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پيشنده

مقدمه
روند کار براي تهيه صفحه سوخت به اين گونه است که ذره  U3Si2در پودر آلومينيوم پراکنده ميشود که در
نتيجه اين ترکيب ،گوشت سوخت  U3Si2-Alخواهد شد .در فرايند آماده سازي ذره  U3Si2از روش ريخته
گري استتفاده شده و به وور مررر به صور پودر يا ذره کوكري خرد ميگردد تا به خوبي با پودر آلومينيوم
ستازگار شود .سس گوشت سوخت در كاركوب غالف  0606-Alقرار داده ،لحيم شده ،به وور مررر نورد
گرديده و در دماي  584 ºCبراي  46دقيقه تحت آزمون ( Blisteredمتصتت)ب{  blisteringحباب زايي:
تشتتريح حباب هاي ستتدحي در مواد امد در نتيجه به ت)ه افتادن اتم ها يا يون هاي کاشتتته و تابيده شتتده از
پالستتت(ا (به عنوان مثال ،اتم ها يا يون هاي ه)يوم و هيدروژن{} قرار گرفته تا خواص مرانيري مناستتتب و
ستازگاري خوبي بين ذرا سوخت و ماتري  Alو ه(چنين به ه(ان خوبي مابين ا زاي سوخت و غالف،
به دست آيد .در ه(ين زمان ،صفحا سوخت به وسي)ه فرايند برگشت حرارتي در  266 ± 26 ºCيا بازپخت
کتامتح در  466 ºCبته مد ي ستتتاعت تحت ع(ح قرار ميگيرند تا اثر روشهاي گرمايش مخت)ف روي
ويژگيهاي مرانيري صتفحه سوخت با ساختار ساندويچي ،ارزيابي شود .بررسي و در در ه سازگاري بين
ذرا  U3Si2و غالف مه(ترين موضتتوا استتت .به ويژه وقتي ذرا ستتوخت مًتتتقي(ا با مخ)وط  Alدر
ستوخت نوا صتفحه  U3Si2-Alت(اس پيدا کند ،بًيار مهم است که درباره شرايط واکنش ذرا سوخت با
مخ)وط  Alبدانيم .اگر دماي ع()يا حرارتي بيش از  066°Cباشتتد ،ذرا  U3Si2در صتتفحه ستتوخت به
سرعت با  Alواکنش خواهد داد[0],[2],[6].
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ستوخت پاشتنده (مخ)وط سوختي که در آن ذرا ريز قرار گرفته در فاز حاوي سوخت در ميان ماتريًي از
مواد غير شترافت پيير پاشتيده ميشتود{  U3Si2با تو ه به تراکم باالي اورانيوم در گوشتت سوخت ،داراي
سازگاري خوبي با آلومينيوم ،هدايت حرارتي باال ،مقاومت عالي در رسيدن به آستانه تاول زني (در حدود ◦C
 ،{464توانايي باالي حفظ گاز ناشتي شترافت ،قاب)يت انتشار کم از فرار محصوال شرافت ،بهتر است .آلياژ
آلومينيوم بته عنوان متاده م)ب با تو ه به باال بودن ضتتتريب هدايت حرارتي ،کوكري ستتتدذ مقد يب
نوترون و هزينههاي پايين انتخاب شده است[3].
محتدوديتت روي حتداکثر كيالي اورانيوم در  U3Si2باعث انجام ي
اورانيوم گرديد که منجر به كياليهاي اورانيوم باالتري گرديد.
تعدادي از ترکيبا ديير ارزيابي شتدند ،از ()ه  U0Mn ،U0Feو افزودنيهاي عنصر سوم به UMo
براي تشتريح ترکيبا ستهتايي .به هر حال ،اين شترايط اصالحا ک(ي به و ود آورد ،که مزاياي آنها داراي
بهره کافي نبود.
پودر  UMoبه وسي)ه خرد کردن توليد ميشود .پودر توليدشده حاوي ي تعداد زيادي ذره ريز است که
داراي نًبت سدذ به حجم بااليي هًتند .براي توليد صفحه  ،UMoاز فرايند پيشرفته اختصاصي استفاده مي
شتود که به تازگي براي صفحا  U3Si2با كياليهايي در حدود  0 g U/cm3ارائه شده است .کًر حج(ي
ذرا سوخت  UMoه(واره حدود  %46است ولي تخ)خح در گوشت به پودر به کار رفته بًتيي دارد .اين
تخ)خح بيشتتر از  %66براي پودر دانه اي و ک(تر از  %5براي پودر ذرهاي استت .كيالي گوشت سوخت ک(ي
بيش از  8 g/cm3است[64],[60] .
ستوخت  U-Moاستتفاده شتده در محاستبا از نوا ستوخت پاشنده با ي كيالي پايين براي اين دسته از
ستوختهاي كيالي باال ،محًتوب مي شتود .سوخت پاشنده  U-Moمي تواند كيالي بااليي از اورانيوم در
حدود  8 gU/cmتا  9 gU/cmو سوخت يرساركه  U-Moنيز كيالي اورانيومي در حدود  62 gU/cmتا
 64 gU/cmرا پييرا باشتد] . [64با اين كيالي اورانيوم در بًتتههاي ستوختي ،تعداد عناصتر سوخت مورد
استتفاده در راکتور ميتوانند کاهش يابد ،که کاهش تعداد عناصر سوختي مصرف شده و ذخيره شده در مخزن
راکتور را در پي خواهد داشت.
بررستتتي بر روي ترکيبا

ديير

در ستوختهاي  HEUدر صتد وزني آلومينيوم به کار رفته به عنوان ماترس سوخت ،در حدود 54
تا  58درصتتد بوده در حالي که در صتتد وزني آن در ستتوختهاي  LEUاوليه نظير  U3O8-Alدر
حدود  26درصتتد مي باشتتد ولي مقدار آن در دو ستتوخت معرفي شتتده افزايش يافته استتت تا ايي که براي
ستوخت پاشتنده  U-Moدر حدود  34درصتد مي باشتد .که با تو ه به ويژگي هاي ذکر شده آلومنيوم نقش
ع(ده اي در ع()ررد بهتر سوختهاي ديد ايفا مي کند.

روش هير
به كيونيي روش هاي توليد هر دو نوا ستتوخت  U3Si2-Alو  U-Moو ه(چنين اشتتراالتي که در فرايند
ستاخت هر ي از آنها مي تواند و ود داشتته باشتد ،در مقدمه اشاره شد .مشخص است که ساخت سوخت
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 U-Moنًتبت به  U3Si2-Alبه ترنولوژي پيشرفته تري نيازمند بوده و فرايند ساخت آن پيچيده تر است و
بر اين استتاس هزينه ستتاخت ستتوخت باالتر مي باشتتد .ولي براي مقايًتته دقي تر بين اين دو نوا ستتوخت
بايًتتي به ع()ررد اين ستوخت ها در ق)ب راکتور نيز پرداخته شتود و مشخصه هايي از قبيح شار نوترون ها
نيز بايًتتي دقيقا برآورد و محاستبه شتوند تا مقايًه بتواند در مقياس دقي تري صور پييرد .به ه(ين دليح
محاستبا ق)ب براي هر دو نوا ستوخت بايًتتي انجام شود .براي انجام محاسبا مورد نظر از کدي به
نام  MTR-PC v3.6که شامح ي مج(وعه  34تايي از برنامهها ميباشد استفاده ميکنيم.
در شروا کار براي ا راي کد  WIMSنياز به ي ورودي با پًوند  wiiداريم .اين ورودي شامح دادههايي
استت که با استتفاده از مشتخصتا بًته سوختي از ()ه مشخصا هندسي آن ،بدست ميآيد .فايحهاي
ورودي نوشتته شده را انتخاب کرده ،آن را ا را ميکنيم .خرو ي حاصح از اين قً(ت شامح دو دسته فايح
با پًتتوندهاي  wioو  wipمي باشتتد .براي ا راي برنامه  POSWIMS-v2.6دستتته فايحهاي با پًتتوند
 wipرا انتخاب کرده و آن را نيز ا را ميکنيم .خرو ي حاصح از اين مرح)ه به صور فايح هاي با پًوند
 newشناخته ميباشد .نوبت ا راي برنامه  HXS-v5.6ميباشد که به ک( فايحهاي ساخته شده با پًوند
 newکتتابختانتهاي شتتتامتح اوالعتا مربوط بته فتايتحهتاي  wioو ترکيتب گروههاي انرژي در برنامه
 POSWIMS-v2.6به تعداد گروههاي مد نظر ،ساخته ميشود[62].
در مرح)ه بعد براي ا راي کد  CITVAPنياز به فايح وروديي با پًتتوند  ciiخواهيم داشتتت .اين فايح با
تو ه به هندسته ق)ب و مشخصا مربوط به آن ساخته مي شود .به ک( کتابخانه تهيه شده در مرح)ه قبح
اين برنامه نيز ا را ميگردد .خرو ي اين قً(ت هم به صور فاي)ي با پًوند  cioخواهد بود .با تو ه به
ورودي برنامه  CITVAPميتوان در فايح خرو ي به نتايجي ه(چون شتتتار ق)ب ،كيالي

قدر  ،ضريب ترثير موثر و غيره دست يافت[62].

مشخصا سوختهاي  U3Si2-Al ،U3O8-Alو  U-Moبراي انجام محاسبا  ،در دول 6
آورده شده است .كيدماني که براي محاسبا زير در نظر گرفته شده است يري از
كيدمانهاي مربوط به ق)ب راکتور تحقيقاتي تهران است که در شرح  6نشان داده شده است.
] [[ ],[ ],[ ],

دول 6

پيرامير
خن

کننده ،کند کننده

سخت

سخت

شميره 1

سخت

شميره 2

شميره 3

آب

آب

آب

آب ،گرافيت

آب ،گرافيت

آب ،گرافيت

4

4

4

ماده غالف سوخت

Al-0606

Al-0606

Al-0606

ماده سوخت (معرف{

{TRR( U3O8-Al

{IAEA( U3Si2-Al

{ANL( U5Mo-Al

غناي سوخت ({w%

26

69/54

69/4

كيالي اورانيوم در سوخت ({g/cm3

2/90

5/4

5/4

ابعاد بًته سوختي({cm3

89/5 × 5/56 × 8/66

88/2 × 5/56 × 8/66

88/2 × 5/56 × 8/66

بازتابنده
قدر

حرارتي ({MW
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شرح صفحه سوخت
تعداد صفحا

تخت

تخت

تخت

سوخت در

بًته سوخت استاندارد

69

23

23

بًته سوخت حاوي مي)ه کنترل

65

65

65

نوا مي)ه هاي کنترل

كنيالي شرح

كنيالي شرح

كنيالي شرح

تعداد مي)ه هاي کنترل

4

4

4

تعداد بًته هاي سوخت استاندارد

23

23

23

ضخامت عنصر سوختي({cm

6/64

6/625

6/625

ضخامت غالف ({cm

6/65

6/638

6/638

ضخامت کانال آب ({cm

6/25

6/269

6/269

ضخامت گوشت سوخت ({cm

6/65

6/646

6/646

عرض گوشت سوخت ({cm

0

0/3

0/3

ارتفاا گوشت سوخت ({cm

06/4

06/6

06/6

Graphite Reflector

Standard Fuel Element

Water Element

Control Fuel Element

] [

ديييج:
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با در نظر گرفتن كيدمان شترح  ،6ن(ودار شتار متوستط نوترون هاي حرارتي حاصح از نتايم محاسبا

براي

هر سه سوخت در راستاي محور  xدر شرح  2آورده شده است .ه(چنين برخي ديير از نتايم بدست آمده از
محاسبا

دول  2به مقايًه گياشته شده است.

به صور

دول -2مقايًه نتايم بدست براي كيدماني ق)ب راکتور تهران در حالت بيرون بودن کامح مي)ههاي کنترل و با در
نظر گرفتن وضعيت تازه ( ،{Freshت(يز ( {Cleanو سرد ( {Coldبراي ق)ب
سخت

پيرامير

سخت

شميره 1

شميره 2

سخت

شميره 3

ميخسط شير حرارتي

3.64E+63 n/cm2.s

3.44E+63 n/cm2.s

5.66E+63 n/cm2.s

حداهثر شير حرارتي

6.30E+65 n/cm2.s

6.30E+65 n/cm2.s

6.55E+65 n/cm2.s

ميخسط چزيلي قدرت

)45.5(W/cm3

)03.4(W/ cm3

)03.8(W/ cm3

حداهثر چزيلي قدرت

)95.8(W/ cm3

)626 (W/ cm3

)626(W/ cm3

ضريب تکثیر مخثر

6.646265

6.683924

6.688648

∆k/k

6.636496

6.644342

6.648306

U3O8-Al Flux
)(n/cm2.s

6.00E+13
5.00E+13

U7Mo-Al Flux
)(n/cm2.s

4.00E+13
3.00E+13

U3Si2-Al Flux
)(n/cm2.s

2.00E+13
1.00E+13
0.00E+00
40

60

0

20

-20

-40

-60

)x-Distance (cm

شرح  -2شار متوسط نوترونهاي حرارتي در راستاي محور  xبراي سه سوخت  U3O8-Alو  U3Si2-Alو
U5Mo-Al

بحث و ديی ه گیر :
نتايم به دستت آمده از محاستبا

نشتان ميدهد که شار نوترونهاي حرارتي در ق)بي که با سوخت موليبدني

کار مي کند باالتر از دو ستوخت پاشنده ديير مي باشد ولي در عوض سختي آن دو كندان بوده و بين عناصر
آلومينيوم مو ود در ماتري

و غالف با عناصر  U-Moمو ب بروز تر

و شرًت در سوخت ميگردد که

اين مشتترح براي ستتوختها يرساركه  U-Moنيز به كشتتم ميخورد که براي رف اين مشتترح از  Zrو يا
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)Thermal Flux (n/cm2.s

7.00E+13

افزايش درصتد وزني  Siو يا  Mnدر آلياژ آلومينيوم استفاده ميشود که ه(چنان در مراحح آزمايشياهي قرار
دارد .ه(چنين در مقايًته دو ستوخت  U-Moو  U3Si2-Alمدالب گفته شده نشان ميدهد که سوخت U-
 Moمزيتهايي بر ستوخت  U3Si2-Alدارد .ولي ستاخت سوختهاي موليبدني مشرال

فني داشته و نياز

به ترنولوژي بااليي دارد و وبعا ه(ه اينها باعث مي شتود که هزينه ساخت سوختهاي موليبدني بًيار بيشتر
از سوختهاي سي)يًي باشد.
ستوختهاي سي)يًي از مخ)وط پودر سي)ي

و پودر اورانيوم به دست ميآيد ولي سوختهاي موليبدني در

واق آلياژ موليبدن-اورانيوم استتت .موليبدن ذاتا ف)زي ستتخت و ديرگداز و شتترننده ميباشتتد .در صتتناي
آلياژستازي هنيامي که نياز به استحرام و سختي باالتري داشته باشيم مقدار زئي از اين پودر را به ف)ز ميزبان
اضتافه مي کنند و اين باعث استتحرام وسختي بيشتر آلياژ به دست آمده مي گردد .آلياژ موليبدن -اورانيوم نيز
ترکيب ستخت و شترننده مي باشد و به ه(ين دليح است که در هنيام نورد کاري اين کار بايًتي در محيدي
داغ و ه(چنين در تعداد دفعا

زياد انجام شتتود و در غير اين صتتور

صتتفحه دكار تر هاي عرضتتي مي

گردد.
در توليد آزمايشتياهي کنترل کيفي بر روي قدعه توليد شتده به وور صد در صد و به دفعا

تررار ميشود و

هر قًتتت(ت از قدعه توليد شتتتده كندين بار مورد باز نيري و دقت قرار ميگيرد .در توليد انبوه کنترل کيفي
ن(يتواند به ه(ان ترتيب انجام شتتتود يا کنترل کيفي به صتتتور

آماري انجام ميشتتتود و يا در کنترل کيفي

محصتتتوال  ،ديد وستتتي تري مد نظر قرار ميگيرد و وبعا امران اينره قدعه تر خوردهاي از مرح)ه کنترل
کيفي فرار کند بيشتر خواهد بود.
براي )وگيري از وقوا اين امر بايًتتي کنترل کيفي به صتور

صد در صد روي قدعا

توليد شده صور

گيرد و اين مبناي هزينه باالتر ستتتاخت ستتتوخت خواهد بود .عالوه بر اينره هزينههاي مربوط به باز فراوري
قدعا

معيوب نيز بايًتتتي بر اين هزينه ستتاخت اضتتافه شتتود .به ه(ين دليح با اينره ستتوختهاي موليبدني

ع()ررد نوتروني بهتري نًتبت به ستوختهاي ستي)يًتي دارند ولي مشترال

ساخت و هزينه زياد ساخت

ستتوخت بران اين مزايا را مين(ايد .مقدار مواد ستتوختني در ستتوختهاي  LEUنًتتبت به ستتوختهاي
 HEUپايينتر استتت و اين به اين معنا استتت که حجم ق)ب با ستتوخت  LEUبزرگتر از ق)ب با ستتوخت
 HEUميباشتد .براي راکتورهايي که هنوز با ستوخت  HEUکار مي کنند و ساخت(ان ق)ب ووري است که
امران اضتافه کردن به حجم و ود نداشتته باشتد ،شايد سوخت  U-Moبا ت(امي مشرالتي که دارد تنها و يا
بهترين بتاشتتتد ولي براي راکتورهايي مثح راکتور تهران که قبال از  HEUبه  LEUتبديح شتتتده اند و براي
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 برU,Si راکتورهتايي که هنوز تبديح نشتتتده و امران افزايش حجم ق)ب را داشتتتته باشتتتند ستتتوختهاي
.تر هًتند

 ارU-Mo سوختهاي
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