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 خوردگی و جهتگیری هیدرید در آلیاژ،تأثیر فرایند نوردکاری سرد بر خواص مکانیکی
) نیوبیم1%( -زیرکنیم
 مرتضی انصاریپور،*مهدی دادفر
 اصفهان ـ ایران،51419-1591 : صندوق پستی، سازمان انرژی اتمی،شرکت سوره

 از جمله.) نیوبیم دارد2%(  تأثیر مخربی بر خواص مکانیکی و خوردگی آلیاژ زیرکنیم حاوي، تشکیل هیدریدهاي با جهت گیري شعاعی:چکیده
 در این مطالعه تأثیر دو دسته مراحل متفاوت نوردکاري سرد براي تولید.عوامل تأثیرگذار بر تشکیل این گونه هیدریدها فرایند سردکاري است
 پارامترهاي مختلف طراحی مراحل نوردکاري بررسی و در نهایت دو روش نوردکاري به.غالف سوخت از این جنبه مورد بررسی قرار گرفته است
 خوردگی و جهتگیري هیدرید، خواص مکانیکی، مرحلهاي (روش متعارف پیشین) از نظر ریزساختار5  مرحلهاي (روش جدید) و4 صورت
 کاهش اندازهي، نتایج آزمایشگاهی نشان داد که طراحی پاس جدید نوردکاري سرد منجر به همگنی بیشتر ریزساختار تبلور مجدد.مقایسه شد
.دانه و افزایش همزمان استحکام و انعطافپذیري و کاهش نرخ خوردگی آلیاژ میشود

 جهتگیری هیدرید، فرایند نوردکاری سرد،) نیوبیم1%( - آلیاژ زیرکنیم:کلیدواژهها

Effect of Cold Rolling Process on Mechanical, Corrosion and Hydride
Orientation Properties in Zr-1%Nb Alloys
M. Dadfar*, M. Ansaripour
Soureh Co, AEOI, P.O.Box: 81465-1957, Isfahan – Iran

Abstract: A radially-oriented hydride (RH) has been known to deteriorate the final properties of fuel
claddings. One of the most effective factors on formation of these hydrides is cold working process. In
this work, we were concerned with two different rolling processes to find their effects on mechanical and
corrosion properties, as well as, on the hydride orientation of the final tubes. The first process used was
our conventional method with six different rolling passes and the other was just involved with four
passes. All the microscopic, hydride orientation, mechanical and corrosion behaviors of two samples
were examined. The experimental practices showed better results of newly designed cold working
process in comparison with our conventional method.

Keywords: Zr-1%Nb Alloy, Cold Rolling Process, Hydride Orientation

*email: mdadfar2001@gmail.com

31/2/13 : تاریخ پذیرش مقاله32/9/1 :تاریخ دریافت مقاله

39

تأثیر فرایند نوردکاري سرد بر خواص مکانیکی ،خوردگی . . .

استفاده شده است .بدین منظور ،شمشها در دماي حدود 2211

 .1مقدمه
تأثیر هیدروژن بر خواص آلیاژهاي زیرکنیم مورد استفاده به

درجهي سانتیگراد ،در محدودهي پایداري تک فاز ( βدیاگرام

عنوان مؤلفهي مجتمع سوخت هستهاي ،یکی از عاملهاي مهمی

فازي زیرکنیم و نیوبیم) ،پیشگرم شده و سپس سریعاً در آب

است که کارآیی آلیاژها را به ویژه در سوختنهاي( )2باالتر تحت

سرد شدند .شمشهاي بتا آب داده شده ،پس از حرارتدهی در

تأثیر قرار میدهد .با وجود انحاللپذیري محدود هیدروژن در

محدودهي دمایی  811˚C-781روزنرانی شدند .پس از عملیات

زیرکنیم ،با توجه به زمان سرویس طوالنی آلیاژ در داخل

اسید شویی ،شمشهاي روزنرانی شده به منظور حذف اثرات

رآکتور ،مقدار قابل توجهی هیدروژن جذب و در نتیجه

سختگردانی کاري ،در کورهي خالء تابکاري شدند و پس از

هیدریدهایی با ترکیب شیمیایی مختلف و مقادیر متنوع تشکیل

آمادهسازي سطح براي عملیات نوردکاري سرد ،مورد استفاده

میشود که بعضاً داراي جهتگیريهاي متفاوتی نیز هستند و

قرار گرفتند .جدول  2ترکیب شیمیایی دو نمونهي استفاده شده را

اثرات متنوعی در خواص آلیاژ پدید میآورند .تُردي هیدروژنی

نشان میدهد.

در تغییرات ابعادي قطعهها ،به ویژه غالف سوخت و شبکهي
نگهدارنده تأثیر دارد و شکلگیري هیدرید در الیههاي سطحی با

 2.2طراحی مراحل نوردکاری سرد

کاهش مقاومت آلیاژ در برابر خوردگی همراه است ].[2

طراحی جدید مراحل نوردکاري لولهها با توجه به شرایط

جهتگیري هیدریدها تأثیر تعیینکنندهاي بر خواص نهایی

دستگاه ،کیفیت شمش از نظر سختی و استحکام و ضریب  ،Qکه

آلیاژهاي زیرکنیم دارد .این ،میتواند عمر مفید لولههاي سوخت

تعیینکنندهي جهتگیري قطبهاي پایهي زیرکنیم (صفحههاي

را تا حد زیادي کاهش دهد .مشخص شده است که هیدریدهاي

( )1112در شبکهي ششگوشهاي) و به تبع آن جهتگیري

با جهتگیري شعاعی ( ،)RHتأثیر مخربی بر کِشپذیري محیطی

هیدریدها است ،انجام شد .عملیات نوردکاري سرد با دو دستگاه
()9

غالفهاي سوخت دارند ] .[4 ،9 ،1در سالهاي اخیر همچنین

نورد سرد دو غلتکی پیلگر

گزارش شده است که جهتگیريهاي شعاعی نقش مهمی در

انجام شد .مقدار خوراک ،چرخش و فشار هیدرولیک دستگاه

ترکدار شدن لولههاي سوخت رآکتورهاي آب جوشان

براي کاهش متغیرها ثابت در نظر گرفته شد .پس از اعمال هر

( )BWRداشته است ] .[5 ،6شرایط شکلگیري جهتگیري

مرحله نورد ،نمونهها داخل کورهي عملیات حرارتی تحت خالء

شعاعی ،عامل مهمی براي ارزیابی وضعیت لولههاي سوخت

به مدت دو ساعت تحت عمل تابکاري قرار گرفتند .شکلهاي 2

است .به همین منظور دامنهي وسیعی از مطالعات نظري و

و  1میزان کاهش سطح مقطع و ضریب  Qرا ،به ترتیب ،براي دو

آزمایشگاهی ،جهتگیري تنشی هیدریدها را دربر گرفته است.

روش  5و  4مرحلهاي نوردکاري نشان میدهند.

و دستگاه نورد سه غلتکی LD91

این مطالعهها تأثیر عاملهایی چون بافت ،دما ،استحکام ،تنش،
میزان هیدروژن ،اندازهي دانه ،چرخههاي حرارتی و سردکاري

جدول  .1نتایج تجزیهي طیفسنجی اتمی و پراش پرتو ایکس )(XRF

بر جهتگیري هیدریدها را نشان دادهاند ]،21 ،22 ،21 ،3 ،8 ،7

نمونههاي استفاده شده

 .[24 ،29در این مطالعه سعی شده است اثر خاص فرایند

نوع نمونه

Zr

Nb

O

Hf

Si

N

سردکاري بر میزان جهتگیري هیدریدي و خواص خوردگی

 4مرحلهاي (کد )2

38/8

1/36

1/26

>211ppm

>76ppm

>51ppm

 5مرحلهاي (کد )1

38/7

1/38

1/25

>211ppm

>76ppm

>51ppm

آلیاژ زیرکنیم )2%( -نیوبیم مورد بررسی قرار گیرد.
 .2نحوهی آزمایش
 1.2تهیه و آمادهسازی نمونه

Area R.=33%
Area R.=30%
Q F.=3.1
Area R.=31%
Q F.=3
Q F.=3.1

در این پژوهش از محصولهاي نوردکاري آلیاژ زیرکنیم)2%( -

Area R.=53%
Q F.=1.3
Area R.=25%

Area R.=57%
Q F.=0.96

Q F.=2.3

نیوبیم به دست آمده از آلیاژسازي اسفنج زیرکنیم و ریختهگري
()1

شکل  .1کاهش سطح مقطعها و ضریبهاي  Qدر مراحل مختلف نوردکاري

در فرایند بازذوب در کورهي قوسی تحت خالء ()VAR

 5مرحلهاي.
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 9.3.2آزمایش خوردگی و کسر هیدرید

Area R.=42%
Q F.=3.1

Area R.=60%
Q F.=2.44

Area R.=51%
Q F.=1.25

Area R.=57%
Q F.=0.96

براي مقایسهي نتایج خوردگی ،از آزمون اتوکالو در شرایط
 411˚Cبا فشار بخار آب  21/6±1/2MPaو مقاومت الکتریکی
 1/1در  ،pH=7در مدت  71ساعت ،استفاده شد .براي
اندازهگیري کسر هیدرید ،از استاندارد ASTM B822-19

شکل  .2کاهش سطح مقطعها و ضریب  Qدر مراحل مختلف نوردکاري

استفاده شد؛ هیدریداسیون به روش گازي و اندازهگیري براساس

 4مرحلهاي.

شمارش هیدریدهاي داراي زاویهي بحرانی  41درجه (بین جهت

 3.2آزمونهای انجام شده

هیدرید و جهت شعاعی لوله) و پایینتر انجام شد .مقاطع عرضی

 1.3.2تعیین ترکیب شیمیایی

به وسیلهي میکروسکوپ نوري مورد بررسی قرار گرفتند.

براي اطمینان از ترکیب شیمیایی محصول و بعد از ریختگی و
عملیات همگنسازي ،نمونههایی به صورت توده و براده براي

 .3نتایج و بحث

انجام تجزیههاي شیمیایی تهیه شد .آزمون تعیین ترکیب شیمیایی

 1.3نتایج آزمونهای فلزنگاری و اندازهی دانه

محصول به صورت ترکیبی از روشهاي مختلف پالسماي

شکلهاي  9و  4تأثیر عملیات نوردکاري  4و  5مرحلهاي بر

جفتشدهي القایی ) ،(ICPفلوئورسانسی پرتو ایکس ) (XRFو

ریزساختار لولهي نهایی شده بعد از عملیات تابکاري و تابگیري

جذب اتمی ) (AAبود.

را نشان میدهند .همانطور که مشاهده میشود ،ریزساختار
نمونهي چهار مرحلهاي داراي دانههاي ریزتر و کامالً تبلور مجدد

 2.3.2آزمون فلزنگاری و اندازهی دانه

یافته بوده و کشیدگی ناشی از نوردکاري پیش از آنِ دانهها به

آمادهسازي نمونهها طبق استاندارد  ASTM E9-16به روش

ندرت دیده میشود .نمونهي  5مرحلهاي که داراي میزان کاهش

الکتروپولیش و رنگدهی حرارتی انجام شده ،مقاطع عرضی

سطح مقطع کمتر و تابکاري بیشتر در طی فرایند تولید است،

نمونه ،مورد بررسی قرار گرفت .آزمون اندازهي دانه نیز به روش

همانطور که انتظار میرفت ،داراي ریزساختار درشتتر،

مقایسهاي و بر طبق استاندارد  ASTM E221-14به انجام رسید.

کشیدهتر و ناهمگونتري است .بررسی کمّی ابعاد دانهها در هر
دو روش نشان داد که میانگین اندازهي دانهها در روش  5مرحلهاي

 3.3.2آزمون سختیسنجی و کشش

بزرگتر از  11میکرون و در روش  4مرحلهاي کمتر از این

سختیسنجی نمونهها در مراحل مختلف نورد کاري ،به روش

مقدار است.

ویکرز و با استاندارد مرجع  ASTM E31-19در مقاطع
عرضی نمونهها به انجام رسید .آزمون کشش نیز با دستگاه
 SANTAM 26 TONSبا نرخ کرنش  1/117در دماي محیط و
طبق استاندارد  ASTM B822-11انجام شد ،براي اندازهگیري
ابعادي از کولیس استفاده شد .پردازش دادهها نیز براساس
استاندارد  ASTM E13-11انجام شد .براي اطمینان از نتایج ،سه
نمونه کشش در روش تهیه و استفاده شد.
 4.3.2آزمون پراش پرتو ایکس

به منظور بررسی تأثیر سردکاري بر بافت ،نمونههاي پودر (بافت
تصادفی) اسفنج زیرکنیم و تودهي (بافت مرجح) زیرکنیم آمیخته
شده با نیوبیم ،به وسیلهي پراش پرتو ایکس در زوایاي  21تا 31

شکل  .3ریزنگار نمونهي نوردکاري  4مرحلهاي.

درجه مورد تجزیه قرار گرفتند.
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230
220

200
190
180
روزنرانی شده

پیلگر 2

پیلگر 1

LD91-2

LD91-1

LD91-9

سختی )(HV
)Hardness(HV

210

170

LD91-4

شکل  .9نتایج آزمون سختیسنجی نمونهي نوردکاري شش مرحلهاي.

شکل  .4ریزنگار نمونهي نوردکاري  5مرحلهاي.

به منظور شناخت و درک هر چه بهتر تأثیر نحوهي عملیات

240

نوردکاري سرد بر رفتار مکانیکی نمونهها ،در هر مرحله بعد از

230

عملیات تابکاري ،سختی اندازهگیري شد .در شکلهاي  6و 5

220

نتایج آزمون سختی از مرحلهي بعد از روزنرانی تا مرحلهي

210

نهایی براي دو نمونه نمایش داده شده است .همانطور که

200
190

مشاهده میشود ،سختی نمونههاي شش و چهار مرحلهاي چندان
تفاوتی در مراحل میانی نداشته و تنها نزول سختی و صعود مجدد

روزنرانی شده

آن در مراحل آخر نوردکاري قابل مالحظه است .با توجه به

شکل  .1نتایج آزمون سختیسنجی نمونهي نوردکاري چهار مرحلهاي.

پیلگر 2

پیلگر 1

پیلگر 9

LD91-2

180

کیفی بودن آزمون سختی نمیتوان از شکلهاي  4و  6نتیجهي
قطعی گرفت؛ کاهش بیشتر سختی در نمونههاي  4مرحلهاي به

نتایج آزمون کشش لولههاي غالف نهایی براي این دو روش

دلیل میزان سردکاري بیشتر را با توجه به میزان کاهش سطح

در جدول  1نشان داده شده است .نتایج نشان داده شده میانگین

مقطعهاي آن شاید بتوان به تبلور مجدد کامل و تشکیل دانههاي

نتایج سه آزمون در هر روش است.

عاري از تنش نسبت داد .الزم به ذکر است که در مراحل

با مقایسه اعداد جدول  1میتوان مشاهده کرد که ،همانطور

نوردکاري و تابکاري متعاقب آن در فرایند ساخت لوله ،دو فرایند

که انتظار میرفت تنش تسلیم و نهایی نمونههاي نوردکاري 4

 )2سختگردانی -بازیابی و تبلور مجدد و  )1رسوبگذاري

مرحلهاي بیشتر از نمونههاي  5مرحلهاي است .این موضوع را

ذرات غنی از نیوبیم سخت از ساختار فوق اشباع اولیه ،در تقابل با

میتوان به ریزساختار کوچکتر نمونههاي  4مرحلهاي و تداخل

یکدیگرند .از آنجایی که دماي تابکاري بعد از تمامی مراحل

نابهجاییها و قفل شدن آنها نسبت داد .البته این در حالی است

نوردکاري یکسان است ،رفتار بازیابی یا تبلور مجدد شدیداً تحت

که اصوالً افزایش سختی و استحکام با کاهش کِشپذیري (که

تأثیر میزان سردکاري اولیه قرار دارد .در یک دماي تابکاري

در اینجا درصد افزایش طول نمونه معیاري از آن است) همراه

یکسان ،هر چه درصد سردکاري بیشتر باشد تبلور مجدد به

است؛ در صورتی که در نمونهي  4مرحلهاي این کاهش مشاهده

صورت یکنواختتر انجام میشود .اما نباید فراموش کرد که با

نمیشود .این حاکی از آن است که ریزدانه کردن در این آلیاژ

هر مرحله تابکاري اضافی ،مطابق دیاگرام فازي دوتایی ،Zr-Nb

در عین افزایش سختی و استحکام با حفظ کِشپذیري همراه بوده

رسوبگذاري بیشتري از فاز غنی از نیوبیم اتفاق میافتد و این

است .شایان ذکر است که مقادیر تنش تسلیم ،تنش نهایی و

در ادامه بر روند کاهش سختی ناشی از اثرات بازیابی غلبه کرده،

ازدیاد طول در هر دو روش از مقادیر استاندارد آنها براي

در مراحل انتهایی افزایش سختی محصول را به دنبال دارد.

استفاده در رآکتور باالتر است.
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سختی )(HV

 2.3آزمونهای سختیسنجی و کشش
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()111

()219
()111
()221
()112

 3.3بررسی کسر هیدرید و رفتار خوردگی

()221

111

171

18

بزرگتر از 7

()211

حد کمینهي
مشخصهي قابل قبول

911

489

92

3

hexagonal

()211
()111

نمونهي 2
( 4مرحله نورد)
نمونهي 1
( 5مرحله نورد)

934

613

91

21

zirconium

شمارش (یکای اختیاری)

نمونهي مورد بررسی

تنش تسلیم
)(MPa

تنش نهایی
)(MPa

درصد ازدیاد
طول

()212

جدول  .2نتایج آزمون کشش نمونههاي نوردکاري چهار و شش مرحلهاي
عدد اندازهي
دانه

counts

زاویه ( 2 θدرجه)

پدیدهي خوردگی و کسر هیدرید سالها مورد توجه کارشناسان
هسته اي بوده است و هر از گاهی این موضوع به طور پراکنده
مورد بررسی قرار گرفته است .برخی ،مشکالت این بخش را به
اعمال تنشهاي پالستیک در مرحلهي صاف کردن نهایی لوله و
برخی دیگر آن را به عدم تشکیل بافت مناسب یعنی ،جهتگیري
نامناسب صفحههاي ( ،)1112که قایدهي منشور شبکهي
ششگوشهاي است ،ارتباط دادهاند .با مطالعهي مقالههاي مروري
در این زمینه نیز میتوان به نقش مهمتر این عاملها نسبت به سایر
عاملها در ایجاد خوردگی و افزایش میزان کسر هیدریدي
(مقدار پارامتر  )fnپی برد .صفحههاي ( )1112صفحههاي پر
دانسیتهي شبکهي ششگوشهاي فشرده ( )hcpهستند که در
صورت تشکیل به موازات صفحهي نوردکاري ،خواص
خوردگی و هیدریدي مناسبی از خود نشان میدهند .اما تشکیل
چنین بافتی نیاز به کنترل دقیق شرایط از ریختهگري تا عملیات
نهایی دارد.
براي درک تأثیر کاهش سطح مقطعهاي مختلف در عملیات
نوردکاري سرد بر تشکیل بافت ،نمونهاي از اسفنج زیرکنیم
ریزدانه که داراي بافت کامالً تصادفی بود ،با استفاده از پراش
پرتو ایکس مورد تجزیه قرار گرفت؛ الگوي پراش در شکل 7
آورده شده است .با توجه به پودري بودن نمونه ،این شکل
شاهدي از یک بافت کامالً تصادفی از صفحههاي مختلف
زیرکنیم ،و مطابق با قلههاي مندرج در کتاب هاناوالت است.
وجود قلهي بزرگ مربوط به صفحهي ) ، (10 1 1که در شکل 7
به صورت ( )212نشان داده شده است ،به دلیل کثرت این
صفحهها ( 21عدد از این خانواده) در شبکهي ششگوشهاي
فشرده نسبت به سایر صفحهها است .همانطور که مشخص است،
شدت صفحههاي ( )1111که معادل صفحههاي ( )1112ترجیحی
براي رسوبگذاري هیدرید هستند ،حدود  1111است .صفحههاي
) (10 1 0که در شکل با ( )211نشان داده شدهاند ،صفحههاي
جانبی ششگوشهاي هستند که در هر شبکهي واحد 5 ،عدد از
آنها وجود دارد .لذا همانطور که انتظار میرود ،بعد از صفحههاي
) (10 1 0این صفحهها داراي بیشترین شدت هستند.

شکل  .1الگوي پراش نمونهي اسفنج زیرکنیم.

در شکلهاي  8و  3الگوي پراش پرتو ایکس نمونهي
نوردکاري ،به ترتیب 5 ،و  4مرحلهاي نشان داده شده است.
همانطور که مشاهده میشود ،جهتگیري ترجیحی صفحههاي
( )1112با شدت حدود  5111نسبت به حالت تصادفی کامالً
مشخص است .با این حال برخی قلهها مثل ) (10 1 0تضعیف و
برخی دیگر مثل )  (10 1 2) ، (11 2 2) ، (10 1 3تا  21برابر
تقویت شدهاند .مقایسهي دو نمونه با هم نشان میدهد که شدت
قلهاي صفحههاي ( )1112در هر دو نمونه کامالً یکسان و تنها
تفاوت چشمگیر در شدت صفحههاي )  (10 1 3و )(11 2 2
است .این ،نشان از بافتدار شدن شدید این آلیاژ مشابه دیگر
آلیاژهاي خانوادهي زیرکنیم دارد .البته باید در نظر داشت این
مقایسه به طور نیمه کمّی بوده و همچنین نمیتواند وضعیت بافت
تقویت شده یا تضعیف شده را نسبت به جهت نورد نشان دهد.
براي این کار نیاز است از تصویرهاي قطبی استفاده شود که در
کشور عمالً قابل انجام نیستند ولی در کل ،نمایانگر جهتگیري
ترجیحی این صفحهها نسبت به حالت تصادفی هستند .به عبارت
دیگر نمیتوان نتیجه گرفت که افزایش شدت صفحههاي
( ،)1112به معنی جهتگیري مناسب هیدریدها است و براي این
امر نیاز به آزمونهاي تکمیلی مثل توزیع کسر جهتگیري
هیدرید است .از اینرو آزمون مذکور براي نمونههاي نوردکاري
 5و  4مرحلهاي انجام شد که نتایج آن در شکلهاي ،به ترتیب،
 21و  22نشان داده شده است .در این شکلها رشتههاي چند ده
میکرونی هیدرید در سه الیهي مختلف ضخامت به تصویر کشیده
شدهاند .آنچه از تصاویر مشخص است ،این است که هیدریدها
که عمدتاً با توجه به شرایط آزمون هیدریداسیون با ریختشناسی
 ظاهر میشوند ،در نمونهي نوردکاري  5مرحلهاي داراي
نایکنواختی جهتگیري هستند که عمدهي این نایکنواختی در
الیهي خارجی به چشم میخورد .در این الیه بخش عمدهاي از
هیدریدها در راستاي شعاعی لوله جهتگیري نمودهاند که این
37
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وضعیت جزء جهتگیريهاي شدیداً نامطلوب هیدرید در غالف
سوخت است .این در حالی است که با توجه به شکل  22این
جهتگیري براي نمونهي نوردکاري  4مرحلهاي ،مطلوب و
مطابق با دیگر سطوح ضخامتی است.

(سطح داخلی لوله) FNi=1/24

(سطح میانی لوله) FNm=1/25

()212

counts

(سطح خارجی لوله) FNo=1/11

zirconium (Zr)- No.2
hexagonal

()219

()221

()111

()221

()211

 4مرحلهاي (.)×211

()214
()111

براي بررسی جذب  ،Hاصوالً آزمونهاي خوردگی خارج از

()211

()112
()114

شمارش (یکای اختیاری)

شکل  .11جهتگیري هیدرید در قسمتهاي مختلف نمونهي نوردکاري

رآکتور مورد استفاده قرار میگیرد .کسر هیدروژن جذب شده
در طی فرایند خوردگی ،براساس بازهي زمانی فرایند خوردگی تا

زاویه ( 2 θدرجه)

حدودي متفاوت است بدین صورت که هر چه میزان خوردگی

شکل  .5الگوي پراش پرتو ایکس نمونهي نهایی نوردکاري  5مرحلهاي.

بیشتر باشد ،میزان جذب هیدروژن نیز بیشتر خواهد بود .لذا
بررسی رفتار خوردگی اهمیت زیادي دارد .بررسیهاي خوردگی

counts
()219

()212

zirconium (Zr)- No.1

انجام شده در این پژوهش نشان میدهند که نمونههاي نوردکاري

 4مرحلهاي داراي رفتار خوردگی یکنواخت بهتري نسبت به

hexagonal

()111

()211

()221

()221

شمارش (یکای اختیاری)

نمونههاي نوردکاري  5مرحلهاي هستند .وجود رگهها و لکههاي
سفید رنگ  ZrO1با ساختار چهارگوشهاي روي سطح نمونهي
نوردکاري  5مرحلهاي با میانگین نرخ خوردگی  1/71 g/m1در

()112

()111

 2/51 g/m1مؤید این مطلب است که با وجود ریزدانهاي بودن

()211

()114

()214

مقایسه با نمونههاي نوردکاري  4مرحلهاي با نرخ خوردگی
ریزساختار نمونههاي نوردکاري  4مرحلهاي ،رفتار خوردگی

زاویه ( 2 θدرجه)

بهتري به دست آمده است .الزم به ذکر است که عالوه بر اندازهي

دانه ،عاملهاي متعدد دیگري نیز وجود دارند که در زمینهي

شکل  .5الگوي پراش پرتو ایکس نمونهي نهایی نوردکاري  4مرحلهاي.

خواص خوردگی آلیاژهاي زیرکنیم مؤثرند؛ از آن جمله میتوان
به ریختشناسی و نوع رسوبهاي ثانویه ،میزان بازیابی یا تبلور
مجدد ساختار و وجود تنش در ریزساختار اشاره نمود .از آنجایی

(سطح داخلی لوله) FNi=1/12

که در شیوهي  4مرحلهاي ،تعداد عملیات تابکاري از  7مرحله به
 6مرحله کاهش یافته است و کاهش اندازهي دانهها چه در طی

(سطح میانی لوله) FNm=1/15

نوردکاريهاي سنگینتر و چه پس از تابکاري ،مسیرهاي نفوذ
کوتاهتري را فراهم ساخته است ،در مقایسه با ریزساختار نمونهي

(سطح خارجی لوله) FNo=1/54

نوردکاري  5مرحلهاي میتوان توزیع و اندازهي متفاوتتري از
رسوبهاي فاز دوم ،که عمدتاً رسوبهاي غنی از نیوبیم هستند،
انتظار داشت .البته در این پژوهش با توجه به عدم دسترسی به

شکل  .11جهتگیري هیدرید در قسمتهاي مختلف نمونهي نوردکاري 5
مرحلهاي (.)×211

امکانات الزم ،بررسی رسوبها براي اثبات این فرض میسّر نشد.
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پینوشتها

رادلین و همکاران در سال  ،2333در بحث توزیع اندازهي

2. Higher Burnup
1. Vaccum Arc Remelt

رسوبهاي فاز ثانویه و اثر آن بر میزان خوردگی و
هیدریداسیون ،وجود چگالی باالتر ذرات فاز ثانویه با اندازهي

9. Pilger

متوسط (در مقایسه با ذرات ریزتر یا به مراتب درشتتر) را
مطلوبتر گزارش کردند ] .[26البته این موضوع نیاز به
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