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A kutatás előzménye 
 

Az atomerőművi villamosenergia-termelés során nagy mennyiségű, erősen radioaktív 
hasadási termék és aktinida is keletkezik. Amennyiben a kiégett üzemanyagra nem hulladékként 
tekintünk, a reprocesszálás eredményeként az újrahasznosítható plutónium és urán mellett 
jelentős mennyiségű hosszú felezési idejű, nagyaktivitású radioaktív hulladék keletkezik. Ezen 
radioaktív hulladékok kezelése és elhelyezése kulcskérdése az atomenergetikának. A ma 
üzemelő, döntően termikus atomreaktorok üzemanyag-hasznosítása nagyjából 0,5-0,7%, ezt 
figyelembe véve az ismert, gazdaságosan kitermelhető uránkészletek nagyjából százhúsz évre 
lehetnek elegendőek [1]. A jobb üzemanyag-hasznosítás elérésére azonban több lehetőség is van. 
Egyik a katonai hasadóanyag-készletek felhasználása villamosenergia-termelésre a non-
proliferációs szempontok figyelembe vételével [1]. További lehetőség a gyorsreaktorok 
alkalmazása, valamint a tórium felhasználása olyan módon, hogy megfelelő reaktorokban abból 
hasadóanyagot előállítva újabb üzemanyag-készletek állnának rendelkezésre az atomerőművek 
számára. Az utóbbi két opciót kihasználó atomenergia-rendszerek alkalmazásba vételével a 
hasznosítható urán és tórium készletek több száz, vagy akár több ezer évre biztosíthatnának 
üzemanyagot az atomenergetika számára. 

A negyedik generációs reaktorok fejlesztésének célkitűzése olyan új, forradalmi (revolúciós) 
reaktortípusok létrehozása, melyek megvalósítják az előbb említett célokat [2]. Az egyik, 
nemzetközileg is vizsgált 4. generációs reaktortípus a sóolvadékos reaktor. Különleges 
jellemzője, hogy üzemanyaga folyékony, mely egyben hőszállító közegként is funkcionál. Az 
első sóolvadékos reaktor fejlesztése az Egyesült Államokban zajlott a hidegháború idején azzal a 
céllal, hogy kisméretű, repülőgépek hajtására alkalmas atomreaktort fejlesszenek. Később a 
fejlesztés fókusza a villamosenergia-termelésre és a tórium hasznosítására helyeződött át. 
Eredményeként üzembe helyezték, és az 1960-as években több évig üzemeltették a Molten Salt 
Reactor Experiment (MSRE) kísérleti reaktort az Oak Ridge National Laboratory-ban [3]. 

Hazai és nemzetközi kutatási programok keretében számos sóolvadékos reaktorkoncepció 
született, ezek között van termikus reaktor csatornás zónaszerkezettel, grafit moderátorral, az 
MSRE berendezéshez hasonlóan. Más koncepciók homogén egyterű zónával rendelkeznek, ezek 
nagyobb egybefüggő térrészek, melyekben csak a hűtőközeg-üzemanyag sóolvadék található, 
valamint pár szerkezeti elem, vagy szabályozó, biztonságvédelmi rúd – esetleg még az sem. 
Utóbbiak esetében a zóna általában hengeres geometriájú, melyhez csővezetékekkel 
kapcsolódnak szivattyúk, hőcserélők. Egy harmadik elképzelés a többrégiós sóolvadékos reaktor, 
melynek zónája több, általában koncentrikus régióra oszlik [4]. Egy ilyen reaktor esetén az egyes 
régiók sóolvadék-összetétele eltérő lehet, egy régió lehet akár homogén, akár grafit moderátoros 
csatornás szerkezetű is. 

Az említett sóolvadékos reaktorkoncepciókról elmondható, hogy megvalósításuk előtt alapos 
vizsgálatokra van szükség termohidraulikai, reaktorfizikai, anyagtudományi és kémiai 
szempontból is. A folyékony üzemanyag alkalmazása alapvető, a szilárd üzemanyagú reaktorok 
esetében nem felmerülő nukleáris biztonsági kérdéseket is felvet.  

Disszertációm témája az Európai Unió 7. keretprogramja részét képező EVOL nemzetközi 
kutatási projekt keretében javasolt Molten Salt Fast Reactor (MSFR) sóolvadékos 
reaktorkoncepció [5] kísérleti és numerikus termohidraulikai vizsgálata. Az MSFR koncepció 
gyorsreaktor, nem rendelkezik grafit moderátorral, aktív zónájában nincsenek szerkezeti elemek, 
így az egy összefüggő, homogén térrész, ebben csak a sóolvadék található. A többi sóolvadékos 
reaktor-konstrukcióhoz hasonlóan az MSFR koncepció folyékony üzemanyag-hűtőközege 
fluorid alapú, melyben tórium és hasadóanyag van feloldva. 
 
 
 



Célkitűzések 
 

Kutatásom fő célja a homogén egyterű zónájú Molten Salt Fast Reactor (MSFR) kísérleti és 
numerikus termohidraulikai vizsgálata volt. Disszertációmban négy fő területre 
összpontosítottam: 
� Az MSFR koncepció zónája kísérleti modelljének megtervezése és megépítése azzal a céllal, 

hogy az méréseken keresztül alkalmas legyen Particle Image Velocimetry (PIV) 
méréstechnika segítségével a modellezett tartomány termohidraulikai viselkedésének 
vizsgálatára. 

� PIV méréssorozat végzése a kísérleti modellen abból a célból, hogy feltérképezzem a 
modellezett geometria alapvető áramlási jellemzőit, illetve javaslatot tegyek – az esetleges 
szükséges geometria-módosítással – a kialakuló áramlási tér optimalizálására. 

� Átfogó mérésibizonytalanság-elemzés végzése a kísérleti modell és az alkalmazott PIV 
mérőrendszer együttesére, mely alapvető fontosságú ahhoz, hogy a mérési eredmények 
felhasználhatók legyenek numerikus modellek validációjára.  

� A kísérleti geometria optimalizációja az abban kialakuló áramlási tér egyenletesebbé tétele 
érdekében, illetve a kísérleti adatok és szimulációs eredmények összehasonlításán keresztül 
javaslattétel validált számítási modellre. 
Dolgozatomban megvizsgálom az MSFR koncepció víz munkaközeggel történő kísérleti 

modellezésének megvalósíthatóságát. A vizsgálat során olyan szempontokat kellett figyelembe 
venni, mint a kísérleti modell méretarányos kicsinyítése és szegmentálása, valamint a modellel 
szemben támasztott elvárások, és a modellezés korlátai. Ezen aspektusokat figyelembe véve az 
MSFR koncepció névleges paramétereire alapozva átfogó numerikus elemzéseket követően 
megterveztem és megépítettem az MSFR zóna kicsinyített és szegmentált kísérleti modelljét. A 
kísérleti modellen végzett PIV méréssorozatokon keresztül feltérképezhetővé és megérthetővé 
vált a reaktorkoncepció alapvető termohidraulikai viselkedése.  

Az EVOL projekt során az egyik cél a javasolt geometria optimalizálása volt annak 
érdekében, hogy egyenletessé lehessen tenni az MSFR zónában kialakuló áramlási teret. Az 
egyedülálló kísérleti modell nagyszerű lehetőséget biztosított a koncepció áramlási jellemzőinek 
vizsgálatára, és hogy mérések segítségével elemezni tudjam a geometria módosításával történő 
optimalizációját. Egy perforált áramlásterelő lemez megtervezésével és modellbe illesztésével 
sikeresen vizsgáltam a geometria-módosítás, és a zóna geometria tökéletesítésének lehetőségét. 
A módosítással sikeresen tettem egyenletesebbé a zónatartomány áramlási képét, ezáltal 
javaslatot téve egy optimalizációs megoldásra. 

A mérési eredmények nem csak az MSFR zónájának termohidraulikai viselkedésének 
megértésében segítettek, hanem CFD eredményekkel történő összehasonlításkor alkalmasak 
lehetnek validációra is. A PIV mérőrendszer és a kísérleti összeállítás együttesére elvégzett 
átfogó mérésibizonytalanság-elemzést követően a numerikus modellek validációja lehetővé vált. 
A módosított kísérleti geometriára vonatkozó mérési eredmények segítségével összeállítottam 
annak validált szimulációs modelljét. 

Az elvégzett munka során folyamatosan optimalizáltam és fejlesztettem a PIV 
mérőrendszert és a kísérleti összeállítást annak érdekében, hogy javítsam a mérési eljárást és a 
kapott mérési eredményeket. 

Disszertációmban először összefoglalom a sóolvadékos reaktorok történetét, és bemutatok 
különböző sóolvadékos reaktorkoncepciókat. Ezt követően összefoglalom a sóolvadékok és a 
fontosabb szerkezeti anyagok legfontosabb fizikai jellemzőit. Ezek ismerete elengedhetetlen a 
sóolvadékos reaktorok kísérleti és szimulációs vizsgálatához. Ezt követően részletesen 
ismertetem a vizsgált sóolvadékos reaktorkoncepciót és jellemzőit, valamint egy átfogó 
numerikus (CFD) vizsgálat eredményeit felhasználva tárgyalom a kísérleti modellezés 
lehetőségeit és korlátait. Az így kapott megállapításokra alapozva bemutatom a végül 
megvalósított kísérleti modell terveit és felépítését. Ezt követi egy átfogó, állandósult állapotokat 



vizsgáló méréssorozat eredményeinek ismertetése, és a javasolt sóolvadékos reaktorkoncepció 
termohidraulikai viselkedésének diszkussziója. A mérési eredmények mellett ismertetem az 
alkalmazott PIV mérőrendszer és a kísérleti modell együttesének átfogó mérésibizonytalanság-
elemzését. Ezután numerikus elemzésekre, és további megfontolásokra alapozva javaslatot 
teszek a kísérleti geometria módosítására, mellyel kísérletileg vizsgálható a sóolvadékos 
reaktorkoncepció zónájában kialakuló áramlási tér egyenletesebbé tétele, és részletesen 
tárgyalom a kapott mérési eredményeket. A mérési eredmények ismertetését követően 
bemutatom a sóolvadékos reaktorkoncepció zónageometriájának fejlesztési lehetőségeit. 
 
 
Vizsgálati módszerek 
 

A kísérleti vizsgálatokra a beavatkozásmentes Particle Image Velocimetry (PIV) optikai 
méréstechnikát alkalmaztam. A PIV méréstechnika azon alapul, hogy az áramló közeghez kevert 
nyomjelző szemcsék elmozdulásának és sebességének mérésén keresztül mérjük a közeg 
áramlását. Egy PIV mérésben egy alkalmas fényforrás – esetemben egy impulzusüzemű duál 
Nd:YAG lézer – segítségével megvilágítjuk az áramlási tartományt két rövid időtartamú, 
egymást követő felvillanással, az áramláskövető szemcséken szóródott fényt pedig (digitális) 
kamerával rögzítjük. Összevetve a nyomjelző szemcsék pozícióját a két képen, és ismerve a két 
expozíció között eltelt időt, pillanatnyi kétdimenziós sebességértékek származtathatók. 

A numerikus elemzésekhez az ANSYS CFX háromdimenziós Computational Fluid 
Dynamics (CFD) kódot alkalmaztam. A kód numerikusan oldja meg az instacioner Navier-
Stokes egyenleteket a véges térfogatok módszerét alkalmazva. A CFX kód különböző 
turbulencia modelleket (pl. k-ε, k-ω, stb) alkalmaz a nem lamináris problémák kiszámításához. A 
vizsgált tartomány leírására az ANSYS ICEM CFD geometria és térfogati háló generálására 
alkalmas programot alkalmaztam. 

A kísérleti modell megtervezésében és a gyártás előkészítésében intenzíven alkalmaztam a 
SolidWorks háromdimenziós CAD/CAE (computer-aided design and engineering) programot. 
 
 
Új tudományos eredmények 
 
1. Igazoltam, hogy egy homogén sóolvadékos reaktorkoncepció termohidraulikai vizsgálatára 

egy megfelelően skálázott és szegmentált kísérleti modell alkalmas. Megterveztem és 
megépítettem az MSFR sóolvadékos reaktorkoncepció egyedülálló kísérleti modelljét azzal 
a céllal, hogy kísérletileg megvizsgálható és megérthető legyen az MSFR alapvető 
termohidraulikai viselkedése. A kísérleti modellt úgy terveztem, és építettem meg, hogy 
alkalmas legyen Particle Image Velocimetry (PIV) mérésekre. Mérések sorozatával 
igazoltam, hogy a kísérleti modell eleget tesz a kitűzött céloknak, és a tervezett Re = (1.1 – 
1.9)E+05 modellezett zóna Reynolds-szám tartományban működtethető {1, 5, 7, 8}. 

2. Kísérletileg elsőként igazoltam, hogy az MSFR koncepció eredeti, egyszerű hengeres 
zónageometriája nem optimális termohidraulikai értelemben, és – ezáltal közvetve – 
reaktorfizikai szempontból. Ennek oka, ahogy azt átfogó méréssorozatok eredményeként 
meghatároztam, hogy a modellezett tartományban kettéválik az áramlás, egy nagy 
sebességgel jellemezhető, a belépésektől a kilépések felé áramló csóvára a belső részen, és 
egy stagnáló, nagyon kis sebességekkel jellemezhető recirkulációs tartományra a 
hengerpalást fal mellett, a be- és kilépő csonkok között. Ennek eredményeként jelentős 
hőmérséklet-különbségek kialakulására lehet számítani az MSFR zónában, mely jelentős 
hátrányos egyenlőtlenségeket eredményezhet a kiégésben és a reaktivitásban {2, 5, 6}. 



3. Széles Reynolds-szám tartományban elvégzett méréssorozat eredményeként arra a 
következtetésre jutottam, hogy a Reynolds-szám növelése mellett a kialakuló áramlás 
hasonló, és a megfigyelt áramlási szeparáció még erősebb magasabb Reynolds-szám esetén, 
így igazoltam, hogy hasonló jelenségre kell számítani valós MSFR állapotoknál is {2}. 

4. A kicsinyített és szegmentált kísérleti modell és a PIV mérőrendszer együttesének átfogó 
mérésibizonytalanság-elemzése céljából annak speciális jellemzőinek figyelembe vételével 
módosítottam egy általános bizonytalanság-elemzési eljárást, és meghatároztam a mérési 
eredmények teljes bizonytalanságát, amely a sebesség abszolút érték 5-35%-a között 
változik. Ezt a tartományt csak nagyon kis sebességértékek esetén, az eredeti mérési 
geometria hengeres palástjának közvetlen közelében lépi túl {3}. 

5. A zónában kialakuló áramlási egyenlőtlenségek csökkentésére áramlásterelő struktúrát 
javasoltam CFD elemzések eredményeinek felhasználásával. Eszerint a cél elérése 
érdekében egy perforált lemezt kell közvetlenül a belépő csonkok felett elhelyezni. 
Részletes méréssorozattal igazoltam, hogy egy ilyen, megfelelő furatmérettel és 
osztásközzel kialakított perforált lemez megfelelő megoldás a problémára, mert jelentősen 
csökkenti a sebességprofilokban tapasztalt radiális eltéréseket és a recirkulációs tartomány 
nagyságát a modellezett zóna régióban {3, 4}. 

6. Megépítettem a kísérleti modell módosított geometriájának optimalizált numerikus (CFD) 
modelljét, és a mérési adatokkal történő összehasonlítás alapján megállapítottam, hogy 
állandósult állapotú számítások esetén a mérésekkel legjobb egyezést adó számítások a 
Shear Stress Transport turbulencia modell és olyan térfogati háló alkalmazásával érhetők el, 
melyekre jellemző, hogy az y+= 10 vagy jobb (alacsonyabb), és – ahol megoldható – a 
globális élhossz nem haladja meg a modellezett geometria jellemző méretének 1.5%-át {4}. 
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