون از اصلیترین محصهوالت شهفافت

بازدهی تولی انرژی آن وجود ن ارد .این پژوهش مروری بر منابع

هستهای هستن که بیشترین مشفل را ایجاد میکنن  .این گازهها

علمی و با ه ف ارائهی اطالعاتی برای شهناخت عوامهل مهؤثر در

ابت ا در درون قرص حل ش ه ولی پس از م تی با افزایش غلظت

افزایش بازدهی تولی انرژی قرص انجام ش ه است .در این راسهتا

آنها و رسی ن به حالت فوق اشباع ،در اثر گرمها و تهابش ،درون

پ ی ههایی ماننه تشهفیل سهاختار ریزدانهه و نقهش آن در انتقهال

دانه نفوذ کرده و تخلخلهایی را جوانهزنی و رشه مهیدهنه  .بهه

حرارت قرص و نگهداری گازههای حاصهل از شهفافت ،راهههای

دلیل تولی پیوستهی محصوالت گازی ،تخلخلها بزرگ ش ه بهه

افزایش توانایی نگهداری گاز توسهط قهرص به ون ایجهاد تهورم،
(9

هم متصل و تخلخلههای کانهالی را تشهفیل مهیدهنه  .سهرانجام

مگهههونگی اصهههال رفتهههار خزشهههی قهههرص و کهههنش بهههین

محتویات گازی آنها شروع بهه آزاد شه ن بهه درون فضهای بهین

غالف -قرص و عوامل مؤثر در انتقال حرارت قرص که در میزان

غالف و قرص میکنن  .پر ش ن فضای بین غالف و قرص توسط

انرژی تولی ی و طول عمر قرص سوخت در رآکتور بسهیار تهیثیر

این گازها موجب کاهش انتقال حرارت این فضا و افزایش دمهای

دارن  ،مطالعه ش هان .

قههرص مههیشههود کههه اثههر بسههیار نههامطلوبی روی خههواص آن
 .2تئوری

میگذارد [.]2 ،5 ،9

 1.2تشکیل ساختار ريزدانه

قههرص سههوخت هسههتهای پرتههو دی ه ه بایه بتوان ه در شههرایط
عملفرد عادی و سانحه ،ب ون شفستگی در اثر کهنش مفهانیفی

نتایج پژوهشهای زیادی نشان میدهن که پهویش آزاد میهانگین

بههین قههرص و غههالف ،بههه کههار خههود ادامههه دههه  .بهها انتخههاب

نوترونهای حرارتی و فوقحرارتی در سهوخت  UO6در مقایسهه

ریزسههاختارهایی بهها قابلیههت بههاالی ت ییههر شههفل پالسههتیک و

با قطر سوخت کوتاه است .مون بهیشتهر آنهها از بیهرون قهرص

نگهههداری گههاز توسههط قههرص ،مشههفل شفسههتگی در اثههر کههنش

میآین  ،تع اد زیادی از آنها در نواحی حاشیهای قهرص جهذب
638

میشون  .جذب نوترونها در آن نواحی توسط  ، Uباعه

مفانیفی بهبود مییاب  .برای عملفرد رضایتبخش و دستیهابی
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رفتن غنای موضعی هستههای شهفافتپهذیر  631Puدر زمهان بهاال
رفتن بازدهی تولی انرژی خواه ش  .در نتیجهه مؤلفههی شهعاعی
بازدهی تولی انهرژی در مرکهز قهرص کهاهش مهییابه  ،ولهی در
ناحیهی حاشیهای بهیشتهرین مقه ار را خواهه داشهت .در منهین
شهرایطی در قهرص سهوخت بها بهازدهی تولیه انهرژی بهیشتهر از
( ،26 GWd/tU 6مگالی توان تولیه ی در پیرامهون قهرص  6/7و
مق ار موضعی آن  6/4برابر میانگین میشود.
عم ه ت ییرات ریزساختاری در ناحیهی حاشهیهای ،تشهفیل و

96 µm

گسترش ساختار ریزدانهه اسهت .پهژوهشهها نشهان مهیدهنه کهه
ساختار قرص سوخت در بازدهی تولی انرژی ح ود 56 GWd/tU

(الف

و دمههای کمتههر از  ،9966˚Cبههه سههاختار ریزدانههههههایی بههه قطههر
کمتر از یک میفرومتر و درص بهاالیی از تخلخهل وابسهته اسهت
[.]66-94
تشفیل این ساختار از ضرورتهای انجهام پ یه هی شهفافت
هستهای در قرص است .اگر تخلخل اولیههای ایجهاد نشهود قهرص
متورم خواه ش  .در غیر این صورت ابت ا تخلخلهای به وجهود
آم ه به خاطر انرژی زیهاد حاصهل از شهفافت هسهتهای در درون
قرص ،تجزیه ش ه و به صورت یفنواخت در شبفه حل میشهود.
سپس به دلیل غلظت فوق اشباع حل شه ن محصهوالت گهازی و

5 µm

جام که از شفافت هستهای در درون دانههای قرص و باال بودن

(ب

ضریب نفوذ اتمهای گازی و جام در این دما به دست مهیآیه ،
جوانهههزنههی غیریفنواخههت تخلخههلههها و دانههههههای جامهه روی
نابهجاییها ،ناخالصیها و نواحی معیوب شبفهای ایجهاد شه ه بهه
وسیلهی آسیبهای تابشدهی انجام مهیگیهرد .بهاال بهودن تعه اد
نابهجاییها در درون دانهها و تنشههای مفهانیفی درونهی بهاالی
ناشی از تجمع اتمهای گازی و جام و تحرکات تهابش ،موجهب
تنظیم دوبارهی نابهجاییها و تجزیهی دانههای بزرگ به دانهههای
کومکتر و تشفیل ساختار ریزدانه میشود (شهفل  . 9اتهمههای
گازی حاصل از شهفافت نیهز درون انبهوهی از مفهانههای خهالی

6 µm

اتمی که در نتیجهی شفافت هسهتهای بهه وجهود آمه هانه جهای
مههیگیرن ه و افههزایش فشههار آنههها باع ه

تشههفیل و جوانهههزنههی

(

تخلخلهای کومک میشون  .تشهفیل ایهن سهاختار در نتیجههی

شکل  .1تصهویرهای میفروسهفو

جوانهزنی ذرات جام ج ی و رش تخلخلهای میفرومتهری در

سوخت با ساختار ریزدانه در ناحیهی حاشیهای با بازدهههای تولیه انهرژی؛ الهف

ساختار آن ذرات در اثر گهردآوری گازههای پیرامهونی ،بهازدهی

 ،75 GWd/tUب  ،25 GWd/tUو در قسمت انتهایی سمت راسهت ناحیههی

الفترونهی روبشهی ( SEMاز سهط مقطهع

مرزی بین سوخت و غالف با بازدهی تولی انرژی،

تولی انرژی را افزایش میده [.]66-97
81
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 2.2افزايش قابلیت نگهداری محصـوت

با وجود گزارشههای بسهیاری کهه منتشهر شه ه اسهت ،هنهوز

گـازی توسـق قـرص و

پرسشهای فراوانی دربارهی سازوکارهای تشفیل ساختار ریزدانه

اصالح رفتار مکانیکي غالف -قرص

و رفتار آزادسازی گاز از آن مطر است .پژوهشها نشان دادهان

پژوهشههای گسهترده نشهان مهیدهنه کهه در رآکتورههای آب

مهیشهون .

(3

کاهش قابلمالحظه در تولی تخلخهلههای درون دانههای در ایهن

احتمال شفست غالف باال میرود .از اینرو حساسیت بیشتهری

که بیشتر محصوالت گازی در این ساختار محبهو
ناحیه باع

سبک ،با افزایش یا کهاهش شهیبدار تهوان خروجهی رآکتهور
برای انباشت محصوالت فرار شفافت هستهای در سط مشهتر

ت بیت تعه اد آنهها در مرحلههی بعه ی پرتهوگیری و

افزایش قابلمالحظه در ان ازهی تخلخل میشهود [ .]9بها تشهفیل

غالف /سوخت وجود دارد .هه ف اصهلی از کهاهش آزادسهازی

این ریزساختار ،تورم ناشی از خرو گازهها از شهبفهی سهوخت

محصوالت گازی و فرار از قرص سهوخت هسهتهای  ،UO6فشهار

کاهش مییاب  .در نواحی مرکزی و میانی ،گاز در درون دانهههها

ناشی از محصوالت آنها درون غالف است کهه عهاملی مههم در

حل ولی در نواحی حاشیهای ،گاز ناشهی از محصهوالت شهفافت

ت ییر شفل و شفست احتمهالی غهالف طهی حادثههی افهت فشهار

در درون تخلخههلهههای سههاختار ریزدانههه آزاد مههیشههود [.]67-63

بیرونی به شمار میآی  .هممنین هنگامی که قهرص بها غهالف در

تشفیل ساختار متخلخل در بخش بیرونی قهرص موجهب کهاهش

تمههها

قهههرار مهههیگیهههرد ،در اثهههر تهههورم ناشهههی از تجمهههع

انتقال حرارت و افهزایش دمهای سهوخت در ناحیههی مرکهزی بهه

محصوالت شفافت ،به غالف تنش مفهانیفی وارد مهیشهود؛ بهه

باالتر از  9966˚Cمیشود [ .]68باال رفتن دما باع

طوری که مقادیر بیشتر این تنش موجب شفست غالف خواه

افزایش ت ییهر

ش ].[39 ،36 ،97 ،1 ،8

شفل پالستیک دانهها در ناحیهی مرکزی میشود .هممنین پایین
بودن بازدهی تولی انهرژی در ایهن ناحیهه موجهب کهاهش میهزان

افههزایش حجههم فضههای آزاد درون غههالف ،کههاهش دمههای

تولی ه گازهههای حاصههل از شههفافت هسههتهای و کههاهش غلظههت

مرکزی سوخت و استفاده از قرص با توانمن ی نگهداری گهاز از

گازهههای محلههول در درون دانهههههها و در نتیجههه کههاهش تعهه اد

عواملی هستن که میتوانن از ایجاد تنش روی غالف جلهوگیری

تخلخلهای تشهفیل شه ه در ایهن ناحیهه مهیشهود .اگهر سهرعت

کننه  .هههممنههین کههنش مفههانیفی قههرص -غههالف ،اکسههایش یهها
(4

باال رفتن تع اد

هی راسههیون آلیههاژ زیرکههونیمی غههالف ،افههزایش فشههار درونههی

این تخلخلها نیز شود ،مون میهزان ت ییهر شهفل پالسهتیک زیهاد

غالف ،تِر

دار ش ن ناشی از خهوردگی شهیمیایی تحهت تهنش،

است ،تخلخلها تمایل دارن با یکدیگهر ادغهام شهون  .بنهابراین

انبساط آلیاژ زیرکونیمی در اثهر پرتهو و تهورم سهوخت از عوامهل

منین ساختاری هیچگهاه در ناحیههی مرکهزی تشهفیل نمهیشهود.

مخرب تیثیرگذار روی غالف هستن  .عوامل باال در بازدهی تولی

شفل  6انتقال ناحیه با بازدهی تولی انرژی پایین با ساختار دسهت

انرژی قرص بسیار مؤثر هستن  ،بنابراین روشهای اصالحی بهرای

نخههورده را بههه سههاختار ریزدانههه و متخلخههل در فاصههلههههای من ه

هر ک ام به طور ج اگانه ارائه میشون :

میفرومتری نشان میده [.]61-97

 .9کاهش دمای درونهی قهرص کهه مهیتوانه بها کهاهش قطهر

شفافت هستهای در این ناحیه افزایش یاب و باع

قرصها ،استفاده از قرصهایی با حفره و کانال در مرکزشان
و یا استفاده از ورقههای گرافیتی بین قرصها اصال شود.
 .6افزایش فشار درونی غالف که برای جبران آن از قرصهایی
با ان ازهی دانهی بزرگ و دارای تخلخلهای بسته با ان ازهی

66 µm

کنترل ش ه استفاده میکنن .
 .3تِر دار ش ن غالف زیرکونیمی در اثر خوردگی شهیمیایی

6 µm

6 µm

که برای جلوگیری از آن از پوشش زیرکونیم خهال

6 µm

روی

آلیاژ زیرکونیمی استفاده میکنن .

شکل  .2تصویر میفروسفو الفترونی روبشی ) (SEMاز ناحیهی حاشهیهای

 .4اکسایش و هی راسیون ورقهی غالف از جنس زیرکونیم که

قرص سوخت با بازدهی تولی انرژی  73 GWd/tUسه ناحیهی بهزرگ شه هی

برای جبران آن از آلیهاژ زیرکهونیم 4-بها ریزسهاختار ج یه و

مختلف در تصویرهای زیرین آنها نیز نشان داده ش هان [.]97
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هممنین از آلیاژهای زیرکونیم دارای یک درص نیوبیم ،یهک

پژوهشهای دیگری در همهین زمینهه نشهان مهیدهنه کهه از

درص قلع و  6/9درص آهن استفاده میکنن [.]36 ،39 ،36

به عنوان م ال برای در

سوخت فوق اسهتوکیومتری  UO6+xبها انه ازهی دانههی کومهک

مگونگی رفتار قرص -غهالف ،بها

نسبت به سوخت استوکیومتری  UO6با انه ازهی دانههی درشهت،

ت ییر فاصلهی فضای خهالی بهین آن دو ،ت ییهرات دمهای مرکهزی

بهه مقه ار یفسههانی گههاز آزاد مهیشههود .سههوختهههای  UO6+xبهها

قرص و میزان تنش و کرنش روی غالف در فاصلهههای مختلهف

ان ازهی دانهی درشهت و سهوختههای حهاوی ( Cr6O3بهه ویهژه

فضای خالی مطالعه ش ه است .ت ییرات در فاصلههای بهاال در اثهر

آنهایی که بیش از  %6/6وزنی دارنه

بهه طهور قابهلمالحظههای

ت ییر در قطر قرص ایجاد ش ه و ههیچگونهه ت ییهری روی غهالف

نگههداری گهاز در درون شههبفهی سهوخت و تخلخهلهههای درون

انجام نش ه است .ج ول  9نتهایج ایهن بررسهی را نشهان مهیدهه .

دانهای را افزایش میدهن [.]98

نتایج نشهان دادهانه بها افهزایش فاصهله از  36تها  ،966µmدمهای

در مطالعهی دیگری روی نمونههای حهاوی افزودنهی اکسهی

مرکزی قرص ثابهت ولهی تهنش و کهرنش کهاهش مهییابه و بها

کروم ،غالف پس از دو مرحله تابشدههی ،تحهت آزمهایشههای

افزایش بیشتر فاصله ،به آرامی و در فواصل  956تها  926µmبهه

شناسایی غیرمخرب قرار گرفت .بازرسی مشهمی ،آزمهایشههای

ش ت افزایش مییاب  .بنابراین بهتر است که مح ودهی فاصهلهی

جریان الفتریفی گردابی( 5و آزمایشههایی کهه بهرای شناسهایی

فضهههای بهههین قهههرص -غهههالف از  36تههها  966 µmانتخهههاب

سوراخ روی غالف انجام ش  ،نشان دادن که هیچگونه نقصی در

شهههود ،ولهههی اگهههر بهههیشتهههر باشه ه شهههرایط نهههامطلوبی ایجهههاد

غالف وجود ن ارد و رهایی گازهای حاصل از شفافت هسهتهای

میشود [.]5

از میلههای سوخت کم و نامیز است [ .]98این رفتار ثابت میکن

تیثیر نسهبت  O/Uبهر نفهوذ گازههای تولیه شه ه از شهفافت

که قابلیت نگهداری گازهای حاصل از شفافت دانههای سهوخت

هستهای به طور گسترده بررسی ش ه است .سرعت نفهوذ کهاتیون

 UO6حاوی اکسی کروم افزایش و مق ار گازههای انباشهته شه ه

در حالهههت فهههوق اسهههتوکیومتری  UO6+xسهههریعتهههر از حالهههت

در مرزهای بیندانهای که دارای بیشترین شانس خرو از قرص

استوکیومتری  UO6است .رهایی زنون نیز بای به طور پیوسهته بها

هستن  ،کاهش یافته است .بهترین نتیجهه بهرای نگههداری گهاز از

افزایش  xدر  UO6+xافزایش مییافت ،اما مشاه ه ش که ضریب

سههوختهههای حههاوی اکسههی کههروم بهها دانههههههای بههزرگتههر

نفوذ زنون مستقل از ترکیهب ناحیههی فهوق اسهتوکیومتری اسهت.

 56µmبه دست آم  .اصال در رفتار نگههداری گهاز نهه تنهها در

منحنیهای آزاد ش ن زنون پرتوزا از  UO6با افزودن  6/9درصه

نتیجههی بهزرگ شه ن انه ازهی ذرات بلفههه در نتیجههی رسههوب

مولی  Y6O3 ،Nb6O5و  La6O3بررسی ش ه اسهت .نتهایج نشهان

افزودنیها در درون دانههای قرص سوخت هسهتهای انجهام شه ه

میدهن که افزودنیها تیثیری در آزادی زنون در نمونهها نه ارد،

است [ .]34آزمایشهای مخرب نشان دادن که حبابهای گازی

بلفه به مق ار زیادی نفوذ اورانیم را افزایش مهیدهنه  .ههممنهین

دروندانهای ،به ذرات اکسی کرومی مسبی هان کهه بهه صهورت

ش که زنون در جاهای خالی تفهی اورانهیم یها اکسهیژن

نامحلول در درون ذرات و در ان ازههای میفرو یا نانومتری حهین

شاتفی سهگانه ،یعنی سه جهای

سرد ش ن رسوب کردهان  .همین نتایج ،در آزمایشهایی با میزان

خالی خن ی شامل یک اتهم اورانهیم و دو اتهم اکسهیژن ،در UO6

تولیههه انهههرژی  25 GWd/tUنیهههز تیییههه شههه [.]37 ،32 ،35

نفوذ میکن [.]33

آزمایشهای طیفسنجی گاما پس از افزایش پالسی توان تولی ی

مشخ

نفوذ نمیکن بلفه به روش نق

روی نمونهههای حهاوی اکسهی کهروم ،مههاجرت مشهمگیری از

جدول  .1اثر فاصلهی فضای خالی بین قرص و غالف روی ت ییهرات دمهایی

پارههای شفافت م هل سهزیم و یه را بهه سهطو بهین قرصهی در

قرص ،تنش و کرنش غالف []5
فاصلهی فضای خالی
(میفرومتر
دمای مرکزی سوخت
(کلوین
میزان تنش روی غالف
(مگا پاسفال
درص کرنش غالف

36
9356

26
9356

16
9356

966
9356

966
9466

956
9236

نتیجهی ایجاد دمای باال در این مرحله نشان میده  .با این وجهود

926

محصههوالت خورنهه هی ناشههی از شههفافت هسههتهای هههیچگونههه

6356

شفستی را در غالف ایجاد نمیکنن [.]49 ،46 ،31 ،38

86

75

56

56

46

56

356

در زمینهههی افههزایش قابلیههت نگهههداری گازهههای حاصههل از

6/693

6/699

6/665

-6/665

6/662

6/695

6/695

شههفافت و جلههوگیری از تههورم قههرص ،اثههر افزودنههی منیههزیم نیههز

19

مطالعهی عوامل مؤثر در افزایش عمر و بازدهی تولی انرژی . . .

بررسههی شهه ه اسههت .انهه ازهگیههریهههای مگههالی و تصههویرهای

با استفاده از قرصهای با ان ازهی دانهی بزرگ حاصل میشهون .

میفروسفو های الفترونی روبشی و عبوری نمونهههای سهوخت

زیههرا انتظههار مههیرود در دمههای بههاال ،بهها افههزایش ان ه ازهی دانههه،

تابشدهی ش ه نشان میدهن که حتی در نواحی داغتر سهوخت،

مومسانی( 2قرص نیز افزایش یاب  .بنابراین پیشرفتههای اخیهر در

رسوبی از تخلخلهای گازیِ محصوالت شفافت به مق ار زیادی

زمینهی قرصهای سهوخت هسهتهای روی افهزایش انه ازهی دانهه

به صورت تخلخلهای دروندانهای با قطر کمتر از  6 µmتشفیل

متمرکز ش ه است .عوامل گوناگونی برای افزایش انه ازهی دانهه

ش ه هان ه [ .]31آزمههایشهههای عملیههات حرارتههی نمونهههههها نشههان

در سینترینگ( 7وجود دارن  .از جملهی آنها استفادهی گسهترده

میدهن که درص زیادی از گازها هنهوز بهه صهورت محلهول در

از افزودنههیهههایی اسههت کههه مههیتوانه انه ازهی دانههه را بهه طههور

درون قرص وجود دارن و رابطهای بهین ذرات منیزیمهی رسهوب

مشمگیری افزایش ده  .قرصهای حاوی کروم یک کان یه ای

یافته در درون دانه و تخلخلههای گهازی خیلهی کومهک وجهود

امی وارکنن ه برای حل مسئلهی کهنش مفهانیفی قهرص -غهالف

دارد .انههه ازهگیهههری غلظهههت ایهههن ذرات در سهههوختههههای

هستن  .پژوهشها نشان دادهان که ان ازهی دانه و نرمی قرصها با

تابشدهی ش ه نشهان مهیدهنه کهه تعه اد زیهادی تخلخهل روی

استفاده از افزودنی کروم یا ترکیبهات کهرومدار بهه مقه ار خیلهی

رسههوبات منیههزیم جوانهههزنههی کههردهان ه  .واکههنش بههین منیههزیم و

زیادی افزایش مییاب [.]41-44 ،37-35

تخلخلهای گازی ،فراین تحلیل گاز ناشی از واکنش هستهای در

رفتار خزشی سوخت پیچی ه است و به نسبت اکسیژن به فلهز،

درون شبفه را تحهت تهیثیر قهرار داده و از ایهنرو نفهوذ اتهمههای

مشخصهههای ریزسهاختاری م هل انه ازه و شهفل ذره ،تخلخهل و

گازی به مرزهای بیندانهای را در بازدهی تولی انرژی باال کاهش

مت یرهههای حههالتی م ههل دمهها ،انه ازهی تههنش و حالههت پرتههوگیری

میده [ .]31بهترین شرایط قرص حاوی منیزیم برای کاربردهای

بستگی دارد .سازوکارهای مختلفی برای کنترل خهزش قهرص در
دماهای باال ( 9966تا  6666˚Cپیشهنهاد شه هانه [ .]49بهه طهور

با بازدهی تولی انرژی باال ،آن است که مق ار منیزیم آن باال بوده

خالصه میتوان سازوکارهای خزش را به کنترل رخنهی شبفهای

و ریزساختارهایی با بهیشتهرین مقه ار رسهوبات دروندانههای در

(8

(1

نابارو -هرینگ  ،رخنههی مرزدانههای کوبهل و خهزش القهایی

واح حجم ،درون آن ایجاد شون  .این پ یه ه منجهر بهه اصهال

توسط نابهجاییها نسبت داد .خزش نابارو -هرینگ ،انتقهال جهای

رفتار تورمی ناشی از تخلخهلههای گهازی و رهها شه ن محصهوالتِ

خالی درون دانه با سرعت کنترل ش ه توسط نفوذ اتمهای اورانیم

شفافت هستهای میشود .از اینرو در هر حادثهی اُفهت فشهار در

است ،در حالی که خزش کوبل ،نفوذ مرزدانهای را شر میده .

بیرون غالف ،اُفت فشار گازی خیلی کمتری در درون غالف رخ

سرعت کرنش در هر دو سازوکار با تنش اعمالی بهه طهور خطهی

داده و ههههمزمهههان پرتهههوزایی آزاد شهه ه از غهههالفهههها کهههاهش

ت ییر میکن  .خزش نابهجایی ،باال رفتن یا ل زش نابهجهایی اسهت

مشمگیری را نشان میده [ .]43 ،46آزمایشهای طیهفنگهاری

که با تع اد نابهجایی در واحه حجهم کنتهرل مهیشهود .نظریههی

گاما نشان میدهن که نگهداری سزیم توسط قهرصههای حهاوی

ج ی ی نیز از رخنهی گرانروی شارش جامه ات منه بلوری کهه

منیزیم ،بهه مقه ار قابهلمالحظههای افهزایش مهییابه [ .]31میهزان

شامل شر نابارو -هرینگ -کوبل و ل زش مرزدانهای است ،ارائهه

نگههداری محصهوالت فهرار و گههازی ناشهی از شهفافت هسههتهای

ش  .در تنشهای پایین ،سرعت کهرنش بها اعمهال تهنش بهه طهور

درون قرصهای حاوی منیزیم ،بهبود مییاب .

خطی کنترل میشود .در تنشهای باال ،یهک وابسهتگی تهوانی بها

برای کاهش تنش مفانیفی روی غالف ،قرص بای در دمای

تنش اعمالی مشاه ه ش ه است .استفاده از افزودنی ،بسته به نوع و

کاری به آسانی بتوان ت ییر شفل پالستیفی ب ه  .خهزش قهرص

غلظت آن ،پیچی گیهای دیگری نیز روی رفتار خزش به وجهود

 UO6به حضور ناخالصیها خیلهی حسها
افزایش تحر

اسهت .خهزش در اثهر

میآورد [.]56
در سوخت  UO6اسهتان ارد ،غلظهت اولیههی نابههجهاییههای

نابهجاییها ناشی از حضور ناخالصهیهها افهزایش

مییاب  ،زیرا ناخالصهیهها ،نفوذههای مهؤثر را اصهال مهیکننه .

متحر

بهها افههزایش قابلیههت نگهههداری گههاز و افههزایش خههزش مههیتههوان

نابهجاییها ،توسط مرزهای بیندانهای قفل میشون و تنش باالیی

اصالحاتی را روی کنش قرص -غالف انجام داد .ههر دو هه ف

برای آغاز ت ییر شفل ،نیاز است .اضافه کردن ناخالصیهایی م ل
16

برای ایجاد ت ییهر شهفل کهافی نیسهت و نشهان مهیدهه
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اکسی کروم ،مقاومت بهه تهنش کهمتهری در سهوخت بهه وجهود

16

مهههیآورد (شهههفل  . 3بههها تشهههفیل محلهههول جامههه از نهههوع

86

هایی در مقیا های میفرو یا نانومتری توسط

26

اکسی کروم که پس از سینترینگ به صورت نامحلول باقیمانه ه

56

و طی خنک ش ن رسوب میکنن  ،شبفه سخت میشود .اما ایهن

46

سختش گی با افزایش ان ازهی دانهه بهه مقه ار زیهادی جبهران و
منجر به افزایش تحر

تنش ()MPa

 (U-Cr)Oxو نق

76

36

نابهجاییها در شبفه مهیشهود .از ایهنرو

افزایش اکسی کروم به شبفهی اکسی اورانیم ،بیشهینهی تهنش را
از بین برده و تنش الزم برای شروع ت ییر شفل را کاهش میده

سوخت  UO6استان ارد

66

سوخت  UO6با افزودنی Cr6O3

96

92

[.]98
نمونهههای از ت ییههر ریزسههاختار قههرص سههوخت هسههتهای بهها

94

96

96

8

کرنش ()%

4

2

º

6

º

شکل  .3آزمایشهایی بها سهرعت کهرنش ثابهت  ɛ=1 %/hدر دمهای 9566˚C

ناخالصی اکسی کروم که در اتمسفر احیایی مرطوب سهینتر شه ه

[.]38

است ،با نمونهی ب ون استفاده از افزودنی در شفل  4مقایسه ش ه
است .در بررسهی ت ییهرات انجهام شه ه روی خهواص ت ییرشهفل
پالستیک ،نتایج نشان میدهن که برخالف رابطههی عفهس بهین
خزش و ریزساختارهای دانه درشت ،قرصهای با ان ازهی دانههی
بزرگ حاوی اکسی کروم ،دارای مومسانی بهتری هستن  .در این
نوع سوخت ،افزودنیههای رشه دهن هی دانهه ،اثهر مفیه ی روی
سرعت خزش آن از طریق حرکت نابهجهاییهها بها سهازوکارهای
ل زش و باال رفتن انرژی فعالسازی نزدیک به سرعت نفهوذ خهود

966 µm

اورانیم در  UO6دارن  .افزودن اکسی کروم ،سهرعت ت ییرشهفل
 UO6را در شرایط تنش باالی  36تا  76 MPaافهزایش مهیدهه

دیاکسی اورانیم با افزودنی اکسی کروم

دیاکسی اورانیم معمولی با ان ازهی

با ان ازهی دانهی  26میفرومتر

دانهی  8میفرومتر

(شههفل  . 5پههژوهشهههای دیگههری نشههان دادن ه کههه اسههتفاده از
افزودنیهای اکسی های نیوبیم و کهروم بهه مقه ارهای انه

966 µm

شکل  .4ریزساختار سوخت  UO6پیشرفته [.]38

در

درون رآکتور یا در فراین سینتر ،نفوذ خودبهخهودی را در دمهای

1

باال افزایش میده  .این اثر منجر به سرعت خزش باالتر قرص یها

سوخت  UO6استان ارد

رفتار گرانروی پالستیفی بیشتهر در مه ت زمهان کهار رآکتهور

سوخت  UO6با افزودنی Cr6O3

زمان تما

7
2

نرمتری بین قرص و غالف در م ت

5

این دو با یکدیگر ایجاد میشود [.]96-7

4
3
6
9

96

96

8

2

4

6

º

º

زمان (ساعت)

شــکل  .8تهیثیر افههزودن  Cr6O3بهر رفتهار خزشهی در دمههای  9566˚Cو فشههار
.]38[ 45 MPa

13

کرنش ()%

میشود و به این طریق تما

8
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افزودن  SiO6به قرص سوخت ،یک فاز شیشهای ثانویهای در

پایینتر از دمای جوش سزیم باشه  ،بخارههای آن در فضهای بهین

مرز دانه ایجاد میکن که موجب افزایش سرعت خزش از طریهق

غالف و سهوخت فشهرده شه ه و ترکیبهاتی م هل اورانهات سهزیم

ل زش مرز دانهای میشود .افزودن سیلیس به همهراه ههر که ام از

 Cs6UO3/52تشفیل میدهن  .در بازدهی تولی انرژی باال ،زمهانی

اکسهههی های بههها نهههوع سهههاختار کورانه ه وم نیهههز فهههاز شیشههههای

که میانگین آن به مقه ار  45 GWd/tUمهیرسه  ،مخلهوط مهواد

بیندانهای ایجاد میکن  .بررسهیهها بهه خهوبی نشهان دادهانه کهه

شیمیایی که بهین قهرص و غهالف وجهود دارنه یهک پیونه نهرم

خزش مواد سرامیفی به ش ت بهه خهواص فهاز مهرز دانههای م هل

تشفیل میدهن  .ه ایت حرارتی پیون شیمیایی ج ی  ،خیلی بهتر

توزیع ،رفتار ترکُنن گی ،کسر حجمی و بلوری شه ن آن بسهتگی

از مخلوط گازهای هلیم و زنهون در فضهای بهین غهالف و قهرص

دارد .معمههوالً فههاز مههرز دانهههای شیشهههای ،سههرعت خههزش مههواد

است و به کاهش دمای سوخت کمهک مهیکنه  .ههممنهین ایهن

سرامیفی را افزایش میدهه  .بهرعفس تبلهور فهاز شیشههای مهرز

پیون شیمیایی خیلی نرمتهر از  UO6اسهت ،از ایهن نظهر نیهز تهیثیر

دانهای ،مقاومهت در برابهر خهزش را در مهواد سهرامیفی افهزایش

مفی ی در ویژگیهای مفانیفی دارد به طوریکهه باعه

رههایی

میده  .در یک پژوهش ،اثر افزودن  6/66درص وزنی از مادهی

بیشینهی تنش در سط درونی غالف مهیشهود .در نتیجهه ،پیونه

 SiO6-CaO-Cr6O3به  UO6مطالعهه شه ه اسهت .نتهایج نشهان

شیمیایی نرم بین قرص و غهالف و مقاومهت در برابهر کهنش بهین

میدهن سرعت خزش در تنشهای پایین به شه ت افهزایش پیه ا

قرص و غالف ( ،(PCI) 96بازدهی تولی انرژی را بهبود میبخش

میکن و مقه ار آن بهه افهزایش مقه ار فهاز شیشههای بهیندانههای

[.]56

بستگی دارد [.]59
تشفیل سوراخ و تِر

 3.2نقش انتقال حرار

در دیوارهی غالف تقریبهاً در نهواحی

در افزايش میزان تولید انرژی

هستن و همزمان تهنش مفهانیفی از

در قرص سوخت هستهای مهورد مطالعهه ،بهه علهت نقطههی ذوب

طریق تورم قرص به غهالف اِعمهال مهیشهود ،در حضهور اجهزای

باالی آن ،از اکسی فلهزی بهه جهای خهود فلهز اسهتفاده مهیشهود.

خورن های م ل ی تش ی میشود .وقتی که بین سوخت و غالف

ه ایت حرارتی غالفهای سوخت از جهنس دیاکسهی اورانهیم

اتصال برقرار میشود ،در این نواحی اتصال ،غالف از طریق نفوذ

نسبت به فلز اورانیم ،نیتریه اورانهیم ،کربیه اورانهیم و زیرکهونیم

حالت جام اکسیژن ،اکسی میشود .بنابراین در دیوارهی درونی

بسیار کمتر است .هر مه دما باالتر باشه  ،ایهن اخهتالف بهیشتهر

غالف زیرکونیمی ،همیشه الیههای اکسی ی پیه ا مهیشهون کهه

خواه بود .شهیب دمها بهین مرکهز و سهط بیرونهی در ترکیبهات

گستردگی و ضخامت آن با افزایش بازدهی تولی انرژی ،افزایش

مختلف اورانیم و در شهرایط مقه ار حهرارت تولیه ی یفسهان در

مییاب  .البته مصرف اکسیژن اضافی از این طریق موجب افهزایش

شفل  2نشان داده ش ه است .همانگونه که مشخ

است ،دمای

پای اری سوخت استوکیومتری میشود .در غیر این صورت مق ار

مرکز این قرصها با یکدیگر بسیار متفاوت هستن  .در قرصهای

اکسیژن در سیستم افزایش پی ا میکن و بسته به دمها و مطهابق بها

سوخت هستهای ،بها افهزایش بهازدهی تولیه انهرژی ،نقه

ههایی

نمودار فازی اکسیژن و اورانیم ،ابت ا  UO6+xو سپس  U4O1و یها

ههههممهههون ناخالصهههیههههای حاصهههل از محصهههوالت شهههفافت،

مخلههوطهههایی از ترکیبههات غیراسههتوکیومتری  U5O93 ،U4O1و

تخریبهای ناشی از تابشدهی ،مواد تهنشین ش ه ،ناهمگنیههای

که قرص و غالف در تما

(99

در انه ازهی ریههز

احتماالًًَ  U3O8تشفیل میشهون [ .]56 ،35 ،67داخهل غهالف بهه

تِر

طور جزئی با رسوباتی از محصهوالت فهرار شهفافت نیهز پوشهی ه
میشود .سزیم که از تحر

و انه ازهی درشههت

ها و غیهره ،انباشهته شه ه و باعه

کهاهش بهیشتهر هه ایت

حرارتی میشود .هممنهین بهه وجهود آمه ن تخلخهل در ناحیههی

باالیی برخوردار است ،یفی از ایهن

اجزا است .پوشش با رسوباتی از این نوع در فصهل مشهتر

(96

هههممههون حبههابههها،

حاشیهای قرص در اثر باال رفتن بهازدهی تولیه انهرژی نیهز باعه

بهین

قههرصههها و سههط هههای ت هر ههها نیههز انجههام مههیشههود .در فشههار

تش ی کاهش ه ایت حرارتی و گرم شه ن بهیش از حه بخهش

 ،6/9 MPaدمههای جههوش سههزیم  285˚Cاسههت و مانن ه زنههون و

مرکزی قرص میشود [.[54 ،53 ،49 ،68 ،4

کریپتون در دانه نفوذ میکن  .اگر دمها در سهط داخلهی غهالف
14

مجلهی علوم و فنون هستهای9315 ،75 ،
6566

ه ایت حرارتی در دو نهوع قهرص  UO6خهال

اکسای

افزودنی اکسی های زیرکهونیم و نئهودیمیم بررسهی شه  .یافتهههها

6666

نیتری
کربی

نشان میدهن که ه ایت حرارتی قرص حاوی افزودنی اکسهی ی
در بازدهی تولی انرژی باال نسبت به قرص خال

دما )(˚C

9566

فلز

و قهرص بها

در شرایطی که

فضای بین غالف -قرص کم ش ه بود ،بهیشتهر اسهت .در حهالی

9666

بهیشتهر بهود

که قبل از پرتوگیری ،ه ایت حرارتی قرص خال

[ .]57بهههرای مقههه ار بهههازدهی تولیههه انهههرژی در محههه ودهی

566

 ،44 GWd/tUمق ه ار ه ه ایت حرارتههی قههرص  UO6خههال
º

9/6

9

6/8

6/2

6/4

6/6

و

قرص با افزودنهی اکسهی ی ،ههر دو یفسهان بودنه [ .]52هه ایت

º

(93

حرارتههی سههوخت رآکتورهههای آب تحههت فشههار

فاصله از مرکز صفحه ()cm

 ،PWRبهها

شــکل  .1ت ییههرات شههعاعی دمههای درون قههرص سههوخت هسههتهای اورانههیم بهها

میههانگین بههازدهی تولی ه انههرژی  966 MWd/kgUمطالعههه ش ه ه

ترکیبهای مختلف [.]55

است .یافتهها نشان میدهن که ه ایت حرارتی در ناحیهی بیرونی
سوخت خیلی بیشتر از حالتی است که ساختار ناحیهی حاشیهای

وجود رسهوبات فلهزی در قهرص سهوخت هسهتهای ،هه ایت

تشههفیل نش ه ه اسههت .افههزایش در ه ه ایت حرارتههی ،بههه حههذف

حرارتی را به میزان زیادی نسبت به زمانیکه قرص سوخت تنها به

محصوالت شفافت از شبفهی جامه قهرص و ایجهاد نقه

هها و

صورت اکسی ی است ،افزایش میده  .افهزایش انتقهال حهرارت

محلولهای جام ناشی از پرتوگیری در شبفهی سوخت و تبلهور

کاهش شیب دما بین مرکز و سط خهارجی قهرص شه ه و

مج د نسبت داده میشود .تخلخل گازی ،میزان ه ایت حرارتهی

دمای مرکز قرص به میزان زیادی کاهش مهییابه  .وجهود دمهای

را کم میکن ولی ان ازهی کاهش آن در مقایسه با افهزایش و در

باع

پایین در مرکز قرص ،باع

کم ش ن تحر

گازهای حاصهل از

نتیجه تشفیل ساختار ج ی کمتر است [.]68

شفافت و در نتیجه موجب کاهش میهزان آزاد شه ن ایهن گازهها

در مطالعهای ،نفوذ حرارتی سهوختههای  (U,Gd)O6بهرای

میشود .بنابراین سعی میکنن از افزودنیهایی در قهرص اسهتفاده

مقادیر بهازدهههای تولیه انهرژی از  33تها  17 GWd/tUو بهرای

شود که ه ایت حرارتی آن را افزایش ده تا دمای مرکز قهرص

دماهای تابشدهی از  466تها  9396˚Cانه ازهگیهری شه ه اسهت.

زیاد باال نرود .عملیات حرارتی پس از سینتر قرص سوخت حاوی

دادههههای بههه دسههت آمهه ه ههه ایت حرارتههی کههمتههری را بههرای

رسوب اکسی کهروم در محهیط احیهایی ،موجهب احیهای اکسهی

 (U,Gd)O6در مقایسه با اکسی اورانیم خال

نشان میدهن [.]53

کروم به کروم فلزی میشود که برای افهزایش هه ایت حرارتهی،

اکسی بریلیم یک مادهی افزودنی بینظیر دیگهری بهرای بهاال

جذب اکسیژنهای حاصل از شفافت و کنتهرل پتانسهیل اکسهیژن

بردن ه ایت حرارتی قرصهای سوخت  UO6است .ساختار ایهن

سوخت خیلی مفیه اسهت [ .]52 ،47 ،35در مطالعههای در همهین

قرصهای به صورت دانههای ریز کُروی  UO6با ابعهاد 566 µm

زمینه ،انه ازهگیهری لحظهه بهه لحظههی دمهای مرکهزی میلههههای

است که در یک ماتریس اکسی ی مخلوط شامل دانهههای بسهیار

سوخت طی پرتودهی تا بازدهی تولی انرژی بهاالی 1 GWd/tU

ریههههز  BeOو  UO6بهههها ابعههههاد یههههک میفرومتههههر جاسههههازی

سوخت انجام ش  .یافتهها نشان دادن که در سوختههای حهاوی

مهههیشهههود .نمهههودار دمهههای قهههرص سهههوختههههای  UO6و

اکسی کروم هیچگونه کاهش ه ایت حرارتی در مقایسه با قرص

 UO6-96 %Vol BeOدر شفل  7نشان داده ش ه اسهت .در ههر

اکسی اورانیم استان ارد رخ نمیده  .عملیات حرارتهی در دمهای

دو نوع سوخت ،دمای غالف ،خنککنن ه و فاصلهی فضای بهین

 9766˚Cبه م ت  5سهاعت پهس از تهابشدههی روی نمونههههای

قرص -غالف یفسان هستن و تنهها دمهای مرکهز سهوخت در دو

سوخت حاوی اکسی کروم نسبت به نمونههای  UO6اسهتان ارد،

نوع قرص با هم تفاوت دارد .مشاه ه میشهود کهه دمها در مرکهز

کههاهش سههه برابههری آزادسههازی گههاز حاصههل از شههفافت

سههوخت  956 ،UO6 -96 %Vol BeOدرجهههی سههانتیگههراد از

باع ه

قرص  UO6کمتر است [.]58

هستهای ش [.]45 ،44 ،35

15
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866

پينوشتها

756
766

1. Creep

256

556
566

3. Reactor power ramping
4. Zircaloy-4
5. Eddy current
6. Plasticity
7. Sintering
8. Nabarro-herring
9. Coble
10. Pellet-clade interaction
11. Microscopic
12. Macroscopic
13. Pressurized water reactors

دما ()˚C

266

(گیگاوات روز به ازای هر تن اورانیم 2. Gigawatt day per ton of uranium

456
466
356

سوخت 5 wt%U-635 UO6
سوخت 5 wt%U-635 UO6+96 vol% BeO

366
656

666
6/5

6/45

6/4

6/35

6/3

6/65

6/6

6/95

6/9

6/65

°

فاصله از مرکز ()cm

شکل  .7دمای سوختهای  UO6و ( UO6-96 %Vol BeOدر آغاز دورهی
سوخت [.]58

 .3نتیجهگیری
در اثر افهزایش بهازدهی تولیه انهرژی و افهزایش میهزان حاللیهت
محصهههوالت شهههفافت درون شهههبفهی سهههوخت و خهههرد شهه ن
تخلخلهای اولیه ،سهاختار ریزدانهه در نهواحی حاشهیهای تشهفیل
میشود .استفاده از کمک سینترها موجب افزایش ان ازهی دانهه و
رسوب دروندانهای به منظور حبس اتمهای گازی و جلوگیری از
تورم قرص و آزادی آنها به فضهای خهالی بهین غهالف و قهرص
میشود .هممنین در اثر افزودنیها ،سرعت خزش قرص باال رفته
و در نتیجههههی آن ،آسهههیب ناشهههی از کهههنش مفهههانیفی بهههین
قرص -غالف کمتر میشود .افزایش در هه ایت حرارتهی قهرص
در نتیجهی حضور اتمهای فلزی و یا در نتیجهی حضور برخهی از
افزودنههیههها در کههاهش دمههای مرکههز قههرص و کههاهش خههرو
محصوالت شفافت گهازی بسهیار مهؤثر هسهتن  .در صهورتی کهه
تما

بین سوخت و غالف ایجاد ش ه باشه  ،در اثهر کهنشههای

مفانیفی بیشتهر و در حضهور محصهوالت خورنه های م هل یه ،
غالف خهورده شه ه و سهوراخ مهیشهود .ایهن عمهل و ههممنهین
ت ییرات میزان اکسیژن درون قرص باع

ایجاد الیههای اکسی ی

درون غالف و هممنین افزایش میزان اکسایش سوخت هسهتهای
میشود.
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