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 در. تخلخل به وجود آمده در سوخت حین افزایش میزان مصرف سوخت است، UO0  یکی از عاملهای تغییر رسانندگی گرمایی سوخت:چکیده
 تولید تخلخل و باز،( که ناشی از فرایند تهی شدن شبکهی سوخت از گاز زنونrim)  ساختاری موسوم به ناحیهی لبه،میزان مصرفهای باالی سوخت
 در این مقاله با استفاده از یک. به وجود میآید که به نوبهی خود رسانندگی گرمایی سوخت را دست خوش تغییر میکند،تبلور دانههای سوخت است
 پایین و میزان مصرف باالی سوخت معتبر است و نیز با در نظر گرفتن اثر باز تبلور-مدل تورم شبکهی سوخت ناشی از گاز شکافت که در محدودهی دما

 برای. تعیین میشود900 MWd/kgU  تورم شبکهی سوخت محاسبه میشود و مقدار تخلخل کل تا میزان مصرف سوخت،UO0 ناشی از تابشدهی سوخت
 رابطهی تجربی رسانندگی گرمایی هالدِن انتخاب شده است که، تابش دیدهUO0 مطالعهی اثر شکلگیری تخلخل بر روی رسانندگی گرمایی سوخت
 که، این ضریب تخلخل براساس ریختشناسی سه فازی سوخت تابشدیده توسعه مییابد. ترکیب میشود،با یک ضریب تصحیح تخلخل پیشنهاد شده
شامل تخلخلهای بدون سهم در تورم شبکهی سوخت و تخلخلهای درشت ناشی از حبابهای مرزدانهای سهیم در تورم شبکهی سوخت است و فرض
 با در نظر. و محصولهای جامد شکافت پراکنده شده باشدUO0  متشکل از شبکهی سوخت،میشود به صورت یکنواخت در مادهی سوخت چگال
 در محدودهی میزان مصرف سوخت موضعیUO0  در رسانندگی گرمایی سوخت05%  کاهشی در حدود،گرفتن تحول تخلخل با مصرف سوخت
. مشاهده میشود که افزایش موضعی دمای سوخت را در بر خواهد داشت900 MWd/kgU

 تورم شبکه، تخلخل، سوخت پرتودیده، افت رسانندگی گرمایی:کلیدواژهها
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Abstract: One of the factors that changes the UO2 fuel thermal conductivity is the generated porosity in
the fuel due to increasing burnup. At high burnups, the structure known as rim region, is created. This is due
to the Xe depletion process from the fuel matrix, porosity formation, and fuel grain recrystallization, which
in turn change the fuel thermal conductivity. In this paper by the use of existing low temperature high burnup
fission gaseous swelling model with the progressive recrystallization for UO2 fuel, the matrix swelling terms
are calculated and the evolution of the total volume porosity up to burnup of 120 MWd/kgU is estimated.
For the study the effect of porosity formation on the irradiated UO2 thermal conductivity, the HALDEN
correlation of the thermal conductivity is selected. Then, a porosity correction factor is developed based on
an assumption that the fuel morphology is a three-phase type consisting of the pores, with no contribution to
the matrix swelling and large pores due to intergranular bubbles with the contribution to matrix swelling
dispersed in the fully dense material, composed of UO2 matrix and solid fission products. The predicted
thermal conductivity, based on the present porosity correction factor, demonstrates an additional degradation
of 25% due to porosity formation at the burnup levels around 120 MWd/kgU causing an increase in the fuel
temperature.
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تحلیل افت رسانندگی گرمایی سوخت پرتودیدهی . . .

 .1مقدمه

ناحیهی لبهی ( UO0ناحیهای از سوخت که در آن تغییرات

رسانندگی گرمایی یکی از مهمترین خواص سوخت هستهای است

ریزساختاری به صورت ریز شدن دانههای اولیه و درشت شدن

که تأثیر زیادی روی دمای کاری ،کارایی و رفتار سوخت دارد.

تخلخلها به علت میزان مصرف سوخت باال ،مشاهده میشود) بر

در کل رسانندگی گرمایی نسبتاً پایین سوخت  UO0تحت تأثیر

روی کاهش رسانندگی گرمایی را با فرض اینکه همهی اتمهای

عاملهایی نظیر دما ،تخلخل ،محصولهای جامد شکافت ،تغییر

گاز تولید شده ،در تخلخلهای این ناحیه باقی بماند مورد مطالعه

ریزساختار سوخت و ایجاد ساختار سوختن باال ( ،)HBS()9آسیب

قرار دادند و با استفاده از رابطهی رسانندگی گرمایی هالدِن(،)90

تابشی و استوکیومتری قرار میگیرد .از میان این عاملها ،اثر

کاهش  00%رسانندگی گرمایی در ناحیهی لبهی قرص سوخت را

تخلخل بر روی رسانندگی گرمایی بسیار پیچیده است .در حقیقت

نتیجه گرفتند .اخیراً ،لمس و همکاران [ ]99براساس مقدارهای

سوخت اکسیدی عموماً با تفجوشی( )0پودر فشردهی  UO0در

تجربی به دست آمده توسط اسپینو و همکاران [ ،]90برای تخلخل

دمای باال ساخته میشود .با کنترل شرایط تفجوشی میتوان

سوخت  UO0یک عبارت تجربی را به صورت تابعی از میزان

سوختهایی با چگالی مناسب به طور معمول در حدود 10%

مصرف سوخت موضعی در محدودهی  60تا  300 MWd/kgUبا

چگالی نظری تولید نمود .در نتیجه ،تخلخل اولیه هنگام ساخت در

در نظر گرفتن اثرهای احتمالی برهمکنش مکانیکی غالف و قرص

سوخت تابشدهی نشده همیشه وجود دارد .اتمهای گاز حاصل از

سوخت ،توسعه دادهاند.

فرایند شکافت در شبکهی سوخت انحاللناپذیر بوده و در

در کار دیگری اسپینو و همکاران [ ]93رابطهای را برای تورم

حبابهای دروندانهای( )3و مرزدانهای( )4انباشته میشود که در

کلی شبکه به دست آوردند که مرتبط با چگالی و تخلخل تودهی

تورم سوخت( )5و تولید تخلخل( )6سهیم است .با افزایش میزان

سوخت است .در این کار ،آنها با محاسبهی تورم کلی شبکه و

مصرف سوخت در شرایط دمایی پایین ،سوخت  UO0تحت فرایند

اندازهگیری چگالی تودهی سوخت ،تحول تخلخل در سوخت

باز تبلور تابش -القا( )7قرار میگیرد .باز تبلور از مرز دانه آغاز و به

 UO0تابشدهی شده را برحسب میزان مصرف سوخت تعیین

سمت مرکز دانه پیش میرود تا این که کل دانه باز تبلور یابد.

کردند .اما نکتهای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که

دانههای بزرگ به دانههای کوچکتر بدل میشود .بنابراین جذب

تخلخل معرفی شده در کار اسپینو در حقیقت تخلخلی

اتمهای گاز بیشتر در مرز دانه صورت میگیرد و در نتیجه

(حجمخالی( ))99است که سهمی از تورم شبکهی سوخت ندارد در

حبابهای مرزدانهای بزرگی تولید خواهد شد که سهم عمدهای از

صورتی که تورم شبکهی ناشی از حبابهای گاز شکافت در تولید

تولید تورم ناشی از حباب گاز و تخلخل نظیر آن را دارا است [.]5-9

تخلخل کل سهیم است و میتواند به صورت جملهای به سهم

رابطههای تجربی و تحلیلی مختلفی برای توصیف اثر تخلخل

تخلخل (حجمخالی) اضافه شود .کار اسپینو ،باعث ایجاد انگیزه

روی رسانندگی گرمایی سوخت توسعه یافته است .لوئب [ ]6و

شد تا در این مقاله رابطهای برای تخلخل حجمی کل سوخت

کمپف و همکاران [ ]7با در نظر گرفتن یک سلول واحد از مادهی

تابشدهی شده ،متشکل از دو بخش تخلخل و تخلخل تورمی

متخلخل ،به صورت یک مکعب از مادهی جامد که یک تخلخل

فراهم شود .همچنین در این مقاله سعی شده است ،اثر تخلخل بر

گازی را احاطه کرده است ،یک عبارت تحلیلی برای اثر تخلخل

روی رسانندگی گرمایی شبکهی سوخت  UO0به طور کمی تعیین

روی رسانندگی گرمایی به دست آوردند .بعد از آن ،مدل لوئب

شود .برای دستیابی به این مهم ،از مدل تخمین تخلخل اسپینو و

و کمپف به صورت متوالی در کد  DARTبرای مدلسازی

همکاران [ ]93و مدل رست [ ]5 ،4 ،0برای محاسبهی تورم همراه

رسانندگی گرمایی سوخت پاشیده( )8مورد استفاده قرار گرفت [.]8

با باز تبلور شبکهی سوخت  UO0استفاده شده است .البته کار

مطالعهها بر روی رسانندگی گرمایی ساختار سوختن باال و

اسپینو فاقد مدلی برای باز تبلور است .سپس به عنوان یک مورد

مشاهدههای تجربی افزایش تخلخل در ناحیهی لبهی( ،UO0 )1به

مطالعاتی ،رابطهی رسانندگی گرمایی هالدِن [ ]94برای سوخت

طرح رابطههای مختلفی برای تحول تخلخل با مصرف سوخت در

 UO0انتخاب و با یک ضریب تخلخل توسعهیافته از روش تحلیلی

این ناحیه انجامیده است [ .]1لی و همکاران [ ]90اثر تخلخل در

به کار رفته در کد  DARTترکیب شده است.
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برای انجام محاسبات در این مقاله ،یک برنامهی کامپیوتری

که در آن جملهی اول سمت راست مربوط به تورم ناشی از

تهیه شده است که در آن دستگاه معادلههای به کار رفته در مدل

محصولهای جامد شکافت است که با معادلهی  4تعیین میشود

تورم سوخت رست [ ]5 ،4 ،0به منظور یافتن تورم سوخت ناشی از

[ ]95و جملهی دوم کسر کلی تورم گاز ناشی از اتمهای گاز منفرد

حبابهای دروندانهای سوخت با روش عددی رانگ-کوتای

حل شده در شبکهی سوخت و حبابهای گاز شکافت است

مرتبهی  4حل شده است و برای به دست آوردن سایر جملههای

(معادلهی .)5

سهیم در تورم سوخت از مدلهای تحلیلی بهره جسته شده است.
Vsolid / Vmatrix  00032
 Bu  MWd / KgU  / 10
/

مدل تخلخل اسپینو [ ]93با تصحیح تخلخل کل همراه با رابطهی

()4

رسانندگی گرمایی هالدِن در این برنامه به کار رفته است.

Vgaseous / Vmatrix  Vgas atom / V matrix  V gas bubble / V matrix

()5
 .2مدلها و روشها
 1.2تخلخل

به طوری که  Buمیزان مصرف سوخت را نشان میدهد .برای

تخلخل را میتوان به صورت حجم خالی بر حجم کل تعریف

تخمین تورم ناشی از محصولهای گازی شکافت ،در این کار از

نمود .حجم کل  Pنیز از دو بخش تشکیل میشود که یکی شامل

روش رست [ ]96 ،5برای محدودهی دما -پایین ()T >850 K

حجم خالی هنگام ساخت( )90یا همان تخلخل اولیهی سوخت Pv

استفاده شده است .تخلخل کل  P = Ps + Pvچنین به دست میآید:

است و دیگری تخلخل تورمی( Ps )93است و از تورم شبکه که

P = 1 - (1 + Vmatrix / Vmatrix )( / th ) 

ناشی از حبابهای گاز شکافت القا شده به وسیلهی تابش است،
matrix

نشأت میگیرد .در واقع شبکه( ،)94حجم سوخت بدون احتساب

),

حجم تخلخل است Pv .و  Psدر معادلههای  9و  0تعریف شده

()6

/V

gas bubble

)/(1  V

matrix

/V

gas bubble

(V

است .با در نظر گرفتن حجم سوخت قبل از تابشدهی به عنوان
حالت مرجع در محاسبات تورم سوخت Pv ،میتواند چنین محاسبه

مطالعهی تحول تخلخل با مصرف سوخت با استفاده از معادلهی 6

شود []93

مستلزم محاسبهی جملههای مربوط به تورم شبکه است.

()9

Pv  1  1  Vmatrix / Vmatrix   ρ / ρ th 

 2.2تورم شبکه قبل از باز تبلور مجدد

(Ps  (Vgas bubble / Vmatrix ) / 1  Vgas bubble / V matrix  )0

یک روش برای محدودهی میزان مصرف سوخت پایین توسط
رست در مرجعهای [ ]93 ،5 ،4توسعه داده شده است که در آن
تورم گاز شکافت تابعی از غلظت اتمها و حبابهای گاز شکافت

به طوری که  Vmatrixحجم اولیهی شبکه Vmatrix ،افزایش حجم

شبکهی()95

شبکهی ناشی از محصولهای جامد )  (Vsolid / Vmatrixو گازی

و ثابت

)  (Vgaseous / Vmatrixشکافت ρ / ρ th ،نسبت چگالی واقعی به

دروندانهای با زمان تابشدهی تغییر میکند و میتواند به صورت

چگالی نظری سوخت ∆Vgas bubble ،افزایش حجم شبکهی ناشی

جمع معادلههای  7و  8نوشته شود که تحول زمانی چگالی حباب

از شکلگیری حبابهای گاز شکافت و Vgas bubble / Vmatrix

گاز شکافت  cbو تعداد اتمهای گاز  nbدر حبابها را نشان

کسر تورمی شبکهی سوخت ناشی از حبابهای گاز شکافت

میدهد.

است Vmatrix / Vmatrix .کسر کلی تورم شبکهی سوخت ناشی از
محصولهای جامد و گازی چنین داده میشود

()7
()8

(Vmatrix / Vmatrix  Vsolid / Vmatrix  Vgaseous / Vmatrix )3

99

سوخت است .چگالی گاز در حبابهای

dcb  t  16πf n Dg rg cg  t  cg  t  b

 cb  t 
dt
nb  t 
2
dn b  t 
b
 4πrb  t  Dg cg  t   n b  t  ,
dt
2
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در رابطههای باال fn ،ضریب جوانهزنی حباب b ،نرخ انحالل مجدد

برای به دست آوردن چگالی حبابها روی مرز دانه،Cb ،

دروندانهای Dg ،cg ،و  rgبه ترتیب ،چگالی ،ضریب پخش و

میتوان معادلهی تقریبی زیر را به کار برد [:]93 ،5 ،4

شعاع اتمهای گاز دروندانهای و  rbشعاع حبابهای گاز

1

دروندانهای است .اولین جملهی سمت راست معادلهی  8نرخ

1

a 3 3 2
8
(z
)
K

Cb  t    2 12

 π ξDg δ 





()90

تولید حبابهای دروندانهای با شعاع متوسط  rbرا نشان میدهد.
آخرین جملهی سمت راست معادلههای  7و  8به ترتیب نرخ از

به طوری که

دست رفتن کل حباب و اتم گاز از داخل حباب را بیان مینماید.

3

 aحجم اتمی متوسط  a ،]93[ UO0ثابت شبکهz ،
12

رِست این دستگاه معادلهها را به روش تحلیلی حل مینماید

تعداد موضعهایی است که توسط اتم گاز در مرز دانه به ازای هر

بدین صورت که فرض میکند نرخ افزایش غلظت حبابها و

پرش طی میشود δ ،عرض مرز دانه ξ ،ضریب افزایش پخش

اتمهای گاز درون آنها بعد از گذشت زمان طوالنی به اندازهی

مرز دانه و  Kشار اتمهای گاز پخش شده از دانه به مرز دانه است

قابلتوجهی کاسته شود (به حالت ثابتی میرسد) و طبق این فرض،

که چنین محاسبه میشود []93

سمت چپ معادلههای  7و  8را برابر صفر قرار داده وآنها را برای
یافتن  c bو  n bحل میکند [ .]4در مقالهی حاضر دستگاه

() 93

معادلههای مذکور با روش عددی رانگ -کوتای مرتبهی  4برای
تعیین  c bو  n bحل شده است .محاسبهها در بازهی زمانی  0تا

که

( t = 7/5×907 secمتناظر با محدودهی میزان مصرف سوخت  0تا

()94

 )900 MWd/kgUانجام شده است .به علت اینکه محاسبهها از
زمان  t = 0 secیعنی زمانی قبل از تولید حباب گاز شکافتی آغاز

d g dcg d  fs t 
3 dt dt

αf  cg dfs / dt
1  fs  32πf n rg Dg cg / b

 n b است که برای اجتناب از نقطهی تکین در معادلهی 7

()95

برای  n bیک مقدار غیرصفر کوچک در نظر گرفته میشود.

f s  t  cg  t 

چگالی اتمهای گاز دروندانهای  cgمطابق با رِست [ ]0چنین

1

 1  fs   1  fs   64 πf n rg Dg αft / b  2


cg  t  
32πf n rg Dg / b
2

3

Cg  t  

m sec

حالت اصالح شدهی واندروالس به دست آید

شده به مرز دانه با دانههایی به قطر  dgاست و با رابطههای تقریبی

()97

زیر بیان میشود [:]4
1
4π2Dg t

4π 2 D g t
d g2

1

8  Dg t  2 6
fs  
  Dg t
d g  π  d2g

 4π2Dg t 
exp  


60Dg t 2Dg t
dg 2 

dg 2



dg2

Cb  t 

Nb 

شعاع حبابهای گاز دروندانهای میتواند با استفاده از معادلهی

اتمهای گاز تولید شده در هر شکافت و  fsکسر گازهای پخش

( 1 )99

dg

Cg  t 

() 96

شکافت نرخ چگالی شکافت α ،تعداد
که در آن  fبرحسب
-3

dg 2

dt

و برای تعداد متوسط اتمهای گاز در یک حباب مرزدانهای داریم

تعیین میشود:

()90

dcg

چگالی اتم گاز روی مرز دانه ،Cg ،چنین تعیین میشود

شده است شرایط اولیه برای حل این دستگاه معادلهها cb  ،و

()1



K

2 / rb ((4rb3 ) / 3  h s Bn b )  n b kT

که در آن  Bثابت واندروالس برای  k ،Xeثابت بولتزمن T ،دمای
مطلق γ ،کشش سطحی و  hsیک ضریب تصحیح است که برای

fs  1 

90
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دمای داده شدهی  ،Tمعادلهی  97را با معادلهی حالت کرهی

متعاقباً ،باز تبلور به صورت رو به جلو از لبهی خارجی دانه به سمت

سخت( )96معادل میسازد [.]93

مرکز آن حرکت مینماید تا در نهایت تمامی دانه دست خوش
تغییر شود ،کسر حجمی ناحیهی باز تبلور یافته تابعی از زمان

برای حبابهای در اندازههای نانو یک حل تقریبی معادلهی

تابشدهی و نیز اندازهی اولیهی دانه است که به صورت زیر تعیین

 97این است:

میشود [:]5 ،0

 3 h Bn  t  
rb  t    s b

4π



1/ 3

() 98

3

()09

شعاع حباب مرزدانهای ( )Rbنیز میتواند از حل عددی معادلهی

که در آن Fd ،و  Fdx  ft xبه ترتیب چگالی شکافت وابسته به

 97روی مرز دانه به دست آید.

زمان تابشدهی « »tو زمان شروع پدیدهی باز تبلور «  »t xاست،

نهایتاً کسر کلی تورم گاز در معادلهی  5به صورت زیر به دست

 f  ν   1  ν / 2 / 1  ν که  νدر آن ضریب پواسون است،

میآید [:]93
()91





 96 γB2  Fd  Fdx  f  ν  
Vr  1  1 

d g C A Cρ
2π 


 CAبرای شبکهی مکعبی برابر  3و  Cρبرابر واحد است [B0 ،]5 ،0

cg a 3 4 π  3
 V gaseous 
3 R 2b Cb


 rb cb 

matrix 
4
3 
dg
 V
g

یک پارامتر مرتبط با خزش تابش -القا است ، ε  B2fσ ،و تنش
"  " σتابعی است از ثابت شبکه ، σ  EΔa / a ،که در آن  Eمدول

جملهی اول سمت راست معادلهی  91تورم ناشی از اتمهای گاز

یانگ مادهی سوخت است [ .]3بعد از شروع بازتبلور ،با گذشت

حل شده در درون شبکهی سوخت است که در تخلخل تورمی Ps

زمان تابشدهی بخشی از دانههای اولیه به دانههای ریزتر تبدیل

شرکت ندارد و جملهی دوم به ترتیب مربوط به تورم ناشی از

می شود و بخشی هنوز تبدیل نشده است ،در آن زمان کسر کلی

حبابهای گاز دروندانهای و مرزدانهای است که منجر به

تورم گاز این است ][0

شکلگیری تخلخل تورمی میشود.
 V gaseous 
 V gaseous 
 V gaseous 

1

V

V


 matrix 
r 
r
matrix 
matrix 
 V
TOT
 V
g
 V
gx

 3.2تورم شبکه با باز تبلور دانه

در شرایط دما -پایین و با افزایش میزان مصرف سوخت ،فرایند باز

()00

تبلور تابش -القا باعث انتقال ساختار از دانههای اولیه با قطر حدود

که در آن  Vrاز معادلهی  09به دست میآید  Vgaseous  ،تورم

میکرون به دانههای جدید با اندازههای زیرمیکرون میشود که

 matrix 
 V
g

منجر به افزایش تورم ناشی از گاز شکافت میگردد و دلیل آن

گاز در ناحیهی باز تبلور نیافته است که شامل حبابهای

فاصلههای پخش کوچکتر و به دنبال آن افزایش امکان تهی شدن

دروندانهای و مرزدانهای است و با معادلهی  91تعیین شده است و

زنون ،افزایش مساحت به واحد حجم مرزدانه و بزرگ شدن نرخ

 V gaseous 
 matrix 
 V
gx

رشد حبابهای مرزدانهای در مقایسه با شرایط برای حبابهای
دروندانهای است .مشاهده میشود شروع پدیدهی باز تبلور عمدتاً

تورم گاز در ناحیهی باز تبلور یافته را نشان

میدهد که ناشی از تهی شدن شبکهی سوخت از زنون است و

در امتداد مرزدانههای اولیه در یک چگالی شکافت  Fdxکه به

شامل تنها حبابهای مرزدانهای است و میتواند چنین محاسبه شود

صورت زیر تخمین زده میشود [ ]5 ،0رخ میدهد:

[]5 ،0

()00

2

Fdx  4 1024 f 15

()03

93





 Cb Cbx

1
3

 3
  4 πR bx 
gx
 d g d gx 3d gx

 V
 matrix
 V

gaseous

تحلیل افت رسانندگی گرمایی سوخت پرتودیدهی . . .

که در آن  R bxو  Cbxبه ترتیب شعاع و چگالی حباب مرزدانهای

در این مقاله یک مدل برای تعیین ضریب تخلخل براساس مدل

گاز شکافت و  dgxاندازهی دانه بعد از باز تبلور است .برای

رسانندگی گرمایی به کار رفته در کد  DARTمورد استفاده قرار

محاسبهی  Cbxاز معادلهی  90استفاده میشود که در آن  dgبا dgx

میگیرد .در این مدل مطابق شکل  ،9یک مادهی جامد یک

جایگزین شده است و معادلهی درجهی سه  97با جایگزینی rb

تخلخل گازی منفرد را در برگرفته است و یک سلول واحد از

و  n bبه ترتیب با  Rbxو  ،Nbxبه صورت عددی این بار برای Rbx

ذرهی سوخت را تشکیل میدهد [ .]95 ،8طبق این مدل وقتی که

حل میشود Nbx .نیز با معادلهی اصالح شده توسط کوی و

مادهی جامد و تخلخل گازی به ترتیب ،سوخت و تخلخل  PVدر

همکاران [ ]97تعیین میشود.

نظر گرفته شوند ،آنگاه برای یافتن رسانندگی گرمایی مؤثر سلول
αft

()04





 C C
1
3  b  bx  3
 d
 g d gx 3 d gx

واحد خواهیم داشت
N bx 

()06

در معادلهی  04فرض میشود در ناحیهی باز تبلور یافته از سوخت،
قسمت عمدهی گاز شکافت روی مرزدانهها تولید میشود .این



2

( )
k
 3
k eV
g
 1   ( Pv ) 3  1 
1 
k
 4
  2k ( 3 P )( 3 ) 
v


4

که در آن  k Veرسانندگی گرمایی مؤثر سوخت شامل تخلخل PV

فرض با کسر گاز رها شده به مرزدانهها با استفاده از معادلهی 99

برحسب  k ،W/mKرسانندگی گرمایی سوخت کامالً چگال

اعمال میشود [.]4

 UO0و  k gرسانندگی گرمایی گاز داخل تخلخل است .چون
 9.2مدل رسانندگی گرمایی هالدِن

تخلخل  PVکامالً خالی است و گازی را شامل نمیشود در اینجا

رسانندگی گرمایی سوخت  ،UO0که از نتایج تجربی هالدِن []98

 k gبرابر صفر است.

و با در نظر گرفتن اثر کاهندهی مصرف سوخت روی آن به دست

برای سهیم کردن تخلخل تورمی در رسانندگی گرمایی

آمده است ،چنین به دست میآید
1

01148
 00035
Bu  00002474
 8 /24 107 Bu   T  273 
/
/
/

سوخت ،یک بار دیگر سلول واحد را در نظر میگیریم که این بار
مادهی جامد شامل سوختی است که تخلخل  PVرا در بر دارد (با

k 95 

رسانندگی گرمایی  )k Veو تخلخل گازی ،تخلخل تورمی  PSاست.

00132
exp 000188
( T  273   )05
/
/

در نتیجه ضریب تخلخل چنین به دست میآید



2
 
( )
k
 3
   3
k eff
g
 1   ( Pv )  1   ( PS ) 3  1 
1 
k
 4
   4
  2k ( 3 P )( 3 )  
v

 

4

که در آن  k15رسانندگی گرمایی سوخت  UO0در  15%چگالی

2
) (
3

نظری ( )90/16 g cm-3برحسب  Bu ،W/mKمیزان مصرف
سوخت برحسب  MWdو  Tدما برحسب کلوین است.
kgU

()07

 1.2ضریب تخلخل

برای در نظر گرفتن اثر تخلخل  Pروی رسانندگی گرمایی سوخت
تابشدیدهی  UO0که توسط رابطهی هالدِن تعریف شده است،
فرض میشود که از لحاظ ریختشناسی ،سوخت دارای یک
ساختار سه فازی شامل تخلخلهای کروی ( ،Pvکه دخالتی در
تورم شبکه سوخت ندارد) و تخلخل تورمی ( Psدخیل در تورم
شبکه) باشد که به طور یکنواخت در مادهی سوخت کامالً چگال
متشکل از شبکهی سوخت و محصولهای جامد شکافت ،پراکنده

شکل  .1سلول واحد شامل مادهی جامد و تخلخل گازی [.]95 ،8

شده است.
94
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که در آن  keffرسانندگی گرمایی مؤثر سوخت شامل تخلخلهای

در اینجا تورم کلی تودهی سوخت )  ( Vbulk / Vbulkبه صورت

 PVو  PSاست .برای تخلخل تورمی  k g ،PSرسانندگی گرمایی

تغییر نسبی حجم کل سوخت ،در میزان مصرف سوخت نظیر

مخلوط  Xeو  Krاست و چنین تعیین میشود []91

تعریف میشود.
شکل  ،3تورم کلی شبکهی سوخت را به عنوان تابعی از دما

k Xe   4 /0288 105  T0/ 872  W / mK 

()08

برای میزان مصرفهای مختلف سوخت نشان میدهد .در واقع

k Kr   4 / 726 105  T0/ 923  W / mK 

()01
()30

Xi

که منجر به افزایش تورم حبابهای گاز شکافت میشود.

n

ki
Xj

دمای باال باعث ایجاد حبابهای مرزدانهای با شعاع بزرگ میشود

1   j1, jiΨij
n

kg  
i 1

 2.3تولید تخلخل


Mj 
 Mi  M j  Mi  0142
/

Ψij  ij 1  2/ 41
2


M

M


i
j



()39

2

()30






4

1

 Mi 


 Mj 
1
2

   12
1   k i 
  k j 


3 
M 
2 2 1  i 
 M 
j 


تورم حباب گاز  Vgas bubble / Vmatrixبه همراه تورم کلی شبکهی
سوخت  Vmatrix /Vmatrixتعیین شده است .حاال میتوان تخلخل
تورمی  ،Psسهم تخلخل  Pvو تخلخل کل  Pرا به ترتیب با
رابطههای  0 ،9و  ،6و با استفاده از رابطهی تجربی  33برای چگالی

ij 

نسبی  ρ / ρ thکه در محدودهی  95تا  900 MWd/kgUبه دست
آمده است ،محاسبه نمود [.]93
1

در رابطههای باال  k iرسانندگی گرمایی گاز  X i ،iکسر مولی

()33

گاز  Mi ،]99[  X Xe ~ 10 8  iجرم مولکولی گاز i
/
 X Kr



 83 / 80

3 2


ρ / ρ th  0/ 9383  1/ 71 104 Bu 2 



 ]91[  MXe  131/ 3, MKrو  nتعداد مؤلفههای مخلوط

که در آن  Buمیزان مصرف سوخت (برحسب )MWd/kgU
است.

است ( .(n = 0رسانندگی گرمایی مخلوط  Xeو  Krبا نسبت
 ]99[ Xe/Kr ~ 92/8در دمای  ،822 Kدر مقایسه با رسانندگی

جدول  .1مقدارهای پارامترهای مختلف به کار رفته در محاسبهها

گرمایی  Xeکه  2/2937 W/mKاست برابر با 2/2284 W/mK

مقدار

واحد

مرجع

پارامتر

0/06

-

[]95

bo

90-03

m3

[]93

Do*0

× 90-31

9/0

m5

[]93

0/96 × 90-90

m

[]95

مقدارهای پارامترهای استفاده شده در این مقاله در جدول  9درج

δ

9/65 × 903

-

[]93

شده است .شکل  ،0تورم کلی شبکهی سوخت  UO0را به عنوان

γ

0 × 90-1
9

m

[]0

Jm-0

تابعی از میزان مصرف سوخت برای اندازههای مختلف دانههای

B

8/5 × 90-01

m3atom-9

[]95
[]95

90-0

-

[]93

0/6

-

[]93

5 × 90-6

m

α

محاسبه شده است.

*9

 .3یافتهها و بحث

rg

 1.3تورم شبکه

ξ

fn

باز تبلور یافته نشان میدهد .همچنانکه دیده میشود بعد از شروع

hs

باز تبلور نرخ تورم شبکهی سوخت افزایش مییابد .به عالوه با

dg

افزایش اندازهی دانهی باز تبلور یافته ،بر نرخ تورم سوخت افزوده

̇f

0 × 9091

B0

9 × 90-34

m5N-9

[]0

0/39

-

0/95 × 90-6

m

[]00
[]09

میشود .همچنین مقایسهی مقدارهای تجربی تورم کلی تودهی

ν

سوخت [ ]00با تورم کلی تودهی سوخت محاسبه شده از معادلهی

dgx

 0مرجع [ ]93برای  dgx = 0/95 μmتوافق خوبی را نشان میدهد.

[]5

sec-9

m-3

کار حاضر

*1 b  b f ,
*2 Dg  D f

95

تحلیل افت رسانندگی گرمایی سوخت پرتودیدهی . . .
0/05

 dgx =0/9 µmتورم شبکه

 dgx =0/95 µmتورم شبکه

0/0

 dgx =0/0 µmتورم شبکه
 dgx =0/5 µmتورم شبکه

[ Exp. ]00تورم تودهی سوخت

تورم

0/95
0/9

 dgx =0/95 µmتورم تودهی سوخت

0/05
0
900

900

80

40

60

0

00

میزان مصرف سوخت )(MWd/kgU

شکل  .2تورم کلی شبکهی سوخت  UO0برحسب میزان مصرف سوخت ،برای اندازههای مختلف دانهی باز تبلور یافته در دمای  ،800 Kحاصل از جمع معادلهی  09با
gaseous
معادلهی Vsolid 4
  ( Vتورم شبکه) به همراه مقدارهای تجربی تورم تودهی سوخت [ ]00و تورم تودهی سوخت محاسبه شده در کار حاضر
)

(
))
ToT
V matrix
V matrix
(از معادلهی  )0مرجع [ )]93برای .)dgx= 0/95 μm

0/05

 = 00 MWd/kgUمیزان مصرف سوخت
 =40 MWd/kgUمیزان مصرف سوخت

= 60 MWd/kgU
= 80 MWd/kgU
 = 900 MWd/kgUمیزان مصرف سوخت
 =900 MWd/kgUمیزان مصرف سوخت
میزان مصرف سوخت

0/0

میزان مصرف سوخت

0/95

0/9

0/05
0
800

700

600
دما )(K

500

400

300

شکل  .3تورم کلی شبکهی سوخت  UO0برحسب دما برای میزان مصرفهای مختلف سوخت با .dgx= 0/95 μm
 3.3ضریب تخلخل

در شکل  4تخلخل تورمی  ،Psتخلخل  Pvو جمع آنها که

ضریب تخلخل به دست آمده در این مقاله با چند ضریب تخلخل

تخلخل کل  Pنامیده میشود ،به عنوان تابعی از میزان مصرف

رایج [ ]04 ،03در شکل  5مقایسه شده است .همانطور که

سوخت نشان داده شده است .در این شکل مشاهده میشود که در

مشاهده میشود ،ضریب تخلخل جدید نسبت به سایر ضریبها

میزان مصرفهای باالی سوخت به علت افزایش تجمع حبابهای

محافظهکارانهتر بوده و مقدار کمتری را پیشبینی میکند .قطعاً با

گاز مرزدانهای در مرز دانهی بازتبلور یافته ،تورم حباب گازی

تأثیر این ضریب تخلخل بر رابطهی رسانندگی گرمایی هالدِن،

مربوط و در نتیجه تخلخل ناشی از آن یعنی  Psافزایش

کاهش بیشتری در رسانندگی گرمایی نسبت به تأثیر سایر

مییابد که به افزایش تخلخل کل میانجامد در صورتی که سهم

ضریبها ایجاد خواهد شد که باعث میشود رسانندگی گرمایی

تخلخل ناشی از تخلخلهای  Pvبا شروع پدیدهی باز تبلور در میزان

مؤثر پیشبینی شده برای سوخت متخلخل مطابق با شکل  6به

مصرفهای باالی سوخت کاهش یافته و نهایتاً از بین میرود زیرا

مقدارهای تجربی نزدیکتر شود.

تخلخلهای اولیه در حال پر شدن با گاز شکافت هستند و سهم
تخلخل  Pvدر حال تبدیل به سهم  Psاست.
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شکل  .1مقایسهی ضریب تخلخل کار حاضر و چند ضریب تخلخل رایج ].[04 ،03
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شکل  .8مقایسهی رسانندگی گرمایی سوخت  UO0با رابطهی هالدِن با در نظر گرفتن تحول تخلخل (کار حاضر) با حالت تخلخل ثابت و مقدارهای تجربی [ ]00در
دمای .410 K
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 9.3رسانندگی گرمایی

4
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رسانندگی گرمایی در رابطهی هالدِن برای سوخت با چگالی نظری
دیگر با تخلخل اولیهی متفاوت (در این مقاله تخلخل اولیهی

3
0/5

سوخت  3% ،UO0در نظر گرفته شده است) ،میتوان از ضریب

0

تخلخل معادلهی  07به صورت معادلهی  35استفاده نمود (در
شرایطی که هنوز حباب گازی تولید نشده باشد یعنی .) Ps 
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شکل  .7رسانندگی گرمایی بر حسب دما برای میزان مصرفهای مختلف سوخت.

شایان ذکر است که حساسیتسنجی تورم شبکه و رسانندگی
گرمایی سوخت نسبت به تغییرهای پارامترهای مختلف ذکر شده
در جدول  9در مقاله قبلی نویسندگان این مقاله [ ]05انجام شده است.

در رابطههای باال  kو  k15به ترتیب ،رسانندگی گرمایی در 900%

 .9نتیجهگیری
با اصالح مدل تخلخل اسپینو در این مقاله و انجام محاسبههای تخلخل

و  15%چگالی نظری است و  kdرسانندگی گرمایی در درصد
1

2


چگالی نظری  dاست .ضریب  3 
 ، 1  π  3 005رسانندگی
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مطابق با آن برای سوخت  UO0مشاهده شد که در میزان مصرفهای
باالی سوخت در حدود  ،900 MWd/kgUتخلخل کل در حدود
 95%است که به طور عمده ناشی از تخلخل تورمی ایجاد شده به خاطر

گرمایی را از  15%به  900%چگالی نظری برمیگرداند.

شکلگیری حبابهای مرزدانهای روی مرز دانههای باز تبلور یافته

شکل  6تحول رسانندگی گرمایی سوخت  UO0با رابطهی

است ،در حالی که از سهم تخلخلهای اولیه با شروع پدیدهی باز

هالدِن را به صورت تابعی از میزان مصرف سوخت برای دو حالت

تبلور تا حدود زیادی کاسته میشود .برای مطالعهی اثر تحول تخلخل

تخلخل حجمی ثابت با مقدار  3%و تخلخل متغیر با میزان مصرف

با میزان مصرف سوخت بر روی رسانندگی گرمایی سوخت UO0

سوخت محاسبه شده با رابطههای باال ،مقایسه میکند .همانطور

تابش دیده ،رابطهی تجربی هالدِن انتخاب شد که با یک ضریب

که مشاهده میشود ،در نظر گرفتن تحول تخلخل با میزان مصرف

تصحیح پیشنهادی تخلخل ترکیب گردید .این ضریب براساس

سوخت به کاهش رسانندگی گرمایی تا حدود  ،05%در میزان

ریختشناسی سه فازی سوخت تابش دیدهی شامل تخلخلهای بدون

مصرف سوخت موضعی  900 MWd/kgUو دمای  410 Kمنجر

سهم در تورم شبکهی سوخت و درشت تخلخلهای ناشی از

میشود که سازگاری بهتری با مقدارهای تجربی رسانندگی

حبابهای مرزدانهای سهیم در تورم شبکهی سوخت با توزیع

گرمایی تعیین شده توسط واکر و همکاران [ ]00دارد .شکل 7

یکنواخت در مادهی سوخت کامالً چگال متشکل از شبکهی سوخت

رسانندگی گرمایی محاسبه شده از رابطهی هالدِن را با احتساب

 UO0و محصولهای جامد شکافت ،توسعه یافته است .با درنظر

تحول تخلخل به صورت تابعی از دما برای میزان مصرف

گرفتن تحول تخلخل با مصرف سوخت ،کاهشی در حدود  05%در

سوختهای مختلف نشان میدهد .کاهش رسانندگی گرمایی

رسانندگی گرمایی سوخت  UO0در محدودهی میزان مصرف

ناشی از مصرف سوخت و دمای باال به طور واضح در این شکل

سوخت موضعی  900MWd/kgUو دمای  410 Kدر مقایسه با حالتی

مشاهده میشود .الزم به یادآوری است که برای انجام مقایسهی

که تخلخل ثابت و برابر با  3%در نظر گرفته شود ،تعیین شد .همچنین

درست ،دادههای تجربی واکر از  15%به  17%چگالی نظری با استفاده

سازگاری خوبی بین مقدارهای تجربی و رسانندگی گرمایی پیشبینی

از رابطههای  34و  35برای تخلخلهای کروی شکل بهنجار شده

شده در این مقاله در میزانهای مصرف باالی سوخت مشاهده شد.

است.

98

رسانندگی گرمایی )(W/mK

 15%تعیین شده است .برای استفاده از این رابطه برای سوختهای
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پینوشتها
1. High Brn-Up Structrue (HBS)
2. Sintering
3. Intragranular
4. Intergranular
5. Fuel Swelling
6. Porosity
7. Irradiation-Induced Recrystallization
8. Dispersion Fuel

9. Rim Stracture
10. Halden
11. Void
12. As-Fabricated Voids
13. Swelling Porosity
14. Matrix
15. Lattice Parameter
16. Hard Sphere
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