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ANALYSIS OF THE POSSIBILITY TO MAINTAIK THE 
PLAT PiUX IN A TWO-ZONE REACTOR 

СОДРКИИА - So оваа работа ce анализира можноста за одржу-
вак>е на рамен сТшукс во централката зона на двезонски реактор. Од-
редена е зависноста помвгу радиусот на рамната пентрална зо'нч к 
радиалниот реакторски параметар во периферната зона за однапред 
усвоен фактор на формата. Анализирана е и нумеркчка постапка за 
решаваае иа системот од две нелккеарни равенки на што ce сведу-
ва математичкиот модел. Предложена е постапка за преместување и 
сменување на горивото во двете зони на тешководен реактор со цел 
да ce одржи рамната зона во техот на работата на реакторот.-

ABSTRACT - In this work is being analysed the possibility 
for preserving of the flat flux in the central zone of the two-
zone reactor. Dependence among the radius of the flat central 
zone end radial buckling in theouter zone for an adapted form 
factor is being obtained. It is analysed also the numerical pro-
cedure for solving of a system of two- non-linear equations which 
is the mathematical model. There is a preposition procedure for 
remoning and exchange of the fuel in the both zones of a heavy 
woter reactor,is with intention to maintain the fist zone in of 
the working of a reactor. 

1. ВОВЕД 
Гопемиката на гћакторот на Формата во реакторот, покажува 

колказа ке о'иде генерацијата на снага во реакторското дадро. Ог; 
тимален сћактор на Дормата може да ce постигне во реактор со цен 
трална зона во која сћлуксот е рзмен. Затоа е од интерес одредув 
вањето на завкскоста на радуисот на рамната зона од реакторски-
от г в о перкферната зона за различити вре̂ а.сетк на 1г>к-
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торот на формата. Реакторското јадро е акализирано оамо во ..ради-... 
ална насока. Трудов се б&зира врЗ резултатите добиенк со покош ка 
лрограмата TEPSIJA напишана на јазикот ФСРСРАН IV. Добиени се рез 
ултати кои што овозможуваат да се предложк шема за преместувгње 
и сменуваље на горивото кај тешководните реактори со цел да се 
одржи постигнатата рамна зона. Кзкесениот лриол кон проблемот ко-
рисен е за прелимкнарна пресметка. 

2. ФМЗИЧКО-М ATEi. АТИЧКК М0Д2Л 
Во овој труд се разгледува цилиндричен реактор со ра-

дкус на активната зона R у. реблектор со дебел/на Т и тоа само во 
редиална насока, долека во акскелна насока ке се смета дека е ре-

акторот хокоген. Јадрото на реакторот е условно поделеио на две 
зони: центролка оо радкусК^ во која флуксот е рамен и со коефмгае 

Р Р Р е н т на разу .ножување на к е у т р о н и т е k = l + B + ( L r + L . ) - z 1 s i 
Lj дифузкона должина и долхина на успорувањето на неутро-

ните во пентрадната зона, 2 2 2 
и леркфериа зона со радиален реакторски параметар В^=В -В 

n̂of-1.:,. .iHorpjiiii.a': a диТузксна теорк.ја флуксот во споме-

натого јадро го кма следниов облик: 0 ( i ' ) - 0 R. > r > 0 о iiisx 1 

0 o ( r ) . M B r R A a x [j:^rH1)Yo(Bre)-JoCBrr)Y1(Br,R1)3, R>r,Hx 

J Q ,Yq , Jj ,'f Bessei функиии од нулти и прв ред, прва и вто 

pa врста. 

Ридејки реакторот е со рефлектор, ефективната дебелина 
на рефлекторот со вистккска де'-'е;:ина Т ке изкесува: 

„ ' ° R T e k v 1 J o ( 3 r L i ) r i ( B r R l } " ^ l ( B r H i ) T o ( B r R ) 

Заради поточно сдредување ка f-акторот на ^ормата кори 
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, сно. -да—cfc-.извршк Jioiipa вко-ла. изразот. за . флукс.от - i.o ne ;>н«>ерн£'-
Т£ зона која се граничк c'c рефлекторот/1/:' т 

0(г) = 0о(г)+ћ0о(К)е~Б(Н"г) a>r>R 1 

B=(l/L2+1/L2)1/2 s К пеакторски параметар 
b - лзактор гтреку кого се изразени модераторските особини нз 
рефлекторот /1/, /2/. 

Впз основа нв горните релапии, за реципрочната вред-
ност на факторот на формата се добива: 

Fr1= (H1/R) (l+bTrB-1B2)[j1gBrH1) Y, (BrR) -

- J 1 ( B r R ) Y 1 ( B r R 1 ) ] . . . ( 2 ) 

3. НУМЕРИЧКА ПОСТАПКА 
Равенките (i) и (2) ja даваат бараната зависност и за-

тоа го формираме следниот систек од нелинеарни равенки: 

f1(Br,R1) = (R1/R)2+(a.R1/R)Cl+bTrB-1B2)[j1(BrR1)Y1(BrR)T 

-Y1(BrR1)J1(BrR)] -F;X=0 (3) 

f2CBr'Rl) = Jl(BrRl>Yo(BrR)-fl(BrRx^o(Br-Ri> + 

+TrBr^1(BrR1)J]i(BrR)-J1(BrR1)ri(BrR 

( 4 ) 

Ефккасна метода за нумвричко решавање на овој систем е Њутноват,-
итератизна шема која брзо конвергипа /'-/ 

матркца (Зронскијан) одреден'-, со: 
W.fdfj/dx ] (i,j=l,2) 
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Јрз основа на озаа постапки во v̂ v̂  _ ..нститут за нук-

леарна енергетика и техничка физика при Ккститутот "Борио Кидрич" 
CDC 

во Зинчз, напрезена е прсграма TEPSIJA за сметачката машу.на ffljfe 
3600 , која je* дава зазисноста на радиусот на оамната зона и ре-
диалниот параметар вс перифевната зона за различни врвдности на 
^акторот на 1огмата. Тке зависности ce даденк на Сл.Ч ст Сл.2 
каде што ce истоврекено споре пени со резултатите добиеки со помос; 
на програмата 8EBIR изработенг. sa машината SUSE-Z-23 /4/. 
Ha Сл. 3 представена е зависноста на радиусот на рамната зона од 
радиалниот реакторски парамстар so irspi'̂ ep̂ iTa зона. 

4. ПРККЕР 
Како посебен случај може да ce проанализира тешководен 

реактор со каоактеристики R=25Gam, T=37sm, 32=0.4111m-2, F =1.26 
R^=122.4am (Сл.2). Акализиран е реакторот даден во /3/, a за да 
биде овој реактор критичен и да ja одржи постигнатата рамна зона, 
потребно е материјалните паранетри во рамната и лериферната зона 
да бидат (Сл.4,5,6) според /2/: 

B L ( V = B s 54195m-2 

на кои им одговараат макс/мална дозволена изгореност на горивото 
во периферната зона Е =4.1^—^ и максимална доззолена изгоре-F ^ s kgU 
ност во централната зона Фракцијата на горизни еле-
ментикнх кои доагаат од периферната зо централната зона е : 

n=
Emax-Es ̂ (н/н ) 50 ^ 

s . - - . . . . 

""Значи""возможно 'е""да ce' предложи" следната" шема"за" преместување и 
сменување на горивото: Горивните елементи од "централната зона кои 
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'остигнале кзгооеност . ̂v..-̂  „ .„ . иеактовот, иа М о. A ' 
кивното f.:ecTo лоа;'зат S0,7K ол пеон-ерната зона кои досткгнале 
:<згореност К^ , a останатите се овежи, лодека во пеои^ернг--
~а зона доагаат само свежи гопивни елеиенти. 

р. ЗАКЛУЧОК 
Катеметичкиот модел кој што е овде cnpoeer.cr. се базкр. 

зрз методата via е^ектквните гранички условк /1/ ;:оја е в^ккасна sc 
случаи кога се димензикте на реакторот што поголеми од долзкината 
на успорувааето и кога се дифузионите долхини во двете зони при-
ближно еднакви. 

Шемата за преместување и сменување на горивото која е 
ззде предложена, применета кај тешководните реактори со природно 
гориво, не дозволува голема длабочина на изгорување на горивото, 
но затоа пак овозмолсува да се одржи оптимален фактор на формата. 
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Сл. 1Зависност на вкупниот реакторски параметар од 
радкалниот фактор на формата. 

Сл. 2. Зависност на радкусот на рамната зона од 
радиалниот фактор на формата. 
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Сл. 3. Зависност на радиусот на рамната зона од 
радиалниот реакторски параметар во периферната зона 

& (пГ2) 

.-;(;. vn/kgu) 
Сл. Ч-. Одстапување на матпријадниот параметар од 

геометрискиот зарадк согсрувзњето на гегжвото. 



IV. 54 

Сл. 5 Зависност на материјалниот параметар од изгорувањето 

Сл. б Зависност на средниор реакторски параметар 
од радиалниот фактор на фориата. 


