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Основним найбільш напруженим елементом ядерного реактора є тепловиділяючий
елемент (ТВЕЛ), основу якого складає активний об'єм, заповнений ядерним паливом. В да-
ний час в ядерному реакторобудування використовуються твели різних конструкцій: стриж-
неві, кільцеві, кульові, складного профілю, плоскі та інші. Найбільш поширеною конструкці-
єю в енергетичних, дослідницьких і транспортних реакторах є стрижнева. Довжина такого
твела в залежності від призначення буває від 0,6 м до декількох метрів, а діаметр - від 5 до
20 мм і більше. [1]

Для оболонок твелів використовують труби із різних сталей, алюмінію, цирконію і їх
сплавів. Найбільш поширеним пальним є двоокис урану в вигляді таблеток або прутків, а за-
зор між оболонкою і таблетками заповнюють гелієм, що покращує теплопередачу від паль-
ного до оболонки. Тепло, яке продукує внутрішній об'єм твела через оболонку передається
теплоносію який омиває його зовнішню поверхню.

Розглянемо стрижневий твел циліндричної форми (рис. 1).
Початок циліндричної координати розмістимо в центрі перерізу стрижня.

Найбільшого значення температура
досягає в центрі твела (І' = О). Внутрішня
поверхня оболонки твела r = Rj, яка конта-
ктує з ядерним паливом значно більше на-
гріта ніж зовнішня r = R2, яка контактує з
теплоносієм. Якщо відомі значення темпе-
ратури на зовнішній і внутрішній поверхні
оболонки, то вираз для знаходження тем-
ператури по її товщині має вигляд:
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Рис. 1. Поперечний nереріз твела

де температури ТІ, Т2 - температури на внутрішній і зовнішній поверхні відповідно.
Розподіл температури в перерізі твела знаходять з рішення рівняння теплопровідності.

Температурні напруження пустотілого циліндра знаходяться за формулами [2] Враховуючи
вираз (1)
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бz, бrp, бr - радіальні, кільцеві та осьові температурні напруження відповідно,
Е - модуль Юнга, v - коефіцієнт Пуассона, (J. - температурний коефіцієнт лінійного ро-
зширення.
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За формулами (2) проведено дослідження температурних напружень за умов коли
=-.:=450С;T)==1l50C; a=14,8'~o-б v=0,3 Е= 1,3'1011 Па; H=9'~o-8м

Результати розрахунку напружень зображені на (рис. 2).

Таблиця 1

~

t:..R = 0,65 t:..R =1 t:..R =1,8 М=2

9 9.325 9.65 9 9.5 10 9 9.9 10.8 9 10 11м
-

бz -984 950 936 -995 944 928 -102 931 903 -102 928 897МПа

І бір 984 -973 936 -995 -979 928 -102 -992 903 -1026 -995 897МПа

І бr О -16.7 О О -25.2 О О -43.5 О О -47.8 ОМПа

В таблиці приведені розрахунки темпеРа1УРНИХ напружень дЛЯ РІЗНИХ товщин
~ = R2 - Н)) оболонки твела.
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Рис. 2. Розподіл температурних наnру:жень по товщині оболонки твела

Висновок: аналіз результатів досліджень зображених на рис. 2 і приведених в таблиці
показують, що величини температурних напружень в значній мірі залежать від товщини
оболонки твела. Найбільшого значення приймають кільцеві о"ч> та осьові o"z напруження.

Радіальні температурні напруження є стискаючими і ЇХвеличина є незначною.
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