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ZAGADNIENIE ENTROPII W PROCESACH JĄDROWYCH
W POWIĄZANIU Z EEZERGETYCZNĄ SPRAWNOŚCIĄ
REAKTORÓW JĄDROWYCH

Praca niniejsza zajmuje się zagadnieniem wzrostu entropii
w
reaktorze jądrowym [1] [2] f3], o wyznaczenie udziałów poszcze
gólnych zjawisk w całkowitym przyroście entropii.
Zagadnie
nie jest niezwykle skomplikowane, co zmusiło do
poczynienia
szeregu uproszczeń i założeń szczególnych, które jednakże nie
wypaczają głównego charakteru zjawisk.
Praca zawiera podstawy teoretyczne pojęcia entropii z za
stosowaniem do procesów jądrowych. Kolejno zostały rozpatrzo
ne przyrosty entropii spowodowane moderacją neutronów, roz
szczepieniem jąder oraz "studzeniem” ciężkich fragmentów roz
szczepienia. Rozwiązanie zagadnienia przyrostu entropii spowo
dowanego rozszczepieniem jąder stało się możliwe w oparciu o
statystyczny model jądra pozwalający obliczyó entropię jądra
jako funkcji jego energii wzbudzenia. Równolegle zostały obli
czone przyrosty entropii czynnika chłodzącego spowodowane mo
deracją neutronów i "studzeniem” fragmentów
rozszczepienia.
Podane zostały równania określające entropię dowolnych
roz
kładów statystycznych dla trzech podstawowych geometrii: kula,
walec, sześcian.
Przyrost entropii spowodowany rozszczepieniem jąder
roz
wiązany został dla najbardziej prawdopodobnego schematu roz
szczepień jądra uranu U235 przez neutrony o niskich
ener
giach.
Obliczenia cyfrowe dotyczą doświadczalnego reaktora \7WR-S
"Ewa” Instytutu Badań Jądrowych w Świerku.
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W oparciu o wnioski powyższych obliczeń przeprowadzono na
stępnie ocenę egzergetycznej sprawności reaktorów
jądrowych
zasilanych uranem naturalnym lub wzbogaconym. Wprowadzone zo
stały dwie definicje sprawności reaktora:
- egzergetyczna sprawnośd wykorzystania paliwa jądrowego
uwzględniająca fakt, że nie można "spalić”
wszystkiego
paliwa ze względu na konieczność utrzymania masy krytycz
nej w rdzeniu reaktora,
- efektywna sprawność egzergetyczna - uwzględniająca
możli
wość dalszego "spalania" rozszczepialnych nuklidów usuwa
nych z rdzenia reaktora.
Uzyskane rezultaty umożliwiają obliczenie sprawności reaktora
w zależności od rodzaju cyklu paliwowego.
Widoczne jest, że realizacja cyklu paliwowego ma wpływ na
sprawność reaktorów poprzez stosunek wypalenia (3 •
Realizacja obiegu paliwa z zawracaniem plutonu
dostarcza
dużo większych wartości sprawności.
Szczegółowa analiza gospodarki paliwowej w pracujących si
łowniach jądrowych może dostarczyć wiele cennych uwag odnoś
nie problemu sprawności reaktorów jądrowych.
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