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Електротехничкиот факултет ?о СколЈг-

РАСПРЕДЕАБА HA ТЕ1П11£РАТУРИ BO РЕАКТОРСКИ КАНАЛ 
ПРИ ПРОМЕНЛШЗО РАДИЈАЛНО ГЕНЕРИРАЊЕ HA Т0Г1ЛИНА 

ВО ГОРИВНАТА ПРАЧКА 

TEMPERATURE DISTRIBUTION IK REACTOR CHANNEL 
WITH VARIABLE RADIAL H35AT GENERATION FROM 

A FUEL ROD 

СОДРЖИНА - Bo предложениот труд развиена e математич-
ка метода за реиавање на дифузионата разенка за пренос на топ-
лина во повекеаона цклиндрична геомотрија, прзтпоставувајкк по-
линомијална радијална завискост на изворот на топлина во гори-
вото. Температурната зависност на топлинопренесувачките карак-
теристики на горивото земени се ВО обзир на то^ начин ETO RO-
ривото е разделено ка повеке цилиндрнчни погодно одбрани сло~ 
еви со константни карактеристикхт, Воведените претпоставки обез-
бедуваат задоволителна точност :и аналитичко решение на трети-
раниот проблем. 

ABSTRACT - In thia paper a mathematical method is 
suggested for solving of the heat transfer diffusion equation 
in case of the multizone cylindrical geoeetry, A polynomial ra-
dial dependence of the fuel rod heat source is assumed. Tempe-
rature dependence of the fuel heat conductivity characteristics 
is taken into account by deciding the fuel into some suitably 
chosen cylindrical zones with constant thermal characteristics 
The introduced assumptions insure satisfactory accuracy and 
analitical solution of the treated problem. 

1. УТВ0Д 
Иако ce попречните димекзии на горивната прачка во 

енергетскате нуклеарни реактори р е л а т к в н о м а л и , о к о л у i (см), 
радијалната распределба на генерирашето на т о п л м н а зо горивото 
м о ш н е в л и Ј а е к а г о л е н и н а т а н в м а к о к м а л н а т а в р е д н о с т н а т е м п е р а — 

турата во оската на горивото, к о ј а е еден од огранз^чувачките 
параметри на снагата на реакторот. 

Co цел да ce даде проценка на зависноста на максимал« 
ката температура во горивото ири нераммомерно генерирање на топ-
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лина no попречниот пресек, развиена е матеиатичка постапка за ре-
шавање на дифузионата равенка ga пренос на топлина во повекезона 
цилиндрична геометриЈа, претпоставувајки полиномиЈална радијална 
зависност на иаворот на толлина во горивото. Темлературната за~ 
висност на топлопреносните карактеристики на горивото земени се 
во обзир на TÔ i начин што горивото е разделено на ловеке цилин-
дрични слоеви со константни карактеристики. 

Зоведените претпоставки, полиномијалната радијална 
зависност на генерирањето на топлина во горивото и лоделбата на 
горивото на повеке цилиндрични слоеви со константни топлинопре-
нееувачки карактеристики, обезбедуваат доволна точност и анали-
тичко решение на третираниот проблем. * 

2. МАТЕМАТИЧКИ МОДБЛ 
Тргнувајки од основната дифузиона равенка за пренос 

иа топлина во стационарни услови ГђЈх 

X(r)-V2 t(r) + Q(r) « 0 (1) 

За циликдричен простор составен од I хомогени зони со 
надворешш радиуси r^ и коефициенти за кондукција на топлина 
\. 9 може да о& постави следниот систем на диференцијални равен-х 
ки: 

d£*ti(r) г dt1(r) 
dr dr 

оо следните гранични услови; 

(2) 

dtt(r) 
dr r*r. i-1 

ti ( ri ) ti+l c ri ) 

'i-l" 
4 W r ) 

dr Г"1 

i 3 • * i)X 

1-i 

< 3 > 

Во конкретниот случај првите Ј просторни зони се зо-
ни на гориБО, a кон нив се придружени: процепот помегу горивото 
и кошулката исполнет со хелиум, кошулката и разладувачот, како 
што е прккажано ка Сл.1. 

Поради цилиндричната симетричност на радијалната рас-
нределба на тенпературата во горивото се лридружува и следниот 
почетен услов: 
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at^Cr) 
dr ГаГ »0 0 

W 

како и граничниот услов за густината на топлинскиот тек кон раз-
ладувачот, односно топлинскиот флукс на границзта кошулка - раз-
ладувач, koj ce добива од условот за стационарна размена на топ-
лина помету кошулкзта и разладувачот: 

dtjCr) 
dr r»r 

(5) 
каде што e: 
(X - коефициент за пренос на топлина помегу кошулката и раала-

дувачот 
^ - температура помегу разладувачот и кошулката 
Th - средка вредност на температурата на разладувачот 

AKO усвоиме дека максималиа температура во горивото ce 
достигнува на средината на горивниот канал сметаио во акси,јален 
правец, тогаш при косинусна аксиЈална распределба на генерирањето 
на топлина, може да ce изрази температурата на разладувачот во 
точката z=»0 , преку неговата температура на влезот и излезот 

од реакторот: 
Т, b - + i ( * i - % > (6) 

Извор на тоилина лостози само во зони^е на горивото и 
према за неговата радијална вависност може да ce усвои след-
ниот полиномијален израа: 

Q(r) % + Q 2
 + % (7) 

КоесЈициентите Q , ce определуваат врз основа «2 и 

на фкзичката пресметка на радкЈалната распределба на неутронскиот 
флукс во горивото и снагата на реакторот 

Скстемот равенки (2) со условите (5), граничките прет-
поставки (4), (5) и (6) како и со изразот (7) aa радиоалната за-
висност на изворот на топлина, озозможува no аналитички пат да ce 
дојде до изразите за температурите иа граничните површини на пое-
дини просторни зони: 

h»e 
< Ј 

h 2-а-в 
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jj 
T „ » T 4 -In-*5-

A,c 

H 2 He "g,J 

H 2 B 2 

(7 n - _ + - KiW"1? 

g, w-i; He,g д л J л д 

? ,4 « 3? T f чЧ + ^iJ-Ctl-l) ff _ 

(8) 

B 2 
EiirJ K 

a* 

»• • •»J хаде што e t 

E 2 H 4 

a ознаките на останатите величини се спрема ф1«1« 
Оредните вредности на температурите во сите прос-

торни зони на горивото мснкат да се определат према следниот ана-
литички израз к о ј е добиен врз осноаа на изразите за температу-
ри*е во поедините зони на горивото добиени со решававе на систе-
>мот равенки i 

(10) 

( 9 ) 

каде е: 
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R 4 R 4 , R6 P 6 

z. = Q . R»k Q „ k ^o 2 OJ1 4 * 24 
•R H •R 

72 
X)••• i J 

3. НУМЕРИЧКА РЕАЛИЗАЦИЈА HA MATEMATИЧКИОТ М0ДЕЛ 

За конкретна примена на развиениот математички модел 
реализирана е ирограиа TERM01 во FORERAN јазик на IBM-llJO . 
Како тест пресметка третирана е клетка на PW8 реактор " SAN 
ONCFEE 1", чии што геометриски карактеристики ce дадени на Ол.1, 
a за ко^а што постои пресметка на ради^алната распределба аа не-
утронскиот флукс /2/. Техничките податоци на реакторот " SAN 
ONOFRE и за извршената пресметка земени ce од 

Пресметката на коефициентот за предавање на топлина од 
површината на коиулката према рааладувачот, како и останатите 
потребни параметри, извршена е епоред /5/. Фемпературната завис-
ност на коефициентот за кондукција на топлина во горивото 
прикажана e на Сл,2 a земена од 

Врз основа на радијалната распределба на температурата 
при константно генерирање на топлина и константен коефициент за 
кондукцида на тогошна, претпоставуваоки рамномерна промена на 
температурата, одредени ce радиусите на шест концентрични зонк во 
горивото, средните темлератури во така дефшшраните зонк и однос-
ните почетни вредности за коефициентате на кондукци^а на топлина. 
Oo неколку итерации на наизменично определуваае на нови вреднос-
ти за средните температури во поедините зони на горивото односно 
соодветните вредности за кое фициентите за кондукција на топлина 
ce доага до конечна радиЈална распределба на температурата во го-
ривната прачка прикажана на Сл.З. 

Зазорот помегу горивото к кошулката знатно ja подига 
температурата во горивото. За да ce дојде до одргдена квантита-
тивна процена извршена е пресметка на радиЗалната распределба на 
температурите во горивото за две вредности на дебелината на зазо-
рот CO хелиумДгНе=0,Х4 Сл.5 иДгНе=0,08 mm на Сл.4« 

ЗАКЛУЧОК 
Развкениот математички модел за одредува&е на радијал-

ната распределба на температурите во горивната прачка при стацио-
нарно одведуваље на топлина од нуклеарниот реактор овозиожува со 
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итеративно пресметнување на аналитички изрази да ce дојде до ре-
шенив кое зема во обзир ради^ална зависност на изворот на топли-
"лa и температурна зависност на коефициентот за кондукција на тои-
лииа во горквото. Земањето во обзир на овие ефекти доведуваат'до 
зредноста aa максималната температура во горивото за околу 250 °G 
пониска одколку при упростената пресметка со радиЈално константен 
извор и непроменливи топлинопренесувачки карактеристики во гори-
вото. 

Елиминирајки ги најзначајните претпоставки, развиени-
от математички модел ке даде во холку поквалитетни резултати во 
колку поточно бмдат определенн топлинопренесувачките карактерис-
тики на поедините магери^ални зони кои оа сочинуваат горивната 
прачка како м во колку подобро е определен коефациентот за пренос 
н& топлина поме£у кошулката и разладувачот, 

Едноставноста на математичкиот модел сугеркра на мож-
ноет за прошируваае на неговата применливост и на временски зави-
еек проблем што треба да биде предмет на понатаможно усовршување. 
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SLI GEOMETRISKA KONFIGURACIJA NA GORIVNATA PRAČKA 

SI.2 TEMPERATURNA ZAVISNOST NA KQEFICIENTOT ZA PRENOS NA 
TOPLINA VO U0~ 
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r(cm) 
SL.4 RADIJALNA RASPREDELBA NA TEMPERATURI V0 GORiVNA PRAČKA 

NA REAKTOROT "SAN ONOFRE" SO 0.08mm PRQCEP SO HELIUM 


