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1. Bevezetés 
 
Az atomerőművek üzemeltetése során az üzemanyagban felhalmozódó radioaktív 

anyagok környezetbe történő kikerülését meg kell akadályozni. Erre szolgálnak a mérnöki 
gátak, amelyek nyomottvizes atomerőműveknél általában az üzemanyag-mátrixból, a 
fűtőelem-burkolatból, a primerköri berendezések falából és a konténmentből állnak. Normál 
üzem, várható üzemi események és tervezési üzemzavarok során az egyes mérnöki gátak 
épségét biztosítani kell, ezért a különböző üzemállapotokra korlátokat fogalmaznak meg 
[1][2][3], amelyek teljesülését elemzésekkel kell alátámasztani. Tekintettel arra a 
körülményre, hogy a második mérnöki gát – az üzemanyag pálca burkolata – foglalja magába 
a radioaktivitás zömét tartalmazó üzemanyag-pasztillákat és a gázrésben lévő hasadási 
termékeket, ezért alapvető elvárás, hogy az atomerőművek normál üzeme és várható üzemi 
eseményei során a fűtőelemek burkolatának integritása ne sérüljön. Tervezési üzemzavarok 
során a fűtőelemek épségét az üzemzavari korlátokban megfogalmazott szinten kell 
biztosítani. A dolgozat normál üzemi állapotok vizsgálatával foglalkozik. 

Normál üzem esetén a fűtőelem-integritás megőrzésének feltétele, hogy a burkolatban 
fellépő mechanikai feszültségek ne lépjenek túl bizonyos korlátokat. A burkolatban ébredő 
feszültségek mérése üzem közben nem lehetséges, így a szilárdsági korlátokból biztonsági 
tartalékok figyelembevételével hőtechnikai korlátokat vezettek le. A paksi atomerőműben 
normál üzem esetén hőtechnikai korlát van előírva a reaktor hőteljesítmény, a 
kazettateljesítmény, a pálcateljesítmény, a lineáris hőteljesítmény-sűrűség és a szubcsatorna 
kilépő hőmérséklet maximális értékére [4]. Az említett limitek teljesülésének, így a fűtőelem-
integritás kellő biztonsággal történő megőrzésének a feltétele egyrészről az, hogy a fűtőelem-
kötegeket és a töltetet megfelelően tervezzék meg, másrészről, hogy a reaktort megfelelően 
üzemeltessék. 

Az üzemanyag-kazettákat neutronfizikai szempontok mellett úgy tervezik, hogy üzem 
során a pálcák megfelelő hűtése biztosítható legyen. A töltettervezés során részletes 
neutronfizikai és termohidraulikai elemzéseket végeznek annak igazolására, hogy nem 
történik határértéksértés a kampány alatt. A neutronfizikai elemzésekkel meghatározott 
teljesítményadatokat felhasználva a korlátozott szubcsatorna kilépő hőmérsékletek 
számításához a jelenlegi atomerőművi gyakorlatban szubcsatornakódokat (pl.: COBRA [5]) 
alkalmaznak. A szubcsatornamodellek felépítéséhez, pontosításához és ellenőrzéséhez a 
pálcakötegen belüli hűtőközeg-keveredési folyamatok kutatása szükséges. 

A korlátozott paraméterek közvetlenül általában nem mérhetőek az üzem alatt, így a 
zónamonitorozás során a mért adatok alapján történő korlátozott jellemzők 
meghatározásában, azaz a kiterjesztésben is fontos szerepet kapnak a neutronfizikai és 
termohidraulikai számítási modellek. A VVER-440/213 atomreaktorok esetén a 312 
üzemanyag-kazettából 210 fölött mérik a hűtőközeg kilépő hőmérsékletét in-core 
termoelemekkel. A mért hőmérsékleteknek alapvető szerepe van a zónaellenőrző rendszerben 
a kazetták teljesítményének és a többi korlátozott paraméternek a meghatározásában, így a 
reaktor teljesítményének a limitálásában [6][7][8]. Ebből kifolyólag a detektált hőmérsékletek 
megfelelő értelmezése a nukleáris biztonságot érintő fontos kérdés, amelyhez a kazettán belüli 
hűtőközeg-keveredési folyamatok ismerete elengedhetetlen. 

A fűtőelem-kazettákban lezajló turbulens hűtőközeg-keveredési folyamatokat a 
kilencvenes évek közepe előtt főleg kísérleti úton, vagy esetleg jelentős geometriai 
elhanyagolások mellett, egyszerű számítógépi kódokkal tanulmányozták. Az utóbbi időben a 
számítógépek teljesítményének (számítási sebesség, memóriaméret) rohamos növekedése, és 
az általános célú CFD (Computational Fluid Dynamics) kódok intenzív fejlődése [9] 
megteremtette a lehetőséget azok alkalmazására az említett területen. Az általános célú CFD 
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kódokkal lehetőség nyílik a kazetták geometriai komplexitásának figyelembevétele mellett az 
azokban lezajló háromdimenziós, turbulens hűtőközeg-keveredés numerikus vizsgálatára. 

Kutatásaim során a VVER-440 típusú atomreaktor üzemanyag-kazettáinak különböző 
részeiben vizsgáltam a hűtőközeg keveredését az ANSYS CFX [10] általános célú CFD 
kóddal. A kutatás aktualitását az adta, hogy a közeljövőben a gazdaságosabb üzemanyag-
felhasználás megvalósítása érdekében új típusú, növelt dúsítású, gadolínium kiégő mérget 
tartalmazó üzemanyag-kazettákat vezetnek be a paksi atomerőműben [4]. Az említett kazetták 
geometriája és teljesítmény-eloszlása részben eltér a jelenleg alkalmazott profilírozott 
kazettákétól, alkalmazásukhoz fontos a bennük kialakuló termohidraulikai folyamatok 
részletes ismerete. A jelenleg alkalmazott és az új típusú kazettákban kialakuló 
termohidraulikai folyamatok megismerése, megértése volt a kutatásom egyik fő célja. Ennek 
érdekében részletesen tanulmányoztam a kazetta távtartórácsának és keverőrácsának 
hűtőközeg-áramlásra gyakorolt hatását, a különböző típusú kazettákból kilépő hűtőközeg 
átlaghőmérsékletének és az üzemi termoelem jelének a viszonyát, az azt befolyásoló 
tényezőket és a pálcaköteg-régiók üzemi termoelem jeléhez való hozzájárulásának mértékét. 

A CFD technika alkalmazása a nukleáris biztonsággal – így a fűtőelem-kazettákban 
kialakuló hűtőközeg-keveredéssel – kapcsolatos vizsgálatokban körülbelül egy évtizednyi 
múltra tekint vissza, így számtalan eddig egyáltalán nem, vagy kellően nem tisztázott, 
modellezéssel kapcsolatos kérdés van (például hálófelbontás, turbulenciamodell, 
peremfeltételek stb. helyes megválasztása). Vizsgálataimmal ezekre a kérdésekre is kerestem 
a választ. 

Kutatási eredményeimmel a VVER-440 kazettákban kialakuló termohidraulikai 
folyamatok mélyebb megértéséhez, az atomerőművi gyakorlatban alkalmazott 
szubcsatornakódok fejlesztéséhez, a paksi atomerőmű zónaellenőrző rendszerének 
korszerűsítéséhez kívántam hozzájárulni, és útmutatást kívántam adni a fűtőelem-kazetták 
CFD modellezésével kapcsolatos néhány kérdésben. 
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2. VVER-440 üzemanyag-kazetták felépítése 
 
A VVER-440/213 típusú atomerőművek reaktortartályába az annak felső részén 

kialakított hat darab hidegági csonkon keresztül lép be a hűtőközeg, amelynek teljes 
tömegárama körülbelül 8800 kg/s, átlaghőmérséklete 265 °C, nyomása 123 bar. A közeg a 
reaktortartály fala mentén a leszálló gyűrűs aknán keresztül az alsó keverőtérbe áramlik, ott 
megváltozik az áramlás iránya, majd a fékezőcsövek blokkján keresztül feláramolva az 
üzemanyag-kazettákat magába foglaló, a paksi atomerőmű esetén 1485 MW termikus 
teljesítményű zónába lép be. A közeg átáramlik a zónán, közben felmelegszik. Az átlagos 
felmelegedés körülbelül 34 °C. A felmelegedett hűtőközeg a védőcsövek blokkján 
keresztüláramolva a hat darab melegági csonkon keresztül lép ki a reaktortartályból. A közeg 
a melegági hurkokon keresztül a hat darab gőzfejlesztőbe áramlik, ahol átadja a hőjének egy 
részét a szekunderköri közegnek, és körülbelül 265 °C-ra lehűl. A hűtőközeget hat darab 
keringtető szivattyú juttatja vissza a hidegági hurkokon keresztül a reaktortartályba. 

A VVER-440 reaktor zónájában 349 kazetta foglal helyet. A 349 kazettából 312 a 
munkakazetta, 37 kazetta pedig szabályozó és biztonságvédelmi feladatokat lát el. A 
munkakazetták (a továbbiakban kazetták) három fő részből állnak: kazettaláb, pálcaköteg és 
kazettafej (1. ábra). A kazetták a láb részükkel csatlakoznak a zónakosár alsó rácslemezében 
levő fészkekhez. A kazetta pálcakötegében 126 darab UO2 hasadóanyagot tartalmazó pálca 
található háromszögrácsba rendezve. A pálcák külső átmérője (D) 9,1 mm, a rácsosztás (P) 
kazettatípustól függően 12,2 mm vagy 12,3 mm (2. ábra), tehát a P/D viszony körülbelül 1,35. 
A pálcák aktív hossza hideg állapotban a kazettatípustól függően 2420 mm (3,82% 
átlagdúsítású, profilírozott üzemanyag) vagy 2480 mm (4,2% átlagdúsítású, kiégő mérget 
tartalmazó üzemanyag). A pálcákat alulról az alsó rács tartja, ezen túl az aktív szakaszon tíz, a 
felső inaktív részen pedig egy távtartórács pozícionálja őket (az 1. ábrán csak néhány rács van 
feltüntetve). A távtartórácsok felváltva 60 fokkal el vannak forgatva egymáshoz képest, 
osztásuk az aktív szakaszon 240-250 mm. A köteg centrumában az SPN detektorokat (Self 
Powered Neutron Detector) befogadó központi cső helyezkedik el. A köteget kívülről a 
145 mm külső kulcsméretű, hatszög alapú palást határolja, amely megakadályozza a 
hűtőközeg-keveredést a szomszédos kazetták között. Egyes termohidraulikai számítások 
során a köteget a központi cső, a pálcák és a kazettapalást által közrezárt képzeletbeli 
csatornákra szokás felbontani (2. ábra). A VVER-440 pálcaköteg esetén három különböző 
alakú ún. szubcsatorna definiálható. A kazettapalást melletti régiótól eltekintve a csatornák 
háromszög alakúak. A kazettapalást melletti csatornák a deltoid alakú sarokcsatornáktól 
eltekintve téglalap keresztmetszetűek. 

A kazettát felülről a fejrész zárja, amely magába foglalja a keverőrácsot és az 
emelőcsapokat. A reaktorban a kazetta fejrészéhez kapcsolódik az in-core termoelemek házát 
magába foglaló védőcső blokk alsó lemeze az illesztő rózsával (3. ábra). Hőmérsékletmérés 
210 üzemanyag-kazetta felett történik a foglalatban elhelyezett kromel-alumel termoelemmel. 

A kazettába a hűtőközeg a lábrészen lép be, a pálcakötegen keresztüláramlik és 
felmelegszik, majd a fejen keresztül lép a védőcső blokk alsó lemezében levő járatba. A 
munkakazetta lábrészén 12 darab furat található, amelyeken keresztül a hűtőközeg 4-5 
százaléka a kazetták palástja által közrefogott térbe kiáramlik, ahonnan a kazettafejen lévő 
felső by-pass furatokon egy része visszaáramlik a kazettába. A kazetták központi csöve alulról 
zárt, de a távtartórácsok központi hüvelyénél bemetszések találhatók rajta, amelyeken 
keresztül a hűtővíz egy része be tud áramolni a csőbe. SPND méréssel nem rendelkező 
üzemanyag-kazetták – a hőmérsékletméréssel rendelkező kazetták mind ebbe a csoportba 
tartoznak – központi csövén a rácsoknál belépő hűtőközeg a csövön keresztüláramolva jut a 
kazettafejbe. 
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1. ábra: A VVER-440 atomreaktorok üzemanyag-kazettája  
(a jobb áttekinthetőség érdekében a pálcák egy része el van távolítva) 
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2. ábra: Szubcsatornák a VVER-440 üzemanyag-kazetta egy 60 fokos szegmesében 
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3. ábra: A VVER-440 üzemanyag-kazetta fej részének és a védőcső blokk alsó lemezének 
kapcsolódása 

 
Az atomreaktor üzeme során a maghasadásokból származó energia döntő része az 

üzemanyagban szabadul fel, majd hőtranszport révén a fűtőelem-pálcák külső felületére jut, 
ahonnan a hőt a hűtőközeg szállítja el. Mivel a hasadásokat kiváltó termikus neutronok 
fluxusa és az üzemanyag összetétele térben és a kiégés során időben is változik, így a 
hőteljesítmény-sűrűség és a pálcák felületi hőfluxusa is változik térben, illetve az üzemidő 
alatt. A kazettákban áramló hűtőközeg sebességeloszlása a különböző szerkezeti elemek 
(eltérő alakú szubcsatornák, távtartórácsok, keverőrács stb.) hatása miatt szintén egyenlőtlen. 
A pálcák felületi hőfluxusának és a hűtőközeg sebességeloszlásának egyenlőtlensége 
következtében a hűtőközeg hőmérséklet-eloszlása térben, illetve a kampány során változik. 
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3. Üzemanyag-kazettákkal kapcsolatos hűtőközeg-
keveredési kutatások áttekintése 

 
Az utóbbi évtizedekben a II. generációs atomreaktorok általánossá váló 

teljesítménynövelése, és a gazdaságosabb üzemanyag-felhasználás megvalósításához 
szükséges továbbfejlesztett üzemanyagoknak a bevezetése, illetve a III. generációs reaktorok 
tervezése szükségessé tette a meglévő számítási módszerek fejlesztését, pontosítását, illetve új 
módszerek bevezetését. Az említett okok miatt az üzemanyag-kazetták termohidraulikájának 
kutatása jelenleg is aktuális kérdés. 

 

3.1. Pálcakötegen belüli áramlások kísérleti vizsgálata 
 
A pálcakötegben végbemenő áramlási folyamatokat már az 50-es évek végétől kezdve 

kutatják. A problémának analitikus megoldása végtelen szabad (távtartórács nélküli) rácsra is 
csak lamináris áramlás esetén létezik [11], amelynek nyomottvizes reaktorok esetén – mivel 
normál üzem során a pálcakötegben kialakuló áramlás erősen turbulens – a numerikus 
eljárások ellenőrzésén túl nincs gyakorlati jelentősége. A turbulens áramlások részletes 
numerikus számításához a 60-70-es években nem állt rendelkezésre sem a szükséges 
számítástechnikai háttér, sem a szükséges elméleti ismeret (pl. a megfelelő 
turbulenciamodellek hiányoztak), így a kötegben kialakuló folyamatokat főleg kísérleti úton 
kutatták. A vizsgálatok a szabad pálcakötegben kialakuló keveredésre irányultak. Ebben az 
időszakban mérték ki a pálcakötegekre jellemző nyomásesési- és hőátadási korrelációkat [12], 
és a mai atomerőművi gyakorlatban a szubcsatornák kilépő átlaghőmérsékletének 
meghatározására széleskörűen alkalmazott szubcsatornakódok keveredési tényezőit [13]. 
Napjainkban ezeknek a mérési eredményeknek fontos szerep jut a CFD modellek 
validálásában is. 

Trupp és Azad 1975-ben az elsők között közölt vizsgálati eredményeket háromszög 
rácsba rendezett pálcakötegben kialakuló turbulens áramlásra vonatkozóan [14]. 19 fűtetlen 
pálcából álló kötegben, három rácsosztás/pálcaátmérő (P/D=1,2; 1,35; 1,5) viszony mellett, 
12 000-84 000 Reynolds-szám ( /νWDRe e= , ahol De az egyenértékű átmérő, W  az átlagos 
axiális áramlási sebesség, ν a kinematikai viszkozitás) tartományban végeztek méréseket 
szélcsatornában, gáz halmazállapotú levegővel. A pálcák átmérője minden esetben 
D=50,8 mm volt, míg a rácsosztást a P/D viszonynak megfelelően változtatták. A VVER-440 
fűtőelem-kötegre is jellemző P/D=1,35 esetén Re=23 510 és Re=59 880 mellett közöltek 
cikkükben mérési eredményeket. A középső pálca melletti szubcsatorna egyhatod 
szegmensében mérték az axiális irányú sebességkomponens eloszlását és a fali 
csúsztatófeszültség pálca kerülete menti változását Pitot-csővel, a Reynolds-feszültségeket 
pedig hődrótos anemométerrel. Vizsgálataik szerint a pálcakötegben kialakuló áramlás 
struktúrája különbözik az egyenes csőben kialakulótól. A turbulencia a pálcakötegben 
anizotropabb, a fali súrlódási tényező a Reynolds-számon kívül függvénye a P/D viszonynak 
is. A pálcakötegben a szekunder örvényeket nem tudták kimérni, mivel a mérés 
bizonytalansága nagyobb volt, mint a szekunder áramlások sebességének nagysága, így csak a 
többi mért jellemzőből következtettek a jelenlétükre. Feltételezésük szerint a szekunder 
áramlások átlagsebessége az axiális irányú átlagsebesség 0,5 százalékánál kisebb volt. 

Vonka-nak sikerült elsőként a pálcakötegben kialakuló szekunder áramlások tényleges 
értékét kimérnie, az eredményeket 1988-ban publikálta [15]. P/D=1,3 viszonyú 
háromszögrácsban, izoterm körülmények mellett Lézer Doppler anemométerrel (LDA) 
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Re=60 000 és 175 000 esetén végzett vizsgálatokat. A 10 pálcából álló köteg két középső 
szubcsatornájában 142–142 pontban detektálta a közeg (víz) három sebességkomponensének 
eloszlását. Mérési eredményei szerint a szubcsatorna minden egyhatod elemi cellájában egy-
egy szekunder örvény alakul ki, amelynek átlagos sebessége az axiális irányú átlagsebesség 
0,1 %-a. A Reynolds-szám növelésével a szekunder áramlási sebesség axiális 
átlagsebességhez viszonyított értéke kissé csökken, míg az örvények alakja lényegében nem 
változik. Vonka vizsgálatokat végzett a szekunder áramlások által okozott axiális irányú 
impulzustranszportot illetően is [16]. Arra az eredményre jutott, hogy a szekunder áramlások 
radiális és kerületi irányban is jelentősen hozzájárulnak az impulzus transzportjához, a 
hozzájárulás mértéke függ a szubcsatornán belüli pozíciótól. 

Krauss és Meyer hődrótos anemométerrel végzett szélcsatorna méréseket 37 fűtött 
pálcát tartalmazó kötegben P/D=1,12 és P/D=1,06 esetére Re=64 590, illetve Re=38 754 
mellett [17]. Eredményeik szerint a fali hőmérséklet és a csúsztatófeszültség P/D=1,06 esetén 
egyenlőtlenebb, valamint a Reynolds-feszültségek, a turbulens kinetikus energia és a 
hőmérséklet-fluktuációk eloszlása jobban különbözik az egyenes csőben kialakulótól, mint 
P/D=1,12 esetén. Kimutatták, hogy az impulzustranszport és a hőtranszport anizotrópiája 
hasonló jellegű, valamint, hogy az anizotrópia mértéke erősen nő a P/D csökkenésével. Az 
axiális, azimutális sebességkomponensek és a hőmérséklet jelentős mértékű fluktuációját 
detektálták a pálcák közötti résben, amit a rés két oldalán periodikusan elúszó nagyméretű 
örvények okoztak. Az örvények által okozott periodikus pulzációt nevezték meg a 
szubcsatornák közötti intenzívebb turbulens keveredés okának. 

 

3.2.  Üzemanyag-kazettákon belüli áramlások kísérleti vizsgálata 
 
A fűtőelem-kazettákban lezajló áramlási folyamatok mérési úton történő kutatása a 

máig nyitott kérdéseknek és a méréstechnika folyamatos fejlődésének köszönhetően 
napjainkban is folyik. 

A nyugati nyomottvizes atomerőművek kazettáival kapcsolatos mérések az utóbbi 
időben főleg a távtartórácsok hatásának vizsgálatával és a kazettalábban kialakuló áramlással 
foglalkoztak. A vizsgálatokat általában 20-40 fűtetlen pálcából álló kötegen (négyszögrács, 
P/D=1,25..1,35), szobahőmérsékletű vízzel, 10 000-50 000 Reynolds-szám tartományban 
végezték. A mérésekhez PIV (Particle Image Velocimetry) vagy LDA méréstechnikát 
alkalmaztak. A mérések célja volt, hogy feltérképezzék a távtartórácsok hatására kialakuló 
áramlási struktúrákat [18], vizsgálják az axiális sebesség, a statikus nyomás rács miatti 
megváltozását [19], és összehasonlítsák a különböző típusú, illetve elrendezésű 
keverőelemekkel ellátott rácsok keresztmetszeti áramlásra, turbulencia intenzitásra gyakorolt 
hatását [20][21]. A kazettaláb vizsgálatok a sebességmező mérésével és a kazettaláb 
optimalizálásával foglalkoztak a fűtőelemek rezgéseinek csökkentése érdekében [22]. A 
méréseknek általában az is fontos célja volt, hogy adatokat biztosítsanak CFD modellek 
validációjához. 

BNFL (British Nuclear Fuels Limited) gyártmányú VVER-440 üzemanyag-kazetta 
pálcakötegére a Columbia Egyetemen 1997-ben végeztek méréseket [23]. A mérőszakasz 19 
darab háromszögrácsba rendezett pálcát foglalt magába, amelyeknek 2420 mm hosszú 
szakasza elektromosan fűthető volt. A fűtött szakaszon hat darab távtartórács pozícionálta a 
pálcákat. A méréseket ~123 bar nyomás és ~120 °C belépő hűtőközeg-hőmérséklet mellett 
végezték el. A tömegfluxust 500–3000 kg/m2/s, a fűtőteljesítményt 0,54–2,8 MW között 
változtatták a különböző mérések esetén. A kilépő hőmérséklet-eloszlást a szubcsatornák 
közepén termoelemek segítségével mérték. Meg kell említeni, hogy a mérések során a 
szimmetrikus pálcateljesítmény-eloszlás ellenére meglehetősen aszimmetrikus kilépő 
hőmérséklet-eloszlást adódott, amelynek az oka nem volt egyértelmű. 
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TVEL gyártmányú, a dolgozatban tanulmányozott VVER-440 üzemanyag-kazettában 
kialakuló áramlást kísérleti úton először Lestinen és Gango vizsgálta lézer Doppler 
anemométer (LDA) segítségével, eredményeiket 1999-ben közölték [24]. A méréseket a 
valódi kazetta méreteivel megegyező, nem fűtött makett kazettán végezték 60 °C 
hőmérsékleten és Re=50 000 mellett (üzemi körülmények között a Reynolds-szám kb. 
230 000-300 000). Vizsgálták a 7. távtartórács alatt, fölött több magassági szinten pár átló 
mentén az axiális irányú sebességek, valamint az axiális és az érintő irányú normál Reynolds-
feszültségek eloszlását. A mérések kimutatták, hogy a távtartórács jelentősen befolyásolja a 
sebességprofilt és a turbulencia jellemzőket. A távtartórácstól távolodva egyenletesebbé válik 
a sebességprofil, jelentősen csökkennek a fluktuációk, valamint a turbulencia 
anizotrópiájának mértéke. 

A VVER-440 kazettákban lezajló termohidraulikai folyamatokat először a Kurcsatov 
Intézetben vizsgálták valós méretű, fűtött makett kazettán 2006-ban [25][26]. A berendezés 
mérőszakasza egy VVER-440 kazetta makettet foglalt magába, amelyen az üzemi nyomáshoz 
közeli nyomásokon (75–97 bar), széles paramétertartományban (5,9–21,7 kg/s hűtőközeg-
tömegáram, 0,157–1,89 MW fűtőteljesítmény, 2–36 °C kötegen belüli felmelegedés) 
vizsgálták a hűtőközeg keveredését. 

A berendezés mérőszakaszának felépítését a 4. ábra mutatja. A mérőszakasz magába 
foglalta a 2420 mm hosszú „aktív” pálcaköteg-részt, a kazettafejet és a kazettához felülről 
csatlakozó, a hűtőközeg-keveredés vizsgálatának szempontjából fontos szerkezeti elemeket. A 
pálcaköteg 126 pálcából állt (5. ábra). A pálcák rögzítésére tizenegy, egymáshoz képest 60 
fokkal felváltva elforgatott távtartórács szolgált, melyek közül tíz a fűtött szakaszon, egy 
pedig a felső fűtetlen részen helyezkedett el. A pálcák külső átmérője 9,1 mm, azok 
rácsosztása 12,3 mm volt. A fűtőelemekben felszabaduló hőt a pálcákban elhelyezett 
elektromos fűtőbetétekkel modellezték, amelyek villamos ellenállása különböző volt a radiális 
teljesítmény-egyenlőtlenségek figyelembevétele céljából. A fűtőbetéteket a nyomástartó ház 
alatt kialakított villamos csatlakozásokon keresztül táplálták. Az egyoldalú árambevezetés 
lehetővé tétele érdekében a pálcákat párokba rendezték és azokat felülről átkötések 
segítségével összekapcsolták. A pálcákat három csoportba rendezték (5. ábra), a csoportokat 
külön szabályozható feszültségű tápegységekről üzemeltették, így lehetőség nyílt különböző 
mértékben dőlt teljesítményprofilú kazetták modellezésére is. A köteg középső pozíciójában 
az SPN detektorok befogadására szolgáló ún. központi cső helyezkedett el. A cső alsó vége 
zárt volt, így a hűtőközeg csak a távtartórácsoknál levő bemetszéseken keresztül áramolhatott 
be abba. A közeg a központi cső felső végén áramlott ki. A kazettát felülről a keverőrács és a 
kazettafej határolta. A kazettafejhez csatlakozott az illesztő rózsa segítségével a védőcső 
blokk alsó lemezének a modellje, amely magába foglalta az üzemi termoelem házát. A 
hűtőközeg a mérőszakaszba a fűtött rész alatt körülbelül 1200 milliméterrel levő csonkon, a 
pálcaköteg axiális irányára merőlegesen lépett be, majd a berendezésen keresztüláramolva a 
védőcső blokk alsó lemezének modelljén keresztül lépett ki. A belépésnél az iránytörés miatt 
kialakuló örvénylés csillapítása és az áramlás kiegyenlítése érdekében a pálcák a fűtött részük 
alatt körülbelül 1400 mm hosszan folytatódtak a berendezés aljáig. A köteg 145 mm külső 
kulcsméretű palástját egy 149 mm belső kulcsméretű hatszög keresztmetszetű tok vette körbe, 
amely a szomszédos kazetták palástját modellezte. A kettő közötti résben csak bizonyos 
méréseknél volt hűtőközeg-áramlás (by-pass áramlás). 

A hűtőközeg keveredésének vizsgálatára a berendezésben két szinten mérték a 
hőmérséklet-eloszlást. A kötegből kilépő közeg hőmérséklet-eloszlását a pálcák végénél 39 
pontban detektálták termoelemek segítségével (6. ábra). A termoelemek vezetékeit – az 
áramlásra gyakorolt hatás minimalizálása érdekében – a keverőrács rácsai felett és a kazettafej 
anyagában kialakított járatokon vitték át. Az üzemi termoelem szintjén 31 pontban volt 
hőmérsékletmérés: hat sugár mentén 5–5 pontban termoelemmel és a középső pozícióban az 
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üzemi termoelemmel (6. ábra). A termoelemek vezetékeit a védőcső blokk alsó lemez 
modelljén levő furatokon vezették ki. A hűtőközeg hőmérsékletét a fentieken kívül mérték 
még a hőfelszabadulási zóna kezdeténél, a kazettafej fölött 2 méterrel és a központi cső felső 
végénél. A kötegen átáramló közeg nyomásesésének meghatározása érdekében nyomásmérő 
szondát építettek be a fűtött rész aljánál és annak tetejénél. A központi cső kimenetén Pitot-
cső segítségével mérték a dinamikus nyomás értékét, amelyből a közeg sebessége számítható. 
A kötegbe belépő hűtőközeg és a by-pass közeg tömegáramának mérése mérőperem 
segítségével történt. A pálcacsoport-teljesítmények számításához regisztrálásra kerültek a 
pálcacsoportok feszültségesései és az egyenirányító berendezéseken átfolyó áram nagysága. 

 
 

     
 Főáramlás 
 

4. ábra: A Kurcsatov Intézet mérőberendezésének mérőszakasza [26] 
 

1 - felső csatorna fala, 2 - üzemi termoelem foglalata, 3 - kísérleti termoelemek az üzemi 
termoelem szintjén, 4 - védőcső blokk alsó lemezét modellező egység, 5 - illesztő rózsa, 
6 - kazettafej, 7 - Pitot-cső, 8 - statikus nyomásmérő szonda, 9 - keverőrács, 10 - kísérleti 

termoelemek a pálcaköteg végénél, 11 - a szomszédos kazetták falának modellje, 
12 - kazettapalást, 13 - pálcák, 14 - távtartórács, 15 - központi cső, 16 - nyomástartó ház 

By-pass 
áramlás 

TT 

TB



 11

A mérések rámutattak, hogy a pálcaköteg végénél levő hőmérsékleti inhomogenitások 
a termoelem szintjéig nem egyenlítődnek ki. A VVER-440 kazettákra jellemző teljesítmény-
profilok mellett a termoelem jelének és a kilépő átlaghőmérsékletnek az eltérése nem haladta 
meg a hűtőközeg átlagos felmelegedésének a 10 százalékát. A mérések szerint a központi 
csőből a kazettafejbe belépő közegnek szignifikáns hatása van, míg a by-pass furatokon a 
kazettafejbe beáramló közegnek gyakorlatilag nincs hatása a termoelem jelére. A központi 
csőből a kazettafejbe belépő közeg tömegfluxusa (egységnyi felületen áthaladó tömegárama) 
átlagban 1,28-szorosa volt a pálcakötegben áramló közeg átlagos tömegfluxusának, míg a 
felmelegedése átlagosan felére adódott a pálcakötegben kialakuló hűtőközeg-
felmelegedésnek. (A részletes mérési eredményeket és a mérésekre végzett számítások 
eredményeit a 7. és a 8. fejezetekben mutatom be.) 

 

III

114

81

54

55

56

57

58

88

124

Т 87

I II

116

117

115

82

Т

Т

Т

118

119

120

121

85

83

84

86
Т

122
123Т

Т ТТ59 37 21 41 67

XII

105

72

71

70

69

68

Т 110

VIIIIV V VI VII XIX XI

109

79
113

112

80

53
52

31

50

111

78
77

Т

Т

51

30
29

Т

14
Т

Т34

Т
33

32Т

Т

16

17

Т

Т 35
18

36

Т7

6

15

Т

Т
5

Т

1

19 Т

2

8

107

74

47

75

108
76

27

48
49

28

106

73

46Т
Т

26

25

24

23

3

12

11
4
Т

13 Т

22

10
9
Т

Т

45

44

43

42Т

XIII

Т
103

Т 104

102

101

100

99

97

126
125

89
60

90

62

61

91

20
Т

38
Т

Т

127
92

Т

65

95
94

64

40
39

63

93

66

96

98Т

Обозначения:

- имитатор
1-й группы

- имитатор
3-й группы

- имитатор
2-й группы  

 
5. ábra: A pálcák elrendezése a kötegen belül [25] 

 

      
 

6. ábra: Hőmérsékletmérések a kísérletben a pálcák végénél (4. ábra, TB jelölés) 
és az üzemi termoelem szintjén (4. ábra, TT jelölés) [26] 

 
A VVER-440 üzemanyag-kazettában lezajló termohidraulikai folyamatokat PIV és 

LIF (Laser Induced Fluorescence) méréstechnikával a Központi Fizikai Kutatóintézet 
Atomenergia Kutatóintézetében (KFKI AEKI) kutatják jelenleg [27][28]. A mérőszakasz 
magába foglalja a pálcaköteg 1 méter hosszú felső részének, a kazettafejnek és a kazettához 
felülről kapcsolódó reaktorelemeknek a valós méretű makettjét. A KFKI AEKI kísérletében a 
hőfelszabadulás modellezésére 36 pálca fűthető, egyenként maximum 2 kW teljesítménnyel. 

2. csoport1. csoport 3. csoport 
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A síkbeli sebesség- és hőmérséklet-eloszlás mérésére plexiablakokon keresztül a pálcák vége 
és a keverőrács között, az illesztő rózsánál és a termoelem foglalatánál van lehetőség. A 
méréseket 2,8-25 kg/s forgalom, 20-25 °C belépő hűtőközeg-hőmérséklet és 20-40 kW összes 
fűtőteljesítmény mellett végezték el. A vizsgálatok szerint a szubcsatornák kilépésénél 
magasabb sebességű csóvák alakulnak ki, amelyek a keverőrács és az illesztő rózsa hatása 
miatt elhalnak. A termoelem szintjén a rózsa hatására az oldalsó régióban a sebesség 
lecsökken, a középső zónában pedig megnő. A mérések intenzív sebességfluktuációkat 
jeleztek. A mérések előnye a Kurcsatov Intézetben végzett mérésekhez képest, hogy nem 
alkalmaznak a vizsgált áramlásba behelyezett érzékelőket, így egyáltalán nem befolyásolják a 
mért jellemzőt. A PIV hátránya viszont, hogy a mérés paraméterei (nyomás, hűtőközeg-
hőmérséklet, hűtőközeg-felmelegedés) technikai okokból lényegesen elmaradnak az üzemi 
paraméterektől. 

 

3.3. Üzemanyag-kazetták 3D termohidraulikájának numerikus 
vizsgálata 

 
Az utóbbi évtizedben a fűtőelem-kazettákban kialakuló háromdimenziós hűtőközeg-

keveredés kutatására egyre szélesebb körűen alkalmazzák a CFD kódokat. 
Az utóbbi időben a nyugati nyomottvizes atomerőművek kazettáinak CFD kutatásai a 

szabad pálcakötegben kialakuló áramlással, a távtartórácsok termohidraulikai folyamatokra 
gyakorolt hatásával és a kazettalábban kialakuló áramlással foglalkoztak. Bonyolultabb 
geometriákban (pl. pálcaköteg távtartóráccsal) kialakuló, nagy Reynolds-számú áramlások 
vizsgálatára kereskedelmi CFD kódokat (CFX, FLUENT, STAR CD) és Reynolds-átlagolt 
leírásmódot használtak. Egyszerűbb geometriák esetén (pl. szubcsatorna) nagy örvény vagy 
direkt numerikus szimulációt is alkalmaztak a Reynolds-szám nagyságától függően. A direkt 
numerikus szimulációkat minden esetben saját fejlesztésű kóddal, a nagy örvény 
szimulációkat saját fejlesztésű vagy kereskedelmi kóddal végezték. A modellek nagysága a 
geometria bonyolultságától, a Reynolds-számtól és az alkalmazott leírásmódtól függően pár 
ezer elemtől 10-15 millió elemig terjedt. A szabad szubcsatornára végzett számítások főleg a 
nagyobb konverziós tényező elérését célzó szűk rácsokat (P/D=1,06..1,2) vizsgálták. A 
40 000-180 000 Reynolds-szám tartományra végzett számítások szerint a szűk rácsokban a 
turbulencia erősen anizotrop [29][30][31]. Ezekben az esetekben a stacionárius Reynolds-
átlagolt számítás alulbecsülte a turbulencia intenzitását és anizotrópiáját, így nem adott 
kielégítő pontosságú eredményt a sebesség- és a hőmérséklet-eloszlásra. A szűk rácsokban 
kialakuló örvénystruktúrák tanulmányozására végzett instacionárius Reynolds-átlagolt 
[32][33] és nagy örvény szimulációk [34] a stacionárius Reynolds-átlagolt számításoknál 
pontosabb eredményt szolgáltattak az időátlagolt sebességeloszlásra és turbulencia 
jellemzőkre. A számítások a mérésekkel megegyezően kimutatták a szubcsatornák határainál 
a keresztáramlások turbulens oszcillációját, amelyet többen a szekunder áramlások 
instacionárius megnyilvánulásaként interpretáltak. A távtartórácsokkal foglalkozó munkák 
leginkább a különböző alakú, elrendezésű keverőelemekkel ellátott rácsok hűtőközeg-
keveredésre, hőátadási tényezőre gyakorolt hatását hasonlították össze [35][36] vagy a 
Reynolds-szám függvényében meghatározták a rács nyomásesését [37]. A kazettalábra 
végzett számítások célja a kazetta alsó részében levő szerkezeti elemek sebességeloszlásra 
gyakorolt hatásának vizsgálata volt a pálcasérülést okozó rezgések okának felderítése céljából 
[38][39]. 

A VVER-440 kazetta pálcakötegének első CFD modelljét Gango finn kutató építette a 
90-es évek közepén a FLUENT kód segítségével [40]. A 307 000 darab strukturálatlan 
hexaelemet tartalmazó modell magába foglalta az aktív pálcaköteg 30 fokos szegmensét a 
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távtartórácsokkal. A turbulencia modellezése k-ε modellel történt. A kutató vizsgálta a 
szubcsatornák közötti keveredésnek a szubcsatornák kilépő hőmérsékletére gyakorolt hatását. 
Eredményei szerint a CFD modellel számolva szabad pálcaköteg esetén 3,7 százalékkal, a 
távtartórácsok figyelembevételével 6,5 százalékkal alacsonyabb forrócsatorna kilépő 
hőmérséklet adódik a zárt csatorna modellel számítotthoz képest. (A zárt csatorna modellben 
nincs semmilyen hűtőközeg-keveredés a szomszédos szubcsatornák között.) A számítások 
arra is rámutattak, hogy a távtartórácsoknak szignifikáns hatása van az axiális 
sebességkomponens eloszlására és a nyomásesésre. A szerző a későbbiekben fejlesztett egy 
240 mm hosszú, a pálcaköteg 60 fokos szegmensét leíró modellt, amelyet 315 000 elemmel 
diszkretizált [24]. Reynolds-feszültség modell, elsőrendű térbeli diszkretizáció használata 
mellett számítást végzett a finn LDA mérésre. A számított axiális sebességkomponens és a 
turbulenciafok vonalak menti eloszlását vetette össze a méréssel. A mért és a számított 
jellemzők közötti egyezést az eltérések ellenére elfogadhatónak ítélte. 

A téma fontosságát mutatja, hogy az említett kutatással párhuzamosan a Helsinki 
Műszaki Egyetemen is építettek numerikus modellt a VVER-440 pálcakötegre a FINFLO 
nevű saját fejlesztésű CFD kóddal [41]. A modell az aktív pálcaköteg 30 fokos szegmensét 
írta le 7,8 millió elemmel. A turbulencia modellezésére alacsony Reynolds-számú k-ε modellt 
használtak. A CFD modell ellenőrzése céljából számítást végeztek a finn kazettamérésre. A 
mért és a számított axiális sebességprofil, illetve turbulencia fok között tapasztaltak nagyobb 
eltéréseket, de ennek hatását a szubcsatornák közötti keveredésre nézve elhanyagolhatónak 
feltételezték. A modellel egy kiválasztott fűtőelem-kazettában vizsgálták a termohidraulikai 
folyamatokat. Eredményeik szerint – hasonlóan a másik finn kutatás eredményéhez [24] – a 
távtartórácsnak szignifikáns hatása van az axiális sebesség-eloszlásra, a turbulenciafokra, a 
nyomásesésre és a hőátadási tényezőre. A forrócsatorna kilépő hőmérsékletére 4,6 százalékkal 
alacsonyabb értéket kaptak a zárt csatorna számítással meghatározott értéknél. 

A Budapesti Műszaki Egyetem Nukleáris Technikai Intézetében (BME NTI) 2002-ben 
kezdődtek a VVER-440 kazettával kapcsolatos kutatások [42]. Az első modell a pálcaköteg 
240 mm hosszú, 60° szegmensű részét írta le 2,35 millió elemmel. A turbulencia modellezése 
k-ω modellel történt. A szerzők kialakult turbulens áramlásban vizsgálták a hűtőközeg 
keveredését numerikus nyomjelzőanyag transzportjával. Tanulmányozták a távtartórács és a 
lerakódások axiális sebességkomponens-, turbulens kinetikus energia- és pálcafali 
hőmérséklet-eloszlásra gyakorolt hatását. A távtartórács hatásának tekintetében hasonló 
konklúzióra jutattak, mint a finn kutatók. A modell validációjára – megfelelő kísérleti 
eredmények hiányában – nem került sor. 

A szlovákiai VUJE kutatóintézet munkatársai 250 mm hosszú, 60 fokos szegmensű 
pálcaköteg modellt fejlesztettek a FLUENT kóddal a CALOPEA szubcsatornakód kilépő 
hőmérsékletmezőjének ellenőrzésére [43]. Számításaik során RNG k-ε turbulenciamodellt 
alkalmaztak. Modelljüket nem validálták. A CALOPEA és a FLUENT modell segítségével 
tanulmányozták a központi csőben kialakuló áramlást. Számításaik szerint a központi cső 
forgalma 0,7 százaléka a kazetta forgalmának, ami körülbelül megegyezik a Kurcsatov Intézet 
által mért értékkel. A központi csőben történő felmelegedésre azt kapták, hogy az 26 
százaléka a pálcakötegben történő felmelegedésnek, ami kevesebb, mint a Kurcsatov Intézet 
kísérletében mért érték. Ennek oka valószínűleg az, hogy a központi cső falán át történő 
hővezetést nem vették figyelembe. 

A fenti CFD számítások közös gyengesége, hogy a pálcakötegben kialakuló 
turbulencia leírására kétegyenletes, lineáris örvényviszkozitás modelleket (k-ε, k-ω) 
használtak, amelyek nem képesek figyelembe venni a turbulencia anizotrop jellegét, és ebből 
adódóan nem alkalmasak a pálcakötegben kialakuló keresztáramlások helyes számítására 
[44][29][30]. A finn munkáktól eltekintve a szerzők nem validálták eredményeiket. A finn 
modellek ellenőrzése az axiális sebességkomponens és a turbulenciafok vonal menti 
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eloszlásának mérési eredményekkel való összehasonlításával történt, mivel akkor 
hőmérsékletmérés nem állt rendelkezésre. A mért és a számított jellemzők között voltak 
kisebb-nagyobb eltérések, amelyeknek a hőmérséklet-eloszlás számításának pontosságára 
gyakorolt hatását nem számszerűsítették a szerzők. 

A VVER-440 reaktor pálcakötegével azonos P/D viszonyú, szabad pálcakötegben 
kialakuló áramlási folyamatokat Mayer és Házi rács-Boltzmann numerikus módszerrel 
tanulmányozta [45][46]. Nagy örvény szimulációval izoterm, kialakult turbulens (Re=21 000) 
áramlást vizsgáltak. A turbulencia modellezésére Smagorinsky modellt alkalmaztak. A 
számítások kimutatták az axiális és érintő irányú sebességkomponensek fluktuációját. Az 
időátlagolt áramképen 12 szimmetrikus szekunder örvény jelent meg. A számított Reynolds-
feszültségek eloszlását Trupp és Azad mérési eredményeivel vetették össze. A mérés és a 
számítás a fal közelétől eltekintve általában elfogadható mértékben egyezett. A szabad 
pálcakötegben kialakuló folyamatokat kisebb Reynolds-szám (Re=4000) mellett direkt 
numerikus szimulációval (DNS) is vizsgálták. Az áramlási pulzációt és a szekunder 
örvényeket a kis Reynolds-számú áramlásnál is megfigyelték. 

A kazettafejben kialakuló hűtőközeg-keveredés vizsgálata központi kutatási téma több 
VVER-440 reaktort üzemeltető országban. Légrádi és Aszódi elsőként fejlesztett modellt a 
CFX kóddal a 3,6% átlagdúsítású, 12,2 mm rácsosztású, 3,82% átlagdúsítású, profilírozott, 
12,2 mm, illetve 12,3 mm rácsosztású kazetták fej részére [47][48][49]. A modellek magukba 
foglalták a kazetta felső részét az aktív pálcaköteg végétől kezdődően – a legfelső távtartórács 
elhanyagolásával – és a kazettafejhez csatlakozó reaktorelemeket. Az áramlási tér leírására 
kétmillió cellát használtak, a turbulencia modellezésére pedig kétegyenletes k-ω 
örvényviszkozitás modellt alkalmaztak. A belépő sebesség és hőmérsékletmező a COBRA 
kóddal került meghatározásra. A központi csőből a kazettafejbe belépő áramlást nem vették 
figyelembe. A modell validálására laboratóriumi mérések hiányában nem került sor. A 
számításokat az említett típusok esetén egy-egy szimmetrikus és aszimmetrikus 
teljesítményprofillal rendelkező kazettára végezték el. Számítási eredményeik szerint a 
hűtőközeg-keveredés nem tökéletes a kazettafejben, mindegyik esetben jelentős az eltérés a 
termoelem jele és a kazetta kilépő átlaghőmérséklete között. A paksi atomerőmű 
Reaktorfizikai Osztályának munkatársai statisztikai elemzést végeztek a kampányok során in-
core termoelemmel mért és a C-PORCA kóddal számított kazetta kilépő hőmérsékletek 
eltéréseire [50]. Arra az eredményre jutottak, hogy a kazettatípusok között az átlagos eltérések 
különbsége szignifikánsan kisebb attól, mint ami a CFD számításokból adódott. 

A VVER-440 kazettafejben kialakuló hűtőközeg-keveredést a finn Fortum cég 
munkatársai is vizsgálták a FLUENT kód segítségével [51][52]. Modellt fejlesztettek a 3,6 % 
és a 4% átlagdúsítású 12,2 mm, illetve 12,3 mm rácsosztású; a 3,82% átlagdúsítású, 
profilírozott, 12,2 mm rácsosztású és a 3,7% átlagdúsítású BNFL kazetták fej részére. A 
modellek belépő keresztmetszete a pálcák végénél, a kilépő keresztmetszet pedig a termoelem 
fölött volt. A pálcák és a távtartórácsok nem szerepeltek a modellekben. A geometriát 0,8 
millió cellával írták le, amivel a hálófüggetlen megoldást nem érték el. A számításokhoz k-ε, 
realizable k-ε és Reynolds-feszültség turbulenciamodelleket alkalmaztak. A hűtőközeg-
keveredést numerikus nyomjelzőanyagok segítségével vizsgálták, izoterm körülmények és 
egyenletes belépősebesség mellett. Eredményeik szerint a keveredés nem tökéletes a 
kazettafejben, a különböző régióknak eltérő a súlya a termoelem jelére nézve. A 
koncentráció-eloszlásokból súlyfaktorokat határoztak meg hét szubcsatorna régióra, a 
központi csőre és a by-pass furatokra (a faktorok számszerű értékét nem adták meg 
cikkükben). Az eredmények szerint a by-pass furatokon a fejbe belépő áramlásnak 
elhanyagolható, a központi csőből a fejbe belépő áramlásnak pedig szignifikáns hatása van az 
in-core hőmérsékletmérésre. A by-pass áramlásra vonatkozó kijelentést mérőberendezésen 
végzett kísérlettel „minőségileg” megerősítették. A modellt ezen túlmenően laboratóriumi 
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mérések alapján nem validálták. A súlyfaktorokkal a termoelem által mért hőmérséklet 
korrigálására úgynevezett alaktényezőket határoztak meg. Az alaktényezőket a loviisa-i 
atomerőmű 1. és 2. blokkján regisztrált in-core hőmérsékletmérések alapján tesztelték. A 
tényezők javították a mért és a számított hőmérsékletek közötti egyezést, de a teszt alapján 
úgy értékelték, hogy azok túlbecsülik a nem tökéletes hűtőközeg-keveredés in-core mérésre 
gyakorolt hatását, így a tényezők nem kerültek bevezetésre erőművekben. 

A bochunice-i és a mochovce-i VVER-440 blokkokon a 3,82% átlagdúsítású, 
12,2 mm rácsosztású profilírozott kazetták bevezetésével jelentős eltérés alakult ki a 
hidraulikai – azaz az ellenállás-tényezők alapján –, illetve a termohidraulikai módszerrel – 
azaz a mért kazettán belüli felmelegedések alapján – meghatározott zóna by-pass áram között. 
A problémát a VUJE kutatóintézet munkatársai vizsgálták [53]. A vizsgálatok alapján az okok 
közül a termoelemek kompenzációs hibáját és a radiációs fűtést kizárták. Legvalószínűbb 
okként a termoelemek jelének hibás értelmezését jelölték meg, amelyet a kazettafejben lezajló 
nem tökéletes hűtőközeg-keveredés válthatott ki. A hűtőközeg-keveredés tanulmányozására 
0,9-2 millió elemből álló CFD modelleket fejlesztettek a FLUENT kóddal. A számítások 
belépő peremfeltételeit a CALOPEA szubcsatornakóddal határozták meg, a turbulencia 
modellezésére k-ε modellt használtak. Eredményeik szerint a hűtőközeg-keveredése a fejben 
függ a pálcateljesítmény-eloszlástól és a kazetta geometriájától. A központi csőből kilépő 
áramlásnak nagy, míg a by-pass áramlásnak elhanyagolható a hatása az üzemi 
hőmérsékletmérésre nézve. A modellt egyetlen orosz méréssel ellenőrizték, amely során csak 
a 3. pálcacsoport (5. ábra), azaz 32 pálca volt fűtve [43]. A későbbiekben a CFD modell 
felhasználásával 24 tipikus kazetta esetén (geometria, kazettateljesítmény, pálcateljesítmény-
eloszlás alapján) a termoelem jelére korrekciós tényezőket határoztak meg [54]. A korrekciós 
tényezőket a mochovce-i 1-2. blokkok regisztrált mérései alapján tesztelték. A korrekció 
eredményeként a termohidraulikai by-pass és a hidraulikai by-pass közötti különbség 
csökkent. 

A KFKI AEKI a kazettafejben végbemenő hűtőközeg-keveredés vizsgálatára 4,38 
millió hexaelemből álló modellt fejlesztett a FLUENT kóddal [55]. A modell a PIV 
berendezés mérőszakaszának megfelelően [27] magába foglalta a pálcaköteg felső részét 1 m 
hosszan, a kazettafejet és a kazettához felülről kapcsolódó reaktorelemeket a termoelem 
házáig bezárólag. A szerző egy-egy PIV és orosz mérésre stacionárius számítást végzett 
elsőrendű térbeli diszkretizáció és Reynolds-feszültség turbulenciamodell alkalmazása 
mellett. A központi cső hatását elhanyagolta, onnan nem volt hűtőközeg belépés a számított 
geometriába. A PIV berendezéssel mért és a CFD modellel számított sebességprofilok 
elfogadhatóan egyeztek. Az orosz mérési adatokkal az üzemi termoelem szintjén nem, csak a 
pálcák végénél hasonlította össze a számított hőmérsékletprofilokat, az egyezés elfogadható 
volt. 
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4. Alkalmazott fizikai, matematikai modellek 
 

4.1. Alapegyenletek1 
 
A VVER-440 üzemanyag-kazettában normál üzem során egyfázisú, kényszerített 

áramlás alakul ki, amelynek Reynolds-száma a pálcakötegben körülbelül 230 000, a fejben 
4 millió. (A víz aláhűtött buborékos forrása ugyan lokálisan előfordulhat a legnagyobb 
terhelésű pálcaszakaszokon, de az nagyon korlátozott mértékű. A dolgozatban ezzel nem 
foglalkozom.) Az említett Reynolds-szám több nagyságrenddel nagyobb, mint ipari 
körülmények mellett a csövekben, csatornákban a lamináris áramlás felső határához tartozó 
2000-3000-es Reynolds-szám [56][57], tehát az áramlás erősen turbulens. A turbulens 
áramlások fő jellemzője, hogy stacionárius peremfeltételek ellenére a pontbeli áramlási 
jellemzők egy időbeli átlagérték körül véletlenszerűen váltakoznak. A fluktuációkat a 
főáramlással elúszó, azzal és a többi örvénnyel kölcsönható turbulens örvények okozzák, 
amelyek jelentős mértékű keveredést okoznak, azaz nagyban fokozzák az impulzus-, hő- és 
anyagtranszportot. Az örvények hossz- és időléptéke széles skálán változik. A legnagyobb 
örvények jellemző mérete az áramlás hosszléptékének – azaz a geometriának – a 
nagyságrendjébe esik, míg a legkisebbeké a Kolmogorov mikroskálának a nagyságrendjébe. 
Megmutatható, hogy a nagy (l, tl) és a kis (η, τ) örvényekre jellemző hossz-, illetve 
időléptékek hányadosa (1–2) a nagy örvényekre jellemző Reynolds-szám (Rel) 
nagyságrendjének a függvénye [58][59]. 
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Jelenleg a turbulens áramlások számításának alapvetően három módszerét 
alkalmazzák: direkt numerikus szimuláció (DNS=Direct Numerical Simulation), nagy örvény 
szimuláció (LES=Large Eddy Simulation) és Reynolds-átlagolt Navier-Stokes 
(RANS=Reynolds-Averaged Navier-Stokes) szimuláció. Léteznek még ún. hibrid módszerek 
(pl. DES=Detached Eddy Simulation), amelyek a LES és a RANS számítási eljárásokat 
ötvözik. Direkt numerikus szimuláció során az instacionárius Navier-Stokes-
egyenletrendszert (kontinuitási, impulzusegyenlet [56][60]) oldják meg közvetlenül, azaz az 
áramlási térben levő örvényeket teljesen felbontják térben és időben. A módszer a turbulens 
áramlások jelenleg ismert legpontosabb leírását teszi lehetővé, mivel a turbulencia hatását 
nem közelítő modelleken keresztül veszi figyelembe. A teljes örvényspektrum felbontásához 
azonban rendkívül finom térbeli és időbeli diszkretizációra van szükség. A teljes spektrum 
térbeli felbontásához ( )49 /

lReO  nagyságrendű cella szükséges, a számítás során elvégzendő 

lebegőpontos műveletek száma pedig a 3
lRe -vel növekszik [61][62]. Az említett okok miatt a 

módszer jelenleg szuperszámítógépek alkalmazása mellett is csak egyszerű geometriákban 
(pl.: síklap, egyenes csatorna, cső) kialakuló, alacsonyabb Reynolds-számú áramlások (5000-
20 000) számítására alkalmas. 

                                                 
1 Az egyenleteknél nem definiált jelölések és fizikai mennyiségek magyarázata a dolgozat végén a 

jelölés jegyzékben megtalálható. 
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Nagy örvény szimuláció során a térben szűrt, instacionárius Navier-Stokes-
egyenletrendszert oldják meg [61][62]. A módszerrel a nagyméretű, a fő áramlással 
közvetlenül kölcsönható, a turbulens mozgási energia döntő részét (kb. 70-80 százalékát) 
tartalmazó örvényeket felbontják térben és időben, míg a disszipációt okozó, kisebb méretű 
örvények hatását egyszerű algebrai turbulenciamodellekkel (pl.: Smagorinsky modell) veszik 
figyelembe. Mivel nem a teljes örvényspektrum kerül felbontásra, így a nagy örvény 
szimuláció számítógép erőforrásigénye és általában pontossága is elmarad a direkt numerikus 
szimulációétól. Köszönhetően a nagyméretű örvények felbontásának, a módszer az áramlások 
jóval pontosabb és általánosabb leírását teszi lehetővé, mint a RANS szimuláció, de a 
számítógépi erőforrás igénye is lényegesen nagyobb. A VVER-440 fűtőelem-kazetta 
geometriájának bonyolultsága (távtartórácsok, keverőrácsok stb.), és az abban kialakuló nagy 
Reynolds-számú áramlás miatt azonban a LES normál üzemi körülményekre történő 
számítások során egyelőre nem alkalmazható. Eddig csak jelentős egyszerűsítések mellett 
(távtartórácsok figyelmen kívül hagyása, izoterm körülmények, az üzeminél egy 
nagyságrenddel kisebb Reynolds-szám /Re=21 000/) alkalmazták a módszert a VVER-440 
kazetta egy szabad szubcsatornájában kialakuló áramlás vizsgálatára. 

Bonyolult geometriákban – így a fűtőelem-kazettákban – kialakuló nagy Reynolds-
számú áramlások számítására jelenleg a Reynolds-átlagolt Navier-Stokes szimuláció a 
legalkalmazhatóbb eszköz. RANS számítás esetén az anyag, impulzus, energia és 
skalármennyiség (pl. koncentráció) instacionárius megmaradási egyenleteiből az időbeli 
átlagokra levezetett egyenleteket oldják meg [56][59][61]. A turbulens örvényeket nem 
bontják fel, hanem az átlag áramképre gyakorolt hatásukat veszik figyelembe modellekkel. 
Összenyomhatatlan közegek esetén (folyadékoknál ez a feltételezés teljesül) a leírás alapja, 
hogy a különböző mennyiségeket (sebességkomponensek, nyomás, entalpia, koncentráció) 
felbontják egy időbeli átlagra ( J ) – instacionárius problémák esetén sokaság szerinti átlagra – 
és az átlag körüli véletlenszerű ingadozásra (j’, (3) egyenlet). (Az áramlási jellemzők függését 
a következőkben külön nem jelölöm, azokat a hely és az idő függvényének tekintem.) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 011ahol,
0

0

0

0

≡=+= ∫∫
++ ∆t't
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∆t't

t
iiiii dt,txj'

∆t'
ésdt,txJ

∆t'
,txJ,txj',txJ,txJ  (3) 

Az időbeli átlagokra vonatkozó ún. Reynolds-átlagolt egyenleteket úgy kapják, hogy a 
felbontott mennyiségeket behelyettesítik a kontinuitási, a Navier-Stokes-, az energia- és a 
skalártranszport-egyenletekbe, majd azokat időben átlagolják. A ∆t’ átlagolási időt úgy 
választják meg, hogy az lényegesen nagyobb a nagy örvényekre jellemző időléptéknél, de 
lényegesen kisebb az egyenletek megoldása során alkalmazott időlépésnél. A levezetés 
eredményeképpen adódik az időbeli átlagokra felírt kontinuitási (4), impulzus- (5), energia- 
(6) és skalártranszport-egyenlet (7) [59][61]. Az egyenletek első négy tagja sorrendben az 
adott mennyiség időbeli megváltozását, konvektív, molekuláris és turbulens transzportját írja 
le. Az impulzusegyenletek ötödik tagja a nyomáseloszlás áramlásra gyakorolt hatását veszi 
figyelembe, amely általában a fő hajtóerő. Az energiaegyenlet utolsó előtti tagja a viszkózus, 
illetve a turbulens disszipációt írja le, amelyek összenyomhatatlan közegek esetén az egyenlet 
többi tagjához képest elhanyagolható nagyságúak [61]. Az egyenletek utolsó tagja a külső 
forrástag. Z-irányba mutató gravitáció térerősség-vektor mellett a felhajtóerő áramlásra 
gyakorolt hatásának figyelembevétele az impulzusegyenletek Z-irányú 
komponensegyenletében az )gρ(ρS refU Z

−=  forrástaggal történik. Az egyenletekben 
szereplő anyagjellemzők (sűrűség, viszkozitás stb.) a nyomás és a hőmérséklet függvényében 
határozhatóak meg. A víz és a vízgőz anyagjellemzői a nemzetközileg elfogadott IAPWS-
IF97 egyenletekből számíthatóak [63]. 



 18

( )
0=

∂
∂

+
∂
∂

j

j

x
Uρ

t
ρ  (4) 

( ) ( ) ( )
iU

ij

ji

j

ij

j

jii S
x
p

x
u'u'ρ

x
τ

x
UUρ

t
Uρ

+
∂
∂

−
∂

∂
−

∂
∂

=
∂

∂
+

∂
∂ , (5) 

ahol ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

∂
∂

−
∂
∂

+
∂
∂

=
j

j
ij

i

j

j

i
ij x

U
δ

x
U

x
Uµτ

3
2  

( ) ( ) ( )
hij

j

j

jjj

j SΛ
x

h'u'ρ
x
Tλ

xx
hUρ

t
hρ

++
∂

∂
−

∂
∂

∂
∂

=
∂

∂
+

∂
∂ , (6) 

ahol 
j

i
ji

j

i
ijij x

Uu'u'ρ
x
UτΛ

∂
∂

−
∂
∂

=  

( ) ( ) ( )
Φ

j

j

jjj

j S
x
φ'u'ρ

x
ΦΓ

xx
ΦUρ

t
Φρ

+
∂

∂
−

∂
∂

∂
∂

=
∂

∂
+

∂
∂  (7) 

Az átlagolás következtében az impulzus-, az energia- és a skalártranszport-
egyenletekben az eredeti egyenletekhez képest „új” mennyiségek tűnnek fel ((5), (6), (7) 
negyedik és (6) utolsó előtti tagjában), amelyek a turbulencia átlag áramképre gyakorolt 
hatását veszik figyelembe. Az egyenletrendszer lezárásához, azaz a hat Reynolds-feszültség 
( jiu'u'ρ− ) és a három-három Reynolds-fluxus ( h'u'ρ j− , illetve φ'u'ρ j− ) meghatározásához 
további egyenletekre, ún. turbulenciamodellekre van szükség. A jelenleg ismert több száz 
turbulenciamodell az egyszerűsítő feltevések következtében nem általános érvényű, egy 
részük csak egy adott áramlás számítására használható, míg mások az áramlások szélesebb 
körére alkalmazhatóak. Egy adott probléma kezelésére alkalmas turbulenciamodell 
kiválasztásához szaktudásra, és összetett problémák esetén mérési eredményekkel történő 
összehasonlításra van szükség. 

Az általános célú, kommerciális CFD szoftverekben (CFX, FLUENT, STAR CD) a 
nagy örvény és a Reynolds-átlagolt Navier-Stokes szimuláció több tíz turbulenciamodellel 
rendelkezésre áll, így a vizsgálataimhoz egy kereskedelmi kódot, az ANSYS CFX 11.0 
verzióját [10] választottam. 

 

4.2. Turbulenciamodellek 
 
A turbulenciamodellek a leírás módja alapján két nagy csoportba sorolhatóak: 

örvényviszkozitás és Reynolds-feszültség modellek. A modellek közül csak azokat 
ismertetem, amelyek kutatásaim szempontjából fontosak voltak. 

Az örvényviszkozitás modellek esetén a turbulens feszültségek és az alakváltozási 
sebességek közötti kapcsolat leírása történhet lineáris és nemlineáris modellekkel. Lineáris 
modellek esetén a turbulencia hatását az örvényviszkozitással (µt) írják le, és feltételezik, 
hogy a turbulens feszültségek a viszkózus feszültségekhez hasonló módon számíthatóak a 
Boussinesq hipotézis alapján (8) [59][64]. A hasonló számítási módot kihasználva a 
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molekuláris és az örvényviszkozitást gyakran együtt kezelik effektív viszkozitásként (9). A 
skalár transzportegyenletben feltűnő Reynolds-fluxusokat az előzőekhez némiképp hasonló 
módon az időátlagolt mennyiség gradiensének és egy turbulens transzporttényezőnek (Γt) a 
szorzataként határozzák meg (10–11). A tényezőt hőtranszport esetén a turbulens 
viszkozitásból és a turbulens Prandtl-számból (Prt), anyagtranszport esetén pedig a turbulens 
viszkozitásból és a turbulens Schmidt-számból (Sct) számíthatják. Nemlineáris 
örvényviszkozitás modellek esetén a turbulens feszültségek az alakváltozási sebességek 
négyzetétől, esetleg köbétől is függenek [65]. 
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A lineáris örvényviszkozitás modellek – a továbbiakban röviden örvényviszkozitás 
modellek – feltételezik, hogy a turbulens viszkozitás izotrop. A feltételezés az egyszerűbb 
határréteg áramlások esetén – annak ellenére, hogy a turbulencia anizotrop – az átlag 
jellemzőket tekintve általában kielégítő pontosságú eredményre vezet. A modellek előnye, 
hogy a közelítések ellenére sok áramlás esetén megfelelő eredményt adnak, numerikusan 
stabilabbak és kisebb a számítógépi erőforrásigényük, mint a Reynolds-feszültség 
modelleknek. Hátrányuk, hogy nem képesek a normál Reynolds-feszültségek ( 2'iuρ− ) 
anizotrópiájának számítására, így azokban az esetekben, amikor az említett feszültségeknek 
fontos hatása van az átlag áramképre, nem adnak kielégítő pontosságú eredményt. 
Bonyolultabb problémák esetén – mivel az áramlás előzetesen részleteiben nem ismert – 
sokszor nem lehet előre eldönteni, hogy egy adott modell képes-e a szükséges pontosságú 
eredményt szolgáltatni. Ilyen esetekben mérési adatokkal történő validációra, és különböző 
turbulenciamodellekkel végzett érzékenységvizsgálatra van szükség. 

Az örvényviszkozitás modelleket a turbulencia jellemzőkre felírt transzportegyenletek 
száma szerint nulla-, egy- és kétegyenletes modellek közé sorolják. A nullaegyenletes 
modelleknél egy algebrai egyenletből, az egyegyenletes modelleknél pedig egy parciális 
differenciálegyenletből történik az örvényviszkozitás számítása. Kétegyenletes modellek 
esetén a turbulencia két jellemzőjére oldanak meg egy-egy transzportegyenletet, majd a két 
jellemzőből határozzák meg az örvényviszkozitást. A k-ε az egyik legismertebb és 
legszélesebb körűen validált kétegyenletes örvényviszkozitás modell [66]. A turbulens 
viszkozitást a turbulens kinetikus energiából (k) és a turbulens kinetikus energia 
disszipációjából (ε) határozza meg a (12) szerint. 

ε
kρCµ µt

2

=  (12) 

A turbulens kinetikus energia számítása a (13) alapján történik, amelyet a turbulens 
kinetikus energia egzakt transzportegyenletéből [59][64] kiindulva a turbulens és molekuláris 
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transzport, produkció és disszipáció modellezésével vezettek le. Az egyenlet bal oldali tagjai a 
turbulens kinetikus energia időbeli megváltozását és konvektív transzportját fejezik ki. A jobb 
oldalon a zárójelben levő első tag a turbulens kinetikus energia molekuláris, a második pedig 
annak turbulens transzportját írja le. Az utolsó előtti tag az említett jellemző produkcióját, az 
utolsó pedig annak disszipációját jellemzi, amelyet a (13) összefüggéssel formailag 
megegyező (14) egyenletből számolnak. 
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A kétegyenletes modellek közül az SST (Shear Stress Transport) turbulenciamodell 
[67] tekinthető az egyik legfejlettebb modellnek. Az örvényviszkozitást a turbulens kinetikus 
energiából (k) és frekvenciából (ω) a (15) szerint számolja. A turbulens viszkozitás jellemző 
alakváltozási sebesség (S) alapján történő korlátozásának köszönhetően a modell pontosabb 
becslést ad a határréteg-leválásra, mint más kétegyenletes modellek. A turbulens kinetikus 
energia és frekvencia számítása a (16), illetve (17) alapján történik. Az egyenletek tagjainak a 
jelentése – a (17) utolsó tagjától eltekintve – megegyezik a (13) és (14) tagjainak jelentésével. 
A modell súlyoz a k-ε és a k-ω [64] turbulenciamodellek között a fizikai falaktól való távolság 
függvényében. Közvetlenül a fal mellett a (17) utolsó tagjában szereplő F1 súlyfüggvény 
értéke 1, így a modell megegyezik a k-ω modellel, amely a határréteg pontosabb számítására 
alkalmas. A faltól távolodva a súlyfüggvény értéke fokozatosan nulla értékbe, tehát a modell a 
k-ε modellbe (pontosabban a k-ε modell k-ω alakú transzformáltjába) megy át, ezzel 
kiküszöbölhetővé válik a megoldás belépő turbulens frekvenciára való túlzott érzékenysége. 
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Instacionárius leválási régiókat (pl.: test mögötti nyom) tartalmazó áramlások időbeli 
vizsgálatára valamennyi RANS modellel lehet tranziens, úgynevezett Unsteady Reynolds-
Averaged Navier-Stokes (URANS) számítást végezni. A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy 
a klasszikus örvényviszkozitás modellekkel végzett URANS szimuláció – az 
örvényviszkozitás túlzott csillapító hatása miatt – nem alkalmas a leválási régióban az 
örvények teljes spektrumának számítására, még kellően kis cellaméret és időlépés esetén sem. 
A nagy örvény szimuláció alkalmas ugyan a helyes örvényspektrum számítására, azonban 
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nagy számításigénye miatt jelenleg nem alkalmazható bonyolult geometriákban kialakuló, 
nagy Reynolds-számú áramlások számítására. A probléma kezelésére úgynevezett Scale-
Adaptive Simulation (SAS) modellezési eljárást fejlesztettek ki [68]. A SAS módszer a 
leválási régióban a hálóméretig felbontja az örvényeket (hasonlóképpen a nagy örvény 
szimulációhoz), míg a „stabil” régióban stacionárius megoldást ad. Bizonyítható, hogy az SST 
modell esetén a SAS viselkedés a (18) által definiált forrástag (17) jobb oldalához való 
hozzáadásával érhető el (SAS-SST turbulenciamodell). A stabil régióban a forrástag értéke 
közelítőleg 0, így a SAS-SST modell RANS megoldást szolgáltat. Az instacionárius leválási 
régióban a szögletes zárójelben levő első tag dominál, mivel a turbulenciamodellel számított 
hosszlépték (L) jóval nagyobb, mint a sebességtér alapján számított Kármán-féle lépték (LvK). 
Ennek eredményeként az ω-egyenletben megjelenik az FSST-SAS forrástag, aminek hatására a 
turbulens frekvencia megnő, az örvényviszkozitás és ezzel a csillapítás csökken, így a modell 
felbontja az örvényeket. 
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A turbulenciamodellek másik nagy csoportját a Reynolds-feszültség modellek 
alkotják, amelyeknél a Reynolds-feszültségek egzakt transzportegyenleteiből kiindulva [64], a 
diffúziót, a disszipációt és a redisztribúciót modellezve a hat Reynolds-feszültségre 
( jiu'u'ρ− ) és a disszipációra (ε) írnak fel egy-egy egyenletet (hétegyenletes modellek). Ennek 
következtében nem élnek azzal a feltételezéssel, hogy az örvényviszkozitás izotrop, ezért a 
módszer az áramlások általánosabb leírását teszi lehetővé. A Reynolds-feszültség modellek 
alkalmazásának olyan áramlások esetén van jelentősége, amelyekben a turbulencia 
anizotrópiájának fontos hatása van az átlag áramképre (pl.: erősen görbült áramvonalak, 
örvénylő áramlások, erősen gyorsuló vagy lassuló áramlások, nem kör keresztmetszetű 
csatornákban történő áramlások). A skalár mennyiségek Reynolds-fluxusainak számítása 
általában a (10–11) alapján történik, tehát nem külön transzportegyenletekből. A modellek 
hátránya, hogy az örvényviszkozitás modellekhez képest numerikusan kevésbé stabilak és 
nagyobb a számítógépi erőforrásigényük, mivel a turbulenciát hét transzportegyenlettel írják 
le. 

Az SSG (Speziale, Sarkar, Gatski) [65][69] az egyik legösszetettebb ε-bázisú 
Reynolds-feszültség turbulenciamodell. A modell turbulens feszültségekre felírt egyenletei (a 
(19) kifejtve hat egyenletet ad, ezek egymást követő tagjairól van szó) leírják a feszültségek 
időbeli megváltozását, azok konvekcióját, diffúzióját, turbulencia általi transzportját, 
produkcióját, disszipációját és redisztribúcióját. A nyomás-deformáció korreláció ( ijφ ), azaz a 
redisztribúció számítása nemlineáris modellel történik. Az egyenletrendszer lezárásához 
szükséges disszipációt a (20) egyenletből határozzák meg. 
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A BSL (BaSeLine) Reynolds-feszültség modell [10] esetén a turbulens feszültségekre 
vonatkozó egyenlet (21) a redisztribúciót és a disszipációt leíró tagoktól eltekintve 
lényegében megegyezik az SSG modell (19) egyenletével. A nyomás-deformáció korrelációt 
ebben az esetben lineáris modellel veszik figyelembe. A disszipációt a turbulens frekvencia 
segítségével fejezik ki, így az egyenletrendszer lezárásához az említett paraméterre írnak fel 
transzportegyenletet (22), ami a határrétegek pontosabb számítását teszi lehetővé. A megoldás 
ω belépő peremfeltételére való túlzott érzékenységének elkerülésére az ε és az ω egyenletek 
között az SST modellnél ismertetett súlyozást alkalmazzák (lásd (22) utolsó tagja). 
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4.3. Peremfeltételek 
 
Az egyenletek megoldásához a vizsgált tartomány határán peremfeltételeket kell 

előírni a különböző mennyiségekre. A peremfeltételek széleskörű modellezési lehetőségei 
miatt csak a számításaim során alkalmazottakat mutatom be. A modellfejlesztések során 
belépés (inlet), kilépés (outlet), szimmetria és fal (wall) peremfeltételeket alkalmaztam. 

A kontinuitás- és az impulzusegyenletek belépő peremfeltételeként a 
sebességkomponensek eloszlását ( )(x,yUi,IN ) vagy tömegáramot írtam elő. Tömegáram 
peremfeltétel esetén a teljes belépőfelület felhasználásával számított tömegfluxus 
állandó (23). 
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Az energiaegyenlet belépő peremfeltételeként hőmérséklet-eloszlást ( )(x,yT ) vagy 
konstans hőmérsékletet írtam elő. A turbulenciát leíró modellegyenletek számára a Reynolds-
feszültség komponensek ( )(x,y,u'u' INji , csak Reynolds-feszültség modellek esetén) és a 
turbulens kinetikus energia disszipációjának ( )(x,yεIN ), illetve a turbulens frekvenciának 
( )(x,yωIN ) az eloszlását, vagy turbulenciafokot ( INTu ) és viszkozitás arányt ( )/( µµtINR = ) 
adtam meg. A kód a turbulenciafok és a belépő axiális sebesség ( INW ) segítségével a turbulens 
kinetikus energiát (24), a viszkozitás arány és a turbulens kinetikus energia alapján pedig a 
belépő turbulens frekvenciát (25) számítja. 
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Reynolds-feszültség modelleknél turbulenciafok és viszkozitás arány peremfeltétel 
esetén mindhárom normálfeszültség értéke a turbulens kinetikus energia harmadrészével 
egyenlő ( 32 /k,u' ININi = ), a nyírófeszültségek értéke pedig zéró (izotrop belépő turbulencia). 

Kilépés peremfeltételnél a kilépő felületre átlagolt statikus nyomás értékét adtam meg. 
A többi változó (sebesség, hőmérséklet, turbulencia jellemzők stb.) kilépő felületre merőleges 
gradiensét állandó értékűnek tekinti a kód (26). 
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Szimmetria peremfeltétel esetén a szimmetria peremre merőleges sebességkomponens 
és a peremre merőleges gradiensek értéke nulla (27). 
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A fizikai falakat csúszásmentes falként kezeltem, ami azt jelenti, hogy közvetlenül a 
fal mellett a közeg sebessége megegyezik a fal sebességével (tapadás törvénye), azaz jelen 
esetben zérus. Az áramlást leíró egyenletek megoldásához szükséges fali peremfeltételeket ε-
bázisú modellek esetén skálázható (angol elnevezéssel scalable wall function) [10][72], ω-
bázisú modellek esetén automatikus [10][73] falfüggvénnyel számoltam. A skálázható 
falfüggvény esetén a fal hatását leíró fali csúsztatófeszültség (τw) számítása a nagy örvényekre 
jellemző turbulens kinetikus energia (29), illetve a logaritmikus faltörvény [58][59] alapján 
(30) számított sebességléptékek felhasználásával történik (28). A turbulens kinetikus 
energiából számított sebességlépték alkalmazásának köszönhetően a falfüggvény határréteg-
leválás esetén pontosabb eredményt ad, mint a standard logaritmikus falfüggvény [72]. A 
modellben a faltól való dimenziótlan távolság értékét alulról korlátozzák (az alsó korlát a 
lineáris és a logaritmikus sebességprofil metszéspontja), így a fali cellák méretére nincs alsó 
korlát, eltérően a standard falfüggvénytől. A fali hőfluxus (hőfluxus peremfeltétel esetén a fali 
hőmérséklet) számítása az univerzális logaritmikus hőmérséklet-eloszlásból (32) történik a 
(31)-nek megfelelően [74]. 
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Automatikus falkezelés esetén a kód a faltól „távolabbi” logaritmikus sebességprofil 
és a fal melletti, viszkózus rétegben érvényes lineáris sebességprofil között súlyoz az első fali 
cella vastagságának a függvényében (33–34) [72], ennek köszönhetően az ω-bázisú modellek 
durvább fali felbontás mellett is használhatóak. A fali csúsztatófeszültség számítása a (28) 
szerint történik a (33) és (34) összefüggésekkel definiált sebességléptékek segítségével. A fal 
melletti hőmérséklet-eloszlás esetén szintén súlyozás van a lineáris és a logaritmikus profilok 
között a fali cellamérettől függően (35). A fali hőfluxus (vagy hőmérséklet) számítása az 
univerzális hőmérsékletprofillal (35) és a (31) egyenlettel történik. A turbulencia jellemzőkre 
vonatkozó fali peremfeltételek meghatározásáról a [10] irodalomban található részletes 
felvilágosítás. 
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4.4. Véges térfogatok módszere a CFX kódban 
 
Az előzőekben ismertetett egyenletek megoldása a véges térfogatok módszerével 

történik az ANSYS CFX kódban. A véges térfogatok módszerén alapuló CFD számítások 
során első lépésben a vizsgálat tárgyát képző térfogat határait kell kijelölni. Mivel az áramlási 
tér alakja erősen befolyásolja a kialakuló áramlási mezőt, viszont a bonyolult részletek 
figyelembevételére nem mindig áll rendelkezésre elegendő számítógépi erőforrás, így 
áramlástani megfontolások alapján kell a geometriai modellt meghatározni. A geometriát 
határoló felületek definiálása történhet általános célú CAD (Computer-Aided Design) 
programokkal, illetve a CFD programcsomagok geometriaépítő moduljával. A geometria 
definiálását követően az áramlási teret diszkretizálni kell, azaz a véges térfogatok módszere 
esetén résztérfogatokra kell bontani, ezt nevezik hálózásnak. A hálózáshoz erre a célra írt 
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speciális programok állnak rendelkezésre (a CFX programcsomagban az ICEM CFD nevű 
kód), amelyekkel különböző algoritmusok felhasználásával cellákból lehet felépíteni az 
áramlási tér határaihoz illeszkedő, a vizsgált teret kitöltő háromdimenziós hálót. A CFX kód 
hexaéder, tetraéder, prizma és gúla típusú elemek kezelésére képes (7. ábra). 

 

      
 

7. ábra: Hexaéder, tetraéder, prizma és gúla típusú elemek 
 

A hálófejlesztés során figyelembe kell venni a geometria jellegzetességeit, a várt 
áramlás jellemzőit, a hálóra vonatkozó minőségi követelményeket [70][71], és ez alapján kell 
megválasztani az elemek típusát, méretét, a hálósűrítések (pont, vonal körüli, felület melletti, 
határrétegháló) helyét, mértékét és kialakítását. A 8. ábra egy egyszerű téglalap alakú 
cellákból álló kétdimenziós háló részletét mutatja. A háló egymáshoz csatlakozó cellákból 
épül fel, amelyek élei a csomópontokba, azaz nódusokba futnak össze. A CFX kód esetén 
valamennyi változó értéke a csomópontokban kerül meghatározásra. 

 

 
 

8. ábra: A véges térfogatok módszere során alkalmazott háló részlete 
 
A véges térfogatok módszere esetén a (36–39) integrális alakú megmaradási 

egyenleteket oldják meg, amelyeket a (4–7) nódusok körül felvett kontrolltérfogatokra történő 
integrálást, és a Gauss–Osztrogradszkij-tétel alkalmazását követően kapnak. (A turbulens 
tagokat a kétegyenletes örvényviszkozitás modellek esetén alkalmazott (8–11) szerint írtam. 
Az energiaegyenletben elhanyagoltam a disszipációt leíró tagot, mivel a fűtőelem-kazetták 
esetén a közeg disszipációból származó entalpia-növekedése elenyésző a pálcákból kilépő hő 
által okozott entalpia-növekedéshez képest.) 
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Az integrális alakú megmaradási egyenletek kontrolltérfogatokra történő 
diszkretizálását követően a (40–43) adódnak. Az egyenletek tranziens és forrástagjait a 
kontrolltérfogatokra, a fluxusokat pedig a kontrolltérfogatok teljes határoló felületére kell 
kiszámítani. A szomszédos térfogatelemek kapcsolódó felületein a fluxusok abszolút értéke 
azonos. 

A (40–43) egyenletekben az idő szerinti deriváltak diszkretizálása elsőrendű, implicit, 
hátramutató Euler-séma szerint történt. Másodrendű, implicit, hátramutató Euler-séma esetén 
a különböző mennyiségek (általánosan Φ) időbeli megváltozását leíró tagok diszkretizált 
alakja nem csak az előző („o” jelölés), hanem az azt megelőző időlépés ((44) „oo” jelölés) 
eredményét is tartalmazza. 
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A (40–43) egyenletekben a fluxusok meghatározásához szükség van a 
kontrolltérfogatok felületén, az integrálási pontokban a változók és azok deriváltjainak nódus 
értékek alapján számított értékeire. Az integrálási pontbeli értékek számítására számos eljárás 
ismert [61][70], a következőkben az ANSYS CFX kód által alkalmazott sémákat [10] 
ismertetem. 

Az integrálási pontbeli nyomás ( ipp ) és transzporttényező értékek (µeff, Γeff) számítása 
véges elem interpolációval történik az integrálási ponttal szomszédos nódus értékekből. (A 
szomszédos nódusok az adott integrálási pontot magába foglaló cellához tartozó nódusok.) A 
véges elem interpoláció során az elemtípustól (hexaéder, tetraéder, gúla, prizma) függő, 



 27

szomszédos nódusokhoz tartozó alakfüggvények [10] integrálási pontbeli értékének (Nn,ip), és 
a nódusokban érvényes mennyiségeknek (pl. np ) a szorzatát összegzi a kód (45). 
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Az integrálási pontbeli gradiensek közelítése szintén véges elem interpolációval 
történik a szomszédos nódusbeli értékek és az alakfüggvények deriváltjai alapján (46). 
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A konvektív tagokban ((41–43) második tagja) a transzportált mennyiségek ( iU , h , 

Φ ) integrálási pontbeli értékének közelítése különböző differenciasémák szerint történhet. A 
legegyszerűbb közelítés szerint az integrálási pontban a változó értéke ( ipΦ ) megegyezik az 
áramlás felöli nódusban levő értékkel (47), ezt nevezik upwind differenciasémának. A 
módszer elsőrendű pontossággal rendelkezik. Hibája, hogy erős numerikus diffúziót okozhat, 
elkenve ezzel a térbeli gradienseket. 

upip ΦΦ =  (47) 
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Az upwind séma által okozott numerikus diffúzió, és a gyors változások közelében a 
másodrendű pontosságú módszerekre (centrális séma, másodrendű upwind séma) jellemző 
lokális oszcillációk [61] kiküszöbölése érdekében fejlesztették ki az ún. high resolution sémát 
(48). A séma korrigálja az upwind nódusban lévő értékét egy lokálisan számított súlytényező 
( 10 hr ≤≤ β ) és a változó upwind nódusban érvényes gradiense alapján. A súlytényező értéke 
korlátossági kritériumok alapján kerül meghatározásra. βhr=0 esetén a high resolution séma az 
upwind, βhr=1 esetén pedig a másodrendű upwind sémával egyezik meg. 

A tömegáram integrálási pontbeli értékének számítása a (49) alapján történik.  

( )
ipjjip ∆nUρm =&  (49) 

A kód valamennyi transzportegyenlet diszkretizálása során ugyanazt a 
kontrolltérfogatot alkalmazza (co-located grid layout [61][70]), így kiemelt figyelmet kell 
szentelni a sebesség és a nyomásmező megfelelő csatolására. Amennyiben a (49) egyenletben 
szereplő sebességet egyszerűen csak a szomszédos nódusokban levő értékek alapján számítják 
(45), úgy a sebesség- és a nyomásmező „szétcsatolódhat”, és fizikailag helytelen, 
sakktáblaszerű nyomáseloszlás alakulhat ki [61][70]. Ennek kiküszöbölésére az említett 
sebességet az (50) szerint, kétféle módszerrel számított integrálási pontbeli nyomás 
gradiensek különbsége, illetve az előző iterációs lépésben érvényes integrálási pontbeli 
sebességek ( o

ipjU , : (50) alapján, o
ipjU ,

~
: (45) alapján számított sebesség) különbsége alapján 

korrigálják. 
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A diszkretizáció során kapott nem-lineáris algebrai egyenletrendszerek megoldása a 
peremfeltételek figyelembevételével a linearizálást követően iteratív úton történik [10]. Az 
együtthatómátrixok meghatározása a külső iterációk, a linearizált egyenletek megoldása a 
belső iterációk során megy végbe. Az iteráció folyamán először a hidraulikai, majd a 
skalártranszport, az energia és a turbulenciamodellek egyenletei kerülnek megoldásra. A CFX 
kód csatolt megoldót alkalmaz (coupled solver), azaz a diszkretizált hidraulikai egyenleteket 
(kontinuitási egyenlet, impulzusegyenlet három komponensegyenlete) egy rendszerként 
kezeli. A linearizált egyenletek iteratív megoldása algebrai multigrid eljárással gyorsított ILU 
(Incomplete Lower Upper factorization) módszerrel [10] történik. Az iteráció az egyenletek 
normalizált rezidumainak RMS vagy maximális értékére megadott konvergencia kritérium 
teljesülése vagy a megadott iterációszám elérésekor fejeződik be. A számítás eredményeként 
megkapjuk a nódusokban az áramlási változók értékeit. 
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5. Szubcsatorna vizsgálatok 
 
Turbulens áramlások numerikus számítása során fontos, hogy megfelelő térbeli 

diszkretizációt és turbulenciamodellt alkalmazzunk. Durva háló esetén a diszkretizációs hibák 
miatt a megoldás meglehetősen pontatlan, szélsőséges esetben fizikailag hibás lehet. 
Indokolatlanul finom felbontás esetén pedig a számításhoz szükséges erőforrás (memória, 
processzorok száma, gépidő) lehet elfogadhatatlanul nagy. Az optimális cellaméretet csak a 
legegyszerűbb problémák esetén lehet előzetesen meghatározni, az esetek döntő többségében 
a háló megfelelőségének ellenőrzéséhez érzékenységvizsgálatokra van szükség. A 
turbulenciamodell helyes megválasztása a turbulencia összetett jellege miatt szintén csak 
egyszerű áramlások esetén triviális kérdés. Egyéb esetekben egy modell alkalmazhatósága 
érzékenységvizsgálatok és igényes mérési eredményekkel történő összehasonlítás alapján 
dönthető el. Az említett okok miatt részletes vizsgálatokat végeztem, hogy irányelveket 
határozzak meg a VVER-440 pálcaköteg számítások során alkalmazott hálófelbontás és 
turbulenciamodell megválasztását illetően. A vizsgálat tárgyának a pálcaköteg szabad 
szubcsatornáját választottam, mivel az abban lezajló kialakult turbulens áramlásról részletes 
mérési eredmények állnak rendelkezésre. 

 

5.1. Szubcsatorna modellek 
 
A VVER-440 kazetta pálcakötegére is jellemző P/D=1,35 geometriai arányokkal 

rendelkező szabad pálcakötegben (D=50,8 mm, P=68,6 mm) kialakuló izoterm áramlást 
Trupp és Azad Re=23 510 és 59 880 mellett tanulmányozta [14] (lásd még a 3.1. fejezetben). 
A vizsgálat tárgyának a nagyobb Reynolds-számú áramlást választottam, mivel annak 
struktúrája közelebb áll a VVER-440 pálcakötegben üzemi körülmények mellett kialakuló 
Re≈230 000 áramlás struktúrájához. A pálcaköteg szubcsatornájának geometriai modelljét a 
9. ábra mutatja. A modellben a VVER-440 pálcaköteg adatait vettem figyelembe (D=9,1 mm, 
P=12,3 mm), tehát a P/D viszony megegyezik a mérés és a számítás között, azaz a geometriai 
hasonlóság biztosított. 

 

 
 

9. ábra: A szubcsatorna geometriai modellje és a számítások során alkalmazott 
peremfeltételek 

 
A geometriát hat különböző felbontású strukturálatlan hálóval írtam le, amelyek 

prizma és hexaéder elemekből állnak. A térfogatelemeket háromszög és téglalap alakú 
elemekből álló felületi háló kihúzásával hoztam létre. A speciális hálózási eljárás 
választásának az volt az oka, hogy az a távtartórácsot magába foglaló pálcaköteg esetén is jól 
alkalmazható, eltérően a blokkstrukturált hexaéderes vagy strukturálatlan tetraéderes hálótól. 
(Előzetes vizsgálatok alapján úgy ítéltem meg, hogy ésszerű munkabefektetés árán nem lehet 

Csúszásmentes, 
sima fal 

Periodikus 
interface 
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elfogadható minőségű blokkstrukturált hexaéderes hálót illeszteni a távtartórácsok köré a 
rendelkezésemre álló ICEM CFD hálózó programmal. A teljes pálcaköteg tetra elemekkel 
történő leírása pedig kezelhetetlenül nagy elemszámot okoz.) A hálók három azonos 
magasságú axiális réteggel, és különböző keresztmetszeti felbontással rendelkeznek (kialakult 
áramlás RANS számítása esetén az axiális rétegek magassága kevésbé fontos). 
Keresztmetszeti képüket a 10. ábra mutatja, fő jellemzőik pedig az 1. táblázatban vannak 
összefoglalva. Legdurvább prizmatikus felbontással az M6, a legfinomabbal pedig az M1 háló 
rendelkezik. A fal melletti hexaéderes régió teljes vastagsága mind a hat esetben azonos. Az 
M3–M6 hálóknál 3, az M2 hálónál 6, az M1 háló esetén pedig 15 rétegre van a fal melletti 
régió felosztva. A fali cellákra jellemző dimenziótlan átlagos faltávolság ( +

átly ) alapján az 
M3–M6 hálók esetén csak a logaritmikus faltörvény régiója, míg az M1 és az M2 háló esetén 
a viszkózus alapréteg is fel van bontva. 

 

         
 

          
 
 

10. ábra: A geometriai modellek leírására alkalmazott hálók 
 

Háló M1 M2 M3 M4 M5 M6

Nódusok száma 18 136 8 864 6 084 2 472 1 152 456

Elemek száma 19 911 10 767 7 599 2 802 1 185 396

C [mm] 0,12 0,18 0,18 0,3 0,5 1

(P-D)/C 26,7 17,8 17,8 10,7 6,4 3,2

y+
átl 1 4,8 20,1 20,0 19,9 19,5  

 
1. táblázat: A különböző hálók fő paraméterei 

 
Valamennyi hálón azonos peremfeltételek (9. ábra) mellett izoterm, stacionárius 

számításokat végeztem. A pálcák falát csúszásmentes, hidraulikailag sima falként kezeltem. A 
szubcsatorna oldalsó falaira szimmetria peremfeltételt adtam meg, azaz radiális irányban 
végtelen rácsot modelleztem. A későbbiekben látni fogjuk, hogy a RANS számítás és a 
szimmetria perem alkalmazása megfelelő közelítés a vizsgált pálcaköteg esetén. Az alsó és a 
felső határoló lapokat periodikus peremmel kapcsoltam össze, így – a mérésnek megfelelően 
– kialakult áramlást vizsgáltam. Az áramlás hajtóerejeként térfogati forrástagot írtam elő az 

M1 M2 M3 

M4 M5 M6 
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axiális irányú impulzusegyenletben. A forrástag értéke minden esetben akkora volt, hogy 
Re=59 880 áramlás alakuljon ki, azaz a mérés és a számítás között az áramlási hasonlóság 
teljesüljön. Az áramló közeg (víz) anyagjellemzőit a pálcakötegbe belépő hűtőközeg üzemi 
paramétereire, azaz 123 bar nyomásra és 265 °C hőmérsékletre vonatkoztattam. A 
számításokhoz SST, SSG Reynolds-feszültség és BSL Reynolds-feszültség 
turbulenciamodelleket alkalmaztam. A konvektív tagok térbeli diszkretizációjához high 
resolution sémát használtam. A számítások során az anyag-, a három impulzusmegmaradási 
egyenlet és a turbulenciamodellek egyenletei kerültek megoldásra. Az egyenletek 
konvergencia kritériumára 10-5 RMS értéket és 0,01% maximális mérlegbeli hibát írtam elő. 
A számítások időigénye asztali számítógépen hálótól függően pár perctől néhány óráig terjedt. 

 

5.2. Térbeli diszkretizáció hatása 
 
A számítási eredmények térbeli felbontásra való érzékenységének vizsgálata céljából a 

hat hálón a korábban ismertetett peremfeltételek mellett számításokat végeztem. A 
számításokhoz automatikus falkezelést és BSL Reynolds-feszültség modellt alkalmaztam, 
mivel tulajdonságai alapján (a turbulencia leírásának részletessége, az ω-egyenlet előnyös 
tulajdonságai falközeli áramlások számítása esetén [64]) ettől a modelltől vártam a legjobb 
eredményt. A mérési és a számítási eredményeket a 11. ábrán látható koordinátarendszerben 
az „L” vonal mentén hasonlítottam össze. 

 

L

Y

Z

 
 

11. ábra: A mérési és a számítási eredmények összehasonlítása során használt 
koordinátarendszer 

 
Trupp és Azad [14] a vizsgált Reynolds-számú áramlás esetén publikálta a 

dimenziótlan Reynolds-feszültségek (
+

jiu'u' ) és a turbulens kinetikus energia ( +k ) vonal 
menti eloszlását a faltól mért dimenziótlan távolság (y*=y/L) függvényében. Az említett 
mennyiségeket az axiális nyomásgradiensből számított súrlódási sebesség (uτ) segítségével 
dimenziótlanították (51). A normál feszültségeket ±3%, a nyírófeszültséget ±5% pontossággal 
mérték. A nyomásgradiens, illetve az abból számított súrlódási sebesség pontosságára nem 
közöltek adatot a szerzők, így a dimenziótlan mennyiségeket terhelő bizonytalanságot a 
dimenziós mennyiségek mérési bizonytalanságával vettem egyenlőnek. Megjegyzem, hogy az 
említett bizonytalanságok közötti eltérés néhány százaléknál nem szokott nagyobb lenni. 
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12. ábra: Az 
+2u' és 

+2v'  Reynolds-feszültségek „L” vonal menti eloszlása különböző hálókon 
számolva 
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13. ábra: A 

+2w' és 
+

u'v'  Reynolds-feszültségek „L” vonal menti eloszlása különböző hálókon 
számolva 
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14. ábra: A dimenziótlan turbulens kinetikus energia és az axiális irányú sebességkomponens 

„L” vonal menti eloszlása különböző hálókon számolva 
 

A dimenziótlan Reynolds-feszültségek (
+2u' : axiális, 

+2v' : radiális, 
+2w' : kerületi 

normál komponensek, 
+

u'v'  : nyírófeszültség), a turbulens kinetikus energia ( +k ) és az axiális 
irányú sebességkomponens (

*
U ) „L” vonal menti eloszlását a 12., 13., és a 14. ábrák 

mutatják. Az axiális irányú sebességkomponens esetén csak a számítási eredmények vannak 
feltüntetve, mivel a szerzők mérési eredményt erre vonatkozólag nem publikáltak. Az említett 
sebességet az axiális átlagsebességgel dimenziótlanítottam. 
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Az eredményekből látható, hogy a turbulencia jellemzők eloszlását erősen 
befolyásolja a háló felbontása. A mérés és a számítás között a legnagyobb eltérés a 
legdurvább háló (M6) esetén adódott. A háló finomításával a numerikus hibák csökkennek, és 
az eredmények konvergálnak a parciális differenciálegyenletek egzakt megoldásához, 
valamint a méréshez. Az M1–M3 hálón számított eredmények között a fal közvetlen 
környékétől eltekintve nincs különbség, és azok jól egyeznek a méréssel. A fal mellett az 
eredmények eltérését a határréteg különböző szintű felbontása okozza. Az M1 és az M2 hálók 
esetén a viszkózus alapréteg felbontott, így a fal közeli folyamatok számítása lehetséges volt. 
Az M3 háló esetén a viszkózus alapréteg nincs felbontva, így a fal hatásának modellezése 
falfüggvénnyel történt. A dimenziótlan axiális sebességprofil esetén a megoldás felbontástól 
való függése jóval kisebb, a falközeli különbségeknek az oka megegyezik az imént említett 
okkal. 

 

      
 
 

      
 
 

      
 
 

15. ábra: Keresztmetszeti sebességeloszlás különböző hálókon számolva 
 
Mérések [14][15] és a geometriára Re=21 000 mellett végzett LES szimulációk 

alapján [45] a pálcakötegben szekunder áramlások kialakulása várható. A 15. ábra a 
különböző hálókon számított keresztmetszeti sebességeloszlást mutatja. Látható, hogy az M5 

M1 M2 

M3 M4 

M5 M6 
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és az M6 hálók felbontása nem elégséges a szekunder áramlások helyes jellegének 
visszaadására, míg az M1–M4 hálók visszaadják a szekunder örvények struktúráját. A mérési 
eredmények alapján vártaknak megfelelően a szubcsatornában hat szekunder örvény alakul ki, 
amelyek párban szimmetrikusak. Meg kell említeni, hogy az M2 háló esetén ( 5≈+

átly ) a fal 
mellett a sebességvektorok az áramlási tér belseje felé mutatnak, ami fizikailag helytelen. A 
probléma a viszkózus alapréteg részletesebb felbontása ( 1≈+

átly ), illetve csak a logaritmikus 
régió felbontása esetén ( 20≈+

átly ) nem jelentkezett, így feltételezhető, hogy azt az 
automatikus falfüggvényhez nem illeszkedő fali cellaméret okozta. 

A vizsgálatok alapján kijelenthető, hogy az M1 és az M3 háló alkalmas a turbulens 
feszültségek nagypontosságú reprodukálására, és a szubcsatornában kialakuló szekunder 
áramlás számítására. Összefoglalva elmondható, hogy a hűtőközeg-keveredés 
nagypontosságú számításához az ismertetett hálóstruktúra esetén a prizmatikus cellák 
élhosszának kisebbnek kell lennie, mint a P-D/18 kifejezés értéke, és a fali cellák méretére az 

1≈+
átly  vagy 20≈+

átly  kritériumot célszerű tartani automatikus falfüggvény alkalmazása 
esetén. 

A további vizsgálatokhoz az M3 hálót választottam, mivel a viszkózus alaprétegben 
kialakuló folyamatok vizsgálata nem volt célom, és az M1 háló finom fali felbontásával 
bonyolult geometriák hálózása (pl. távtartórács) a nagy elemszám, a hálógenerálási problémák 
miatt nem kivitelezhető. 

 

5.3. Turbulenciamodell-választás hatása 
 
A pálcakötegen kialakuló hűtőközeg-keveredés pontos számításához fontos megfelelő 

turbulenciamodellt választani. A különböző turbulenciamodellek alkalmazhatóságának 
vizsgálatára számításokat végeztem SST, SSG Reynolds-feszültség és BSL Reynolds-
feszültség modellekkel. Az SST modell a kétegyenletes örvényviszkozitás modellek közé 
tartozik, így a Reynolds-feszültségeket a Boussinesq-hipotézissel (8) számítottam. Az SSG és 
a BSL Reynolds-feszültség modellek, így a turbulens feszültségek az azokra felírt 
transzportegyenletek megoldásaként adódtak. 

A 16., 17. és a 18. ábrák a mért és az említett modellekkel számított dimenziótlan 
Reynolds-feszültségek, turbulens kinetikus energia és axiális irányú sebességkomponens „L” 
vonal menti eloszlását mutatják. A diagramokon megadtam a mérési bizonytalanságot, amely 
±3% a normál-, ±5% a nyírófeszültség és ±4% a turbulens kinetikus energia esetén. A 
turbulens nyírófeszültségek a fal közeli régiótól eltekintve nem különböznek, annak eloszlását 
valamennyi modell jól visszaadta. A BSL Reynolds feszültség modellel számított és a mért 
értékek maximális eltérése 7%, az eltérések abszolút értékeinek átlaga pedig 4%. A 
különbségek megállapításánál nem vettem figyelembe az utolsó három pontot, mivel itt az 
alacsony nyírófeszültségek következtében a relatív hibák nagyobbak annak ellenére, hogy a 
méréstől való abszolút eltérések kicsik. 

A különböző modellekkel számított normál Reynolds-feszültségek eltérnek egymástól. 
Az SST modell a Reynolds-feszültségek és az alakváltozási sebességek közötti lineáris 
kapcsolat feltételezéséből adódóan (8) izotrop normál feszültségeket adott, ennek 

következtében a 
+2v' és a 

+2w'  feszültségeket túl, az 
+2u'  feszültséget pedig alulbecsülte, így 

ez a modell adta a legpontatlanabb eredményt. A Reynolds-feszültség modellek képesek 
voltak a szekunder áramlások kialakulásáért felelős normál Reynolds-feszültségek 
anizotrópiájának számítására. 
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16. ábra: Az 

+2u' és 
+2v'  Reynolds-feszültségek „L” vonal menti eloszlása különböző 

turbulenciamodellekkel számolva 
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17. ábra: A 

+2w' és 
+

u'v'  Reynolds-feszültségek „L” vonal menti eloszlása különböző 
turbulenciamodellekkel számolva 
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18. ábra: A dimenziótlan turbulens kinetikus energia és axiális irányú sebességkomponens 

„L” vonal menti eloszlása különböző turbulenciamodellekkel számolva 
 

A mérési eredményekkel összehasonlítva elmondható, hogy az SSG Reynolds-
feszültség modell pontatlanabb becslést adott, mint a BSL Reynolds-feszültség modell. A 
BSL modellel számított feszültségek jó egyezésben vannak a méréssel. A maximális eltérés 
nem haladja meg a 8%-ot, az eltérések abszolút értékeinek átlaga pedig 3% az axiális, 4% a 
radiális és 5% a kerületi komponens esetén. A két említett modell között lényegi különbség a 
redisztribúció számításában és az egyenletrendszer lezárásában van. Az SSG modellben a 
redisztribúció számítása nemlineáris (19), míg a BSL modellben lineáris módon történik (21), 
tehát ebből a szempontból az SSG modell elméletileg jobb. A BSL modell 
egyenletrendszerének lezárása a turbulens frekvenciára (ω) felírt egyenlettel történik, amely a 
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fal közeli folyamatok pontosabb számítását eredményezi a disszipációra (ε) felírt egyenlettel 
történő lezáráshoz képest [64], azaz ebből a szempontból viszont a BSL modell a jobb. A 
vizsgált probléma esetén az ω-egyenlettel történő lezárásból adódó előnyök érvényesültek a 
redisztribúció lineáris modellezéséből származó esetleges hiányosságokkal szemben, ennek 
köszönhető, hogy a BSL modell pontosabb becslést adott a normál Reynolds-feszültségekre. 

A dimenziótlan turbulens kinetikus energia eloszlásai kevésbé különböznek 
egymástól, de a BSL Reynolds-feszültség modell kissé pontosabb eredményt szolgáltatott, 
mint a többi modell. Ebben az esetben a méréstől való eltérés maximuma 10%, az eltérések 
abszolút értékeinek átlaga pedig 5%. A dimenziótlan axiális sebességek csak kissé térnek el, 
aminek az oka, hogy a nyíró Reynolds-feszültséget – amely felelős az axiális irányú impulzus 
falra merőleges transzportjáért – mindegyik modell gyakorlatilag azonos pontossággal 
számította. Összefoglalva elmondható, hogy a BSL Reynolds-feszültség modellel számított 
Reynolds-feszültség és turbulens kinetikus energia értékek a mérés hibatartományán belül 
vannak, vagy annak határához közel helyezkednek el, tehát a modellel számított eredmények 
elfogadhatóak. 

A pálcák felületéről történő hőelvonásban és a pálcák fali hőmérsékletének 
egyenletesebbé tételében a szekunder áramlásoknak fontos szerepük van [16], így érdekes 
kérdés, hogy a különböző modellek milyen becslést adnak azok nagyságára vonatkozóan. Az 
SST modell – hasonlóan a k-ε modellhez [44] – nem volt képes a szekunder áramlások 
visszaadására, mivel az azok kialakításáért felelős normál feszültségek anizotrópiáját nem 
tudta számolni. A két különböző Reynolds-feszültség modellel számított keresztmetszeti 
áramképet a 19. ábra mutatja. A két sebességmező jellegre megegyezik. A szekunder örvények 
keresztmetszeti átlagsebessége az axiális irányú átlagsebesség 0,16 százaléka (1,34 mm/s) 
BSL Reynolds-feszültség modellel számolva, és 0,06 százaléka (0,52 mm/s) SSG modellel 
számolva. Trupp és Azad becslése alapján az említett viszony kisebb, mint 0,5%, Vonka 
P/D=1,3 viszonyú háromszögrácsra, közel azonos Reynolds-szám mellett végzett mérései 
szerint pedig körülbelül 0,1% [15], tehát a mérések és a számításaim eredménye között nincs 
ellentmondás. 

 

       
 

19. ábra: Keresztmetszeti sebességeloszlás a BSL és az SSG Reynolds-feszültség 
turbulenciamodellekkel számolva 

 
Az elvégzett vizsgálatok rámutattak, hogy a RANS módszer a BSL Reynolds-

feszültség modell alkalmazása mellett képes a P/D=1,35 viszonnyal rendelkező 
háromszögrácsba rendezett pálcakötegben – így a VVER-440 pálcakötegben – a szekunder 
áramlások és a turbulens feszültségek megfelelő pontosságú számítására. 

Meg kell említeni, hogy a P/D viszony csökkenésével intenzívvé válik a 
szubcsatornák közötti instacionárius áramlási pulzáció, amelyet a „csatornafal” két oldalán 
periodikusan elúszó nagyméretű örvények okoznak. Szűk rácsok esetén (P/D<1,15) az 
áramlási pulzáció intenzív, a turbulencia pedig meglehetősen anizotrop [17], így az általam 
vizsgált esettől eltérően a RANS számítás még Reynolds-feszültség modellek alkalmazása 
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esetén sem ad elfogadható pontosságú becslést a turbulens feszültségekre [29]. Mérési 
adatokkal történő összehasonlítás alapján, szűk rácsok esetén az elfogadható pontosságú 
eredmények eléréséhez a pulzációt okozó legnagyobb méretű örvényeket fel kell bontani, 
azaz LES, SAS vagy URANS szimulációt szükséges végezni [32][33]. 
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6. Távtartórács termohidraulikai hatásának vizsgálata 
 
A távtartórács termohidraulikai folyamatokra gyakorolt hatásának ismerete érdekes 

kérdés a fűtőelem-kazetták tervezése, a reaktor üzemeltetése és az atomerőművi gyakorlatban 
a pálcakötegek számítására alkalmazott szubcsatonakódok fejlesztése szempontjából. A 
VVER-440 távtartórács hűtőközeg sebesség, hőmérséklet eloszlására és a szubcsatornák 
közötti keveredésre gyakorolt hatásának tanulmányozására részletes CFD számításokat 
végeztem a pálcaköteg egy szakaszára. 

 

6.1. Pálcakötegrész modellek 
 
A VVER-440 kazetta távtartórácsának termohidraulikai folyamatokra gyakorolt 

hatásának részletes vizsgálata céljából távtartórács nélküli („A” modell) és távtartórácsot 
magába foglaló („B” modell) részmodelleket fejlesztettem (20. ábra). Az egy távtartórács 
osztásnyi hosszú (250 mm) modellek magukba foglalják a pálcaköteg három egész és három 
harmad pálcáját. A pálcák külső átmérője 9,1 mm, osztásuk 12,3 mm. A „B” modellben lévő 
távtartórács-rész magassága 10 mm, vastagsága 0,25–0,5 mm a VVER-440 kazetta 
távtartórácsának megfelelően. A részrácsot úgy vágtam ki a teljes távtartórácsból, hogy az 
szimmetrikus legyen a modell oldalsó peremeire. A rács alakját kissé egyszerűsítettem a jobb 
hálózhatóság biztosítása céljából. 

 
 

             
 
 

20. ábra: A pálcakötegrész geometriai modelljei és a peremfeltételek 
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Mivel a szubcsatorna modell (5. fejezet) és az „A” modell ugyanazt a szabad 
pálcaköteg geometriát írja le, és mindkét modellel nagy Reynolds-számú (Re=59 880, illetve 
230 000), kialakult turbulens áramlást tanulmányoztam, így a szubcsatorna számításoknál 
végzett érzékenységvizsgálatok és validáció eredménye érvényes az „A” modellre is. A „B” 
modell validálására alkalmas mérési eredmény nem állt rendelkezésemre. A tapasztalatok azt 
mutatják, hogy a RANS módszer és a szubcsatorna vizsgálatoknál elfogadott hálósűrűséghez 
hasonló hálósűrűség alkalmazása mellett a nyomásesés 2–4% pontossággal számítható [37], 
és a keresztmetszeti áramlások jellege jól visszakapható [75][76]. A fentiekből következően 
mindkét modellt a szubcsatorna számításoknál meghatározott irányelvek alapján fejlesztettem. 
A fal mellett hexaéder, a belső régióban pedig prizma cellákat használtam (21. ábra). A prizma 
cellák alapjának maximális élhossza megegyezik az M3 szubcsatorna hálónál használt prizma 
elemekével (0,18 mm). A „B” modellben a távtartórács alján és tetején az áramlás jobb 
felbontása érdekében kisebb élhosszúságú cellákat (<0,05 mm) alkalmaztam. Az üzemi 
állapotban a nagyobb Reynolds-szám miatt a viszkózus alapréteg vékonyabb, így a megfelelő 
felbontás biztosítása érdekében a fal mellett finomabb hálót fejlesztettem. A fal mellett négy 
hexaéderes réteget alakítottam ki, és a fali cellák vastagságát csökkentettem ( 34=+

átly ). Az 
„A” modell esetén az axiális hálórétegek magassága egységesen 2 mm. 

 

  
 
 

“A” modell “B” modell 
 

21. ábra: A pálcaköteg modellek hálója a kilépősíkon 
 
A „B” modellben a távtartórács közelében csökkentettem a rétegek magasságát. A 

rácstól távolodva a rétegek magassága fokozatosan megy át a 2 milliméteres magasságba. Az 
„A” modell körülbelül 4 millió, a „B” pedig 6,2 millió elemet tartalmaz. 

Mindkét modellel számítást végeztem a VVER-440 reaktorra jellemző üzemi 
feltételek mellett (20. ábra). A modellek alsó síkjára belépés peremfeltételt írtam elő, és 
kialakult áramlásban érvényes sebességkomponens- (22. ábra), Reynolds-feszültség, 
disszipáció-eloszlásokat és 265 °C belépő hőmérsékletet adtam meg (ez utóbbi megegyezik a 
kazettákba belépő hűtőközeg hőmérsékletével). Az eloszlásmezőket az „A” modellel 
megegyező felépítésű és hálózású, 6 mm hosszú részmodellel izoterm számítással határoztam 
meg. A részmodell alsó és felső határoló síkját periodikus interface-szel kapcsoltam össze. Az 
axiális irányú impulzusforrás nagyságát úgy adtam meg, hogy az üzemivel megegyező 
Reynolds-számú (~230 000) áramlás alakuljon ki. A hűtőközeg (víz) anyagjellemzőit a 
250 mm hosszú modell belépő hőmérsékletére (265 °C), és a reaktorban érvényes 
átlagnyomásra (123 bar) vonatkoztattam. 

A modellek felső felületére kilépés peremfeltételt írtam elő, és 0 Pa átlagnyomást 
adtam meg. A referencianyomás értékére 123 bar-t írtam elő. A pálcák falát csúszásmentes 
falként kezeltem, és 840 kW/m2 állandó nagyságú hőfluxust írtam elő a felületükön, ami egy 
átlagosnál jobban terhelt pálcaszakaszra érvényes. 
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22. ábra: Az „A” és a „B” modellek axiális irányú sebességkomponens és keresztmetszeti 
sebesség eloszlása a belépésnél 

 
A pálcateljesítmények eltérésének és a hőfluxus-eloszlás egyenlőtlenségének a hatását 

ebben a vizsgálatban nem tanulmányoztam, mivel egyedüli célom a távtartórács hűtőközeg-
keveredésre gyakorolt hatásának a vizsgálata volt. A távtartórács felületét adiabatikus 
csúszásmentes falként kezeltem. A benne lezajló hővezetést elhanyagoltam, mivel a rács és a 
pálcák közötti kontaktfelület kicsi és a rács fala meglehetősen vékony. A modellek oldalsó 
határoló felületeit szimmetriaperemként kezeltem. A szimmetriaperem alkalmazása 
elfogadható közelítés ebben az esetben, mivel a geometriabeli, peremfeltételbeli szimmetria 
teljesül, és a vizsgálatokhoz RANS módszert alkalmaztam. A számítások során figyelembe 
vettem a hűtőközeg hőmérsékletfüggését a CFX kódba beépített IAPWS-IF97 víz-gőz 
függvény segítségével. A szubcsatornára végzett érzékenységvizsgálatok alapján a BSL 
Reynolds-feszültség modellt választottam a turbulencia modellezésére. Mivel mindkét 
áramlás erősen turbulens, így a kisebb Reynolds-szám mellett végzett turbulenciamodell-
vizsgálat eredménye érvényes a nagyobb Reynolds-számú áramlásra is. A számítások során 
automatikus falkezelést használtam. A konvektív tagok térbeli diszkretizálásához másodrendű 
pontosságú high resolution sémát alkalmaztam. A számításokat az egyenletek RMS 
rezidumainak 10-5 és maximális mérlegbeli hibáinak 0,01% alá csökkenéséig futtattam. A 
számításokhoz négy INTEL XEON 2000-3000 MHz processzor használata mellett az „A” 
modell esetén körülbelül 20, míg a „B” modell esetén 36 órányi gépidőre volt szükség. 

 

6.2. Távtartórács termohidraulikai folyamatokra gyakorolt hatása 
 
Az „A” és a „B” modellel számított axiális irányú kilépő sebességkomponens 

eloszlását a 23. ábra mutatja. Megfigyelhető, hogy a sebesség lokális maximumai a 
szubcsatornák közepén alakulnak ki, míg a pálcák közötti résben lassabban áramlik a 
hűtőközeg. A pálcák fala felé haladva a sebesség gyorsan csökken. Az „A” modellben a 
sebességeloszlás minden szubcsatornában azonos, míg a „B” modell esetén a távtartórács-
résztől függően különbségek vannak a szubcsatornák sebességeloszlásai között. A távtartórács 
hatszög alakú részeit magába foglaló csatornákban a sebesség „csúcsosabb” és nagyobb 
értéket vesz fel, mint a távtartórács „Mercedes jel” alakú részeit magába foglaló csatornákban. 
A 24. ábra az L1 és az L2 vonalak mentén, különböző szinteken (Z1=188 mm és Z2=250 mm) 
mutatja a sebességprofilokat. Az „A” modell esetén azonos vonal mentén, különböző 
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magasságban levő sebességprofilok között nincs lényegi különbség. A belépéshez viszonyított 
kis sebességnövekedés a hűtőközeg felmelegedése miatti sűrűségcsökkenésnek köszönhető. A 
„B” modell esetén jól megfigyelhető a távtartórács hatása. Látható, hogy az L1 vonal mentén 
a rács hatására lecsökken a sebesség, majd attól távolodva a sebességprofil fokozatosan 
megközelíti a szabad pálcakötegben kialakuló profilt. Az L2 vonal menti profil a Z1 szinten a 
rács hatszög alakú része felett a csúcsosabb, míg a „Mercedes jel” alakú rész felett 
egyenletesebb a rács nélküli modellel számítotthoz képest. Távolodva a rácstól a 
sebességprofil tart a szabad pálcakötegben kialakulóhoz, azonban a kilépésnél még jól 
megfigyelhető a rács hatása, tehát a redisztribúció nem fejeződik be. 

 

   
 
 

23. ábra: Axiális irányú sebességkomponens eloszlása a kilépésnél 
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24. ábra: Sebességprofilok különböző szinteken 
 
A távtartórács nélküli modellben a kilépésénél kialakuló keresztmetszeti 

sebességeloszlást a 25. ábra mutatja. A szubcsatorna vizsgálatoknál tapasztaltaknak 
megfelelően minden elemi csatornában hat szekunder örvény alakul ki, amelyek struktúrája 
azonos. A szekunder örvények szimmetrikusak a szubcsatornák képzeletbeli falára, így nem 
okoznak konvektív keveredést közöttük. A szekunder áramlás struktúrája és átlagos sebessége 
a köteg hossza mentén nem változik, annak nagysága körülbelül az axiális irányú 
átlagsebesség 0,14 százalékával egyenlő. A másodlagos áramlások nagysága és struktúrája 
megegyezik a belépő áramláséval, amely izoterm számítással lett meghatározva, így 
megállapítható, hogy a szimmetrikus pálcateljesítmény-eloszlásnak nincs hatása a szekunder 
áramképre. 

„A” modell „B” modell 
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25. ábra: Keresztmetszeti sebességeloszlás a kilépésnél („A” modell) 
 

 
 

26. ábra: Keresztmetszeti sebességeloszlás Z1=188 mm szinten („B” modell) 
 

 
 

27. ábra: Keresztmetszeti sebességeloszlás a kilépésnél („B” modell) 
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A 26. és a 27. ábrák a keresztmetszeti sebességeloszlást mutatják a „B” modell esetén 
a Z1=188 milliméteren felvett síkon és a kilépősíkon. Az előző esethez hasonlóan szekunder 
áramlások alakulnak ki, azonban azok jellege eltérő a távtartórács nélküli esethez képest. A 
rács hatása következtében az örvények struktúrája nem azonos a szubcsatornákban, és azok 
nem szimmetrikusak a szubcsatornák képzeletbeli falára. A szekunder örvények metszik a 
szubcsatornák falát, így a szomszédos csatornák között a turbulens mellett konvektív 
keveredés is kialakul. A rács mögött, a fő áramlás irányában a zavaró hatás csökken, és az 
áramlás tart a szabad pálcakötegben kialakuló áramlás struktúrája felé, így csökken a 
szomszédos szubcsatornák közötti konvektív keveredés mértéke. A kilépésnél azonban még 
megfigyelhető a csatornák közötti konvektív transzport. 

A távtartórács szubcsatornák közötti konvektív és turbulens keveredésre gyakorolt 
hatásának részletesebb vizsgálata céljából a „B” modellt meghosszabbítottam a következő 
rács aljáig (a rácsok osztása 250 mm, így ez egy 120 milliméterrel hosszabb modellt jelent). 
Két szubcsatorna közötti konvektív keveredést a közöttük lévő képzeletbeli falra merőleges 
időátlagolt sebesség ( ⊥V ) felhasználásával definiált effektív sebesség segítségével 
jellemeztem (52). Az effektív érték használatára azért volt szükség, mert a képzeletbeli 
falakon a felületi normálissal megegyező és vele ellentétes irányban is történik átáramlás. 
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A 28. ábra a szubcsatornák falán (B1–B9) konvektív úton átkeveredő közeg effektív 
sebességét mutatja a pálcaköteg hossza mentén. A különböző csatornák falai mentén számított 
effektív sebességek hosszmenti változása között nincs szignifikáns eltérés, mivel a modell 
szimmetrikus. Látható, hogy a belépésnél gyakorlatilag nincs konvektív keveredés a 
szubcsatornák között, az áramlás megegyezik a távtartórács nélküli kötegben kialakulóval. A 
távtartórács felé haladva a keveredés csekély mértékben növekszik, majd közvetlenül a rács 
előtt annak hatására hírtelen megnő (~37 mm/s). A rácson történő átáramlást követően 
fokozódik a csatornák közötti konvektív hűtőközeg-keveredés (~50 mm/s), majd a rács 
mögött azonnal visszaesik az effektív sebesség egy jóval alacsonyabb értékre (~7 mm/s). 
Tovább haladva az áramlás irányában az átkeveredés mértéke kissé növekszik egy lokális 
maximumig (~12 mm/s), majd csökken és ezt követően egy közel állandó értékre áll be (3-
4 mm/s). A fent ismertetett folyamat oka, hogy a távtartórács teljesen átalakítja a 
keresztmetszeti áramképet, majd távolodva tőle a szekunder örvények újból kifejlődnek. A 
folyamat a következő rácsnál megismétlődik, de ez a jelen számításoknál nem látható, mivel 
egyetlen távtartórács hatását vizsgáltam. Megállapítható, hogy a távtartórács áramlási 
irányban kb. 70 mm távolságig okoz számottevő konvektív keveredést (>5 mm/s) a 
szubcsatornák között. Két távtartórács közötti távolság (250 mm) fennmaradó részén – 
eltekintve a második rács előtti kb. 6-7 mm magas zónától – a szubcsatornák közötti 
konvektív keveredés minimális, és inkább a szabad pálcakötegre jellemző szekunder áramkép 
dominál. 

Turbulens áramlás esetén a pálcaköteg szubcsatornái között jelentős turbulens 
keveredés alakul ki. A turbulens keveredés mértéke a csatorna falára merőleges 
fluktuációkomponens RMS (Root-Mean-Square) értékével ( RMSv ,'⊥ ) jellemezhető. Az RMS 
érték a falra merőleges irányú normál Reynolds-feszültségből számítható [59], amely jelen 
esetben a Reynolds-feszültség komponensekből közvetlenül meghatározható. A turbulens 
keveredést az említett mennyiség szubcsatorna fali átlagával jellemeztem (53). 
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A szubcsatornák falán keresztül történő turbulens keveredés effektív sebességét a 29. 
ábra mutatja a pálcaköteg hossza mentén. Látható, hogy szabad pálcakötegben a konvektív 
keveredéstől eltérően jelentős turbulens keveredés alakul ki a szomszédos szubcsatornák 
között. A keveredés mértéke gyakorlatilag nem változik a köteg hossza mentén, annak átlagos 
sebessége 145 mm/s. A „B” modell esetén a távtartórács hatására jelentősen megnő 
(240 mm/s), majd távolodva a rácstól gyorsan csökken a turbulens átkeveredés mértéke. A 
rácstól körülbelül 50 mm távolságra éri el az effektív sebesség a szabad pálcakötegre jellemző 
értéket, majd további kisebb csökkenés után az említett értékhez konvergál. A következő 
rácsnál már nem tapasztalható az előző rács szubcsatornák közötti turbulens keveredésre 
gyakorolt hatása. Távtartórácsot magába foglaló pálcaköteg szubcsatornái közötti konvektív 
és turbulens keveredés mértékét összehasonlítva elmondható, hogy a turbulens keveredés 
jóval intenzívebb. 

 
 

28. ábra: A szubcsatornák képzeletbeli falain keresztül történő konvektív keveredés effektív 
sebessége a pálcaköteg hossza mentén („A” modell: A1–A9, „B” modell B1–B9) 
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29. ábra: A szubcsatornák képzeletbeli falain keresztül történő turbulens keveredés effektív 
sebessége a pálcaköteg hossza mentén („A” modell: A1–A9, „B” modell B1–B9) 
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Meg kell jegyezni, hogy a keveredés mértékének fokozására számos kazettatípus 
távtartórácsát keverőelemekkel látják el. A keverőelemek hatására jóval erősebb keveredés 
alakul ki [20][36], mint a „sík” geometriával rendelkező VVER-440 rács esetén. A 
szubcsatornák közötti intenzívebb keveredés csökkenti a kazettán belüli hőmérsékleti 
egyenlőtlenségeket – azaz csökkennek a szubcsatornák kilépő hőmérsékletei közötti 
különbségek –, aminek eredményeként csökken a pálcák fali és a pasztillák hőmérséklete. 

A 30. ábra a hőmérséklet-eloszlást mutatja a kilépésnél. A szubcsatornák 
középpontjában a hőmérséklet alacsonyabb, mint a pálcák közötti résben, ami a pálcáktól való 
távolsággal és az axiális sebességeloszlással magyarázható. Az „A” modell esetén – a 
sebességeloszláshoz hasonlóan – valamennyi szubcsatornában ugyanolyan hőmérsékletkép 
alakul ki. A csatornák tömegáram szerint súlyozott kilépő átlaghőmérséklete 272,4 °C. 
Látszólag ugyanez a helyzet a távtartóráccsal rendelkező pálcaköteg esetén, azonban a 
csatornák kilépő átlaghőmérsékletei nem egyenlők. A rács hatszög alakú részét magába 
foglaló csatornák tömegáram szerint súlyozott kilépő átlaghőmérséklete 272,2 °C (I. típusú 
csatorna), míg a „Mercedes jel” alakú részt magába foglaló csatornák esetén ez a hőmérséklet 
272,6 °C (II. típusú csatorna). A kilépő hőmérsékletek eltérését a két csatorna tömegáramának 
a különbsége okozza: a távtartórács mögött azonos szintet vizsgálva az I. típusú csatornában 
nagyobb a hűtőközeg tömegárama, mint a II. típusúban. Az eredményekből látható, hogy a 
hűtőközeg-keveredési folyamatok pontos számítása érdekében a távtartórácsok megfelelő 
modellezésére van szükség. A két modellel számított azonos vonal menti hőmérsékletprofilok 
nem különböznek lényegileg (31. ábra). A profilok áramlási irányban történő eltolódását a 
hűtőközeg felmelegedése okozza. 

 

   
 

30. ábra: Hőmérséklet-eloszlás a kilépésnél 
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31. ábra: Hőmérsékletprofilok különböző szinteken levő vonalak mentén 

I. csatorna 

II. csatorna 
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7. Aktív pálcakötegben lezajló termohidraulikai folyamatok 
 
A nyomottvizes atomerőművek normál üzeme során a kazettában áramló hűtőközeg 

térfogati forrása nem megengedett, azaz a szubcsatornák maximális kilépő hőmérséklete nem 
érheti el az üzemi reaktornyomáshoz tartozó telítési hőmérsékletet. A térfogati forrás 
elkerülésére a paksi atomerőműben biztonsági tartalék figyelembevételével korlát van előírva 
a szubcsatornák maximális kilépő hőmérsékletére, ami névleges üzemi nyomáson:  
Tmax,l=Ts-Tt=326-7,5=318,5 °C [4]. A hőmérsékleti korlát teljesülését a kampányt megelőzően 
elemzésekkel kell alátámasztani, és az üzem során folyamatosan monitorozni kell a 
korlátozott jellemző értékét. A jelenlegi atomerőművi gyakorlatban a kazettaforgalmakból és 
a neutronfizikai számításokkal meghatározott hőteljesítmény-eloszlásból kiindulva 
szubcsatornakódokkal határozzák meg a szubcsatornák kilépő hőmérsékletét. A 
szubcsatornakódokban a pálcaköteg keresztmetszetét elemi csatornákra bontják fel, a 
csatornákat axiálisan nódusokra osztják, és ezekre oldják meg az anyag-, impulzus- és 
energia-megmaradási egyenleteket. A paksi atomerőműben alkalmazott COBRA 
szubcsatornakódban a VVER-440 kazetta aktív pálcakötegének keresztmetszete 258 elemi 
csatornára, a csatornák pedig 10–20 axiális nódusra vannak felosztva, tehát a teljes kazetta a 
szubcsatornakód számításokban 2580–5160 cellára van felbontva [7][77]. A nagyléptékű 
diszkretizáció és a nem minden esetben elegendően pontos közelítések (hőátadási-korrelációk, 
ellenállás-tényezők, turbulens keveredési tényezők) miatt szükség van a szubcsatornakódok 
mérési vagy nagyobb pontosságú számítási eredményekkel történő ellenőrzésére. 

A paksi atomerőműben a gazdaságosabb üzemanyag-felhasználás elérése érdekében 
magasabb dúsítású, kiégő mérget – gadolíniumot – tartalmazó kazettákat (továbbiakban Gd 
kazetták) vezetnek be a közeljövőben. A Gd kazetták pálcateljesítmény-eloszlása eltér a 
jelenleg alkalmazott kazettákétól, így a bennük kialakuló hőmérséklet-eloszlás is különbözik. 
A Gd kazetták pálcakötegéből kilépő hűtőközeg hőmérséklet-eloszlásának számítása, a 
COBRA modell által számított maximális szubcsatorna kilépő hőmérséklet ellenőrzése és a 
kazettafej modell számára szükséges belépő peremfeltételek előállítása céljából CFD modellt 
fejlesztettem a VVER-440 kazetta aktív pálcakötegére. A modellt a Kurcsatov Intézetben 
végzett mérések eredményei alapján validáltam. 

 

7.1. Aktív pálcaköteg modell validálása 
7.1.1. Az orosz mérőberendezésen vizsgált kazetta pálcakötegének modellje 

 
Validáció céljából megépítettem az oroszországi Kurcsatov Intézetben végzett 

mérések során vizsgált kazetta pálcakötegének (lásd 3.2. fejezet) a modelljét. A modell a 
köteg 2420 mm hosszú fűtött és körülbelül 100 mm hosszú fűtetlen felső részének 
hatvanfokos szegmensét írja le (32. ábra). A modell magába foglalja a 24 pálcának, a 11 
távtartórácsnak, a központi csőnek és a kazetta palástjának a hatvanfokos szegmensbe eső 
részét. A távtartórácsok az orosz kísérletnek megfelelően felváltva 60 fokkal el vannak 
forgatva a modellben. A geometria méretei megfelelnek a makett kazetta geometriai 
méreteinek. A háromszögrácsba rendezett pálcák átmérője 9,1 mm, a pálcák rácsosztása 
12,3 mm, a kazetta belső kulcsmérete 142,2 mm. 

A geometriát a hálózás egyszerűsítése végett modulokból építettem fel. A fűtött 
pálcaszakasz 8 darab 250 mm hosszú köz- és két darab 210 mm hosszú végmodulból áll. A 
felső fűtetlen rész egy darab 94,5 mm hosszú modulból áll. A részmodelleket interface-szel 
kapcsoltam össze, amely a két háló érintkezési felületein levő nódusok között interpolálja az 
eredményeket. 
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32. ábra: A VVER-440 kazetta CFD modellje 
 

Közmodul Végmodul
Modul hossza [mm] 250 210 94,5 2 514,5
Nódusok száma 468 101 422 061 303 314 4 892 244
Cellák száma 891 708 831 572 677 183 9 473 991
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2. táblázat: A validáció során alkalmazott modell hálómoduljainak fő paraméterei 
 
A modulokat strukturálatlan tetraéderes és prizmatikus háló kombinációjával írtam le 

(32. ábra). A távtartórács környékén a bonyolult geometria miatt tetraéderes hálót 
alkalmaztam, a tetraéderes tartomány fölött és alatt pedig kihúzott prizmatikus hálót 
használtam, amelyet a tetraéderes háló peremén lévő sík elemek kihúzásával hoztam létre. A 
távtartórács környékén alkalmazott cellák maximális élhossza 1 mm. A távtartórács, a palást, 
a központi cső és a pálcák falán 3 rétegből álló határréteghálót generáltam (32. ábra) a fal 
mellett kialakuló, a falra merőleges irányú nagy gradiensek miatt. A határrétegháló fal 
melletti cellájának magassága 0,053 mm, a teljes vastagsága 0,25 mm, növekedési faktora 
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(két szomszédos rétegben lévő elemek magasságának a hányadosa) pedig 1,5. A fali cellákra 
jellemző dimenziótlan faltávolság átlagos értéke 44 ( +

átly ). A tetraéderes zóna a távtartórács 
alatt 2,5 milliméterrel kezdődik és afölött 2,5 milliméterrel ér véget. Ezen a két határon az 
első prizmarétegek magassága 1 mm. Az 1 milliméteres réteget követően három rétegen 
keresztül növekszik a cellák magassága, majd elérik a hozzávetőlegesen 5 millimétert, amely 
az összes többi kihúzott prizmarétegre érvényes magasság. Az azonos magasságú rétegek 
száma természetesen a modul hosszától függően változik, de magasságuk mindegyik esetben 
körülbelül 5 mm. A különböző modulok hálójellemzőit a 2. táblázatban foglaltam össze. A 
teljes modell körülbelül 9,5 millió elemet és 4,9 millió nódust tartalmaz. Az 5. fejezetben 
ismertetett szubcsatorna hálóvizsgálatok tanúsága szerint a szekunder áramlások és a 
Reynolds-feszültségek nagypontosságú számításához 0,18 mm élhosszúságú prizmaelemek 
alkalmazására lenne szükség (M3 háló) a jelenleg alkalmazott 1 mm élhosszúságú elemek 
helyett. Azonban a pálcaköteg hatvanfokos szegmensének ilyen nagyfelbontású hálóval 
történő leírása közel 300 millió cellát tartalmazó modellt eredményezett volna. A 
rendelkezésemre álló számítógépi kapacitás mellett egy ilyen nagy részletességű modell 
megépítése és azzal számítások elvégzése megoldhatatlan feladat lett volna, így durvább 
diszkretizáció alkalmazására kényszerültem. A számítások célparamétereit illetően 
(hőmérséklet-eloszlás a pálcaköteg kilépésénél) részletes mérési eredmények álltak 
rendelkezésre, így ellenőrizhető volt az alkalmazott térbeli diszkretizáció azok 
meghatározására vonatkozó megfelelősége. 

 
Nyomás a pálcaköteg végénél [bar] 94,3
Hűtőközeg belépő hőmérséklete [°C] 237,4
Hűtőközeg teljes tömegárama [t/h] 57,82

Hűtőközeg tömegfluxusa a pálcakötegben [kg/m2/s] 1755
By-pass tömegáram [t/h] 0
Pálcák összteljesítménye [kW] 1244,6
1. pálcacsoport összteljesítménye [kW] 588,2
2. pálcacsoport összteljesítménye [kW] 380,5
3. pálcacsoport összteljesítménye [kW] 275,9
Központi csőből kilépő közeg hőmérséklete [°C] 244,4  

 
3. táblázat: A kiválasztott mérés peremfeltételei; adatok a [25] forrásból 

 

[kW]  
 

33. ábra: Pálcateljesítmény-eloszlás a validáció céljára kiválasztott mérés során; adatok a [25] 
forrásból 
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A Kurcsatov Intézetben különböző pálcateljesítmény-eloszlás, hűtőközeg tömegáram 
és hűtőközeg belépő hőmérséklet mellett végeztek méréseket. A pálcaköteg modell 
ellenőrzésére olyan mérést választottam, amely esetén az említett jellemzők a lehetőségekhez 
képest minél közelebb állnak a valós blokki értékekhez. Az említett feltételek 
figyelembevételével a második orosz mérési sorozat 35. jelű mérését [25] választottam 
validáció céljára. A mérés fő jellemzőit a 3. táblázatban foglaltam össze. Megjegyzem, hogy 
validációs számítások további két orosz mérésre is történtek, de azok eredményeit terjedelmi 
okokból nem közlöm részletesen. 

A kiválasztott mérés esetén a kazetta mind a hat darab hatvanfokos szegmensére 
stacionárius számításokat végeztem. A számítások során alkalmazott peremfeltételeket a 32. 
ábra mutatja. A modell alsó határoló felületén inlet feltételt írtam elő a hatvanfokos 
szegmensre érvényes tömegárammal (2,677 kg/s) és belépő hőmérséklettel (237,4 °C). A 
turbulencia jellemzőkre vonatkozóan nem történtek mérések, így a megadott jellemzők értéke 
feltételezésen alapszik. A belépésnél erősen turbulens áramlást tételeztem fel, a közeg 
turbulenciafokát – izotrop turbulencia közelítés mellett – 10 százaléknak, viszkozitás arányát 
100-nak adtam meg. A belépő közeg turbulencia paramétereire végzett 
érzékenységvizsgálatok szerint meglehetősen eltérő turbulenciafok és viszkozitás arány 
mellett (Tu=5%, R=10) ugyanaz a kilépő hőmérséklet-eloszlás adódik, tehát a célparaméterek 
nem érzékenyek az említett jellemzőkre. A modell felső határoló felületén outlet 
peremfeltételt adtam meg kilépő felületre átlagolt 0 Pa relatív nyomással. A referencianyomás 
értékére a pálcaköteg kilépésénél mért nyomást (94,3 bar) adtam meg. 

A pálcák falára a pálcák teljesítményéből (33. ábra) számított egyenletes hőfluxust és 
csúszásmentes fal peremfeltételt írtam elő. A hőfluxus értékét a pálcák teljesítményéből azok 
palástfelületével (Ap) az (54) szerint számítottam. A pálcafalak érdességére 10 mikrométert 
adtam meg az orosz mérések dokumentációja alapján [25]. 
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A szimmetriasíkokra – amelyekkel kivágtam a 60 fokos modellt a geometriából – 
szimmetria peremfeltételt definiáltam. A rácsokban kialakuló hővezetést elhanyagoltam, 
mivel azok fala meglehetősen vékony (0,25-0,5 mm), valamint a rácsok és a pálcák közötti 
érintkezési felület kicsi. A távtartórácsok, a kazettapalást és a központi cső falát adiabatikus, 
csúszásmentes falként modelleztem, a falak édességére 10 mikrométert írtam elő. A központi 
csőbe a távtartórács környékén kialakított kis bemetszéseken át történő beáramlást a központi 
cső falára megadott egyenletes felületi nyelőként modelleztem. A nyelő tömegfluxusát a 
központi csőből a kazettafejbe belépő közeg tömegáramából határoztam meg. Ez fizikailag 
azt jelenti, hogy a teljes modellezett áramlási hossz mentén a központi cső falán keresztül 
összességében annyi közeg „nyelődik el” a pálcakötegből, mint amennyi a mérések szerint a 
központi csőből a kazettafejbe belép. Az orosz mérésekből levont tapasztalatok alapján a 
központi csőből a kazettafejbe belépő közeg átlagos tömegfluxusa (Φcső) 1,28-szorosa a 
pálcakötegben kialakulónak (Φk) [25]. A pálcaköteg tömegfluxusából és a központi cső 
áramlási keresztmetszetéből (Acső) a cső tömegárama ( csőm& ) meghatározható (55). A cső 
tömegáramának és külső palástfelületének (Acső,p) segítségével a nyelő tömegfluxusát 
(Φcső,p=1,71 kg/m2/s) az (56) szerint számítottam. 

csőkcsőcsőcső AΦ,AΦm 281==&  (55) 
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A belső szubcsatornák egyenértékű átmérője alapján számított Reynolds-szám a 
vizsgált mérési esetben körülbelül 150 000, így az áramlás egyértelműen turbulens. A 
turbulencia modellezésére BSL Reynolds-feszültség modellt használtam automatikus 
falkezeléssel. A modell az érzékenységvizsgálatok és a mérési eredményekkel történő 
összehasonlítás alapján alkalmas a VVER-440 pálcakötegben kialakuló turbulencia helyes 
modellezésére (5.3. fejezet). A hűtőközeg anyagjellemzőinek hőmérsékletfüggését a CFX 
kódba épített IAPWS-IF97 víz-gőz függvény segítségével adtam meg. A gravitációs erőtér 
hatását – habár az áramlás erősen kényszerített, így a felhajtóerő szerepe csekély – figyelembe 
vettem, a térerősség vektort [0;0;-9,81] m/s2-nak adtam meg. A konvektív tagok térbeli 
diszkretizációjához high resolution sémát használtam. A számításokat stacionárius módban 
végeztem. A számítások során a kontinuitási, az impulzus- és az energiaegyenlet RMS 
rezidumaira 10-5, a tömeg-, az impulzus- és az energiamérlegekre 0,1% konvergencia 
kritériumot írtam elő. A számítások során monitoroztam a mérési pontokban a hőmérsékletet, 
így ellenőriztem az iteráció végén a hőmérséklet-eloszlás állandósult állapotát. A 
számításokhoz hatvanfokos szegmensenként hat darab INTEL XEON 2000-3000 MHz 
órajelű processzort használtam. Egy szegmens számításához körülbelül 20 órányi gépidőre 
volt szükség. 

 
7.1.2. A pálcaköteg modellel számított eredmények összehasonlítása mérési 

eredményekkel 

A mérésre a paksi atomerőmű munkatársai is végeztek számítást a COBRA 
szubcsatornakóddal [78]. A számítások fő célja a CFX és a COBRA modellek ellenőrzése 
volt, így csak az ezekkel kapcsolatos fő eredményeket mutatom be. 

A 34. ábra a CFX és a COBRA kóddal számított hőmérséklet-eloszlást mutatja a 
pálcaköteg fűtött szakaszának a végénél. Látható, hogy a két kóddal számított 
hőmérsékletmezők jellegre azonosak, és megfelelnek a pálcateljesítmény-eloszlás jellegének 
(33. ábra). Természetesen a COBRA kód szubcsatorna átlaghőmérsékleteket határoz meg, így 
az azzal számított eloszlás elkentebb, mint a CFD modellel számított eredmény, ahol egy 
csatorna keresztmetszete körülbelül 130 elemmel van felbontva. 

 

    
 
 

34. ábra: Hőmérséklet-eloszlás a pálcaköteg fűtött szakaszának a végénél 
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35. ábra: Hőmérséklet-felület a pálcaköteg végénél 
 

A 35. ábra a hőmérséklet-felületet mutatja a pálcaköteg végénél, tehát azon a szinten, 
ahol az orosz mérések történtek. Látható, hogy a köteg teljes hossza mentén adiabatikus 
falként kezelt felületek – a központi cső és a kazettapalást mellett – jelentős hőmérséklet-
gradiensek alakulnak ki, míg a pálcák közötti régióban jóval kisebb a hőmérséklet térbeli 
változása. A hőmérséklet-felületben két érzékelhető szakadás található (35. ábra, pirossal 
bekeretezett rész). Ennek oka, hogy különböző tápegységről üzemeltetett, lényegesen eltérő 
hőteljesítményű pálcák (3.2. fejezet, 5. ábra: P64=9,28 kW és P65=11,23 kW, illetve 
P74=11,25 kW és P75=9,22 kW, lásd még a 33. ábrán is) vannak közvetlenül a 
szimmetriaperem két oldalán, azaz két külön CFX modellben. Ekkora határfelület melletti 
pálcateljesítmény-eltérés (körülbelül 20%) esetén a szimmetria peremfeltétel lokálisan 
pontatlan közelítésnek számít. A probléma két vagy több hatvanfokos szegmens együtt 
történő számításával kiküszöbölhető, azonban meg kell jegyezni, hogy normál üzemi 
állapotban a VVER-440 üzemanyag-kazettákra nem jellemző ekkora pálcateljesítménybeli 
különbség a szimmetriaperem két oldalán. 

A 37. ábrán a mért [25], a CFX és a COBRA kóddal számított hőmérséklet-eloszlás 
látható a pálcaköteg végénél lévő sugarak mentén (36. ábra). A hőmérsékletek a hőmérlegből 
számított kilépő átlaghőmérséklettel (TBAL=253,7 °C) el vannak tolva. A pálcák helyén 
szakadások vannak a hőmérsékletmezőben, mivel az azokon belüli hőmérséklet-eloszlást nem 
számítottam. A mért értékek esetén feltüntettem a mérés bizonytalanságát, amelyet ±0,25 
százaléknak adtak meg a kísérlet végzői [25]. A bizonytalanság a hűtőközeg átlagos 
felmelegedésére vonatkoztatva ±3,7%. Néhány pontban nincs megadva a mérési eredmény, 
mivel azokat a szerzők kizárták mérési hiba miatt. 

Általánosságban elmondható, hogy a COBRA kód által számított szubcsatorna 
átlaghőmérsékletek közel megfelelnek a CFX modell által számított hőmérséklet-eloszlásból 
következő szubcsatorna átlaghőmérsékleteknek. A mérési pontokban a CFX modell által 
számított hőmérsékletek általában 0,5-1,5 °C-szal alacsonyabbak, mint a COBRA kód által 
számított értékek. Ennek oka az, hogy a COBRA kód szubcsatorna átlaghőmérsékletet 
határoz meg, míg a CFX modell a jóval részletesebb térbeli diszkretizációnak köszönhetően a 
csatornákon belüli hőmérséklet-eloszlás, így a szubcsatornák közepén a mérési pontokban 
kialakuló hőmérséklet számítására is képes. Az eredmények felhívják a figyelmet, hogy a 
pontszerű mérési adatokhoz nem szabad a szubcsatorna átlagértékeket számító COBRA kód 
eredményeit hozzáilleszteni, mivel a szubcsatorna átlaghőmérséklete és a szubcsatorna 
közepén érvényes lokális hőmérséklet között jelentős különbség lehet. 

 

[C] 
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36. ábra: Hőmérséklet-mérési pontok a pálcaköteg végénél 
(csak a legfelső távtartórács látható) 
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37. ábra: Mért és számított hőmérsékletprofilok a pálcaköteg kilépésénél levő sugarak mentén 
 

A CFX számítási és a mérési eredmények jellegre általában elfogadhatóan egyeznek. 
A kazettapalást melletti szélső pontokban a legtöbb esetben nagy, 3-4,5 °C az eltérés a mért és 
a számított értékek között. Hasonló különbségek tapasztalhatók a mérés és a CFX kódtól 
eltérő számítási módszert alkalmazó COBRA eredmények között. Az eltérést valószínűleg a 
termoelemek pozícionálási pontatlansága okozza. A palást mellett elhelyezett termoelemek 
nagy hőmérséklet-gradiensű zónában vannak, ahol 1-2 milliméteres pozícionálási hiba – ami a 
termoelemek rögzítési módjából adódóan elképzelhető (lásd 3.2. fejezet, 6. ábra) – is több 
fokos hőmérsékletkülönbséget okozhat. Az említett okok miatt a palást melletti mérési 
pontokat nem vettem figyelembe a számítási eredmények pontosságának megítélése során. A 
belső pontokat vizsgálva megállapítható, hogy a hűtőközeg átlagos felmelegedésére 
vonatkoztatott méréstől való maximális eltérés -12% (-2 ºC), az eltérések abszolút értékeinek 
átlaga pedig 5% (0,8 ºC). Figyelembe véve a mérés bizonytalanságát (±3,7%, ±0,6 ºC), a 
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termoelemek esetleges pozícionálási hibáját és a vizsgált probléma bonyolultságát, néhány 
pontot leszámítva elfogadható a CFX számítás és a mérés közötti egyezés. A COBRA 
számítási adatok hasonló egyezésben vannak a méréssel, mint a CFX eredmények. Meg kell 
említeni, hogy a két további mérésre végzett számítások a fentiekhez hasonló eredményre 
vezettek. Nem tekintve a kazettapalást melletti legszélső pontokat, a mért és a számított 
lokális hőmérsékletek maximális eltérése 13%, illetve 18%, az eltérések abszolút értékeinek 
átlaga mindkét esetben körülbelül 5%. 

 

    
 

 
38. ábra: Axiális irányú sebességkomponens eloszlása a pálcaköteg fűtött szakaszának a 

végénél 
 

A 38. ábra a pálcaköteg fűtött szakaszának a végénél kialakuló axiális irányú 
sebességkomponens eloszlását mutatja. Látható, hogy a CFX modellel számított 
sebességmező igen egyenlőtlen. Az egyenlőtlenséget a fűtött szakaszon elhelyezkedő legfelső 
(a pálcakötegen az utolsó előtti) távtartórács okozza. A rács hatszög alapú részei fölött a 
sebesség nagyobb, mint a „Mercedes-jel” alapú részek fölött. Mivel az egymást követő 
távtartórácsok felváltva 60 fokkal el vannak forgatva, így a hatszög és a „Mercedes-jel” alakú 
részek váltakozva követik egymást, ennek megfelelően a sebességeloszlások jellege is 
változik a csatornák hossza mentén. Szemmel láthatólag a kilépő axiális irányú 
sebességkomponens eloszlásában a szimmetria perem nem okozott szakadást. A COBRA 
szubcsatornakód természetesen szubcsatorna átlagsebességeket határozott meg, így nem tudta 
a távtartórács hatását olyan reálisan figyelembe venni, mint a CFX kód. 

A CFD számítások alapján a vizsgált esetben a pálcaköteg fűtött szakaszának kezdete 
és a pálcaköteg vége között 0,39 bar a nyomásesés. A mérések szerint ez a nyomásveszteség 
0,44 bar, ami 11 százalékkal nagyobb, mint a CFD modellel meghatározott érték. Terjedelmi 
okokból nem ismertetett vizsgálataim szerint a nyomásveszteség számítási pontatlanságát a 
távtartórács körül alkalmazott kevésbe finom háló okozhatja, amelyre az elemszám ésszerű 
határok (~10 millió) között tartása érdekében volt szükség. A Kurcsatov Intézet a saját 
fejlesztésű szubcsatornakódjával meghatározta a köteg nyomásesését a különböző mérési 
esetekre. Meg kell jegyezni, hogy az általam is vizsgált kísérletnél a számítás és a mérés 
közötti eltérés 6% volt, a többi esetben -7% és 21% között változott [25]. 

COBRA CFX 
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7.2. Kiégő mérget tartalmazó kazetták pálcakötegében kialakuló 
termohidraulikai folyamatok numerikus vizsgálata 

 
7.2.1. Kiégő mérget tartalmazó üzemanyag-kazetták pálcakötegének modellje 

A második generációs, kiégő mérget tartalmazó kazetták pálcakötegéből kilépő 
hűtőközeg hőmérséklet-eloszlásának számítására, és a COBRA kód által számított maximális 
szubcsatorna kilépő hőmérséklet ellenőrzésére CFD modellt fejlesztettem a műszaki 
dokumentációban szereplő méretek alapján [80]. A validáció céljára fejlesztett modellből 
indultam ki (32. ábra), így csak az attól való eltéréseket ismertetem. A modell a pálcaköteg 
2480 mm hosszú aktív részét foglalja magába. Nyolc darab 250 mm hosszú közbenső, egy 
darab 270 mm hosszú alsó és egy darab 210 mm hosszú felső modulból áll, amelyeket 
interface köt össze. Az alsó három modulban a távtartórácsok magassága a valós 
geometriának megfelelően 20 mm, az összes többiben 10 mm. A modulok leírásához használt 
háló struktúrája és sűrűsége megegyezik a validáció során használt hálóéval. A teljes modell 
körülbelül 9,8 millió cellából áll (4. táblázat). 

 

Alsó modul
Közbenső modulok 20 

mm magas ráccsal
Közbenső modulok 10 

mm magas ráccsal Felső modul
Összesen 

(teljes  modell)

Modul hossza [mm] 270 250 250 210 2 480
Nódusok száma 587 487 566 075 468 101 422 061 4 950 304
Cellák száma 1 218 383 1 190 679 891 708 831 572 9 781 561  

 
4. táblázat: A kiégő mérget tartalmazó kazetták vizsgálatához fejlesztett modell 

hálómoduljainak fő paraméterei 
 
A modellel a negyedik blokk jövőbeli 32. kampányának négy Gd kazettáját vizsgáltam 

(5. táblázat). A kazetták pálcanódus-teljesítményeit a paksi atomerőmű reaktorfizikai 
osztályának munkatársai határozták meg a C-PORCA kóddal [79]. A kiválasztott kazetták 
közül kettő friss (4_32_24, 4_32_34), egy második éves (4_32_14) és egy negyedik éves 
üzemanyag-kazetta (4_32_52). Két kazetta a zóna belső részén található, így szimmetrikus, 
kettő pedig a zóna szélén van, így az erősen anizotrop termikus neutronfluxus miatt dőlt 
teljesítményprofillal rendelkeznek (39. ábra). A friss kazetták középső részén levő pálcák, de 
főleg a három kiégő mérget tartalmazó pálca teljesítménye lényegesen alacsonyabb a 
gadolínium okozta neutronabszorpció miatt. A kiégés előrehaladtával a gadolínium 
koncentrációja csökken, így a középső és főleg a kiégő mérget tartalmazó pálcák 
teljesítménye nő, tehát a teljesítmény-eloszlás tart a profilírozott kazettákban kialakulóhoz. 

Dőlt teljesítményprofillal rendelkező kazetták esetén mind a hat darab hatvanfokos 
szegmenst, szimmetrikus teljesítményprofillal rendelkező kazetták esetén pedig csak azt a 
szegmenst vizsgáltam, amely a COBRA számítás szerint tartalmazza a forrócsatornát (39. 
ábra bekeretezett rész). 

 
Jelölés Pozíció

Kor 
[év]

Effektív üzemidő a 
kampányon belül [eff. nap]

Profil jellemzők
Teljesítmény 

[MW]
4_32_24 24 1 5 Szimmetrikus 5,402
4_32_14 14 2 100 Szimmetrikus 5,322
4_32_34 34 1 5 Dőlt, szélső, 5 szomszéd 3,615
4_32_52 52 4 100 Dőlt, szélső, 4 szomszéd 1,861  

 
5. táblázat: A vizsgált kiégő mérget tartalmazó kazetták fő jellemzői 
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39. ábra: A vizsgált kazetták pálcateljesítmény-eloszlásai 
(a kiégő mérget tartalmazó pálcák fekete körrel vannak jelölve) 

 
A pálcák normált axiális teljesítményprofiljait (40. ábra) az egyre normált pálcanódus-

teljesítményekből határoztam meg [79]. A 4_32_14 esettől eltekintve egy kazettán belüli 
pálcák normált nódusteljesítmény-eloszlásai gyakorlatilag nem különböztek egymástól, így a 
pálcák normált nódusteljesítményeiből szintenkénti átlagos, normált nódusteljesítményeket 
határoztam meg. A 4_32_14 esetben a három kiégő mérget tartalmazó pálca normált 
nódusteljesítmény-eloszlása kissé eltér a többi pálcáétól, így azokat külön kezeltem. Az 
átlagos, normált nódusteljesítményekre hatodfokú polinomot illesztettem minden kazetta 
esetén, így megkaptam a kazettákon belüli pálcákra – a 4_32_14 számítás esetén a normál és 
a kiégő mérget tartalmazó pálcákra – jellemző normált axiális teljesítményprofilokat (40. 
ábra). A normált axiális teljesítményprofilok felhasználásával a CFD számításokhoz 
szükséges pálcahossz menti hőfluxus-eloszlás az (57) szerint számítható. A polinomos 
közelítéssel számított és a pálcák tényleges teljesítményének relatív eltérése a legrosszabb 
esetben – a 4_32_14 számítás három Gd pálcája esetén – nem éri el a 0,12 százalékot, a többi 
esetben pedig nem nagyobb, mint 0,06%, ami elfogadható. 
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40. ábra: A vizsgált kazetták pálcáinak normált axiális teljesítményprofiljai 
 
A számítások során alkalmazott peremfeltételek típusa megegyezik a validáció során 

alkalmazott peremfeltételek típusával (32. ábra), így itt csak az értékbeli eltéréseket 
ismertetem. A peremfeltételek értékei a paksi atomerőmű Reaktorfizikai Osztályának 
kampánykövetési számításain alapulnak [79]. Egy hatvanfokos szegmensbe belépő hűtőközeg 
tömegáramára 3,965 kg/s-ot, hőmérsékletére 267 °C-t adtam meg. A kilépésnél 0 Pa relatív 
átlagnyomást írtam elő 123 bar referencianyomás mellett. A pálcák falára az (57) alapján 
számított hőfluxus-eloszlást és csúszásmentes fal peremfeltételt definiáltam. A pálcák fali 
érdességét 10 mikrométernek adtam meg. A pálcakötegből a központi csőbe történő 
beáramlást – mivel az a COBRA modellben nincs jelenleg figyelembe véve – elhanyagoltam. 
Vizsgálataim szerint a beáramlásnak a validáció során ismertetett módon történő 
figyelembevétele a központi csővel közvetlenül szomszédos hat szubcsatorna kilépő 
hőmérsékletét befolyásolja 1-2 °C-kal. A vizsgált esetekben a kazetta belső szubcsatornáinak 
egyenértékű átmérője alapján számított Reynolds-szám körülbelül 260 000, így az áramlás 
egyértelműen erősen turbulens. A turbulencia modellezésére a BSL Reynolds-feszültség 
modellt választottam, amely a korábbi vizsgálatok szerint megfelelő a VVER-440 
pálcakötegben kialakuló turbulencia modellezésére. Az összes többi számítási feltétel 
megegyezik a validáció során ismertetettel. Egy hatvanfokos szegmensre történő számítás hat 
darab INTEL XEON 2000 és 3000 MHz órajelű processzoron körülbelül 20 órányi gépidőt 
vett igénybe. 

4_32_14 számítás 4_32_24 számítás 

4_32_34 számítás 4_32_52 számítás 



 57

7.2.2. Kiégő mérget tartalmazó üzemanyag-kazettákban lezajló termohidraulikai 
folyamatok 
A 41–44. ábrák a CFX, illetve a paksi atomerőmű munkatársai által a COBRA kóddal 

számított [79] hőmérséklet-eloszlást mutatják a pálcaköteg aktív szakaszának a végénél. A 45. 
ábrán pedig vonal mentén vannak az említett eredmények összehasonlítva. Szimmetrikus 
teljesítményprofilú kazetták esetén a CFX kóddal is vizsgált hatvanfokos szegmenst fekete 
négyszöggel jelöltem a COBRA mezőkön. Összességében elmondható, hogy a COBRA 
kóddal meghatározott hőmérséklet-eloszlások jellegre jól egyeznek a CFX kóddal 
meghatározott eloszlásokkal. Ahogy korábban már említettem, a COBRA kód szubcsatorna 
átlagértékeket határoz meg a CFX kódtól eltérően, amely képes a szubcsatornán belüli 
eloszlások számítására. Ebből kifolyólag a COBRA hőmérsékletmezők a CFX kóddal 
számítottakhoz képest kissé „elkentebbek”. A 45. ábra alapján elmondható, hogy a COBRA 
kód által számított szubcsatorna átlaghőmérsékletek általában jól egyeznek a CFX modell 
által számított hőmérséklet-eloszlásból következő szubcsatorna átlaghőmérsékletekkel. 

A teljesítmény-eloszlásnak megfelelően a zóna belsejében elhelyezkedő üzemanyag-
kazetták kilépő hőmérséklet-eloszlása gyakorlatilag szimmetrikus, míg a zóna szélén levő 
kazettáké dőlt. Szimmetrikus teljesítményprofilú kazetták (4_32_24, 4_32_14) esetén a 
palásttól számolva az első-második, második-harmadik pálcasor között magasabb a kilépő 
hűtőközeg hőmérséklete. A kazetta belseje felé haladva csökken a hőmérséklet, mivel 
csökkennek a pálcák teljesítményei is. A kazettapalást és a központi cső mellett alacsonyabb a 
hűtőközeg hőmérséklete, mivel a palást és a cső felől nem érkezik hő a pálcakötegbe. Ferde 
teljesítmény-profilú kazetták (4_32_24, 4_32_52) esetén az első-második, a második-
harmadik pálcasor között, a szomszédos kazetták felöli részen lép ki magasabb hőmérsékletű 
hűtőközeg. A reaktortartály felé néző rész felé haladva csökken a közeg hőmérséklete. Friss 
üzemanyagok (4_32_24, 4_32_34) esetén jól megfigyelhető, hogy a kiégő mérget tartalmazó 
pálcák körül kevésbé melegszik fel a hűtőközeg, így egyenlőtlenebb a kilépő hőmérséklet-
eloszlás. A friss kazetta Gd pálcái körül akár 10 °C-szal is alacsonyabb lehet a kilépő közeg 
hőmérséklete, mint a kiégettebb kazetták Gd pálcái körül (45. ábra). A második (4_32_14) és 
a negyedik (4_32_52) éves kazetták esetén a kilépő hőmérsékletmezőn gyakorlatilag már nem 
észlelhető a kiégő mérget tartalmazó pálcák hatása. 

 

   
 
 

41. ábra: Hőmérséklet-eloszlás a kilépésnél (4_32_24 számítás) 
(a kiégő mérget tartalmazó pálcák fekete körrel vannak jelölve) 
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42. ábra: Hőmérséklet-eloszlás a kilépésnél (4_32_14 számítás) 
 

   
 
 

43. ábra: Hőmérséklet-eloszlás a kilépésnél (4_32_34 számítás) 
 

   
 
 

44. ábra: Hőmérséklet-eloszlás a kilépésnél (4_32_52 számítás) 
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45. ábra: Hőmérséklet-profilok a 41. (bal oldali) és a 43. (bal oldali) ábrán pirossal jelölt 
vonalak mentén 

 

 
 

46. ábra: A szubcsatornák kilépő átlaghőmérsékletének kiértékeléséhez használt felületek 
 
A CFX és a COBRA számítási eredmények közvetlen összehasonlíthatóságának 

biztosítása érdekében a CFX pálcaköteg modellhez szubcsatorna kilépő átlaghőmérséklet 
kiértékelő modult fejlesztettem. A modulban a hatvanfokos szegmensbe tartozó szubcsatornák 
kilépő átlaghőmérsékletének számításához úgynevezett kiértékelő felületeket definiáltam (46. 
ábra), amelyeknek az alakja azonos a szubcsatornákéval. A kiértékelés során első lépésben a 
kiértékelő felület nódusaiba történik a tömegáram és a hőmérséklet eredmények interpolálása, 
majd ezt követően az átlag számítása a kiértékelő felület nódusaiban levő eredményekből az 
(58) szerint történik. 
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4_32_24 4_32_14 4_32_34 4_32_52

CFX Szubcsatorna sorszáma 168 19 82 144
Tmax [ºC] 316,6 314,2 309,9 291,5

COBRA Szubcsatorna sorszáma 168 42 82 144
Tmax [ºC] 316,1 313,9 309,6 291,4

CFX-COBRA ∆Tmax [ºC] 0,4 0,3 0,3 0,1  
 

6. táblázat: Maximális szubcsatorna kilépő átlaghőmérsékletek 
(COBRA kód szerinti csatornaszámozás) 
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A kiértékelő modullal a CFX számítási eredményekből a kazetta összes 
szubcsatornájának kilépő átlaghőmérséklete meghatározható. A 6. táblázatban a nukleáris 
biztonság szempontjából fontos, ezért korlátozott maximális szubcsatorna kilépő 
átlaghőmérsékleteket adtam meg. A szubcsatorna számítások fő célja az említett hőmérséklet 
megfelelő pontossággal történő meghatározása, így ennek ellenőrzése kiemelt fontosságú. 
Látható, hogy a 4_32_14 számítástól eltekintve a maximális kilépő hőmérsékletű 
szubcsatorna pozíciójára a CFX és a COBRA kód ugyanazt adta. 4_32_14 esetben a CFX 
kóddal számolva a 42-es szubcsatorna köteghatodon belüli szimmetrikus párja, azaz a 19-es 
csatorna esetén adódott a maximális kilépő átlaghőmérséklet. Meg kell azonban jegyezni, 
hogy a CFX számításban a 19. és a 42. sorszámú szubcsatorna kilépő átlaghőmérséklete 
közötti különbség csupán 0,05 °C, ami jelentéktelen. A CFX kód pár tized fokkal (0,1-0,4 °C) 
magasabb maximális szubcsatorna kilépő átlaghőmérsékleteket adott a COBRA kódhoz 
képest, ami elfogadható mértékű egyezést jelent a két meglehetősen különböző részletességű 
számítás között. Összegzésként elmondható, hogy a COBRA kód Gd kazetta modellje 
kielégítő pontossággal képes számítani a maximális szubcsatorna kilépő hőmérsékletet. 

 

 
 
 

47. ábra: Axiális irányú sebességkomponens eloszlása a pálcaköteg végénél 
(4_32_34 számítás) 

 
A 47. ábra a pálcaköteg kilépésénél kialakuló axiális irányú sebességkomponens 

eloszlását mutatja. Az eloszlások jellege megegyezik a validáció esetén bemutatott eloszlások 
jellegével (38. ábra), így az ott elmondottak érvényesek itt is. A sebességértékek 
természetesen nagyobbak, mivel a hűtőközeg tömegárama körülbelül 50%-kal nagyobb a 
jelen esetben. 

Egy 250 mm hosszú pálcaköteg szakaszban lezajló termohidraulikai folyamatokat 
részletesen elemeztem a 6. fejezetben, a következőkben csak az aktív kötegben lezajló 
nagyléptékű folyamatokat ismertetem. A bemutatott jellemzők eloszlásának jellege mind a 
négy vizsgált kazetta esetén azonos, így csak a 4_32_24 számítás eredményeit értékelem. 

A 48. ábra a sebesség és a relatív nyomás keresztmetszeti átlagát mutatja a pálcaköteg 
hossza mentén. Látható, hogy a távtartórácsokon történő átáramlás során a keresztmetszet-
szűkülés hatására az átlagsebesség körülbelül 17 százalékkal megnő, majd a rácsok mögött a 
keresztmetszet-növekedésnek köszönhetően visszacsökken. Az átlagsebesség hossz menti 
folyamatos növekedését a hűtőközeg felmelegedése miatt kialakuló sűrűségcsökkenés okozza. 
A nyomás a fali súrlódás, a távtartórácsok által okozott veszteség és a hidrosztatikus nyomás 
csökkenése miatt folyamatosan csökken az áramlás irányában. Jól látható a távtartórácsok 
által okozott nyomásveszteség. A közeg nyomása a távtartórácson történő átáramláskor 

COBRA CFX 
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hirtelen leesik, amelynek egyik oka a gyors sebességnövekedés (Bernoulli-törvény). A 
távtartórács mögött az átlagsebesség visszaesik a rács előtti értékre, így a nyomás némileg nő. 
Azonban a rács által okozott veszteség miatt a nyomás a rács mögött kisebb, mint előtte. A 
rácsok által okozott nyomásesés (összesen ~0,2 bar) nagysága összemérhető a pálcafali 
súrlódásból származó nyomásveszteséggel. A CFD számítások szerint a Gd kazetta aktív 
pálcakötegének nyomásesése 0,63 bar. 
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48. ábra: Az átlagsebesség és a relatív átlagnyomás változása a köteg hossza mentén 

(4_32_24 számítás) 
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49. ábra: A hűtőközeg, a pálcafalak átlaghőmérsékletének és az átlagos hőátadási tényezőnek 

a változása a köteg hossza mentén (4_32_24 számítás) 
 

Az aktív pálcaköteg nyomásveszteségét összevetésként az (59) hidraulikai egyenlet 
alapján is meghatároztam a kötegben érvényes átlagsebesség és sűrűség felhasználásával. A 
számítás során figyelembe vettem a fali súrlódásból adódó ( pp∆ ), a rácsok által okozott 
( rp∆ ) és a hidrosztatikus nyomáskülönbségből ( hp∆ ) származó nyomásveszteséget. A 
csősúrlódási tényezőt (fk) a pálcaköteg belső szubcsatornáira érvényes Todreas-féle empirikus 
összefüggésből (60) számítottam [12]. A távtartórácsok ellenállás-tényezőjét (ξ) 0,4-nek 
vettem fel szakirodalmi adat alapján [25]. A hidraulikai számításból 0,55 bar adódott a 
nyomásveszteségre, ami körülbelül 13 százalékkal kevesebb még a CFD modellel 
meghatározott veszteségnél is, ami a validáció alapján alulbecsült érték. Az eltérés fő oka, 
hogy a pálcakötegre vonatkozó csősúrlódási tényező korrelációi nem veszik figyelembe a fali 
érdesség hatását, azok hidraulikailag sima pálcákból álló kötegre vonatkoznak. 
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A 49. ábrán a hűtőközeg, a pálcafalak átlagos hőmérsékletének és az átlagos hőátadási 
tényezőnek a hosszmenti változása látható. A hűtőközeg hőmérséklete a pálcaköteg kezdeti 
szakaszán – ahol a hőfluxus a termikus neutronfluxus növekedése miatt gyorsan növekszik – 
egyre intenzívebben emelkedik. A középső szakaszon a hőfluxus közel állandó nagyságú, így 
a közeghőmérséklet közel lineárisan változik a távolsággal. A köteg vége felé a hűtőközeg 
hőmérséklete egyre kisebb gradienssel nő, mivel a hőfluxus intenzíven csökken a termikus 
neutronfluxus csökkenése miatt. A pálcafalak és a hűtőközeg átlaghőmérséklete közötti 
különbséget a hőfluxus nagysága befolyásolja. Nagyobb hőfluxus esetén nagyobb, kisebb 
esetén kisebb az említett hőmérsékletek közötti különbség. Az átlagos pálcafali hőmérséklet-
eloszláson is megfigyelhető a távtartórácsok hatása. A rácsnál hirtelen megnő a hőátadás 
intenzitása, így a pálcafalak hőmérséklete csökken. A rácstól távolodva gyorsan csökken a 
hőátadás intenzitása, a pálcafali hőmérséklet ennek megfelelően emelkedik. A hőátadás 
intenzitásának változása jól nyomon követhető a (61) alapján számított átlagos hőátadási 
tényező hosszmenti változásán (49. ábra). Az ábrán feltüntettem a pálcakötegekre érvényes 
Weisman-féle hőátadási korreláció (62 [12]) alapján számított hőátadási tényezőt is. Látható, 
hogy a CFD számítás eredménye a korreláció pontosságán belül van. 
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8. Hűtőközeg-keveredés a kazettafejben 
 
A VVER-440/213 típusú atomreaktorokban 210 fűtőelem-kazetta fölött mérik a 

hűtőközeg kilépő hőmérsékletét termoelemek segítségével. A paksi atomerőműben a mért 
hőmérsékletértékek a VERONA (VVER On-Line Analysis) zónamonitorozó rendszer 
alapvető bemenő adatai, így fontos szerepük van a reaktor teljesítményének korlátozásában. A 
korlátozott jellemzők számítása céljából a VERONA rendszer neutronfizikai modulja (C-
PORCA kód) meghatározza a kazettaszintű gyorsneutron-fluxus eloszlását perces 
ciklusidővel, majd azt radiálisan az üzemi termoelemek által mért értékek, axiálisan pedig az 
SPND neutrondetektorok jele alapján illeszti két másodperces ciklusidővel [6]. Az illesztett 
fluxus-eloszlásból kiindulva történik a pálcaszintű teljesítmény-eloszlás meghatározása. A 
pálcaszintű teljesítmény-eloszlások felhasználásával számítja a rendszer a korlátozás alá eső 
jellemzők (kazettateljesítmény, pálcateljesítmény, lineáris hőteljesítmény-sűrűség, 
szubcsatorna kilépő hőmérséklet) értékeit. Ennek következtében a nukleáris biztonságot érintő 
lényegi kérdés, hogy a termoelemek valójában milyen hőmérsékletet mérnek, azaz a mért 
érték hogyan viszonyul a mérési keresztmetszetben levő hűtőközeg valós 
átlaghőmérsékletéhez. 

A probléma vizsgálatára, vagyis a paksi atomerőműben alkalmazott, különböző típusú 
VVER-440 kazetták fej részében kialakuló hűtőközeg-keveredés tanulmányozása céljából 
CFD modelleket fejlesztettem. A modelleket az oroszországi Kurcsatov Intézetben végzett 
mérésekkel validáltam. 

 

8.1. Kazettafej modell validálása 
 

8.1.1. Az orosz mérőberendezésen vizsgált kazettafej modellje 

 
A kazettafej modell validációjához megépítettem a mérés során vizsgált makett 

kazetta felső részének részletes, háromdimenziós CFD modelljét. A geometriai modell az 50. 
ábrán látható. Belépő peremnek a pálcák fűtött szakaszának felső síkját választottam, így a 
fűtött és a nem fűtött pálcaköteg rész külön modellbe került. A fűtött részre 
szubcsatornakóddal (COBRA kód, VERONA rendszer modulja), illetve a CFX pálcaköteg 
modellel lehet számítást végezni (lásd 7. fejezet), majd annak eredménye peremfeltételként 
előírható a kazettafej számításban. A felső inaktív pálcaköteg rész és azon lévő távtartórács 
modellben történő figyelembevételével a vizsgált tartománynak reálisabb feltétel biztosítható. 
A hűtőközeg kilépés helyének a védőcső blokk alsó lemezének felső síkját választottam, 
mivel a termoelem fölötti térrészben kialakuló áramlást nem szándékoztam tanulmányozni, és 
annak visszahatása a vizsgált tartományra elhanyagolható. A központi csőből és a 
kazettapalástok közötti résből a by-pass furatokon át a kazettafejbe belépő áramlás 
modellezésére felületeket definiáltam, amelyekhez az aktuális peremfeltétel hozzárendelhető. 
A modell magába foglalja a hűtőközeg-keveredés vizsgálata szempontjából lényeges 
elemeket: a 126 pálca felső, nem fűtött részét, a legfelső távtartórácsot, az SPND detektorok 
központi csövét, a kazettapalástot, a keverőrácsot, a kazettafejet, az illesztő rózsát, a védőcső 
blokk alsó lemezében levő csatornát és az üzemi termoelem foglalatát. A kazettafej kerületén 
levő emelőcsapokat nem modelleztem. A megfelelő minőségű háló kialakítása érdekében a 
geometria fő vonásainak megőrzése mellett kisebb egyszerűsítésekkel éltem (távtartórács, 
pálcák záródugójának alakja), amelyeknek a célparaméterre, azaz az üzemi termoelem jelére 
gyakorolt hatása nem lehet számottevő. A geometriai modell megépítése az orosz tervezői 
dokumentációban közölt méretek figyelembevételével történt [25]. A modell teljes 
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hosszúsága 454 mm, amiből 100 millimétert tesz ki a pálcaköteg. A pálcák külső átmérője 
9,1 mm, rácsosztásuk pedig 12,3 mm. A kazettapalást belső kulcsmérete 142,2 mm, a védőcső 
blokk alsó lemezében levő csatorna átmérője pedig 85 mm. A pálcák végének és a termoelem 
foglalat aljának a távolsága 309 mm. 

Mivel a geometria meglehetősen bonyolult, ezért a modellt két részből építettem fel, 
amelyek kapcsolódási síkja a pálcák záródugójának alját határoló sík. A részmodelleket külön 
hálóztam, a hálókat interface-szel kapcsoltam össze a modellben. A megoldás 
hálófüggetlenségének vizsgálatára három hálót fejlesztettem, amelyek struktúrája azonos, 
felbontása pedig eltérő. A pálcák vége alatti tartományt tetraéderes és kihúzott prizmatikus 
háló kombinációjával, a pálcák vége feletti tartományt a bonyolult alakú határolófelületek 
miatt strukturálatlan tetraéderes hálóval írtam le. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
50. ábra: A VVER-440 kazettafej modellje metszetben 

 
Az alsó részen alkalmazott háló megegyezik a pálcaköteg felső fűtetlen részének 

leírására használt hálóval (lásd 7.1.1. fejezet), de attól eltérően a teljes 360 fokos részre ki van 
terjesztve (51. ábra). A felső régió tetrahálójában az elemek maximális élhosszúsága 6 mm. 
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A pálcák vége mögött, a keverőrács, a rózsa és a termoelem foglalata körül sűrítettem a hálót 
a térbeli diszkretizációs hibák csökkentése érdekében. A sűrítést a maximális cellaméret 
csökkentésével és növekedési faktor előírásával értem el (7. táblázat). A falakon a tetraéderes 
cellák lokális méretének figyelembevételével a sebesség gradiensek jobb felbontása 
érdekében határréteghálót hoztam létre az első cella vastagságának, a háló növekedési 
faktorának és rétegszámának megadásával (7. táblázat). A teljes modell körülbelül 8 millió 
cellát tartalmaz, amely közel egyenlően oszlik meg a felső és az alsó rész között (8. táblázat). 
A megoldás hálófüggetlenségének ellenőrzése céljából a háló globális finomításával és 
durvításával két további modellt fejlesztettem (53. ábra). Mivel a számítások célja a 
kazettafejben lezajló keveredési folyamatok vizsgálata, így a hálót csak a felső részen 
változtattam. A durvítás során valamennyi cella jellemző méretét 1,2-szeresére, a finomítás 
során pedig 0,8-szorosára módosítottam, ezzel a cellaszám a felső részen az alapháló 
4 milliójáról 2, illetve 6,6 millióra változott (8. táblázat). Az effektív hálófinomítási arány 
(63) körülbelül 1,2. 

31
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/

eff N
Nr ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=  (63) 

Cellák maximális 
élhosszúsága Rétegek száma Növekedési faktor Első cella 

magassága Rétegek száma Növekedési faktor

Pálcák teteje 1 - 1,2 0,0526 3 1,5
Palást 3 - 1,5 0,0526 3 1,5
Központi cső 3 - 1,5 0,0526 3 1,5
Központi cső teteje 1,5 - - - - -
Keverőrács 3 1 1,2 0,0526 4 1,75
Keverőrács járatának fala 1 - - 0,0526 4 1,75
Kazettafej - - - 0,0526 6 1,75
By-pass furat 1,5 - - 0,0526 6 1,75
Illesztő rózsa 2 - 1,5 0,0526 6 1,75
Termoelem alsó része 1,5 - - 0,0526 5 1,5
Termoelem felső része 2 - - 0,0526 5 1,75

Tetraháló Határrétegháló

 
 

7. táblázat: A tetraháló és a határrétegháló jellemző méretei a geometria felső részén 
 

      
 

51. ábra: A kazettafej modell felső és alsó részének felületi hálója metszetben 
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52. ábra: A kazettafej modell belépő- és kilépősíkján létrehozott felületi háló 
 

Durva háló Alap háló Finom háló
Cellák száma 6 009 476 8 046 001 10 656 716
Nódusok száma 2 370 427 2 780 717 3 339 294
Cellák száma a felső részben 1 946 198 3 982 723 6 593 438
Nódusok száma a felső részben 501 655 911 945 1 470 522
Effektív hálófinomítási arány - 1,22 1,17  

 

8. táblázat: A különböző hálók fő jellemzői 
 

         
 
 

53. ábra: Cellák a termoelem háza alatt 20 milliméterrel felvett sík körül 
 

A kazettafej modellel validáció céljából a pálcaköteg modellel is vizsgált (lásd 7.1. 
fejezet) második orosz mérési sorozat 35. mérésére végeztem számításokat. A 
peremfeltételeket az 50. ábra mutatja. A modell alsó határoló felületén – tehát a fűtött 
pálcaszakasz végénél – inlet peremfeltételt írtam elő. A COBRA szubcsatornakóddal, illetve a 
CFX pálcaköteg modellel a fűtött szakasz végénél számított sebesség- (7.1.2. fejezet, 38. 
ábra) és hőmérséklet-eloszlást (7.1.2. fejezet, 34. ábra) adtam meg, és vizsgáltam a megoldás 
érzékenységét a két különböző részletességű belépő peremfeltételre. Az első esetben – mivel a 
turbulencia jellemzőket nem mérték az orosz kísérletek során – izotrop, közepes turbulenciájú 
belépőáramlást feltételeztem. Ennek megfelelően a turbulenciafok értékére 5%-ot, a 
viszkozitás arányra 10-et írtam elő. A második esetben a CFD pálcaköteg számítások 
eredménye alapján a turbulencia jellemzők közül megadtam a Reynolds-feszültség 
komponenseknek és a disszipációnak az eloszlását. 

A távtartórácsok szintjén levő bemetszéseken a központi csőbe hűtőközeg áramlik be, 
amely a csövön keresztül a kazettafejbe jut. Korábbi CFD vizsgálatok [51][53] és az orosz 
mérések tanúsága szerint [25] az említett áramlásnak szignifikáns hatása van az in-core 
hőmérsékletmérésre. Az említett áramlás figyelembevétele céljából a központi cső felső 
végére inlet peremfeltételt adtam meg. A csőből kilépő közeg normál irányú sebességét 
(WIN,cső=2,81 m/s) az első sorozat különböző feltételek mellett végzett mérései alapján 
felállított (64 [25]) empirikus összefüggés  felhasználásával határoztam meg, mivel a második 
sorozat mérései esetén erre vonatkozóan adatokat nem közöltek. 

Durva háló Alap háló Finom háló 
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A közeg hőmérsékletét az orosz mérés alapján írtam elő (TIN,cső=244,4 °C). A közeg 
turbulenciafokát 5%-nak, viszkozitás arányát 10-nek adtam meg, ezzel egy közepesen 
turbulens belépő áramlást feltételeztem. A kiválasztott mérés során a by-pass furatokon 
keresztül nem volt beáramlás a kazettafejbe, így azok belépő felületét adiabatikus, 
csúszásmentes falként kezeltem. 

A kilépésnél outlet peremfeltételt definiáltam 0 bar kilépő felületre átlagolt relatív 
nyomással. A referencianyomás értékét a mérés alapján 94,3 bar-nak adtam meg. A modellt 
határoló fizikai falakra adiabatikus, csúszásmentes fal peremfeltételt írtam elő. A víz 
anyagjellemzőinek hőmérséklet- és nyomásfüggését a CFX kódba épített IAPWS-IF97 víz-
gőz függvény segítségével vettem figyelembe. A gravitációs erőtér hatásának számításához a 
térerősség vektort [0; 0; -9,81] m/s2-nek adtam meg. A vizsgált mérés esetén a pálcák közötti 
áramlás Reynolds-száma körülbelül 130 000, míg a védőcső blokk alsó lemezének járatában 
annak értéke körülbelül 2,3 millió, így az áramlás erősen turbulens. A számításokhoz BSL 
Reynolds-feszültség modellt használtam, mivel az alkalmas összetett folyamatok leírására, és 
a korábbi vizsgálatok alapján megfelelő a pálcakötegben lezajló turbulens áramlás 
modellezésére. A megoldás turbulenciamodellre való érzékenységének vizsgálata során az 
SST és a SAS-SST kétegyenletes modellekkel is végeztem egy-egy számítást. A 
hőtranszportot az ún. thermal energy modellel számítottam. A konvektív tagok térbeli 
diszkretizációjához – eltekintve a differenciaséma hatásának tanulmányozására upwind 
sémával végzett számítástól – high resolution sémát használtam.  

Először 150 lépésből álló stacionárius számításokat futtattam. A számítások során a 
kontinuitási, a három impulzus-, a hőtranszport-egyenlet és a turbulenciamodell egyenletei 
kerültek megoldásra. Az iteráció folyamán a 31 mérési pontban monitoroztam a hőmérséklet 
változását. Azt tapasztaltam, hogy az említett pontokban hosszabb iterációt (1000 lépést) 
követően sem állnak be a hőmérsékletek stabil értékre, ez pedig az áramlás instacionárius 
jellegére utalt. A CFX kód megoldója a stacionárius számítások során nem tekinti zérus 
értékűnek az időszerinti deriváltakat, hanem egy nagyobb, úgynevezett látszólagos időlépést 
alkalmazva az időskálán előrehaladva konvergáltatja az eredményt a stacionárius állapothoz. 
Ebből következően instacionárius áramlásokra nem kényszeríti rá a stacionárius megoldást. 

Az említett okok miatt tranziens számításokat is végeztem, és kiértékeltem a 
hőmérséklet-eloszlás időbeli átlagát. A tranziens számítások során csak az instacionárius 
leválási régiókat is magába foglaló felső részt vizsgáltam, hogy csökkentsem a cellaszámot, 
ezáltal pedig a számítás erőforrásigényét. Kezdetiérték feltételnek és a belépő síkon 
peremfeltételnek a stacionárius számítások eredménymezejét adtam meg. A belépő síkon a 
stacionárius számítás során alkalmazott modell interface-en kialakuló sebesség, hőmérséklet, 
turbulencia jellemzők (BSL Reynolds-feszültség modell esetén Reynolds-feszültségek és 
disszipáció; SST, SAS-SST modellek esetén turbulens kinetikus energia és disszipáció) 
eloszlását írtam elő. A többi peremfeltétel megegyezett a stacionárius számításnál 
alkalmazottal. Az időszerinti deriváltak diszkretizációjához másodrendű, implicit, hátramutató 
Euler-sémát használtam. 0,00125 s időlépést alkalmaztam, és 1-2 s hosszú tranzienst 
futtattam, amely 800-1600 időlépést jelentett. A számítások során a 31 mérési pontban 
monitoroztam a hőmérsékletet és annak időátlagát. A monitorozás alapján az említett 
időtartam elegendő volt a mérési pontokban kialakuló átlaghőmérséklet ±0,1 °C 
bizonytalanságon belül történő kiértékeléséhez. A hőmérsékletmező átlagolását az 
instacionárius folyamatok kialakulását követően indítottam (t0=0,0875 s), és a szimulációk 
végén állítottam le. A kontinuitási-, impulzus- és energiaegyenlet RMS rezidumaira 10-4 
konvergencia kritériumot írtam elő. 
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8.1.2. Érzékenységvizsgálatok 
Numerikus számítások során fontos az eredményeket terhelő bizonytalanságok 

feltérképezése. A kazettafej modell esetén részletesen vizsgáltam a térbeli diszkretizáció, a 
belépő peremfeltételek, a turbulenciamodell, a konvektív tagok differenciasémájának, a 
kezdeti feltételek, a szimuláció időtartamának és a központi cső hőmérséklet 
peremfeltételének számítási eredményekre gyakorolt hatását. Valamennyi elemzést a 
Kurcsatov Intézetben végzett kísérlet 2. mérési sorozatának 35. mérésére végeztem el. A 
számításokhoz alapesetben az alaphálót, a CFX pálcaköteg modellel számított belépő 
peremfeltételeket, a BSL Reynolds-feszültség turbulenciamodellt, a high resolution 
differenciasémát, a stacionárius szimulációval meghatározott kezdeti feltételeket és a mért 
központi cső kilépő hőmérsékletet használtam. Az érzékenységvizsgálatok során csak azt az 
egy paramétert változtattam, amelynek a hatását vizsgáltam. Az upwind differenciasémával 
végzett számítástól eltekintve valamennyi esetben instacionárius számítást végeztem, 
amelyhez 4-6 darab INTEL XEON 2000 és 3000 MHz órajelű processzort használtam. A 
stacionárius számítások processzortól, szimuláció időtől, hálótól stb. függően átlagosan 6-16 
órát, míg a tranziens szimulációk 40-180 órányi gépidőt vettek igénybe. Az 
összehasonlíthatóság érdekében a következőkben csak az instacionárius szimulációk 
időátlagolt eredményeit mutatom be. 

 
8.1.2.1. Hálófüggetlenség vizsgálat 

A térbeli diszkretizáció hatásának vizsgálatára – amint azt a 8.1.1. fejezetben 
említettem – három különböző felbontású hálót fejlesztettem. A hálókon azonos 
peremfeltételek és paraméterek alkalmazása mellett számításokat végeztem. A számítások 
célparaméterének a termoelem jelét választottam, mivel az elemzések fő célja ennek a 
jellemzőnek a kielégítő pontosságú számítása. A termoelem jelét a termoelem körüli 
házrészre (50. ábra, pirossal színezett rész) számított felületátlagolt hőmérséklet időátlagaként 
határoztam meg (65). 
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Az 54. ábra a termoelem szintjén levő mérési sugarak mentén mutatja az időátlagolt 
hőmérséklet-eloszlást a három különböző felbontású hálón számolva. Az eloszlások között 
nincs lényeges jellegbeli különbség. Látható, hogy a durva és az alap hálón számított profilok 
között nagyobb a különbség, mint az alap és a finom hálón számítottak között. Ennek oka, 
hogy a háló finomításával csökkennek a térbeli diszkretizációs hibák, és a megoldás 
konvergál a hálófüggetlen megoldáshoz. A 9. táblázatban megadtam a különböző hálókon 
számított kilépő átlaghőmérsékletek (TOUT) és célparaméterek (TTC) értékeit. A kilépő 
átlaghőmérséklet mindegyik esetben jól egyezik a hőmérlegből számított értékkel (TBAL). A 
finom és az alap hálón számított termoelem jelek közötti különbség elhanyagolható, és azok 
jó egyezésben vannak a méréssel, így az említett hálók felbontását elfogadtam. A durva háló 
használatával kapott célparaméter értéke kevésbé pontos, az jobban eltér a mért és a másik két 
számított értéktől, így ezt a hálót elvetettem. 

A vizsgálattal sikerült olyan térbeli felbontást találnom (alap háló), amely további 
finomításával a megoldás, azaz a hőmérsékletprofilok és a célparaméter lényegileg nem 
változik. Továbbá a finom és az alap hálón számított célparaméterek jól egyeznek a mért 
értékkel. A következőkben bemutatott számításokhoz az alap hálót használtam a kisebb 
számítási erőforrás igénye miatt. 
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54. ábra: Különböző hálókon számított hőmérsékletprofilok az üzemi termoelem szintjén lévő 

mérési sugarak mentén 
 

TOUT TOUT - TB AL TTC TTC - TTC_M

[°C] [°C] [°C] [°C]
Durva háló 253,8 0,1 251,9 -0,7
Alap háló 253,8 0,1 252,4 -0,2
Finom háló 253,8 0,1 252,5 -0,1

Háló

 
 

9. táblázat: A hálófüggetlenség vizsgálat fő eredményei 
 

8.1.2.2. Turbulenciamodellre végzett érzékenységvizsgálat 
A CFX kódba beépített örvényviszkozitás modellek közül az SST a legkorszerűbb 

örvényviszkozitás modell. A SAS-SST az SST modell scale-adaptive változata, amelyet a 
leválási régiókat tartalmazó áramlások – a kazettafejben kialakuló áramlás is ilyen – 
pontosabb számítására fejlesztettek ki (részletesebben lásd a 4.2. fejezetben). A BSL az egyik 
legösszetettebb CFX kódba épített Reynolds-feszültség modell, amely a validáció során 
alkalmasnak bizonyult a pálcakötegben kialakuló turbulencia leírására. Az említett okok miatt 
az SST, a SAS-SST és a BSL Reynolds-feszültség modellel végeztem a turbulenciamodell 
vizsgálatot. Az 55. ábra a különböző turbulenciamodellekkel számított hőmérsékletprofilokat 
mutatja a termoelem szintjén a mérési sugarak mentén. A profilok eltérnek ugyan egymástól, 
de a különbségek nem nagyok ahhoz viszonyítva, hogy az alkalmazott modellek 
meglehetősen eltérő részletességgel írják le a turbulenciát. 
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55. ábra: Különböző turbulenciamodellekkel számított hőmérsékletprofilok a termoelem 

szintjén levő mérési sugarak mentén 
 

TOUT TOUT - TB AL TTC TTC - TTC_M

[°C] [°C] [°C] [°C]
SST 253,8 0,1 251,8 -0,8
SAS-SST 253,8 0,1 252,2 -0,4
BSL Reynolds  s tress 253,8 0,1 252,4 -0,2

Turbulenciamodell

 
 

10. táblázat: A turbulenciamodell vizsgálat fő eredményei 
 

A 10. táblázatban összefoglaltam a vizsgálat fő eredményeit. Az SST modell kissé 
alábecsülte a hűtőközeg-keveredést, így kevésbé pontos eredményt adott a termoelem jelére. 
A SAS-SST modell – köszönhetően a leválási régiók megfelelőbb kezelésének – pontosabban 
számította a célparaméter értékét, mint az URANS SST modell. A számított érték 
elfogadhatóan egyezik az orosz méréssel. A BSL Reynolds-feszültség modellel meghatározott 
jel nagyon jól egyezik a mért értékkel, ami a turbulencia részletes leírásának köszönhető. A 
további számításokhoz a BSL Reynolds-feszültség modellt választottam, mivel az azzal 
számított célparaméter meglehetősen jól egyezik a mért értékkel, és a SAS-SST modellhez 
képest – valószínűleg az örvényspektrum kisebb tartományának felbontása miatt – rövidebb 
tranziens szimulációja (2 s helyett 1 s) is elegendő az átlagértékek kiértékeléséhez. 

 
8.1.2.3. A konvektív tagok differenciasémájára végzett érzékenységvizsgálat 

A konvektív tagok diszkretizálása során alkalmazott séma hatásának vizsgálatára a 
másodrendű pontosságú high resolution sémát elsőrendű pontosságú upwind sémára váltottam 
át egy stacionárius számítás során. A hőmérséklet változását a mérési pontokban az 56. ábra 
mutatja. Látható, hogy a high resolution séma alkalmazása esetén a pontbeli hőmérsékletek 
nem konvergálnak állandó értékhez, hanem az áramlás instacionárius jellege miatt ingadoznak 
(a CFX kód a stacionárius számítás során is az instacionárius egyenleteket oldja meg). 
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56. ábra: A differenciaséma hatása a hőmérséklet változására az iteráció során 

 

      
 
 

57. ábra: Hőmérséklet-eloszlás a termoelem szintjén különböző differenciasémával számolva 
 

TOUT ΤOUT−ΤB AL TTC TTC-TTC_M

[°C] [°C] [°C] [°C]

High resolution 253,8 0,1 252,4 -0,2

Upwind 253,8 0,1 253,6 1  
 

11. táblázat: A konvektív tagok differenciasémájára végzett vizsgálat fő eredményei 
 

Az elsőrendű pontosságú upwind séma használata esetén az erős numerikus diffúzió 
elnyomja az ingadozásokat, a hőmérsékletek az iteráció során állandó értékre állnak be, amely 
ilyen bonyolult, nagyszámú leválási régiót tartalmazó áramlásnál fizikailag nem helyes. 

A numerikus diffúzió hatása jól megfigyelhető a termoelem szintjén kialakuló 
hőmérséklet-eloszlásokon is (57. ábra). Upwind séma esetén a központi csőből érkező 
hidegebb, és a kazetta jobb szélén áramló magasabb hőmérsékletű hűtőközeg a termoelem 
szintjén nem érzékelhető – szemben a high resolution sémával végzett számítással – annak 
ellenére, hogy a számítás nem mutatott intenzív hűtőközeg-keveredésre utaló 
hőmérsékletingadozásokat (56. ábra). A 11. táblázatban összefoglaltam a vizsgálat fő 
eredményeit. Látható, hogy az upwind sémával számított termoelem jel szignifikánsan eltér a 
mért értéktől, míg a high resolution sémával számított jól egyezik azzal. Az upwind séma 
használata esetén a termoelem jel gyakorlatilag megegyezik a hűtőközeg kilépő 
átlaghőmérsékletével, tehát a séma túlbecsülte a hűtőközeg-keveredést, és ezzel 
nemkonzervatív eredményt szolgáltatott. Ennek megfelelően az összes elemzésnél high 
resolution differenciasémát alkalmaztam. 

High resolution Upwind 

High resolution → upwind 
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8.1.2.4. A kezdeti feltételekre és a szimuláció időtartamára végzett érzékenységvizsgálat 
Instacionárius szimulációk esetén felmerül a kérdés, hogy a számítást különböző 

állapotokból indítva ugyanaz a végállapot alakul-e ki, vagyis az eredménymező mennyire 
érzékeny a kezdeti feltételekre. A kérdés vizsgálatára egyenletes kezdeti feltételek 
(U(x,y,z)=V(x,y,z)=0 m/s, W(x,y,z)=2,57 m/s, T(x,y,z)= 253,5 °C) mellett is végeztem egy 
szimulációt (vagyis a kazettafejre vonatkozó instacionárius számítás kezdetén az egész 
kazettafejben egyenletes sebesség- és hőmérséklet-eloszlás van). Ennek eredményét vetettem 
össze egy olyan számítással, amelynek kezdeti feltétele egy előző, a fejre vonatkozó RANS 
számítás volt. Az 58. ábra a RANS szimulációval meghatározott, illetve az egyenletes kezdeti 
feltételek mellett számított időátlagolt hőmérsékletprofilokat mutatja a termoelem szintjén. 
Megállapítható, hogy a két módszerrel számított profilok között gyakorlatilag nincs 
különbség, tehát az időátlagolt eredmény független a kezdeti feltételektől. Ebből következőleg 
a termoelem jelek között sincs eltérés (12. táblázat). 
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58. ábra: Különböző kezdeti feltételek mellett számított hőmérsékletprofilok a termoelem 

szintjén levő mérési sugarak mentén 
 

Turbulens áramlások instacionárius vizsgálata, így URANS számítás esetén is érdekes 
kérdés a szimuláció időtartamának a megválasztása. Az időtartamot úgy kell megválasztani, 
hogy a számított időbeli váltakozásokból a vizsgált jellemző időátlaga – vagy ha más 
statisztikai jellemző meghatározása a cél, akkor az a jellemző – az adott bizonytalanságon 
belül kiértékelhető legyen, vagyis a fluktuációk kiátlagolódjanak. A szimuláció hosszát nem 
célszerű a szükségesnél nagyobbra választani a jelentős számítási idő és erőforrásigény miatt. 
Az 1 s időtartam (800 időlépés) megfelelőségének az ellenőrzésére 1,5 s hosszú (1200 
időlépés) szimulációt is végeztem. A két számítással meghatározott, időátlagolt 
hőmérsékletprofilokat a termoelem szintjén levő mérési vonalakkal párhuzamosan, a 
belépéstől különböző távolságokra felvett vonalak mentén az 59. ábra mutatja. Látható, hogy 
az 1 s és a 1,5 s hosszú szimulációval számított időátlagolt profilok között nincs eltérés, tehát 
a hőmérsékletfluktuációk a kazettafejben 1 s alatt kiátlagolódtak, így elegendő az említett 
hosszúságú URANS szimulációt végezni. 
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TOUT ΤOUT−ΤB AL TTC TTC-TTC_M

[°C] [°C] [°C] [°C]
Egyenletes  mező 253,8 0,1 252,4 -0,2
RANS mező 253,8 0,1 252,4 -0,2  

 
12. táblázat: A kezdeti feltétel vizsgálat fő eredményei 
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59. ábra: 1 s (folytonos, színes görbék) és 1,5 s (szaggatott, fekete görbék) hosszú 

szimulációval meghatározott időátlagolt hőmérsékletprofilok a termoelem szintjén levő 
mérési vonalakkal párhuzamosan, a belépéstől különböző távolságokra felvett vonalak 

mentén 
 

8.1.2.5. A központi csőből a kazettafejbe belépő hűtőközeg hőmérsékletére végzett 
érzékenységvizsgálat 

Számítási és mérési eredmények szerint a központi csőből a kazettafejbe belépő 
hűtőközegnek szignifikáns hatása van az üzemi termoelem jelére. A validáció során a csőből 
belépő közeg hőmérsékletére az orosz kísérletekből származó mért értéket írtam elő. Mivel az 
üzemi számítások során erre vonatkozóan nem áll rendelkezésre mérés, és a központi csőben 
kialakuló áramlás számítása nehézségekbe ütközik, ezért az említett hőmérsékletet az orosz 
mérések alapján felállított korrelációval lehet meghatározni. Az orosz mérések során azt 
tapasztalták, hogy a központi csőben a felmelegedés átlagosan fele (43-57% között változott a 
különböző feltételek mellett végzett mérések során) a pálcakötegben történő felmelegedésnek. 
Az üzemi peremfeltételek szórása miatt a korreláció alapján számított hőmérsékletben a 
kötegen belüli felmelegedés ±5-10 százalékával egyenértékű bizonytalanság lehet az orosz 
mérések alapján. Ezért érzékenységvizsgálatot végeztem, amely során a központi csőből a 
kazettafejbe belépő hűtőközeg hőmérsékletére a mért értéktől a felmelegedés ±20 
százalékával eltérő (jelen esetben ±3,3 °C) értéket adtam meg, tehát szélesebb 
hőmérséklettartományt vizsgáltam, mint a várt bizonytalanság tartománya. A három 
különböző központi cső kilépő hőmérséklet mellett számított időátlagolt 
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hőmérsékletprofilokat az 60. ábra mutatja. Jól megfigyelhető, hogy a központi csőből 
beáramló hűtőközeg a középső zónában fejti ki a hatását. A középső régiótól távolodva hatása 
egyre csökken, és a szélső zónában megszűnik. A központi csőből belépő hűtőközeg 
hőmérsékletének ±0,2∆T nagyságú megváltoztatása (±3,3 °C) körülbelül ±0,015∆T 
(±0,24 °C) változást okoz a termoelem jelében (13. táblázat). A cső kis tömegárama miatt a 
hőmérséklet ismertetett mértékű megváltoztatása a kilépő átlaghőmérsékletre gyakorlatilag 
nincs hatással. Meg kell jegyezni, hogy a jelen alfejezetben bemutatott számításokat az 
előzőekhez képest kissé eltérő belépő peremfeltételek mellett végeztem el, ezért különbözik a 
termoelem jele 0,11 °C-szal „Normál” esetben a korábban ismertetett értéktől (12. táblázat). 
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60. ábra: A központi csőből a kazettafejbe belépő hűtőközeg különböző hőmérsékletei mellett 

számított hőmérsékletprofilok a termoelem szintjén 
 

TOUT ΤOUT−ΤB AL TTC TTC-TTC_M

[°C] [°C] [°C] [°C]
Normál 253,81 0,11 252,51 -0,09
+0,2DT 253,84 0,14 252,73 0,13
-0,2DT 253,77 0,07 252,25 -0,35  

 

13. táblázat: A központi csőből a kazettafejbe belépő hűtőközeg hőmérsékletére végzett 
érzékenységvizsgálat fő eredményei 

 
8.1.3. A kazettafej modellel számított eredmények összehasonlítása mérési 

eredményekkel 
Az érzékenységvizsgálatok során szerzett tapasztalatok felhasználásával stacionárius 

és tranziens számítást végeztem a kazettafejre a COBRA és a CFX kóddal meghatározott 
hőmérséklet- és sebességeloszlás (7.1.2. fejezet, 34. és 38. ábra) peremfeltétel mellett. A 
COBRA peremfeltételekkel, illetve a CFX pálcaköteg modellel meghatározott 
peremfeltételekkel végzett stacionárius és tranziens számítások eredményei között nincs 
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lényegi különbség, így csak a COBRA peremfeltételek mellett végzett stacionárius 
számítások eredményeit mutatom be részletesen. 

A 61. ábra a kazettafejben kialakuló sebességeloszlást szemlélteti az egyik 
szimmetriasíkon és a belépéssel párhuzamos vízszintes síkokon. Látható, hogy a pálcaköteg 
részen a távtartórács környékétől eltekintve a sebességeloszlás relatíve homogén. A pálcák 
mögött, a kazettapalást és a keverőrács által határolt sarkokban a határréteg-leválás 
következtében számtalan nagyobb méretű örvény jön létre, amelyek erős hűtőközeg-
keveredést okoznak. A keverőrács résein történő átáramlás során a keresztmetszet-szűkülés 
hatására a közeg felgyorsul, míg az át nem járható részek mögött – különösen a középső rész 
felett – újabb örvények indukálódnak. A keverőrácstól távolodva a sebességeloszlás először 
egyenletesebbé válik, majd a rózsa hatására a szélső régióban függőleges tengelyű örvények 
indukálódnak, a középső zónában pedig megnő a sebesség. A kazettafejben bonyolult, sok 
leválási zónát magába foglaló, háromdimenziós, instacionárius áramlás alakul ki. A kazetta 
fej részében a konvektív hűtőközeg-keveredés lényegesen intenzívebb, mint a pálcakötegben. 

 

      
 

61. ábra: Sebességeloszlás a kazettafejben 
(COBRA kóddal számított belépő peremfeltételek, stacionárius szimuláció) 

 
A kazettafejben kialakuló hőmérséklet-eloszlást a 62. ábra mutatja. A belépésnél a 

hőmérsékletmező viszonylag egyenlőtlen és ez a jelleg az áramlás irányában a fűtetlen 
pálcaköteg részen gyakorlatilag nem változik. A hőmérsékleti inhomogenitás a pálcák teteje 
és az üzemi termoelem közötti szakaszon az intenzív hűtőközeg-keveredésnek köszönhetően 
harmadára csökken, de a közeg a termoelem szintjéig nem keveredik el tökéletesen. A TT-2 és 
a TT-3 jelű sugarak által közrezárt régióban a közeg hőmérséklete – megőrizve a belépésnél 
levő jelleget – magasabb, középen – főleg a központi csőből érkező alacsonyabb 
hőmérsékletű közeg hatására – alacsonyabb marad. A középen kialakuló alacsony 
hőmérsékletű zóna miatt az üzemi termoelem alacsonyabb hőmérsékletet mér, mint a 
keresztmetszeti átlaghőmérséklet. Ez felhívja a figyelmet, hogy a központi csőből kilépő 
áramlás figyelembevétele fontos, mivel annak szignifikáns hatása van az in-core 
hőmérsékletmérésre. 
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62. ábra: Hőmérséklet-eloszlás a kazettafejben 
(COBRA kóddal számított belépő peremfeltételek, stacionárius szimuláció) 
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63. ábra: A hőmérséklet időbeli váltakozása néhány mérési pontban 

(CFX pálcaköteg modellel számított belépő peremfeltételek, tranziens szimuláció) 
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64. ábra: A termoelem házának külső (T’TC), belső (T’TC,IN) felületi átlaghőmérsékletének 
időbeli váltakozása, és a külső felületi átlaghőmérséklet időátlagának változása (TTC) 
(CFX pálcaköteg modellel számított belépő peremfeltételek, tranziens szimuláció) 

TT-4-5 

TT-1-5 

TT-5-5 

TT-2-5 

TT-6-5 

TT-3-5 

t0=0,0875 s 
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A kazettafejben kialakuló intenzív hűtőközeg-keveredést jól mutatják a tranziens 
szimulációval a mérési pontokra számított hőmérséklet-fluktuációk (63. ábra). Látható, hogy 
az üzemi termoelemhez közeli pontokban (TT-2-1-TT-2-3) ±0,4-1,1 °C, és az üzemi termoelem 
házán (TTC) körülbelül ±0,6°C hőmérséklet-ingadozás alakul ki. A szélső régióban kisebb a 
hőmérséklet-fluktuációk amplitúdója. Az ingadozásokat az örvények által okozott intenzív 
hűtőközeg-keveredés okozza. 

Az üzemi termoelem ház hőmérséklet-ingadozásokra gyakorolt csillapító hatásának 
vizsgálatára a fej CFD modelljét kiegészítettem a ház acél falának hővezetési modelljével és 
azzal egy 3,5 s hosszú tranziens folyamatot vizsgáltam. A 64. ábra az üzemi termoelem 
házának a külső (50. ábra, pirossal színezett rész) és a belső felületén mutatja a felületi 
átlaghőmérséklet időbeli váltakozását. Az ábrán feltüntettem a ház külső felületi 
hőmérsékletének pillanatnyi időátlagát is, amelyet a (66) szerint számítottam. 

( ) ( )dttT'
∆t'

∆t'tT
∆t't

t
TCTC ∫

+

=+
0

0

1
0  (66) 

Látható, hogy a kezdeti „felmelegedési” szakaszt követően a termoelem háza a 
hőtehetetlenség következtében kiátlagolja a magasabb frekvenciájú, nagy amplitúdójú 
hőmérséklet-fluktuációkat, tehát azokat az üzemi termoelem nem érzékelheti. Az alacsony 
frekvenciájú komponensek a ház külső felületének időátlagolt hőmérsékletéhez képest 
legfeljebb ±0,15 °C ingadozást okozhatnak a termoelem ház belső felületének a 
hőmérsékletében, azaz tökéletes termoelem-foglalat kontaktus esetén a termoelem felületi 
hőmérsékletében. Az ingadozás mértéke és a külső-belső hőmérséklet átlaga közötti 
különbség elhanyagolható, így valamennyi számítás során úgy tekintettem, hogy a termoelem 
a ház külső felületi átlaghőmérsékletét érzékeli. 

A 65. ábra a Kurcsatov Intézet által mért [25] és a CFX kazettafej modellel számított 
eredményeket mutatja a mérési sugarak mentén (62. ábra). Az SVST_R, SVST_UR a 
COBRA szubcsatornakóddal számított belépő peremfeltételek mellett végzett, a CVCT_R, 
CVCT_UR pedig a CFX pálcaköteg modellel meghatározott belépő peremfeltételek mellett 
végzett stacionárius, illetve tranziens szimulációkat jelöli (R:RANS, UR:URANS számítás). 
A tranziens számítások esetén az időátlagolt profilokat adtam meg. A diagramon feltüntettem 
a mérési hibát, amelyet ±0,25%-nak adtak meg a szerzők, ez a hűtőközeg átlagos 
felmelegedésére vonatkoztatva ±3,7%. Az eredmények alapján elmondható, hogy az azonos 
peremfeltételek mellett végzett stacionárius és instacionárius számítások eredménye között 
nincs lényeges különbség. Azt azonban meg kell jegyezni, hogy a megfelelő időátlagolásnak 
köszönhetően a tranziens szimulációk eredményét kisebb bizonytalanság terheli, mint a 
stacionárius szimulációkét, amelyekben a hőmérsékletek nem álltak be stabil értékre (56. 
ábra). A különböző belépő peremfeltételek mellett végzett számítások eredményei között nem 
tapasztalható döntő eltérés annak ellenére, hogy a belépő peremfeltételek minősége nem 
azonos. Figyelembe véve ezt a tényt, és azt a körülményt, hogy a peremfeltételek CFX 
pálcaköteg modellel történő meghatározásának számítógépi erőforrás szükséglete több 
nagyságrenddel nagyobb a szubcsatornakódok igényéhez képest (~120 órányi számítás hat 
processzoron szemben a COBRA kód pár perces futásával asztali számítógépen), ezért nincs 
értelme a CFD pálcaköteg modellt alkalmazni a kazettafej modell belépő peremfeltételeinek 
meghatározásához. Elmondható, hogy valamennyi számítási eredmény jól egyezik a méréssel. 
Az eredmények a mérés hibahatárán belül, illetve ahhoz közel vannak. A hőmérsékletek a 
számításban a szélső régióban általában kissé felül, a középsőben pedig kissé alulbecsültek. A 
pálcaköteg végénél a szélső pontokban tapasztalt mérés és számítás közötti nagy eltérések az 
üzemi termoelem szintjén nem jelentkeznek. Az SVST_UR esetben a maximális eltérés a 
hűtőközeg átlagos felmelegedésére vonatkoztatva -7%, az eltérések abszolút értékeinek átlaga 
pedig 2,5%. 
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65. ábra: Az üzemi termoelem szintjén mért és számított hőmérsékletprofilok 

összehasonlítása 
 

A 14. táblázatban összefoglaltam a számítások és a mérés fő eredményeit. A kilépő 
átlaghőmérséklet mindegyik esetben gyakorlatilag megegyezik a hőmérlegből számított 
értékkel és a méréssel. Valamennyi számítás elfogadható pontosságú eredményt szolgáltatott 
az in-core termoelem jelére. Az azonos belépő peremfeltételek mellett végzett stacionárius és 
a tranziens szimulációk eredménye között nincs nagy eltérés, de a stacionárius szimuláció 
eredményében rejlő bizonytalanság (hőmérsékletingadozások, lásd 56. ábra) miatt tranziens 
szimuláció végzése és időbeli átlaghőmérséklet meghatározása a célszerű. A CFX pálcaköteg 
modellel, illetve a COBRA kóddal számított belépő peremfeltételek mellett végzett tranziens 
számítások eredménye között nincs lényegi eltérés, így a kazettafej modell belépő 
peremfeltételeinek meghatározásához elegendő szubcsatornakódot alkalmazni. A 
szubcsatornakóddal meghatározott belépő peremfeltételek mellett végzett tranziens számítás 
eredménye (SVST_UR) és az üzemi termoelemmel mért jel közötti eltérés -0,4 °C, amely a 
felmelegedés -2,5 százalékával egyenértékű. A mérés hibáját figyelembe véve (±0,6 °C, 
±3,7%) a számítási eredmény elfogadható. 

 
TOUT TOUT-TBAL TTC TTC-TTC_M TTC-TBAL

[°C] [°C] [°C] [°C] [°C]

SVST_R 253,7 0 252,1 -0,5 -1,6 -9,8%

CVCT_R 253,8 0,1 252 -0,6 -1,7 -10,6%

SVST_UR 253,7 0 252,2 -0,4 -1,5 -9,1%

CVCT_UR 253,8 0,1 252,4 -0,2 -1,3 -8,0%

Mérés 253,8±0,6 0,1 252,6±0,6 - -1,1 -6,7%

Hőmérleg 253,7 - - - - -

(TTC-TBAL)/∆T

 
 

14. táblázat: A kazettafej modell validációjának fő eredményei 
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8.2. Üzemanyag-kazetták fej részében kialakuló hűtőközeg-
keveredési folyamatok vizsgálata 

 
8.2.1. Az üzemanyag-kazetták fej részének modelljei 

A validáció során alkalmazott modell módosításával megépítettem a 3,82% 
átlagdúsítású profilírozott 12,2 mm és 12,3 mm rácsosztású (ún. első generációs), illetve a 
4,2% átlagdúsítású, gadolínium kiégő mérget tartalmazó, 12,3 mm rácsosztású (ún. második 
generációs) üzemanyag-kazetták fej részének részletes, háromdimenziós CFD modelljét. A 
geometriai modellek felépítése megegyezik a validáció során alkalmazott modell felépítésével 
(50. ábra), azzal a kis különbséggel, hogy az új modellt kiegészítettem a kazetták megfogó 
csapjaival. A felső távtartórácsot és a keverőrácsot a kazetták műszaki rajzainak [80][81] 
megfelelően pozícionáltam. A modellek méreteit a műszaki rajzok, valamint friss kazettákon 
végzett helyszíni mérések alapján írtam elő. Kisebb méretbeli eltérések mellett lényegi 
különbség a validáció során alkalmazott modellhez képest, hogy az üzemi termoelem foglalat 
aljának és a pálcák végének a távolsága 309 mm helyett 363 mm a blokki adatnak 
megfelelően. 

A kazettafejek geometriai modelljeit a hálóra végzett érzékenységvizsgálat alapján a 
8.1.1. fejezetben ismertetett „alap” ráccsal megegyező hálóval írtam le. Egyetlen eltérés, hogy 
a diszkretizációs hibák csökkentése érdekében a központi cső felső vége és a termoelem 
foglalat között a függőleges középtengely mentén 15 mm sugarú zónában sűrítettem a hálót. 
A hálósűrítés során alkalmazott cellák maximális élhossza 3 mm. A különböző típusú 
kazetták fej részének a leírására alkalmazott hálók fő jellemzőit a 15. táblázatban foglaltam 
össze. 

 
Profilírozott kazetta 

12,3 mm r.o.
Profilírozott kazetta 

12,2 mm r.o.
Kiégő mérges  kazetta 

12,3 mm r.o.

Összes  cella száma 8 459 483 8 508 322 8 898 602
Összes  nódus száma 2 886 418 2 828 090 3 061 773
Cellák száma a felső részen 5 027 633 5 358 401 5 466 752
Nódusok száma a felső részen 1 528 801 1 598 378 1 704 156  

 

15. táblázat: A különböző típusú üzemanyag-kazetták fej részének leírására fejlesztett hálók 
fő jellemzői 

 

A modellekkel számítást végeztem hat-hat darab tipikus pálcateljesítmény-eloszlás 
mellett. A vizsgált profilírozott kazetták a paksi atomerőmű harmadik és negyedik blokkjának 
már megvalósult kampányaiból lettek kiválasztva, míg a kiégő mérget tartalmazó kazetták – 
mivel azok a jövőben kerülnek bevezetésre – a negyedik blokk egy jövőben megvalósuló 
egyensúlyi kampányához tartoznak. A 16. táblázatban összefoglaltam a kazetták fő jellemzőit. 
A kazetták teljesítménye, pálcateljesítmény-eloszlása eltérő, azok lefedik a reaktorban levő 
jellegzetes típusokat. 

A számítások során alkalmazott peremfeltételek részben megegyeznek a validáció 
során alkalmazott peremfeltételekkel (50. ábra), így csak az eltéréseket ismertetem. A 
belépésnél a COBRA szubcsatornakóddal számított sebesség- és hőmérséklet-eloszlásokat 
adtam meg, amelyeket a paksi atomerőmű munkatársai határoztak meg az atomerőművi 
gyakorlatban alkalmazott kampánykövetési számításokkal [79]. Néhány tipikus, kiégő mérget 
tartalmazó kazetta esetén a 7.2.2. fejezet 41–44. ábrái mutatják a kazettafej belépő 
hőmérséklet-eloszlását. A profilírozott kazetták esetén az említett hőmérséklet-eloszlás 
jellegre megegyezik a kiégettebb Gd kazetták eloszlásával. A beáramló közeg 
turbulenciafokát 4 százaléknak, viszkozitás arányát 95-nek adtam meg pálcaköteg-számítások 
eredményei alapján. 



 80

Típus
Jelölés 

(blokk_kampány_pozíció)
Kor 
[év]

Effektív üzemidő 
[eff. nap]

Profil jellemzők
Teljesítmény 

[MW]

3_23_47 1 111 Dőlt, szélső, 4 szomszéd 3,06
3_23_34 1 111 Dőlt, szélső, 5 szomszéd 3,83
4_20_44 3 160 Szimmetrikus 4,27
4_20_6 3 223 SZBV melletti 4,70

3_23_14 2 223 Szimmetrikus 4,79
3_23_17 2 223 Szimmetrikus 4,57
4_20_52 1 160 Dőlt, szélső, 4 szomszéd 2,80
4_21_34 1 223 Dőlt, szélső, 5 szomszéd 3,84
4_21_24 3 223 Szimmetrikus 4,33
4_21_8 1 223 SZBV melletti 5,56

4_21_12 1 223 Szimmetrikus 5,59
4_21_45 1 223 Szimmetrikus 5,32
4_32_52 4 100 Dőlt, szélső, 4 szomszéd 1,86
4_32_34 1 5 Dőlt, szélső, 5 szomszéd 3,62
4_32_12 4 100 Szimmetrikus 4,28
4_32_16 3 100 SZBV melletti 4,60
4_32_14 2 100 Szimmetrikus 5,32
4_32_24 1 5 Szimmetrikus 5,40

3,82% átlagdúsítású  
profilírozott kazetta, 

12,2 mm r.o.

3,82% átlagdúsítású 
profilírozott kazetta, 

12,3 mm r.o.

4,2% átlagdúsítású   
Gd kazetta,         
12,3 mm r.o.

 
 

16. táblázat: A vizsgált üzemanyag-kazetták fő jellemzői 
 

A központi csőből a kazettafejbe belépő hűtőközeg sebességét a (64) alapján 
számítottam. Sok mérésből levont következtetés szerint a közeg felmelegedése a központi 
csőben körülbelül fele a pálcakötegben áramló közeg átlagos felmelegedésének (∆T) [25]. A 
csőből a kazettafejbe beáramló közeg hőmérsékletét a kazettába belépő közeg 
hőmérsékletének (TIN) a felhasználásával a (67) alapján határoztam meg. Közepes turbulencia 
intenzitás feltételezése mellett a közeg turbulenciafokát 5 százaléknak, viszkozitás arányát 10-
nek adtam meg. 

∆T,TT ININ,cső 50+=  (67) 

A kilépésnél 0 bar relatív átlagnyomást írtam elő. A referencianyomás értékét a 
reaktorban érvényes átlagnyomásra vonatkoztattam (122,6-123,1 bar). A kazettafej furatain át 
visszatérő by-pass áramlást elhanyagoltam, mivel annak az üzemi termoelem jelére nincs 
lényegi hatása [25][51]. 

Az érzékenységvizsgálatok során szerzett tapasztalatok alapján a turbulencia 
modellezésére BSL Reynolds-feszültség modellt, a konvektív tagok térbeli diszkretizációjára 
pedig high resolution sémát alkalmaztam. 

A hűtőközeg-keveredés részletes analízise és a pálcaköteg régiók üzemi termoelem 
jeléhez való hozzájárulásának vizsgálata céljából a központi csőhöz és öt gyűrű alakú 
pálcaköteg régióhoz (66. ábra) numerikus nyomjelzőanyagokat rendeltem. A gyűrű alakú 
régiók használatát az indokolta, hogy a termoelemet magába foglaló védőcső blokk alsó 
lemeze hengerszimmetriával rendelkezik. Az R1 régió a központi csövet jelöli. Az R2 zóna a 
középen levő hat pálcát, az R3 a következő 12 pálcát foglalja magába. Az R4 régió külső 
átmérője megegyezik a védőcső blokk alsó lemezében levő járat belső átmérőjével. Az R5 és 
az R6 zóna a pálcaköteg maradék részét öleli fel. A régiók kiosztása mindhárom vizsgált 
kazettatípus esetén azonos. Egy adott régióhoz tartozó nyomjelzőanyag belépő koncentrációja 
(CA,IN, A=1..6) az adott régióban 1 kg/kg, míg az összes többiben 0 kg/kg. A 
nyomjelzőanyagok transzportjának számításához mind a hat anyagra külön-külön 
transzportegyenletet (68) oldottam meg. 
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66. ábra: A termoelemre vonatkozó súlytényezők számításához definiált régiók 
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A (68) baloldali tagjai a koncentráció időbeli megváltozását és konvektív transzportját 
írják le. A jobboldalon a zárójeles tag első része a molekuláris diffúziót, a második a 
turbulens transzportot veszi figyelembe. Az utolsó tag a térfogati anyagforrást írja le. A 
hőtranszport-egyenletben (69) a disszipációt leíró tag ( ijΛ ) a korábban említett ok miatt 
elhanyagolható nagyságú a jelen esetben, így a hőtranszport és a skalártranszport-egyenlet 
analóg egymással. A számítások során a turbulens Schmidt-szám (Sct) értékére a turbulens 
Prandtl-szám értékét (Prt=0,9) írtam elő. A molekuláris diffúziót figyelembe vettem, jóllehet 
a konvektív és a turbulens transzporthoz képest ebben az esetben elhanyagolható. A 
molekuláris diffúziós tényező értékére (DA) a térfogati átlaghőmérsékletre vonatkozó 
hőfokvezetési tényező ( )( ρCλ/a p= ) értékét írtam elő, mivel áttételesen a hőtranszport 
vizsgálata volt a célom. 

A számítások során a kontinuitási egyenlet, a három impulzus-, a hő-, a hat 
skalármennyiségre felírt transzportegyenlet és a turbulenciamodell hét egyenlete került 
megoldásra. Először 150 lépéses stacionárius számításokat végeztem a teljes kazettafej 
modellel. Mivel a termoelem jelére és a súlytényezők értékére hosszabb iterációt (1000 lépés) 
követőn sem kaptam állandósult megoldást, ezért tranziens számításokat is végeztem, és 
meghatároztam a termoelem jelének, valamint a súlytényezőknek az időbeli átlagát. A 
tranziens szimulációk során a kazettafej felső távtartórács felett 2,5 milliméterrel kezdődő 
részét vizsgáltam. Kezdeti feltételnek és a belépő síkon peremfeltételnek a stacionárius 
számítás eredménymezejét adtam meg. A távtartórács felett 2,5 milliméterrel levő síkon 
kialakuló sebesség, hőmérséklet, koncentráció, Reynolds-feszültség és disszipáció mezőket 
írtam elő a tranziens számítás belépő peremfeltételének. A modellel 0,00125 s időlépés 
mellett 1-1,5 s hosszú folyamatokat vizsgáltam. Az 1-1,5 s hosszúságú szimulációk 
elegendőek volt a termoelem jelek és a súlytényezők stabil időátlagának a kiértékeléséhez. A 
többi peremfeltétel és paraméter megegyezett a validáció során alkalmazottal. A stacionárius 
számításokhoz átlagosan körülbelül 20, míg a tranziens szimulációkhoz 200 órányi gépidőre 
volt szükség 6 darab INTEL XEON 3000 MHz órajelű processzor használata mellett. 

Jelölés Régió határai [mm] Skalár mennyiség
R1 Központi cső 1
R2 5,15-16,85 2
R3 16,85-29,15 3
R4 29,15-42,5 4
R5 42,5-55,35 5
R6 55,35-kazetta széle 6
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8.2.2. Hőmérséklet-eloszlás az üzemanyag-kazetták fej részében 
Az üzemanyag-kazetták fej részében kialakuló sebességmező fő jellegzetességei 

megegyeznek a validációs számításoknál ismertetett sebességmező jellegzetességeivel (8.1.3. 
fejezet). A nagyobb tömegáram miatt a sebességek értékei természetesen szélesebb skálán 
változnak az üzemi állapotokban (0-9 m/s). 

A tranziens szimulációk – a validáció céljából végzett számításokhoz hasonlóan – a 
hőmérséklet jelentős ingadozását jelezték a termoelem házának a külső falán (1,2-1,8 °C). A 
67. ábra a 4_21_8 esetben mutatja a szimuláció végén a pillanatnyi és az időátlagolt 
hőmérséklet-eloszlást. A pillanatnyi eloszláson megfigyelhető, hogy a központi csőből és a 
cső melletti szubcsatornákból kilépő alacsonyabb hőmérsékletű közegből formálódó csóva 
jobbra-balra „csapkod”, aminek hatására ingadozik a hőmérséklet a termoelem házának a 
külső falán. Látható, hogy az időbeli átlagolás kisimítja a „csapkodást”, így a hőmérséklet-
ingadozásokat is. 

A 68–71. ábrák néhány tipikus, kiégő mérget tartalmazó kazetta esetén mutatják a 
hőmérséklet-eloszlások időátlagát az egyik szimmetriasíkon, a belépősíkkal párhuzamos 
síkokon és az in-core termoelem magasságában felvett síkon. Látható, hogy a hőmérsékleti 
inhomogenitás – amely a relatíve egyenlőtlen teljesítmény-eloszlás következménye (lásd 39. 
ábra) – az aktív pálcaköteg részen lényegében nem csökken, nem történik intenzív hűtőközeg-
keveredés. A pálcák, a keverőrács, az illesztő rózsa mögött kialakuló nagyméretű örvények 
hatására a turbulens és a konvektív keveredés intenzitása jelentősen megnő, ennek 
következtében a hőmérsékleti egyenlőtlenségek a termoelemig tartó úton jelentősen 
csökkennek. A hűtőközeg azonban nem keveredik el tökéletesen a körülbelül 4 L/D (D a 
védőcső blokk alsó lemezében levő csatorna átmérője) hossznyi út során: a belépő 
hőmérséklet-eloszlás jellege – főleg az aszimmetrikus teljesítményprofilú kazetták esetén 
(4_32_52, 4_32_34 számítások) – felfedezhető a termoelem szintjén is. A belépésnél levő 
hőmérséklet-különbségek a termoelem síkjáig szimmetrikus teljesítményprofilú kazettáknál a 
harmadára-negyedére, ferde profilú kazettáknál körülbelül a felére csökkennek. 

 

 
 
 

67. ábra: Pillanatnyi és időátlagolt hőmérséklet-eloszlás a kazettafejben (4_21_8 számítás) 

Végállapot (t=1 s) Időátlag 
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68. ábra: Hőmérséklet-eloszlás a kazettafejben (4_32_34 számítás) 
 
 

   
 

69. ábra: Hőmérséklet-eloszlás a kazettafejben (4_32_52 számítás) 
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70. ábra: Hőmérséklet-eloszlás a kazettafejben (4_32_24 számítás) 
 
 

  
 

71. ábra: Hőmérséklet-eloszlás a kazettafejben (4_32_14 számítás) 
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Ferde teljesítményprofilú kazetták esetén a szomszédos kazetták felöl (baloldali zóna) 
magas, míg a reaktortartály felöl (jobboldali zóna) alacsony, a kettő között egy köztes 
hőmérsékletű régió alakul ki (68–69. ábra). A dőlt teljesítményprofilú, friss üzemanyag-
kazetta esetén (4_32_34) jól megfigyelhető, hogy középen a gadolíniumot tartalmazó három 
pálca körül az alacsonyabb pálcateljesítmény miatt a hűtőközeg kevésbé melegszik fel. A 
kazettafej középső részén áramló alacsonyabb hőmérsékletű közeg a termoelem szintjéig nem 
keveredik el tökéletesen, a termoelem háza körül a kilépő átlaghőmérsékletnél alacsonyabb 
hőmérsékletű régió alakul ki. A negyedik éves kazetta esetén (4_32_52) ez a hatás a Gd 
kiégésének következtében nem jelentkezik. A termoelem házát a kilépő átlaghőmérséklettel 
közel megegyező hőmérsékletű hűtőközeg veszi körül. 

Szimmetrikus teljesítményprofilú Gd kazetták esetén (4_32_24, 4_32_14, 4_32_12, 
4_32_16 számítások, 70–71. ábra) a termoelem szintjén a szélső régióban felfedezhető a 
palást melletti szubcsatornákból kilépő alacsonyabb hőmérsékletű hűtőközeg hatása. Befelé 
haladva a közeg hőmérséklete a belépő hőmérséklet-eloszlás jellegéhez hasonlóan általában 
növekszik. A friss Gd üzemanyag-kazettát leszámítva (4_32_24) a termoelemet körülvevő 
hűtőközeg hőmérséklete körülbelül megegyezik a közeg kilépő átlaghőmérsékletével. A 
4_32_24 esetben ezzel szemben a termoelem háza körüli hűtőközeg hőmérséklete a 
keresztmetszeti átlaghőmérsékletnél jóval alacsonyabb. Ennek az oka az, hogy a friss 
üzemanyag-kazetták esetén középen, a kiégő mérget tartalmazó pálcák körül a víz kevésbé 
melegszik fel, így a központi csőből kilépő alacsonyabb hőmérsékletű közeg hatása jobban 
érvényesül. A vizsgált profilírozott, 12,2 mm és 12,3 mm rácsosztású kazetták fej részében 
kialakuló hőmérséklet-eloszlás a kiégettebb Gd kazetták fej részében kialakuló hőmérséklet-
eloszláshoz hasonló. 12,2 mm rácsosztású kazetták esetén az előzőekhez képest annyi az 
eltérés, hogy a termoelem háza körül a keresztmetszeti átlaghőmérsékletnél kissé magasabb 
hőmérsékletű közeg áramlik. 

 
T B A L T TC T TC _M T TC-T TC _M T TC -T B A L

[°C ] [°C ] [°C ] [°C ] [°C ]

3_23_47 290,1 290,9 291,1 -0,1 0,8 3,2%

3_23_34 296,1 297 296,8 0,2 0,9 3%

4_20_44 301 302,3 303,2 -0,9 1,3 3,6%

4_20_6 303,9 305,4 305,8 -0,4 1,4 3,8%

3_23_14 303,8 305,2 306,4 -1,1 1,4 3,8%

3_23_17 302 303,3 303,3 0 1,3 3,6%

4_20_52 289,4 290,1 289,2 0,9 0,6 2,7%

4_21_34 297,1 297 296,2 0,8 -0,2 -0,6%

4_21_24 300,3 300,6 301,7 -1,1 0,2 0,7%

4_21_8 309,4 309,4 308,6 0,8 0 0%

4_21_12 310 310,1 310,7 -0,6 0,1 0,3%

4_21_45 308,5 308,7 307,7 1 0,2 0,5%

4_32_52 282,4 282,6 - - 0,2 1,1%

4_32_34 296,3 294,5 - - -1,8 -6%

4_32_12 301,3 301,6 - - 0,3 1%

4_32_16 303,7 304,1 - - 0,4 1,1%

4_32_14 308,9 309,1 - - 0,1 0,4%

4_32_24 309,4 306,9 - - -2,4 -5,8%

4,2% átlagdú sí tású      
Gd k az e tta,            
12,3 m m  r.o.

T ípu s (T TC -T B A L)/∆TJe lölé s

3,82% átlagdú sí tású   
profi l íroz ott k az e tta, 

12,2 m m  r.o.

3,82% átlagdú sí tású  
profi l íroz ott k az e tta,  

12,3 m m  r.o.

 
 

17. táblázat: Az üzemanyag-kazetták fej részére végzett számítások fő eredményei 
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A 17. táblázatban összefoglaltam a három különböző típusú üzemanyag-kazettára 
végzett számítások fő eredményeit. A számított in-core termoelem jelek és a blokkon mért 
hőmérsékletek közötti eltérések ±1,1 °C tartományba esnek, amely – figyelembe véve a 
modellezett rendszer összetettségét – elfogadható. Az eltérésekben közrejátszhatnak a 
termoelem és annak foglalata közötti kontaktusban, a keverőrács orientációjában (lásd 8.2.3. 
fejezetben), a központi csőből kilépő hűtőközeg hőmérsékletében, tömegáramában, a 
kazettaforgalomban rejlő bizonytalanságok és a számítások során alkalmazott neutronfizikai, 
termohidraulikai kódok (C-PORCA, COBRA, CFX) pontatlansága. 

Az in-core termoelem számított jele és a hőmérlegből számított kilépő 
átlaghőmérséklet eltérése – amely a hűtőközeg nem tökéletes keveredéséből származik – 
kazettatípusonként változik. A vizsgált 12,2 mm rácsosztású profilírozott kazetták esetén a 
számítások alapján a termoelem mindegyik esetben magasabb hőmérsékletet mér, mint a 
kilépő átlaghőmérséklet. Az eltérések 0,8-1,4 °C közé esnek (a felmelegedés 3-4%-a) a 
pálcateljesítmény-profiltól függően. A vizsgált 12,3 mm rácsosztású profilírozott kazetták 
esetén nincs lényegi különbség a termoelem számított jele és a hűtőközeg kilépő 
átlaghőmérséklete között. A profilírozott, de különböző rácsosztású kazetták közötti 
különbségeknek az az oka, hogy a 12,2 mm rácsosztású kazetták aktív pálcakötegéből kilépő 
hűtőközeg hőmérséklet-eloszlása egyenlőtlenebb. A kiégő mérget tartalmazó kazetták esetén 
a termoelem jelének és a hűtőközeg kilépő átlaghőmérsékletének viszonya a kiégésnek is 
függvénye. Friss Gd üzemanyagok esetén (4_32_34, 4_32_24) a termoelem számított jele 
szignifikánsan, 1,8-2,4 °C-szal alacsonyabb, mint a hűtőközeg kilépő átlaghőmérséklete. Ez 
az eredmény arra figyelmeztet, hogy friss Gd kazetták esetén az elégtelen hűtőközeg-
keveredés miatt az üzemi termoelem jóval az átlaghőmérséklet alatti értéket fog mérni. Ebből 
kifolyólag a mért hőmérsékletek alapján, korrekció nélkül meghatározott 
kazettateljesítmények értéke körülbelül 6%-kal lenne alacsonyabb, mint a valóságban, ez 
pedig a korlátozott paraméterek nem konzervatív becslését okozná. Az említett eltérések oka 
az, hogy a kazetta üzemidejének a kezdetén a kiégő mérget tartalmazó pálcák teljesítménye 
lényegesen kisebb, így a körülöttük levő szubcsatornákban a hűtőközeg kevésbé melegszik 
fel. A termoelem jelére az ezekből a szubcsatornákból érkező hűtőközegnek szignifikáns 
hatása van, ezért a kiégés elején a termopár a kilépő átlaghőmérséklettől lényegesen 
alacsonyabb hőmérsékletet mér. A kiégés előrehaladtával a Gd-ot tartalmazó pálcák 
teljesítménye a Gd kiégésének következtében nő, ezzel pedig nő az ezeket körülvevő 
szubcsatornákból kilépő közeg hőmérséklete, így a termoelem az átlaghoz közeli értéket mér, 
ahogy ezt a számítási eredmények is mutatják. A kiégettebb Gd kazetták fej részében hasonló 
hőmérséklet-viszonyok alakulnak ki, mint a 12,3 mm rácsosztású profilírozott kazetták fej 
részében. 

Az eredményekből látható, hogy a termoelem által mért hőmérséklet szignifikánsan 
eltérhet a hűtőközeg kilépő átlaghőmérsékletétől. Az eltérés mértéke függ a kazettatípustól és 
a kazettán belüli pálcateljesítmény-eloszlástól, ami neutronfizikai okokból kifolyólag 
kazettánként eltérő, és ráadásul a kiégés miatt időben változik. Az említett okok miatt a nem 
tökéletes hűtőközeg-keveredés hatásának kompenzálása érdekében – különösen a kiégő 
mérget tartalmazó kazetták esetén – a termoelem által mért jelek teljesítményeloszlás-függő 
korrekciója ajánlott. 

 
8.2.3. Keverőrács-orientáció hatása a kazettafejben kialakuló hőmérséklet-eloszlásra 

A paksi atomerőmű friss üzemanyag tárolójában lehetőségem nyílt besugárzás előtti 
üzemanyag-kazettákat megvizsgálni. Ennek során azt tapasztaltam, hogy a keverőrács 
orientációja a kazettákban nem konzisztens. A kazetták zónán belüli azonos orientációját 
biztosító csapokhoz képest a keverőrácsok mind a négy lehetséges orientációját (72. ábra) 
meg lehetett találni. Ez jól látható a 73. ábrán, ahol valamennyi keverőrács helyzet 
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felfedezhető annak ellenére, hogy a kazetták orientációja azonos (ezt a kazettafejeken levő 
jelölések azonos helyzete mutatja). Idáig nem tartották nyilván, hogy a zónában levő 
kazettákban hogyan áll a keverőrács. Felmerül a kérdés, hogy a keverőrács orientációja 
mennyiben befolyásolja a termoelem szintjén kialakuló keresztmetszeti hőmérséklet-eloszlást, 
a termoelem jelét, és ezzel mekkora – eddig figyelembe nem vett – bizonytalanságot okoz a 
kazettateljesítmény monitorozásában. 
 

       
 
 

72. ábra: Lehetséges keverőrács-orientációk 
 

 
 

73. ábra: Friss üzemanyag-kazetták a paksi atomerőmű üzemanyag-szállító konténerében 
 

    
 
 

74. ábra: Különböző keverőrács-orientációk mellett kialakuló hőmérséklet-eloszlás a 
termoelem szintjén azonos pálcateljesítmény-eloszlás feltételezése mellett (4_21_34 kazetta) 

 
Az említett kérdések vizsgálatára egy profilírozott, 12,3 mm rácsosztású, dőlt 

teljesítményprofilú kazetta (4_21_34) esetén azonos peremfeltételek és a négy lehetséges 
keverőrács-orientáció mellett számításokat végeztem. A 74. ábra a különböző keverőrács-
orientációk mellett a termoelem szintjén kialakuló időátlagolt keresztmetszeti hőmérséklet-
eloszlásokat mutatja. A hőmérséklet-eloszlások fő jellegzetességeiket tekintve azonosak. A 
szomszédos üzemanyag-kazetták felöl magas, a reaktortartály felöl pedig alacsony 
hőmérsékletű zóna alakul ki. A magas és az alacsony hőmérsékletű zónák alakja különbözik, 
amit az eltérő keverőrács helyzetek következtében kialakuló kissé eltérő sebességmezők 

K1 K2 K3 K4 

K1 K2 K3 K4 
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okoznak. Az eltérő hűtőközeg-keveredés természetesen a termoelem jelét is befolyásolja (18. 
táblázat). A különböző keverőrács-orientációk mellett számított termoelem jelek között a 
maximális eltérés 0,8 °C, ami bizonytalanságot jelent a hőmérséklet értelmezésében, mivel a 
kazetta keverőrácsának orientációja nem nyilvántartott, így a zónamonitorozó rendszerben 
nem ismert. Az említett bizonytalanság szignifikáns, 2,5 százalék bizonytalanságot okoz a 
vizsgált kazettán belüli átlagos hűtőközeg felmelegedés számításában, azaz a kazetta 
teljesítményének a monitorozásában. Összegzésként megállapítható, hogy ferde 
teljesítményprofilú kazetták esetén a keverőrács orientációjának szignifikáns hatása van az in-
core hőmérsékletmérésre, azaz áttételesen a kazetta teljesítményének üzem közbeni 
ellenőrzésére. 

 

TB AL TTC TTC_M TTC-TTC_M TTC-TB AL

[°C] [°C] [°C] [°C] [°C]

K1 297,1 297 296,2 0,8 -0,2 -0,6%
K2 297,1 297,7 296,2 1,5 0,6 1,8%
K3 297,1 297,1 296,2 1 0 0%
K4 297,1 296,9 296,2 0,7 -0,2 -0,7%

(TTC-TB AL)/∆TOrientáció

 
 

18. táblázat: A különböző keverőrács-orientációk mellett végzett számítások fő eredményei  
(4_21_34 kazetta) 

 
8.2.4. In-core termoelemre vonatkozó súlyfaktorok meghatározása 

A 8.2.2. fejezetben megmutattam, hogy az in-core termoelem nem minden esetben a 
kazettából kilépő hűtőközeg átlaghőmérsékletét méri, mivel a közeg nem keveredik el 
tökéletesen a termoelemig. A zónamonitorozás szempontjából pedig az lenne a kívánatos, 
hogy a termopár a keresztmetszeti átlaghőmérsékletet mérje, mivel abból lehet pontosan 
meghatározni a kazettán belüli átlagos hűtőközeg-felmelegedést, így a kazetta teljesítményét. 
A zónamonitorozás pontosítása érdekében a termoelem által mért jel teljesítményeloszlás-
függő korrekciója szükséges. A korrekció értéke – amely a nem tökéletes hűtőközeg-
keveredés hatását veszi figyelembe – a kazettából kilépő hűtőközeg hőmérlegből számított 
átlaghőmérsékletének (TBAL) és a termoelem számított jelének (TTC) a hányadosából 
határozható meg (70) [7]. Az üzemi termoelemmel mért hőmérséklet KTC tényezővel történő 
megszorzásával a jel korrigálható, így a „mért kilépő átlaghőmérséklet” számítható. 

TC

BAL
TC T

TK =  (70) 

A hűtőközeg kilépő átlaghőmérséklete a kazetta hőmérlegéből számítható a 
kazettaforgalom és a neutronfizikai számításokkal meghatározott kazettateljesítmény alapján. 
A termoelem jelének becsléséhez is gyors számítási modellre van szükség, mivel az a 2 s 
ciklusidővel futó zónamonitorozó rendszerben kerül felhasználásra. A termoelem jelének 
számítása a pálcaköteg régióinak termoelem jeléhez való hozzájárulása, azaz azok súlyfaktora 
és a régiók átlagentalpiája alapján történhet. 

A súlyfaktorok meghatározása érdekében a 8.2.1. fejezetben ismertetett módon öt 
pálcaköteg régióhoz és a központi csőhöz numerikus nyomjelzőanyagokat rendeltem, és 
vizsgáltam a nyomjelzőanyagok transzportját a kazettafejben. A stacionárius számítások során 
a hőmérséklethez hasonlóan a nyomjelzőanyagok koncentrációi is ingadoztak, ezért a 
súlytényezőket az időfüggő számításokból időbeli átlagolással határoztam meg. 
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75. ábra: A termoelem házán (50. ábra, termoelem-foglalat pirossal színezett része) a 

keveredési skalárok koncentrációinak és azok időbeli átlagainak változása az idő 
függvényében a 4_32_14 számítás esetén 

 
A 75. ábra a termoelem házának a felületére átlagolt (50. ábra, termoelem-foglalat 

pirossal színezett része) hat darab numerikus nyomjelzőanyag koncentráció-változását és azok 
időátlagának változását mutatja az idő függvényében a 4_32_14 számítási esetben. Látható, 
hogy az in-core termoelem számított jeléhez hasonlóan a koncentrációk egy átlag körül 
fluktuálnak az áramlás instacionárius jellege miatt. Az ábrák alapján elmondható, hogy 1,5 s 
hosszú szimuláció elegendő volt a koncentrációk időátlagának a kiértékeléséhez. 

A 3,82% átlagdúsítású profilírozott, 12,2 mm, illetve 12,3 mm rácsosztású és a 4,2% 
átlagdúsítású, kiégő mérget tartalmazó, 12,3 mm rácsosztású kazetták esetén számított 
koncentráció-eloszlások között nincs lényegi különbség, így az ezzel kapcsolatos 
eredményeket csak a 4_32_14 Gd kazetta esetére mutatom be. A 76. ábrán a keveredési 
skalárok időátlagolt koncentrációinak eloszlása látható az alappal párhuzamos síkokon. A 
mezőkön megfigyelhető a keverőrács és a rózsa mögött kialakuló nagyméretű örvények 
okozta intenzív hűtőközeg-keveredés. A rács közepénél kialakuló örvények a központi csőből 
érkező közeg egy részét kifelé, az R2 és az R3 zónából beáramlót befelé keverik. A rózsa 
mögött létrejövő függőleges tengelyű örvények az R5 zónából belépő közeget kifelé, az R6 
régióból beáramlót pedig befelé transzportálják. Látható, hogy a pálcaköteg részen a 
hűtőközeg-keveredés kevésbé intenzív, mint a kazettafejben, ahol a keverőrács és a rózsa 
nagyban fokozza azt. A keverőrács hatása a teljes áramlási keresztmetszetre, míg a rózsa 
hatása a szélső régióra terjed ki. A különböző zónákból belépő hűtőközeg széles 
tartományban, de nem a teljes keresztmetszetben keveredik el, tehát a keveredés igen intenzív, 
de nem tökéletes. Az R6 és az R5 zónából belépő hűtőközeg a középső régióba minimális 
mértékben áramlik be, így azok az in-core termoelem jeléhez elhanyagolható mértékben 
járulnak hozzá. Nagyobb hozzájárulást az R2, az R3 és az R4 régiók, tehát a belső négy 
szubcsatorna gyűrű adja. Az R2 zóna közvetlenül a termoelem alatt helyezkedik el, az R3 és 
az R4 régiókból pedig középre bekeveredik a hűtőközeg. A központi cső súlyfaktora kis 
tömegárama miatt az előbb említett régiókhoz képest kisebb, de mivel az abból kilépő 
hűtőközeg hőmérséklete lényegesen alacsonyabb, mint az átlaghőmérséklet, így hatása 
mégsem hanyagolható el. 
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76. ábra: A numerikus nyomjelzőanyagok időátlagolt koncentrációinak eloszlása a belépéssel 
párhuzamos síkokon a 4_32_14 számítás esetén 
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4_32_52 4_32_34 4_32_12 4_32_16 4_32_14 4_32_24
δ1 0,0492 0,0501 0,0529 0,0474 0,0474 0,0493
δ2 0,2212 0,2223 0,2292 0,2155 0,2191 0,2161
δ3 0,4357 0,4319 0,4291 0,4276 0,4270 0,4285
δ4 0,2411 0,2421 0,2381 0,2519 0,2481 0,2511
δ5 0,0391 0,0402 0,0378 0,0434 0,0435 0,0416
δ6 0,0138 0,0134 0,0128 0,0142 0,0150 0,0134

TTC,δ [°C] 282,7 294,5 301,8 304,2 309,3 307,4
TTC [°C] 282,6 294,5 301,6 304,1 309,1 306,9

TTC , δ-TTC [°C] 0,1 0 0,2 0,1 0,2 0,5
TTC , δ34  [°C] 282,7 - 301,8 304,1 309,2 307,3

TTC , δ34-TTC [°C] 0,1 - 0,2 0 0,1 0,4
TTC , δ3P34 [°C] 282,6 294,6 301,7 304 309,1 307,5

TTC , δ3P34-TTC [°C] 0 0,1 0,1 -0,1 0 0,6
TTC , δ2P34[°C] 282,7 294,9 301,8 304,1 309,2 307,8

TTC , δ2 P34-TTC [°C] 0,1 0,3 0,2 0 0,2 0,9  
 

19. táblázat: A régiók termoelemre vonatkozó súlyfaktorai és az azokkal számított termoelem 
jelek különböző, kiégő mérget tartalmazó kazetták esetén 

 
A Gd kazettákra végzett tranziens számítások eredményeiből kiértékeltem a 

termoelem házának a külső falán (50. ábra, pirossal jelölt rész) a keveredési skalárok 
koncentrációinak (CA) időbeli átlagait. A koncentrációk összegének elméletileg egynek 
kellene lennie, azonban egynél 4-5%-kal nagyobb érték adódott minden esetben. Ennek oka, 
hogy másodrendű pontosságú, kis numerikus diffúziót okozó high resolution sémát 
alkalmaztam a konvektív tagok térbeli diszkretizációja során, amely lokálisan okozhat kisebb 
túllövéseket az eredményekben [10][61]. Az említett ok miatt az átlagkoncentrációk értékeit 
egyre normáltam (71), így megkaptam a régiók termoelemre vonatkozó súlyfaktorait (19. 
táblázat). 
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A súlytényezők azt fejezik ki, hogy egy adott régióba belépő skalármennyiség 
(koncentráció, entalpia) mekkora része transzportálódik a termoelem házához. A zónák 
súlyfaktorainak (δA) és belépő átlagentalpiáinak (hA) felhasználásával meghatároztam a 
termoelem házának a külső falán az entalpia értékét (hTC,δ) a (72) lineáris összefüggés szerint. 

∑
=

=
6

1A
AATC,δ hδh  (72) 

A nyomás és az entalpia ismeretében víz-gőz táblázatból visszakerestem a termoelem 
házán kialakuló átlaghőmérsékletet ( )( TC,δTC,δTC,δ p,hTT = , 19. táblázat). A súlyfaktorokkal 
visszaszámított és a hőtranszport számítással meghatározott hőmérsékletek különbsége (TTC,δ -
TTC) a 4_32_24 esetet leszámítva nem nagyobb, mint 0,2 ºC. A 4_32_24 esetben az eltérés 
0,5 ºC, ami – tekintve, hogy az elégtelen hűtőközeg keveredés miatt -2,4 ºC az eltérés a 
termoelem számított jele és a keresztmetszeti átlaghőmérséklet között – elfogadható mértékű. 
Megállapítható, hogy Gd üzemanyag-kazetták esetén a súlyfaktorok alkalmazásával a 
termoelem jele közel a háromdimenziós CFD számítás pontosságával megegyező 
pontossággal számítható, így a korrekció meghatározásában a faktorok alkalmazhatóak. 



 92

A vizsgált 12,2 mm, illetve 12,3 mm rácsosztású profilírozott kazetták esetén a 
súlytényezőkre, az azokkal visszaszámított és a CFD hőtranszport számítással meghatározott 
termoelem jelek közötti eltérésekre hasonló értékeket kaptam, mint a kiégő mérget tartalmazó 
kazetták esetén. Az említett hőmérsékletek különbsége nem haladta meg a 0,5 °C-t. 

Érdekes kérdés, hogy más pálcateljesítmény-eloszlással rendelkező, illetve más típusú 
kazettára meghatározott súlyfaktorok alkalmazhatóak-e egy adott 12,3 mm rácsosztású, kiégő 
mérget tartalmazó kazettára, azaz mennyire univerzálisak a tényezők. Ennek ellenőrzésére a 
4_32_34 (12,3 mm rácsosztású Gd kazetta), a 4_21_34 (12,3 mm rácsosztású profilírozott 
kazetta) és a 3_23_34 (12,2 mm rácsosztású profilírozott kazetta) jelölésű, dőlt 
teljesítményprofilú kazetták súlyfaktoraival mindegyik Gd kazetta esetén meghatároztam a 
termoelem jelét a fent ismertetett módon (19. táblázat, TTC,δ34, TTC,δ3P34, TTC,δ2P34 értékek). Az 
így adódott és a hőtranszport számítással meghatározott hőmérsékletek között körülbelül 
ugyanakkora a különbség, mint a kazetta saját súlytényezőinek használata esetén. A 
termoelem jelének meghatározása szempontjából a különböző pálcateljesítmény-eloszlással 
rendelkező Gd kazetták súlyfaktorai között nincs szignifikáns különbség, azok a vizsgált 
tartományon belül univerzálisak. Az előbb említett szempontból a profilírozott és a kiégő 
mérget tartalmazó kazetták súlyfaktorai között sincs döntő eltérés. A 4_32_24 kazettánál a 
12,2 mm rácsosztású kazetta súlyfüggvényeivel számolva ugyan nagyobb eltérés adódott a 
hőtranszport számítással meghatározott jelhez képest, azonban az lényegesen kisebb, mint a 
termoelem jele és a kilépő átlaghőmérséklet közötti különbség. A paksi atomerőműben 
jelenleg a 4_21_8 jelű 3,82% átlagdúsítású, 12,3 mm rácsosztású profilírozott kazettára 
meghatározott súlyfaktorokat használják. 

Egy dőlt teljesítmény-eloszlású, 12,3 mm rácsosztású profilírozott kazetta (4_21_34) 
esetén mind a négy keverőrács-orientáció mellett végeztem számítást a súlytényezőkre 
gyakorolt hatás vizsgálata céljából (20. táblázat). A súlyfaktorokkal visszaszámított jelek nem 
különböznek egymástól, vagyis a tényezőket lényegileg nem befolyásolja a rács orientációja. 
Az említett hőmérsékletek körülbelül megegyeznek a különböző orientációk mellett a 
hőtranszportszámítással meghatározott hőmérsékletek számtani átlagával, vagyis a 
súlyfaktorok azimutálisan kiátlagolták a keverőrács orientációja által okozott 
bizonytalanságot. A súlyfaktorokkal számított értékek nem több, mint ±0,4 °C-szal térnek el a 
hőtranszportszámítással meghatározott értékektől. 
 

K1 K2 K3 K4
δ1 0,0603 0,0630 0,0592 0,0597
δ2 0,2047 0,1931 0,1782 0,1994
δ3 0,3857 0,3920 0,3767 0,3832
δ4 0,2670 0,2734 0,2891 0,2698
δ5 0,0626 0,0630 0,0781 0,0682
δ6 0,0198 0,0156 0,0187 0,0196

TTC,δ [°C] 297,3 297,3 297,4 297,3
TTC [°C] 297 297,7 297,1 296,9

TTC , δ-TTC [°C] 0,3 -0,4 0,3 0,4  
 

20. táblázat: A 4_21_34 kazetta üzemi termoelemre vonatkozó súlyfaktorai különböző 
keverőrács-orientációk mellett (72. ábra) és az azokkal számított termoelem jelek 
 
A paksi atomerőműben a kampányok fő üzemi adatait és a termoelemek jeleit 

archiválják. Az archivált adatokkal lehetőség nyílt olyan kampánykövetési számítások 
elvégzésére, amelyek eredményei alkalmasak a súlyfaktorok statisztikai tesztelésére [82]. Az 
atomerőmű munkatársai a 4. blokk 18–22. kampányának adatai alapján tesztelték a jelen 
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kutatási munka során kidolgozott és meghatározott súlytényezőket. Meghatározták az üzemi 
termoelemekkel mért hőmérsékletek és a VERONA rendszer által számított termoelem jelek 
eltérését (73) és az eltérések számtani átlagát (74). Az említett kampányok során fokozatosan 
kerültek bevezetésre a 3,82% átlagdúsítású, 12,3 mm rácsosztású profilírozott kazetták a 
3,82% átlagdúsítású, 12,2 mm rácsosztású profilírozott kazetták helyett. A 18. kampány során 
csak 12,2 mm, a 22. kampány során csak 12,3 mm rácsosztású kazetták voltak a zónában. 

TCTC_MTC TT∆T −=  (73) 

∑
=

=
n

i
TCTC i

∆T
n

∆T
1

1  (74) 

A számításokat két módszerrel végezték el. Radiációs felmelegedés szerinti korrekció 
esetén a régi modellnek megfelelően azt feltételezték, hogy az üzemi termoelemek szintjéig a 
hűtőközeg tökéletesen elkeveredett. A termoelemek jeleit a hőmérlegből számított, radiációs 
felmelegedéssel korrigált kilépő átlaghőmérsékletekkel becsülték ( RBALTC TT ,= ). A 
termoelemek radiációs felmelegedésének értékére a kazetta relatív teljesítményével arányos 
értéket, átlagosan 1,08 °C-t adtak meg. A súlyfaktorokon alapuló korrekció esetén figyelembe 
vették a nem tökéletes hűtőközeg-keveredés hatását, azaz a súlytényezők felhasználásával 
becsülték a termoelemek jeleit ( TC,δTC TT = ), és azokat vetették össze a termoelemekkel mért 
hőmérsékletekkel. A számításokhoz a 4_21_8 kazettára meghatározott súlytényezőket 
használták fel. Radiációs felmelegedéssel ebben az esetben nem számoltak. A by-pass áramlás 
értékére 5,1 százalékot vettek figyelembe mindkét esetben. 

A mért és a VERONA rendszerrel számított termoelem jelek különbségének számtani 
átlagát (állapotonként maximum 210 hőmérsékletkülönbség átlaga) a 77. ábra mutatja a 18–
22. kampányok során. Radiációs felmelegedés szerinti korrekció esetén a mért és a számított 
jelek közötti különbségek számtani átlaga kampányról kampányra változik (-0,4 °C-tól 
0,9 °C-ig), tehát függ a 12,2 mm–12,3 mm rácsosztású kazetták zónán belüli arányától. 
A súlyfaktorokon alapuló korrekció esetén a 12,3 mm rácsosztású kazetták aránya nem 
befolyásolja lényegileg az eltéréseket, és a különbségek jelentősen csökkennek: pár kiszóró 
ponttól eltekintve azok -0,3–0,15 °C között ingadoznak. A 22. kampány esetén – amely során 
csak 12,3 mm rácsosztású kazetták voltak a zónában – a különbségek átlaga a radiációs 
felmelegedésen alapuló régi modellel számított ~0,8 °C-ról körülbelül -0,25 °C-ra csökken az 
új modell alkalmazásának köszönhetően. Ez alapján a kampányok során tapasztalt mért–
számított termoelem jelek eltérésének fő oka a mért jel nem megfelelő értelmezése volt. 
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77. ábra: A mért és a VERONA rendszerrel számított termoelem jelek közötti eltérések átlaga 

radiációs korrekcióval, illetve a súlyfaktorokon alapuló korrekcióval számolva 
(4. blokk 18–22. kampány; kampányonként 30, illetve 300 állapot) [82] 
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78. ábra: A mért és a számított termoelem jelek közötti eltérések relatív gyakoriság-eloszlása 
korrekció nélkül, radiációs felmelegedés szerinti korrekcióval, illetve a súlyfaktorokon 
alapuló korrekcióval számolva (4. blokk 20. kampány; kazettatípusonként ~3000–3000, 

illetve ~30 000 adat) [82] 
 

A mért és a számított termoelem jelek eltérésének relatív gyakoriságát a 78. ábra 
mutatja a 20. kampányra. Az ábrán megadtam a korrekció nélküli gyakoriság-eloszlásokat is, 
amelyek esetén a termoelemek jeleit közvetlenül a hőmérlegből számított kilépő 
átlaghőmérsékletekkel becsülték ( BALTC TT = ). Látható, hogy korrekció nélkül a 12,2 mm és a 
12,3 mm rácsosztású kazetták esetén a relatív gyakoriság-eloszlás eltérő. A két kazettatípus 
között az eltérések számtani átlagának )( TCT∆  a különbsége körülbelül 1,4 °C, ami jól 
egyezik a vizsgált szimmetrikus teljesítményprofilú kazetták esetén a CFX kóddal számított 
értékkel (1,3 °C). A radiációs felmelegedéssel történő korrigálás nem szünteti meg az eltérést, 
az átlagok közötti különbség körülbelül 1,7 °C marad. A súlyfaktorokon alapuló korrekció 
alkalmazásával viszont a gyakoriság-eloszlások közötti eltérés jelentősen csökken, a 
különbségek átlaga közötti eltérés 0,34 °C. A fentiekből azt a következtetést lehet levonni, 
hogy az eltéréseket nagy részben a hűtőközeg nem tökéletes keveredése okozta. A két 
különböző típusú kazetta fejében eltérő a hűtőközeg hőmérséklet-eloszlása, így eltérő a 
termoelem által érzékelt hőmérséklet és a kilépő átlaghőmérséklet viszonya. Összefoglalva 
elmondható, hogy a súlyfaktorok alkalmasak a termoelem jelének becslésére, és ennek 
következtében segítségükkel a zónamonitorozás pontossága javítható. 

Korrekció nélkül Radiációs korrekcióval 

Súlyfaktorokon alapuló korrekcióval 
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9. Összefoglalás 
 
Kutatásaim során a VVER-440/213 atomerőmű fűtőelem-kazettáiban kialakuló 

háromdimenziós, turbulens hűtőközeg-keveredés numerikus vizsgálatával foglalkoztam. A 
keveredési folyamatok feltérképezése érdekében háromdimenziós CFD modelleket 
fejlesztettem a kazetta szabad szubcsatornájára, pálcaköteg és fej részére az ANSYS CFX 
kóddal. A modelleket Trupp és Azad mérései, illetve az oroszországi Kurcsatov Intézet 
nagyléptékű berendezésén végzett mérések alapján validáltam. 

A modellek kifejlesztése során részletes érzékenységvizsgálatokat végeztem a 
hálófelbontás, a peremfeltételek, a turbulenciamodell és a differenciaséma megválasztásának 
tekintetében. Az érzékenységvizsgálatok eredményei alapján irányelveket határoztam meg a 
VVER-440 kazettákban kialakuló hűtőközeg-keveredési folyamatok CFD kódokkal történő 
számítását illetően. 

A modellekkel részletesen vizsgáltam a hűtőközeg-keveredési folyamatokat a 3,82% 
átlagdúsítású, 12,2 mm, illetve 12,3 mm rácsosztású profilírozott üzemanyag-kazettákban és a 
paksi atomerőműben a közeljövőben bevezetésre kerülő 4,2% átlagdúsítású, kiégő mérget 
tartalmazó kazettákban. Tanulmányoztam továbbá a kazetták különböző szerkezeti elemeinek 
termohidraulikai folyamatokra gyakorolt hatását. Az aktív pálcaköteg modellel ellenőriztem a 
paksi atomerőműben is alkalmazott COBRA szubcsatornakód maximális szubcsatorna kilépő 
hőmérséklet számításának helyességét. A kazettafej modellel meghatároztam a pálcaköteg 
gyűrű alakú régióinak és a központi csőnek az in-core termoelemre vonatkozó súlyfaktorát. A 
4. blokk korábbi kampányainak adataival végzett statisztikai vizsgálatok eredménye szerint a 
súlytényezők használatával a mért és a számított termoelem jelek eltérésének kazettatípustól 
való függése megszüntethető. A mért és a számított termoelem jelek különbségének számtani 
átlaga a jelenleg alkalmazott 12,3 mm rácsosztású profilírozott kazetták esetén a 
súlyfaktorokat tartalmazó új modell alkalmazásával ~0,8 °C-ról körülbelül 
 -0,25 °C-ra csökken, ami jelentős mértékű javulás. A súlyfaktorok zónamonitorozó 
rendszerbe történő beillesztésével az in-core termoelemek jele becsülhető, a becsült jelek 
felhasználásával a zónamonitorozás pontossága javítható. A súlyfaktorok VERONA 
zónamonitorozó rendszerbe történő beillesztése folyamatban van a paksi atomerőműnél. 

 

Kutatásaim során az alábbi tézisekben összefoglalt új tudományos eredményekre 
jutottam: 

 
I. tézis 
 

Igazoltam, hogy 1,35 értékű rácsosztás/pálcaátmérő viszonnyal jellemezhető szabad 
pálcakötegben a Reynolds-feszültségek és a szekunder áramlások kellő pontosságú 
számítására az ún. Reynolds-átlagolt Navier-Stokes szimuláció alkalmas. A térbeli 
diszkretizáció és a turbulenciamodell helyes megválasztásának tekintetében irányelveket 
határoztam meg. [83][84] 

 
II. tézis 
 

Megmutattam, hogy a VVER-440 üzemanyag-kazettában a szubcsatornák közötti 
turbulens keveredés intenzívebb, mint a közöttük fellépő konvektív keveredés. A kazetta 
távtartórácsa áramlási irányban kb. 50 mm távolságig fokozza a turbulens keveredést, és kb. 
70 mm távolságig okoz intenzívebb konvektív keveredést a szomszédos szubcsatornák között. 
Két távtartórács közötti távolság fennmaradó háromnegyed részén a szabad pálcakötegre 
jellemző keveredési folyamatok érvényesülnek, vagyis ezen a szakaszon a szubcsatornák 
között nincs érdemi konvektív keveredés. [83][84] 
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III. tézis 
 

A VVER-440 pálcaköteg aktív szakaszára fejlesztett, validált CFD modellel 
megmutattam, hogy a Kurcsatov Intézet pontbeli mérési eredményei közvetlenül nem 
alkalmazhatóak a szubcsatornakódok kilépő hőmérséklet-eloszlásának ellenőrzésére. A CFD 
modellt alkalmaztam a COBRA kód által számított maximális szubcsatorna kilépő 
hőmérséklet verifikációjára. [85][86][87][88] 

 
IV. tézis 
 

A VVER-440 kazettafej modellel végzett részletes érzékenységvizsgálatok, és a 
mérési eredményekkel történő összehasonlítás alapján irányelveket határoztam meg a kazetta 
fej részében lezajló hűtőközeg-keveredési folyamatok CFD kódokkal történő számítására a 
belépő peremfeltételek és a konvektív tagok differenciasémájának megválasztását illetően. 
[86][87][88][89] 

 
V. tézis 
 

Numerikus számításokkal megmutattam, hogy különböző típusú VVER-440 
üzemanyag-kazetták fej részében a hűtőközeg-keveredés intenzív, de a pálcák végétől a 
termoelemig tartó körülbelül 360 mm hosszú szakasz rövid ahhoz, hogy a hőmérséklet-
eloszlásbeli inhomogenitások kiegyenlítődjenek. A különböző típusú és pálcateljesítmény-
eloszlású kazetták felett levő termoelemek jele különböző mértékben tér el a kazetták kilépő 
átlaghőmérsékletétől, így a termoelemek jelének teljesítményeloszlás-függő korrigálása 
szükséges. A CFD számításokkal kimutatott eltérések jó összhangban vannak a blokkokon 
tapasztaltakkal. [90][91] 

 
VI. tézis 
 

Meghatároztam a VVER-440 üzemanyag-kazetták gyűrű alakú pálcaköteg régióinak 
és központi csövének in-core termoelem jeléhez való hozzájárulásának a mértékét, azaz azok 
súlyfaktorát. A súlyfaktorok felhasználásával a központi cső és az egyes szubcsatornák kilépő 
entalpiájának ismeretében a termoelem jele lineáris összefüggés alapján becsülhető. [90][91] 

 
VII. tézis  
 

A kazettafej modellel végzett elemzésekkel rámutattam, hogy az üzemanyag-kazetta 
keverőrácsának orientációja dőlt teljesítményprofilú kazetták esetén befolyásolja az in-core 
termoelem jelét, így eddig figyelmen kívül hagyott bizonytalanságot okoz a 
hőmérsékletmérésben. A vizsgált esetben az orientáció 2,5 százalék bizonytalanságot okoz a 
kazetta teljesítményének számításában. [91] 
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Jelölésjegyzék 
 
Acső, Acső,p központi cső áramlási keresztmetszete és palástfelülete 
Ap, Ap,n teljes pálca, illetve egy negyvenketted hossznyi (2480 mm/42) pálca 

külső palástfelülete 
ATC termoelem foglalat termoelem körüli részének külső felülete 
a, b1, b2, Cf,k tapasztalati konstansok a pálcakötegre vonatkozó csősúrlódási tényező  

korrelációjában [12] 
a1, a*, Cr1, Cr2, Cr3, Cr4, Cr5, Cs, Cs1, Cs2, C1, Cε1, Cε2, Cµ, c, FSAS 
 konstansok a turbulenciamodellek és falfüggvények egyenleteiben [10] 
bij dimenziótlan Reynolds-feszültség anizotrópia-tenzor 
C koncentráció, elemek maximális élhossza 
Cp állandó nyomáson mért fajhő 
cip, fip sebességkorrekcióban szereplő együtthatók [10] 
D molekuláris diffúziós tényező, pálcaátmérő 
De egyenértékű átmérő 
Dij Reynolds-feszültségek „módosított” produkciója [10] 
dnj felületi normális vektor 
F1, F2 súlyfüggvények az SST és a SAS-SST turbulenciamodellek  

egyenleteiben [10] 
FSST-SAS SAS-SST modell forrástagja 
fk pálcakötegre vonatkozó csősúrlódási tényező 
g nehézségi gyorsulás 
h entalpia 
hTC, δ a kazetta súlyfaktoraival számított entalpia a termoelemnél 
J, j’ általános áramlási mennyiség jelölése 
KTC üzemi termoelem jelére vonatkozó korrekciós tényező 
k turbulens kinetikus energia 
L turbulenciamodellel számított hosszlépték 
Lk pálcaköteg aktív szakaszának a hossza 
LS szubcsatorna falának a „hossza” 
LvK Kármán-féle hosszlépték [10] 
l nagy örvényekre jellemző hosszlépték 
m&  tömegáram 

csőm&  központi csőből a kazettafejbe belépő hűtőközeg tömegárama 

ipm&  tömegáram az integrálási pontban 

m,nm&  m. kiértékelő felület n. nódusában érvényes tömegáram 
N nódusok száma 
Nn alakfüggvény [10] 
Nu Nusselt-szám 
P rácsosztás 
Pij, Pk Reynolds-feszültségek, turbulens kinetikus energia produkciója [10] 
Pr, Prt molekuláris, turbulens Prandtl-szám 
p statikus nyomás 
p(L) pálcák normált axiális teljesítményprofilja 

pq&  pálcateljesítmény 
''
wq  fali hőfluxus 



 99

R viszkozitás arány (µt,/µ) 
Re, Rel főáramlásra és a nagy örvényekre jellemző Reynolds-szám 
r sugár 
reff effektív hálófinomítási arány 
S jellemző alakváltozási sebesség 
Sij alakváltozási sebesség tenzor [59] 
Sct turbulens Schmidt-szám 
Sh, SUi, SΦ forrástagok az energia-, Navier-Stokes-, skalártranszport-egyenletekben 
T hőmérséklet 
TBAL kazettából kilépő hűtőközeg hőmérlegből számított átlaghőmérséklete 
TBAL,R kazettából kilépő hűtőközeg hőmérlegből számított átlaghőmérséklete a 

radiációs felmelegedéssel korrigálva 
TB-X-X pálcaköteg végénél mért hőmérsékletek 
TIN,cső központi csőből a kazettafejbe lépő hűtőközeg hőmérséklete 
Tf folyadékhőmérséklet ∆y távolságra a faltól 

mT  m. kiértékelő felület (46. ábra), azaz az m. szubcsatorna tömegáram 
szerint átlagolt kilépő átlaghőmérséklete 

Tmax maximális szubcsatorna kilépő hőmérséklet 
Tmax,l maximális szubcsatorna kilépő hőmérsékletre vonatkozó korlát 
Tm,n m. kiértékelő felület n. nódusában érvényes hőmérséklet 
TOUT kazettából kilépő hűtőközeg CFX kóddal számított átlaghőmérséklete 
Ts telítési hőmérséklet 
Tt biztonsági hőmérséklettartalék  
TTC CFX kóddal, illetve a VERONA rendszerrel számított termoelem jel 
TTC_M üzemi termoelemmel mért hőmérséklet 
TTC,δ a kazetta saját súlyfaktoraival számított termoelem jel 
TTC,δ34 a 4_32_34 számítás súlyfaktoraival számított termoelem jel 
TTC,δ3P34 a 4_21_34 profilírozott, 12,3 mm rácsosztású kazetta súlyfaktoraival 

számított termoelem jel 
TTC,δ2P34 a 3_23_34 profilírozott, 12,2 mm rácsosztású kazetta súlyfaktoraival  

számított termoelem jel 
TT-X-X üzemi termoelem szintjén mért hőmérsékletek 
Tu turbulenciafok 
Tw fali hőmérséklet 
T+ dimenziótlan hőmérséklet 
t idő 
tl nagy örvényekre jellemző időlépték 
Ui sebességkomponensek 
Ut fallal párhuzamos áramlási sebesség ∆y távolságra a faltól 

'' φju−  Reynolds-fluxusok 

τu , log
τu , visuτ  súrlódási sebesség, logaritmikus faltörvényből és viszkozitás törvényből 

számított súrlódási sebesség 
u* turbulens kinetikus energiából számított sebességlépték 
V kontrolltérfogat térfogata 

2, ⊥⊥ v'V  a szubcsatornák képzeletbeli falára merőleges áramlási sebesség és 
normál Reynolds-feszültség 

Veff, v'eff szubcsatornák közötti konvektív és turbulens keveredés effektív 
sebessége 

wl nagy örvényekre jellemző sebességlépték 
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xi helyvektor 
+
átly  fali cellákra jellemző átlagos dimenziótlan faltávolság 
*y , *~y  fali cellára jellemző dimenziótlan, limitált dimenziótlan faltávolság 

 
 
α  hőátadási tényező 
α, β, β1, β’, β*, γ*, ζ, κ, σk, σk*, σε, σΦ, σω, σω2, σ* 
 konstansok a turbulenciamodellek és a falfüggvények egyenleteiben [10] 
βhr súlytényező a high resolution differenciasémában 
Γ, Γeff, Γt molekuláris, effektív, turbulens diffuzivitás 
∆p nyomásveszteség 
∆xj az upwind nódusból az integrálási pontba mutató vektor 
∆T hűtőközeg átlagos felmelegedése a pálcakötegben 
∆Tmax a CFX és a COBRA kóddal számított maximális szubcsatorna kilépő  

hőmérsékletek eltérése 
∆TTC a mért és a számított üzemi termoelem jel eltérése 
∆t időlépés 
∆t’ átlagolási idő 
∆y a fali cella vastagsága 
δ üzemi termoelemre vonatkozó súlyfaktor 
δij Kronecker delta 
ε turbulens kinetikus energia disszipációja 
η kis örvényekre jellemző hosszlépték 
θ Prandtl-számtól függő tényező a hőmérsékletprofil egyenletében 
Λij disszipációt leíró tag az energiaegyenletben 
λ hővezetési tényező 
µ, µeff, µt molekuláris, effektív, turbulens viszkozitás 
ν kinematikai viszkozitás 
ξ távtartórács ellenállás-tényezője 
ρ, ρref sűrűség, referenciasűrűség 

ji uu ''ρ−  Reynolds-feszültségek 
τ kis örvényekre jellemző időlépték 
τij feszültségtenzor 
τw fali csúsztatófeszültség 
Φ skalármennyiség (hőmérséklet, koncentráció stb.), tömegfluxus 
Φcső központi csőből a kazettafejbe belépő hűtőközeg átlagos tömegfluxusa 
Φcső,p átlagos tömegfluxus a központi cső palástfelületén a CFD modellben 
Φk átlagos tömegfluxus a pálcakötegben 

ijφ , *
ijφ  nyomás-deformáció korreláció az SSG, illetve a BSL Reynolds-feszültség 

modellben 
χ módosított dimenziótlan faltávolság az automatikus falfüggvény 

hőmérsékletprofiljában 
Ωij örvénytenzor [59] 
ω turbulens frekvencia 
ψ korrekció a pálcakötegekre érvényes Nusselt-számban 
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A számítások fő jellemzőinek összefoglalása 
 

Jelölés Cellaszám
S :stacionárius/  

T:tranziens
Turbulencia-

modell
Teljesítményprofil Egyéb jellemző

S zámításidő 
[óra]

Processzor 
szám

S zubcsatorna
M 1 19 911 S  BSL RSM - - 2,57 1
M 2 10 767 S  BSL RSM - - 2,05 1
M 3 7 599 S  BSL RSM - - 0,04 1
M 4 2 802 S  BSL RSM - - 0,06 1
M 5 1 185 S  BSL RSM - - 0,47 1
M 6 396 S  BSL RSM - - 0,55 1
SSG RSM 7 599 S  SSG RSM - - 0,14 1
k-ε 7 599 S k-ε - - 0,09 1
SST 7 599 S SST - - 0,11 1
Pálcakötegrész (250 mm hosszú)
"A" modell 4 015 104 S  BSL RSM Egyenletes Távtartórács nélkül 7 3
"B" modell 6 168 028 S  BSL RSM Egyenletes Távtartóráccsal 24 4
Orosz mérőberendezés pálcakötege        
(2514,5 mm hosszú, 60 fokos szegmens) 
CFX (hat darab számítás) 9 473 991 S  BSL RSM Orosz mérés (2_35) - ~20x6 6x6
Gd pálcaköteg                                              
(2480 mm hosszú, 60 fokos szegmens)
4_32_24 9 781 561 S  BSL RSM Paks (4_32_24) - 14 6
4_32_14 9 781 561 S  BSL RSM Paks (4_32_14) - 21 6
4_32_34  (hat darab számítás) 9 781 561 S  BSL RSM Paks (4_32_34) - ~20x6 6x6
4_32_52 (hat darab számítás) 9 781 561 S  BSL RSM Paks (4_32_52) - ~20x6 6x6
Orosz mérőberendezés kazettafeje
Durva háló 6 009 476 T  BSL RSM Orosz mérés (2_35) - 42 4

Alap  háló 8 046 001 S+T  BSL RSM Orosz mérés (2_35) - 134 4

Finom háló 10 656 716 T  BSL RSM Orosz mérés (2_35) - 145 6

SST 8 046 001 S+T SST Orosz mérés (2_35) - 74 4

SAS-SST 8 046 001 T SAS-SST Orosz mérés (2_35) - 177 4

Upwind 8 046 001 S  BSL RSM Orosz mérés (2_35) Upwind diszkretizációs séma 7 4

Egy enletes mező 8 046 001 T  BSL RSM Orosz mérés (2_35) Egy enletes kezdeti feltételek 129 4

+0,2∆T 8 046 001 T  BSL RSM Orosz mérés (2_35) K. cső kilépő hőmérséklet+0,2∆T 95 4

-0,2∆T 8 046 001 T  BSL RSM Orosz mérés (2_35)  K. cső kilépő hőmérséklet-0,2∆T 55 5  
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Jelölés Cellaszám
S :stacionárius/

T:tranziens
Turbulencia-

modell
Teljesítményprofil Egyéb jellemző

S zámításidő 
[óra]

Processzor 
szám

12,2 mm r.o. profilírozott kazetta fej része

3_23_47 8 508 322 S+T  BSL RSM Paks (3_23_47) - 243 6

3_23_34 8 508 322 S+T  BSL RSM Paks (3_23_34) - 240 6

4_20_44 8 508 322 S+T  BSL RSM Paks (4_20_44) - 181 6

4_20_6 8 508 322 S+T  BSL RSM Paks (4_20_6) - 257 6

3_23_14 8 508 322 S+T  BSL RSM Paks (3_23_14) - 262 6

3_23_17 8 508 322 S+T  BSL RSM Paks (3_23_17) - 259 6

12,3 mm r.o. profilírozott kazetta fej része

4_20_52 8 459 483 S+T  BSL RSM Paks (4_20_52) - 190 6

4_21_24 8 459 483 S+T  BSL RSM Paks (4_21_24) - 272 6

4_21_8 8 459 483 S+T  BSL RSM Paks (4_21_8) - 274 6

4_21_12 8 459 483 S+T  BSL RSM Paks (4_21_12) - 296 6

4_21_45 8 459 483 S+T  BSL RSM Paks (4_21_45) - 221 6

4_21_34 8 459 483 S+T  BSL RSM Paks (4_21_34) - 191 8

K2 8 459 483 S+T  BSL RSM Paks (4_21_34) K2 keverőrács orientáció 339 6

K3 8 459 483 S+T  BSL RSM Paks (4_21_34) K3 keverőrács orientáció 218 6

K4 8 459 483 S+T  BSL RSM Paks (4_21_34) K4 keverőrács orientáció 159 10

Gd kazetta fej része

4_32_52 8 898 602 S+T  BSL RSM Paks (4_32_52) - 273 6

4_32_34 8 898 602 S+T  BSL RSM Paks (4_32_34) - 184 8

4_32_12 8 898 602 S+T  BSL RSM Paks (4_32_12) - 198 8

4_32_16 8 898 602 S+T  BSL RSM Paks (4_32_16) - 153 8

4_32_14 8 898 602 S+T  BSL RSM Paks (4_32_14) - 288 8

4_32_24 8 898 602 S+T  BSL RSM Paks (4_32_24) - 284 8  
 


