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گرفت .اسفنجهاي زیرکونییی تو ید شده از کاه

 .1مقدمه
و هي زیرکونییی بدون درز به د یل خواص ویوههي مکوانیکی و

زیرکونیم

کلرید به وسیلهي منیشیم (روش کرال) ،به وسیلهي کورهي ذوب
تبدیل شدند .پس از عیلیا

شیییایی به عنوان غالف سوخت رآکتورهاي هستهاي به کار برده

مجدد قوسی تحت خالً به شی

میشود .و هي بدون درز معیوالً با استفاده از روش پیلگور تو یود

فشارکاري ،پیلگر ،نورد سه غلتکی و بازپختهاي میان پاسی در
دماي  811˚Cغالفها همراستا شده و با سنبادهزنی به اندازهي

میشود .ای روش عیودتاً سوبب ایجواد بافوت بلووري ویوههاي از

نهایی رسیدند .اندازهگیري بافت در دو الیه از غالف صور

سوواختار شو گوشووهاي فشوورده ( )HCPدر آ یاژهوواي زیرکووونیم
مهیی در خواص مکانیکی و شویییایی

گرفت 0/1 .از ضخامت داخلی نیونه از سطح داخلی به سیت

زیرکووونیم ،ماننوود اسووتحکام ،خووشش و تشووکیل هیدریوود دارد؛ از

سطح خارجی به وسیلهي دستگاه تراش ،برادهبرداري شد .به

ای و رو بافووت بلوووري یکووی از مهوومتووری ویهگوویهووا اسووت کووه

هیی ترتیب  0/1الیهي خارجی برداشته شد و نیونهاي شامل

پهوه هاي مختلف زیادي بر روي آن انجام شده است [.]0 ،3

الیهي داخلی به دست آمد .نیونهها در محلول جاوي  11درصد

میشود .بافت بلوري نق

 11 ،H0SO9درصد  31 ،HNO1درصد  HFو  11درصد H0O

اثر بافت بلوري بر جهتگیري هیدریدها هیواره مورد توجه

در دماي  31تا  81˚Cاسید شویی شد .اسید شویی نیونهها تا

بوده است .هیدرید زیرکونیم فاز تردي است که به صور

رسیدن ضخامت نیونهها به جدود  11میکرون ادامه یافت.

صفحههایی در زمینهي زیرکونیم رشد میکند .در صورتیکه ای
صفحهها به موازا

اعیال تن

قرار گیرد میتواند سبب ایجاد و

اشاعهي ترک در زمینهي زیرکونیم شود و در نهایت شکست ترد

 1.2اندازهگیری بافت

و ه را به هیراه داشته باشد .ترک هیدریدي تأخیري در و هي

هیانطور که در مقدمه اشاره شد براي اندازهگیري بافوت بلووري

رآکتور «کندو» در کانادا و نیش ترکهاي هیدریدي در

از تلفیق روش عبور دکور و بازتواب فیلود اسوتفاده شود .در روش

غالفهاي رآکتورهاي آب جوشان و رآکتورهاي آب تحت

عبور ،نیونه در نگهدارنده طوري قرار داده شد که جهت نورد آن

فشار از جیله نیونههایی است که بر اثر هیدرید دچار صدمه

عیودي و منطبق بر محور پراشسنج بود و صفحهي نیونه زاویهي

شدهاند .از ای رو پهوه

باریکهي فرودي را نصف میکرد (شوکل  .)3چورخ

در مورد هیدریدها از  91سال پی

نیونوه در

صفحهي خوود بوه صوور دسوتی انجوام شود .در ایو پوهوه ،

تاکنون همچنان ادامه دارد [.]9 ،1

اندازهگیري قطوب صوفحههواي ( )1110شوبکهي شو گوشوهاي

روشهاي گوناگونی براي مطا عهي بافت وجود دارد؛ از

موردنظر بود .پرتو فرودي تحت زاویهي ˚ θ=35/9که بوا زاویوهي

جیلهي ای روشها میتوان به روش استفاده از پراش نوترون،

پووراش صووفحههوواي ( )1110برابوور بووود ،قوورار گرفووت و نیونووه بووا

پرتو ایکس و ا کترون پسپراکنده شده ( )EBSDاشاره نیود

گووامهوواي ˚ 3هوومسوووي سوواعت چرخانووده شوود .جرکووت ور در

[ .]3روش پراش نوترون براي اندازهگیري بافت در عیق نیونه
مفید است زیرا نوترون به آسانی به عیق نیونه نفوذ میکند.

صفحهي خود نیش با گوامهواي ˚ 3و در مقودارهاي  ºتوا  31درجوه

روش پراش ا کترون پسپراکنده شده براي اندازهگیري بافت

به د یول تقوارن

براي زاویهي  βبه انجام رسید .ای میشان چرخ

شبکهي ش گوشهاي کافی بود.

بلوري در سطحهاي کوچک مثالً یک یا چند دانه میتواند مفید

بعد از روش عبور ،نیونه در نگهدارندهي روش بازتاب قرار

باشد .روش پراش پرتو ایکس براي اندازهگیري بافت در نشدیکی

گرفت و شد

سطح کاربرد گستردهاي دارد.

قطبهاي ( )1110در مقدارهاي  53تا  31درجه

براي زاویهي  αبه دست آمد .مد

هدف از ای پهوه  ،اندازهگیري بافت بلوري غالفهاي

زمان پرتودهی در هر دو

زیرکونیم )3%( -نیوبیم تو یدي شرکت سوره با دستگاه پراش

روش  93ثانیه بود و براي ای منظور از شکاف به قطر  3میلیمتر

پرتو ایکس معیو ی هیراه با تلفیق روش عبور دکر و روش

استفاده شد .در ای

پراش صفحههاي ()1110

بازتاب فیلد و مرچنت [ ]5 ،8بود.

نیونهي تصادفی که از آسیاب و پرس کردن اسفنج زیرکونییی

شرایط شد

به دست آمده بود براي جا ت عبور و بازتاب به ترتیب 911 ،و
 .2روش پژوهش
در ای پهوه  ،غالف زیرکونیم )3%( -نیوبیم با قطر داخلی و

 811بود.

خارجی ،به ترتیب 33/5 ،و  31/8میلیمتر مورد استفاده قرار
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رابطه بی ضریب کرنش( fr )3و کسر ججیی دانهها ای است

(ا ف)

f r    / 2 V() cos2 d

()1
و در نهایت  frچنی به دست آمد

I() sin  cos2 d
()9
(ب)

I()sin d

/2


2
1





fr

 2.2هیدريددار شدن

با توجه به رابطهي بافت بلوري زیرکونیم و راستاگیري هیدرید
آن ،نیونههایی با کد مشابه تحت عیل هیدریددار شدن قرار
گرفت .هیدریددار شدن در و هي کوارتشي جاوي مخلوط
مقدارهاي مساوي از آرگون و هیدروژن در دماي  ،911˚Cبه
مد

 31دقیقه و در فشار  3بار انجام شد .بعد از هیدروژندهی،

نیونهها به مد  3ساعت در معرض گاز آرگون قرار داده شد تا
هیدروژن جذب شده در کل نیونه پخ
و ا کتروپو ی  ،براي سون
شکل  .1محل قرارگیري نیونه و محورهاي چرخ

در روش عبور دکر

شود .بعد از متا وگرافی

از محلول  93درصد الکتیک اسید،

 93درصد نیتریک اسید و  6درصد فلوئوریدریک اسید استفاده و

(ا ف) و در روش بازتاب فیلد و مرچنت (ب).

تصویرهاي میکروسکوپی با بشرگنیایی  011برابر مشاهده شد.

تغییر در زاویهي  αباعث تغییر در ججم مادهي پراکننده و

 .5نتايج و بحث

طول مسیرهاي پرتو ایکس در درون نیونه شد و ی چون عرض

شکل ( 0ا ف ،ب و ج) ،به ترتیب ریشساختار غالف نهایی را در

پرتو ورودي نسبتاً کم ( )311µmبود ،از ضریب جذب

سه جهت طو ی ،عرضی و شعاعی نشان میدهد .دانهها به صور

صرفنظر شد .اطالعا به دست آمده از پراش پرتو ایکس ،بعد

هممحورند به طوريکه کشیدگی محسوسی در راستاي نورد

از بهنجارسازي به وسیلهي نرمافشار ،روي دایرهي استریوگراف

دیده نییشود .میانگی

اندازهي دانهها تقریباً  3µmاست.

رسم شد.

اندازهگیري دقیق دانهها به وسیلهي میکروسکوپ ا کترونی نشان
داد که اندازهي دانه در راستاي طو ی ،عرضی و شعاعی رو به

براي کیّیسازي نتایج ،کسر ججیی مؤثر دانهها در راستاي
مرجع محاسبه شد []3 ،6

کاه

است و در سطح طو ی و عرضی ،دانهها کشیدگی کیی

با نسبت کشیدگی تقریباً  0دارند .بنابرای دانهها را میتوان به
()3

Vi    / 2 I()sin d

صور

جهت نورد و عرض آن در جهت عرض غالف و سطح مقطع

که در آن  φزاویهي دانه نسبت به راستاي شعاعی استI(φ( ،

کوچک آن به موازا سطح مقطع شعاعی است.

چنی به دست آمد
()0

صفحههاي مکعب مستطیلی تصور کرد که طول آن در

I()   2 I(, )d
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شکل ( 0د ،ه ،و) ریشساختار هیدریدها را در سه راستاي

صفحههاي پایه با انحراف کیی نسبت به راستاي عیود ()ND

غالف نشان میدهد .هیانطورکه مشاهده میشود ضخامت

تجیع یافتهاند .در جا یکه در الیهي خارجی صفحههاي پایه با

هیدریدها در راستاي طو ی ،عرضی و شعاعی رو به کاه

انحراف زیاد نسبت به راستاي عیود ،تجیع دارند.

است.

تصویرهاي قطبی ،اطالعا

براي مقایسهي راستاگیري هیدریدها ،ارزیابی تصویر سطح مقطع

کیفی مناسبی در مورد راستاگیري

شعاعی مناسب است .بررسی شکل  .0و نشان میدهد که راستاگیري

صفحهها در دو بعد ارایه میدهند ،اما با محاسبهي کسر ججیی

است .در الیهي

( )Vrهر دانه شامل قطب پایه نسبت به راستاي شعاعی و یا کسر

هیدریدها در الیههاي داخلی و خارجی متفاو

داخلی هیدریدها عیدتاً در راستاي محیطی قرار گرفتهاند در

مؤثر صفحهها نسبت به راستاي شعاعی ( )frاطالعا

جا یکه در الیهي خارجی مقدار هیدریدهاي با راستاي شعاعی

مفیدي به دست میآید.

کیّی

باالتر است .مقدار کسر هیدرید ( )Fکه از ارزیابی راستاي

شکل  9کسر ججیی دانههاي جاوي صفحههاي ()1110

هیدریدهاي مشاهده شده در سطح مقطع شعاعی به دست آمد،

نسبت به راستاي مرجع شعاعی را نشان میدهد .در الیهي داخلی،

از  91درجه نسبت به

تجیع بیشینهي قطبها در زاویهي ˚ 31نسبت به راستاي شعاعی

راستاي محیطی به تیامی هیدریدها است .مقدار ای کسر در

است که مجیوع مقدار آن برابر با  1/03است .در الیهي خارجی

الیهي داخلی و خارجی به ترتیب برابر با  1/03و  1/83بود.

دو ناجیهي تجیع وجود دارد :تجیع در زوایهي ˚ 31با مجیوع

جاصل تقسیم هیدریدهاي با زاویهي بی

شکل  1تصویرهاي قطبی صفحههاي ( )1110الیههاي داخلی

مقدار  ،1/38که کمتر از مقادیر مشابه در الیهي داخلی است ،و

و خارجی را نشان میدهد .در هر الیه ،صفحههاي پایه ()1110

تجیع در زاویهي ˚ 31با مجیوع مقدار  1/01که با مجیوع مقدار

در راستاي عرضی ( )TDکشیده شدهاند .در الیهي داخلی

 1/33در الیهي داخلی قابل مقایسه است.

(ا ف)

(ب)

(ج)

(د)

(ه)

(و)

شکل  .2ریشساختارهاي غالف زیرکونیم )3%( -نیوبیم (ا ف ،ب ،ج) و هیدریدها (د ،ه ،و) در راستاهاي ،به ترتیب ،طو ی ،عرضی ،و شعاعی.
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(ا ف )

ضریب کرنش ،کسر هیدرید و کسر ججیی دانههاي با
انحراف  ºتا ˚ 11نسبت به راستاي شعاعی در جدول  3آورده

Max=8/0
1/11
1/51
3/91
0/01
1/11
1/51
9/31
3/01
3/51
8/35

شدهاند .علت انتخاب زاویهي  11درجه ای است که هیدریدها
با صفحههاي پایه معیوالً زاویهي  ºتا  11درجه میسازند.
 1.5رابطهی بافت بلوری و ضريب Q

تشکیل بافت در و ههاي زیرکونییی ،که از طریق فرایند پیلگر
انجام میشود ،به طور عیدهاي بستگی به پارامتر نسبت کرن ها

(ب)

) (Qدارد Q .نسبت تغییرا

Max=3/3
1/11
1/51
3/31
0/01
1/11
1/51
9/31
3/01
3/51
3/65

کرن

جقیقی ضخامت به شعاع را

نشان میدهد .در مواردي که مقدار  Qبشرگتر از یک است
کرن

شعاعی بشرگتر از کرن

عرضی میشود؛ بنابرای مقدار

تن هاي فشاري در راستاي شعاعی افشای

مییابد .اگر تغییر

شکل از طریق غشش صفحهها انجام شود ،قطبهاي ()1110
آ یاژهاي زیرکونیم در راستاي کرن هاي فشاري قرار میگیرد.

شکل  .5تصویرهاي قطبی صفحههاي پایهي ( )1110الیهي داخلی (ا ف) ،و

زمانیکه  Q<3است ،نیروهاي فشاري بیشینه در راستاي عرضی

الیهي خارجی (ب).

وارد و باعث قرارگیري قطبهاي پایه در راستاي عرضی
میشوند [ .]33 ،31در تو ید غالف زیرکونیم از طریق پیلگر

(ا ف)

1/06
1/09
1/01
1/38
1/30
1/16
1/19
31

61

51

81

31
91
( φدرجه)

11

01

31

کسر حجمي ) (Viبلورهای با صفحههای ()0002

1/10

معیوالً ضریب  Qدر الیهي داخلی و خارجی متفاو

مقدار آن در الیهي داخلی بی تر از الیهي خارجی است.
بنابرای

قطبهاي پایهي همراستا با راستاي شعاعی در الیهي داخلی
بی تر از الیهي خارجی میشود .تفاو
گرفتهاند در شکل  9مشهود است.
 2.5رابطهی بافت بلوری و سمتگیری هیدريد

1/06
1/09
1/01
1/38
1/30
1/16
1/19
31

61

51

11

01

31

0

1/11

کسر حجمي ) (Viبلورهای با صفحههای ()0002

1/10

81

در میشان قطبهاي پایه

که در الیهي داخلی با انحراف کمتري در راستاي شعاعی قرار

(ب )

31
91
( φدرجه)

پی بینی میشود میشان کرن هاي فشاري در الیهي

داخلی بی تر از الیهي خارجی باشد .از ای رو ،میشان تجیع

1/11

0

بوده و

هیدروژن به مقدار ناچیشي در زیرکونیم جل میشود .میشان
انحالل در دماي اتا جدود  1/13میلیگرم بر کیلوگرم است .در
خوردگی به

داخل رآکتور ،هیدروژن اضافی ناشی از واکن

درون آ یاژ زیرکونیم نفوذ میکند و در باالتر از جد
انحاللپذیري به صور

فاز ترد هیدرید زیرکونیم رسوب
()0

میکند .اتصال هیدریدها به زیرکونیم در صفحههاي رابط

اتفا میافتد .صفحههاي رابط براي هیدرید نوع  γدر آ یاژ
زیرکونیم )3%( -نیوبیم صفحههاي ║)113( γ

α

( )1113و در

راستاي  ]3031[ α║]331[ γاست و نهایتاً هیدریدها به موزا

شکل  .1کسر ججیی دانههاي شامل صفحهي ( )1110نسبت به انحراف آنها

صفحههاي ( )1113یا با انحراف کمتر از  11درجه قرار میگیرند

از راستاي شعاعی در الیهي داخلی (ا ف) در الیهي خارجی (ب).

(شکل .]30[ )3
36
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جدول  .1ضریب کرنش ( ،)frکسر ججیی دانههاي با انحراف  11درجه

 .1نتیجهگیری

نسبت به راستاي شعاعی ) )  (Vr ( : 30و کسر هیدرید ()F

تصویرهاي قطبی صفحههاي ( )1110غالف زیرکونیم)3%( -

fr

) Vr ( :  30

F

الیهي داخلی

1/35

1/31

1/03

الیهي خارجی

1/93

1/11

1/83

نیوبیم از طریق پراش پرتو ایکس و تلفیق روشهاي عبور و
بازتاب به دست آمد .ای

تصویرها نشان داد که قطبهاي

( )1110در راستاي عرضی کشیده شدهاند .مقایسهي تصویرهاي
قطبی ( )1110الیهي داخلی و خارجی ،وجود شیب بافت بلوري
را نشان داد .تجیع صفحههاي ( )1110در الیهي داخلی ،داراي

()3135

انحراف  31درجه نسبت به راستاي شعاعی و در الیهي خارجی

()1110

در زوایاي  31و  31درجه بود .بی کسر ججیی دانههاي شامل
()1110

صفحههاي ( )1110نسبت به راستاي شعاعی و کسر مؤثر دانهها

()1110

()3135

()3135

با کسر هیدرید رابطهي معکوس وجود داشت .در الیهي داخلی

˚11˚ 11

مقدار )  Vr ( :  30و  ،frبه ترتیب ،برابر با  1/31و  1/35و مقدار
کسر هیدرید برابر با  1/03بود .در الیهي خارجی )  Vr ( :  30و

Circumferential direction

 frداراي مقدارهاي  1/93و  1/11و کسر هیدرید داراي مقدار

شکل  .3تصویر طرحوار تشکیل هیدریدها روي صفحههاي رابط در

 1/83بود.

آ یاژهاي زیرکونیم.

تشکر و قدرداني

سیتگیري صفحههاي پایه در زیرکونیم رابطهي مستقییی با
سیتگیري هیدریدها دارد .هر اندازه میشان تجیع صفحههاي

نویسندگان مقا ه از زجیتهاي مهندس اجسان رکی که

پایه در نشدیکی مرکش تصویر قطبی بی تر باشد ،میشان

تصویرهاي میکروسکوپی ریشساختار و هیدریدها را تهیه نیودند

هیدریدهایی که در راستاي محیطی قرار میگیرند به هیان اندازه

قدردانی مینیاید.

بی تر است ،و هر قدر تجیع قطب در انتهاي تصویر قطبی بی تر

باشد میشان هیدریدهاي شعاعی به هیان اندازه افشای

پينوشتها

مییابد

3. Kearns

[ .]31مقایسهي تصویرهاي قطبی شکل  .1ا ف و ب نشان میدهد

0. Habit Planes

که تجیع قطبهاي پایه در الیهي داخلی در انحراف کیی نسبت

به راستاي شعاعی است در جا یکه تجیع قطبهاي پایه در الیهي
خارجی در انحرافهاي باال نسبت به راستاي شعاعی نیش مشاهده
میشود .بنابرای

پی بینی میشود میشان هیدریدها با راستاي

شعاعی در الیهي خارجی بی تر از الیهي داخلی باشد که ای
مطلب در شکل  0به طور محسوسی قابل مشاهده است .با توجه به
آن چه که گفته شد ،پی بینی میشود )  Vr ( :30و  ،frکه هر دو
پارامتر معیاري از مقدار قطبهاي ( )1110در راستاي شعاعی
هستند ،رابطهي معکوس با کسر هیدرید داشته باشند به طوريکه
هر چه مقدارهاي )  Vr ( :30و  frبی تر باشد مقدار  Fبی تر
کاه

مییابد؛ ای مطلب در جدول  3براي الیهي داخلی و

خارجی قابل مشاهده است.
33

. . . ارزیابی اثر بافت بلوري بر جهتگیري هیدریدها در غالف
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