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ÖZET

Nükleer reaktörlerde ticari olarak ve yaygın bir şekilde uranyum dioksit (UO,)
kullanılmaktadır. UO2 seramik bir malzemedir ve toz metalürjisi yöntemleri ile
üretilmektedir. Üretim yönteminin bir gereği olarak elde edilen malzemenin, yoğunluğu teorik
yoğunluğa hiçbir zaman ulaşamamaktadır. Bununla birlikte nükleer güç reaktörlerinde
kullanılan UO2 yakıt peletlerinde belirli miktarda gözenek de arzu edilir. Bu gözeneklerde,
reaktörün çalışması esnasında ortaya çıkan fisyon ürünleri tutulur. Arşimed prensibinin bir
uygulaması olan doğrudan yoğunluk ölçümü, sıvı emdirilmiş peletin sıvıda ve havada
tartılması prensibine dayanır. Burada kullanılan sıvı m-xylen'dir.

Yoğunluk ölçümünde peletler önce kuru olarak havada tartılır. Sonra vakumlanmış
peletlere m-xylen emdirilir. Bu peletler sıvıda ve havada tartılır. Elde. edilen verilerden UO2

peletlerinin yoğunluğu, toplam gözenek miktan, açık ve kapalı gözenek miktarı hesaplanır.

ABSTRACT

The most commonly used fuel in nuclear power plants is UO2. UO2 is a ceramic
material and is produced by powder metalurgy techniques. The densities of the material
produced can never reach the theoretical densities because of the. production, technology.
However a certtain amount of porosity is desired in the UO2 fuel pellets used in power plants.
The porosity allows the gas fission products, generated under power plant working
conditions, to escape and therfore is required. Direct measurement of density which is an
application of the Archimedes principle, is based on replacement of liquids. Replacement
fluid is m-xylene.

Density measurement are made by weighing the dry pellets in air, then weighing the
m-xylene impregnated pellets in air and m-xylene. UO2 pellets densities, total: porosities and
open porosities can be calculated from the collection data.
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Nükleer Reaktörlerde ticari olarak ve yaygın bir şekilde UO2 kullanılmaktadır. UO2

seramik peletleri toz üretimi, toz hazırlanması, presleme ve sinterleme gibi toz metalürjisi
yöntemleri ile üretilmektedir[l]. Üretim yönteminin gereği olarak elde edilen malzemenin
yoğunluğu teorik yoğunluğa hiçbir zaman ulaşamamaktadır. Ayrıca reaktörlerin tasarımında
reaktörün çalışması esnasında yakıt peletleri içinde oluşacak fisyon gazlarının kaçabileceği
belirli oranda gözeneklilik öngörülmektedir.

Gözenekliliği tozun üretim, aşamasından itibaren tüm kademeleri kontrol etmek
suretiyle istenilen değerde tutmak mümkün olmaktadır.

Reaktörlerde kullanılan yakıt peletleri silindirik şekilde olduklarından yoğunlukları
basit olarak geometrik boyutların ölçülmesi ile yapılabilmektedir. Bu yöntem yüzde yüz
doğru neticeler vermemektedir. Bu yöntemde ölçüm hatalarında, dolayı açık ve kapalı porozite
hakkında bilgi edilememektedir.

Tüm bu olumsuzlukları gidermek için UO2 peletlerinin yoğunlukları ve poroziteleri
s m yerdeğişim yöntemiyle ölçülmektedir.

YOĞUNLUK, AÇIK VE KAPALI POROZİTE ÖLÇÜMÜ

Yoğunluk; ve porozite ölçümü için sıvı yerdeğişim yöntemi kullanılmaktadin
Yerdeğişim smsj olarak kaynar su veya m-xylen kulfanılmaktadır[2I. Burada m-xylen ile
yapılan ölçüm yöntemi anlatılacaktır.

Sinterlenmîş peletierin önce kuru tartımlan almır Şekil 1 (a). Kuru tartanları alınmış
geîeÜerŞekil l(b)fdfegörülen;düzenekte LOr1 -10'2 Torr vakıtmdaZ saat: süreyle gaz giderme
üşSemEyapriir. Efafesömacsisteme: ftağh olan m-xylen dolu şişeden m-xyien yavaş yavaş;
tartımı alınmış peleüer üzerine damlatılır. Bu işleme m-xylen peletleri tamamen örtünceye
kadar devam edilir. Bu suretle havası boşaltılmış olan açık poriar m-xy len ile doldurulmuş
olur. Sistemin dengeye gelmesi için bîr saat süreyle peletler m-xylen içinde bekletilir Şekil
2(a). Ölçümde kullanılan m-xytenin yoğunluğu doğru olarak bilinmesi gerekir. Bunun için iki
yöntem vardır. Birincisi. Şekil. 3'teki mj-xyienin yoğunluğunun; sıcaklığa bağlı olarak
değişiminden yaralanılır. İkincisi, ise olabildiğince kusursuz bir çelik bilya alınır. Çapr
mikrometre ile 0.001 mm hassasiyetle ölçülür. Ağırlığı 1 mg. hassasiyetle terazide tartılır
Şekil Z(b). Daha sonra içinde ölçüm yapıiacakn>xylen içinde tartılır Şekil 2(c). Havada, ve
m-xylene içinde yapılan tartımlarve hacmi hesaplandıktan sionra(l) numaralı bağıntıdan
m-xylenin yoğunluğu bulunur. Sonra m-xylen, içinden alman peletler ancak yüzeyindeki m-
xylen alınacak şekilde kurulandıktan sonra havada ve!mLxylene içinde tartılır Şekil 4(a),b. Bu
aşamada havada yapılan doymuş peletlerhttarîımr esnasında peletin açık gözeneklerine
girmiş olan m-xylen'nin buharlaşmasına meydan vermeden tartımın yapılması gerekmektedir.
Aksi halde değerler yanlış bulunmuş olur. Tüm peletierin kuru tartanları tekrar yapılarak
peletlerden ölçümler esnasında kırılarak küçük parçaların düşüp düşmediği kontrol edilir
Şekil 4{c).
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Burada:
d, = m-xylen'in yoğunluğu
mh = Buyanın havadaki ağırlğı
m s = Buyanın sıvıdaki ağırlığı
Vb = Buyanın hacmi

UO2 PELET YOĞUNLUĞUNUN HESAPLANMASI

Peletin yoğunluğu;

N

pelet

w -w

w ~w
V = <Joyg"Ş turud

X

(3)

(4) ve (5) (3) teki yerine konursa

V = doymuş dsıvıda
pelet J

x

Sonra (2) ve (6) dan

d

Pelet-^ i f - d * (7)
doymuş dsıvıda

Burada:
W k u r a = Kuru ağırlık
W d o y m u ş = Doymuş peletin havadaki ağırlığı
W 6sKlö^ = Doymuş peletin sıvıdaki ağırlığı
"Vpeia = Pelet hacmi
V k p = Kapalı porozite hacmi
V a p = Açık porozite hacmi
V uo2 = Gözeneksiz UO2 hacmi
d x = m-xylen'in yoğunluğu
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d jy = UO, 'nin teorik yoğunluğu (10.96 gr/cm3)

AÇIK VE KAPALI POROZİTENİN TAYİNİ

Açık ve kapalı porozite yoğunluk tayinideki ölçmelerden yararlanarak aşağıdaki
şekilde hesaplanır.

V
P = 2£ . 1 0 0

ap v _y
pelet UO2

W„ kuru
v UO2 T y

(5), (6) ve (8) (7)'deki yerlerine konursa

doymuş kuru

P = 100 (10)
ap w -w w

doymuş dsivıda _ kuru

dx dTY

w -w
p - s doymuş kuru 100

w^ -w. , -wu —-
doymuş dsivıda kuru j

'toplamp.
p _ pelet

P
kp ^toplam ^ ap

Standart UO2 peletlerinde açık ve kapalı porozite ile toplam porozite arasındaki
bağıntı Şekil 5'de verilmektedir[3].
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Şekil 1 • Peletlerin havada tartılması ve doyurma düzeeneği

414



PORLARIN M-XYLENE
İLE DOLMASI

-X¥LEN YOĞUNLUĞUNUN

Şekil 2. m-xylen'in yoğunluğunun tayini
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Şekil.3 M-xylenin yoğunluğunun sıcaklılda değişimi
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DOYMUŞ AĞIRLIKLARIN
TESPİTİ

Şekil 4. Yoğunluk ve porozite tayini için ölçme düzeneği
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ŞEKİL - 5 Standart UO2 peleti porozitesinin (açık, kapalı ve toplam) % teorik yoğunluğun
fonksiyonu olarak gösterilişi


