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1. Bevezetés
Egyre kevésbé vitatható, hogy napjainkban a nukleáris energiatermelés reneszánszának
vagyunk tanúi. A jelek szerint véget ért az iparág Csernobil utáni mintegy két évtizedes
pangása. A fellendülés okai elsősorban a világ demográfiai és gazdasági fejlődéséből
következő növekvő energiaigény, a fosszilis energiatermelési módszerekkel eredendően
együttjáró széndioxid-kibocsátás, a fosszilis energiahordozók egyenetlen földrajzi
eloszlása, valamint a megújuló energiaforrások szűkössége. Az eljövendő fejlődés során
az atomenergetika két olyan stratégiai kihívással szembesülhet, amelyek alapvetően
meghatározhatják majd az iparág gazdasági életképességét és társadalmi elfogadottságát.
Ezek a hosszú felezési idejű hulladékoknak az ártalmatlanítása és a szükséges
hasadóanyag biztosítása.
A hosszú felezési idejű hulladékok kezelésére a végleges geológiai elhelyezés mellett – a
beláthatatlanul hosszú tárolási idő miatt – ígéretes technológiának tűnik a transzmutáció,
azaz a hosszú felezési idejű izotópok rövidebb felezési idejűvé történő átalakítása
neutronbesugárzással.
A szükséges hasadóanyag előteremtéséhez – a bányászható források szűkössége és a
kitermelés környezetvédelmi vonzatai miatt – a hasadóanyag-tenyésztés kínál segítséget.
Mindkét eljárás – a transzmutáció és a tenyésztés – jövőbeli megvalósításához ígéretes
eszköznek látszik a sóolvadékos reaktor. Ellentétben a hagyományos, szilárd üzemanyagú
reaktorokkal, ezekben a reaktorokban az üzemanyag a hűtőközegként szolgáló
sóolvadékban feloldva kering a primer körben. Ennek köszönhetően az üzemanyag
közvetlenül hozzáférhető, ami folyamatos reprocesszálást tesz lehetővé és szükségtelenné
teszi a fűtőelem-gyártást is. Ez olyan lehetőségeket biztosít a transzmutációhoz és a
tenyésztéshez, amely más reaktorokban elképzelhetetlen. A sóolvadékos reaktorok egyéb
előnyös tulajdonságokkal is rendelkeznek, ezek közül elsősorban a magas hőmérsékletből
adódó nagy hatásfokot és a jó biztonsági tulajdonságokat érdemes kiemelni.
A sóolvadékos reaktorokat előnyös tulajdonságaik ellenére eddig kevés figyelem övezte.
A hatvanas években az Egyesült Államokban katonai projektek eredményeire alapozva
indítottak kutatási projektet egy sóolvadékos tenyésztőreaktor kifejlesztésére.
Megépítették és üzemeltették az MSRE-t (Molten Salt Reactor Experiment, Sóolvadékos
Reaktorkísérlet), és végül megtervezték az MSBR-t (Molten Salt Breeder Reactor,
Sóolvadékos Tenyésztőreaktor), amely egy tenyésztésre alkalmas sóolvadékos reaktorral
üzemelő erőmű lett volna. A projektet nyilvánosságra nem hozott, de vélhetőleg gazdasági
okokból később leállították, és így az MSBR nem épült meg.
Az ezredfordulón több évtizedes visszafogottság után újból megélénkült a sóolvadékos
reaktorok iránti érdeklődés. Ezt elsősorban az ilyen reaktorok kiválónak tekintett
transzmutációs képességei váltották ki. Az azóta végzett munka három területre terjedt ki:
reaktorfizikai vizsgálatok a transzmutációs képességek és a reaktor biztonsági
tulajdonságainak feltárására; a sóolvadék hűtőközeggel összeférhető szerkezeti anyagok és
gépészeti berendezések fejlesztése; valamint a sóolvadék kémiai tulajdonságainak
megismerése és a transzmutációhoz szükséges reprocesszálóegység kidolgozása.
Reaktorok súlyos balesetek során tanúsított viselkedésének elemzésére számítógépes
kódokat használnak. A sóolvadékos reaktorok számos olyan különleges fizikai jelenséget
mutatnak, amelyek hagyományos reaktoroknál nem merülnek fel. Ezek elsősorban a
későneutron-anyamagoknak az üzemanyaggal való sodródása, annak hatása a reaktor
kinetikájára; a moderátornak a neutron- és gammafűtés révén kialakuló inverz hőtani
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szerepe, azaz az üzemanyagénál magasabb moderátor-hőmérséklet kialakulása és ezáltal a
moderátorból a sóolvadékba történő hőátadás; illetve a moderátoron keresztül az egyes
üzemanyagcsatornák közötti hőtechnikai kapcsolat. Mindezekre vonatkozó fizikai
modellek, illetve az ezeket kezelni képes programok még nem, vagy nem teljes egészében
állnak rendelkezésre.
Doktori munkám elsődleges célja olyan programrendszer létrehozása volt, amely alkalmas
csatornás szerkezetű sóolvadékos reaktorok háromdimenziós tér- és időfüggő, csatolt
reaktorfizikai és hőtechnikai modellezésére, azaz képes figyelembe venni az említett,
kizárólag sóolvadékos reaktorokban fellépő különleges jelenségeket is. Célul tűztem ki
továbbá, hogy számításokat végezzek néhány jellegzetes sóolvadékos tranziens
lefolyására, valamint megvizsgáljam, hogy az üzemanyag keveredése felelőssé tehető-e
azért, hogy az MSRE-n végzett kinetikai kísérletek nem mutatták az elmúlt évtized
kinetikai számításaiban tapasztalt oszcillációkat. Végezetül Monte Carlo módszeren
alapuló számítási eljárást kívántam kidolgozni a keringési reaktivitásveszteségnek a
számítására.
Dolgozatom felépítése a következő. Az első fejezetben bemutatom a sóolvadékos
reaktorok eddigi történetét, elsősorban az én munkámhoz is alapul szolgáló MSRE-re
koncentrálva, valamint áttekintem az elmúlt évek során az ilyen reaktorok dinamikai
viselkedésének vizsgálatához kifejlesztett és a szakirodalomban ismertetett fizikai
modelleket és kódokat. A második fejezetben ismertetem az általam kifejlesztett
háromdimenziós modellt és az ennek alapján felépített kódrendszert, valamint az azzal
végzett számításokat. Végül a harmadik fejezetben két, a dinamikai modellt kiegészítő
munkát mutatok be, amelyek a későanyamagok mozgásából eredő néhány speciális
reaktivitáseffektussal foglalkoznak. Először a sóolvadékos reaktorokban a folyékony
üzemanyagban lejátszódó keveredési jelenségeknek a későanyamagok sodródása miatt
létrejövő oszcillációkra gyakorolt hatását vizsgáló számításaimat, majd pedig a
későanyamagok sodródása miatt kialakuló reaktivitásveszteség Monte Carlo módszerrel
való meghatározására szolgáló módszeremet ismertetem.
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2. Irodalmi áttekinttés
A sóolvadékos reaktorok története az atomenergetika hőskorába, az ötvenes évek elejére
nyúlik vissza. Különleges fizikai és műszaki tulajdonságaik miatt az elmúlt évtizedekben
több, gyökeresen eltérő területen történő alkalmazásuk is felmerült, ám az eddigi kutatásfejlesztési munkák egyike sem vezetett el egy érett, üzemszerű energiatermelésre alkalmas
reaktor megépítéséig. Ennek tulajdonítható, hogy a velük kapcsolatos szakirodalom,
illetve tudományos és műszaki ismeret még a többi negyedik generációs reaktortípussal
összevetve is rendkívül korlátozott, a jelenleg elterjedt, például nyomottvizes vagy
forralóvizes reaktortípusokra vonatkozó gazdag irodalommal, azok kiterjedt építési és
üzemeltetési tapasztalataival pedig összehasonlíthatatlan.
A sóolvadékos reaktorok alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata három szakaszra osztható.
Elsőként az 1950-es évek elején – a hidegháború kezdetén – az Egyesült Államok Oak
Ridge National Laboratory (ORNL) kutatóintézete indított átfogó fejlesztési programot.
Ennek során kezdetben sóolvadékos reaktoron alapuló repülőgéphajtóművet, később pedig
tenyésztőreaktort igyekeztek kifejleszteni. Több kísérleti reaktort is építettek, közöttük az
MSRE-t (Molten Salt Reactor Experiment) és elkészítették egy sóolvadékos
tenyésztőreaktor, az MSBR (Molten Salt Breeder Reactor) terveit. A munkát az ígéretes
eredmények ellenére 1969-ben leállították, főként pénzügyi és iparpolitikai
megfontolásokból. 1
Az 1970-es évektől a reaktortípus feledésbe merült, csak néhány, alig körvonalazott
elképzelés látott napvilágot ([Nov84, Fur84, Fur92]). Ezek mögött érdemi állami vagy
ipari támogatás nem volt. A sóolvadékos reaktorok iránti érdeklődés az 1990-es évek
végétől élénkült meg újból. Ettől fogva a legfontosabb motivációt a reaktorok
üzemeltetése során keletkező hosszú felezési idejű radioaktív anyagok ártalmatlanítására
kidolgozandó ipari eljárás, a transzmutáció jelentette.
Ebben a fejezetben először áttekintem a megvalósult és csak koncepcionálisan létezett
sóolvadékos reaktorok felépítését és legalapvetőbb tulajdonságait. Ezután az MSRE
reaktorfizikai – azon belül pedig kifejezetten dinamikai – tárgyú kísérleteire koncentrálva
ismertetem az ORNL által elért kutatási eredményeket, végül pedig összefoglalom a
sóolvadékos reaktorokkal foglalkozó európai kutatóműhelyek elmúlt években született
számításos és modellezéses eredményeit.

2.1. A sóolvadékos reaktorkoncepció
A sóolvadékos reaktorokat az összes többi reaktor-, illetve erőműtípustól megkülönböztető
kitüntetett jellegzetessége az, hogy hűtőközegként valamilyen folyékony halmazállapotú
sót alkalmaznak, az üzemanyagot pedig nem szilárd formában, hanem ebben a
sóolvadékban feloldva helyezik el az aktív zónában.
A 2.1. ábrán egy tipikus sóolvadékos reaktor elvi sémája látható. A hasadóanyag-tartalmú
sóolvadék a primer körben kering. A hűtőközeg elsősorban lítium, beríllium, kálium, és
nátrium fluorral és klórral alkotott sóin alapszik, ebben a hasadóanyagot, illetve az
esetleges tenyészanyagot szintén fluorid vagy klorid formában lehet feloldani. A
reaktortartály és a primerköri csövek geometriai viszonyai, illetve a reaktortartályban
esetlegesen moderátor gyanánt elhelyezett grafithasábok biztosítják a láncreakcióhoz
1

Szubjektív visszaemlékezések szerint a döntés mögött az állt, hogy az Egyesült Államok addigra már igen
nagy összeget költött el a fémhűtéses reaktortechnológia kidolgozására, és annak dacára sem akart két
tenyésztőreaktor-koncepciót párhuzamosan finanszírozni, hogy a sóolvadékos konstrukció kellően
versenyképesnek ígérkezett. Mások elfajuló személyes konflikusokat említenek.
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szükséges kritikus állapotot, és egyúttal gondoskodnak arról, hogy a neutronfluxus szinte
teljesen (de nem tökéletesen) a reaktortartály belsejére, az aktív zónára korlátozódjon. A
reaktor teljesítményét egy hőcserélőn keresztül adják át a szintén sóolvadékot tartalmazó
szekunder körnek, amelyben már hasadóanyagot nem tartalmazó, inaktív sóolvadék
kering. A szekunder körből a teljesítmény továbbítható a reaktor felhasználásának
megfelelő fogyasztóhoz, legyen az hagyományos gőzturbinás hőkörfolyamattal vagy
Brayton-ciklussal működő villamosenergia-termelő egység, vagy akár folyamathőt
hasznosító vegyipari létesítmény, például hidrogénelőállító üzem. A reaktor karbantartása
során vagy vészhelyzetben a primer kör, illetve a reaktortartály legalsó pontjához
kapcsolódó tartályokba engedhető le a hasadóanyagtartalmú sóolvadék, amely így
szubkritikus állapotba (geometriába) kerül. A primer körhöz van kötve ezen kívül a
sóolvadék összetételének változtatására képes kémiai berendezés, amely a reaktor
működése során elfogyasztott hasadóanyagot pótolja, illetve gondoskodik a keletkezett
reaktormérgek eltávolításáról.

2.1. ábra. Egy sóolvadékos reaktorral működő atomerőmű vázlatos felépítése ([Gen02])
Műszaki, tudományos és gazdasági szempontból a sóolvadékos reaktorok felépítése
számos különlegességet, lehetőséget, kihívást, illetve ebből származó előnyös és hátrányos
tulajdonságot rejt magában. Ezek közül a legfontosabbakat az alábbiakban foglalom össze.
2.1.1. Különleges tulajdonságok és képességek
2.1.1.1. Az üzemanyag hozzáférhetősége
Folyékony formája miatt az üzemanyag közvetlenül hozzáférhető, nincsen sem szilárd
üzemanyagpálcába, sem az azokat összefogó kazettába zárva. Ez lehetővé teszi, hogy a
reaktor primer köréhez kapcsolt reprocesszáló berendezés segítségével az üzemanyag
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összetételét az újrafeldolgozott anyagokból történő üzemanyag- és kazettagyártás
szerteágazó nehézségei és a kiégett üzemanyag újrafeldolgozásával járó nagymérvű
hulladéktermelés nélkül változtassák.
Mindez nagy teret nyit a transzmutációs eljárások előtt, hiszen így a hasadóanyagösszetétel a transzmutáció szempontjainak megfelelően alakítható, a többnyire hasadási
termékként létrejövő reaktormérgek pedig eltávolíthatóak az üzemanyagból. Az
üzemanyagösszetétel változtatása ráadásul üzem közben, időben folyamatosan is
lehetséges, szélsőséges esetben az üzemanyag összetétele akár állandónak is tartható.
Ezzel a sóolvadékos reakor a transzmutációs folyamat tervezéséhez olyan nagy
szabadságot biztosít, amely egyetlen más reaktorban sem képzelhető el.
A sóolvadékos reaktorok bizonyos változatai reaktorfizikai szempontból kitűnő
alkalmasságot mutatnak termikus spektrumban való tenyésztésre. Ez, együtt az üzemanyag
közvetlen hozzáférhetőségével, a sóolvadékos reaktorokat nem csak transzmutációs,
hanem tenyésztőberendezésként is rendkívül előnyösen felhasználhatóvá teszi. Már az első
civil alkalmazást célzó fejlesztés, az MSRE célkitűzése is gazdaságos tenyésztőreaktor
tervezése volt, ráadásul nem kizárólag 238U-239Pu, hanem 232Th-233U ciklus alkalmazásával
is.
Ugyanakkor, bár transzmutációs és tenyésztési szempontból az üzemanyag közvetlen
hozzáférhetősége rendkívüli előnyöket biztosít, ugyanez az atomfegyverek gyártása
területén is széles körű lehetőségekkel ruházza fel a sóolvadékos reaktortechnika
birtokosait. A tenyésztett hasadóanyagot, például 239Pu-et, szinte tökéletesen tisztán, a
nehezebb izotópok nélkül lehet kivonni a reaktor primer köréből, amennyiben ehhez
megfelelő kémiai elválsztási technológia áll rendelkezésre. Bár a mai pirokémiai eljárások
nem nyújtanak a víz alapú technológiához hasonló hatékonyságú elválasztási
lehetőségeket, a fegyverminőségű hasadóanyagok előállíthatóságának problémája nem
hagyható figyelmen kívül. Az elmúlt évtizedekben a világ vezető hatalmai rendkívül
óvatos, az atomfegyverek technológiájának illetéktelen kezekbe kerülését megakadályozni
törekvő (idegen szóval non-proliferációs) politikát követtek. Ez, és az ennek való
megfeleléshez szükséges biztonsági intézkedések hátrányt jelenthetnek egy sóolvadékos
reaktor esetleges megépítésénél.
Az üzemanyag összetételének egyszerű változtathatósága más előnyöket is biztosít
([For04]). Mivel az elfogyott hasadóanyag üzem közben pótolható, ezért a reaktorban
található hasadóanyagkészlet más típusú reaktorokénál jelentősen kisebb, és a sóolvadékos
reaktorok (hasonlóan a CANDU reaktorokhoz) viszonylag kis reaktivitástartalékkal
üzemeltethetőek. A hasadási termékek folyamatos elvonhatóságának köszönhetően pedig
az üzemanyag gamma forráserőssége más reaktorokhoz elképzelhetetlenül alacsonyan
tartható.
2.1.1.2. A primer kör aktivitása
Minden más típusú reaktorral ellentétben az üzemanyag nagy aktivitása nem korlátozódik
az aktív zónára, hanem a teljes primer körben jelentkezik, ezért a primer kört, beleértve a
hőcserélőket is, a reaktor biológiai védelmén belül kell elhelyezni, ami jelentős
többletköltséget jelenthet. Ezen felül a hagyományos reaktorokban könnyen kezelhető
problémát jelentő kisméretű primerköri csőtörés vagy szivárgás során is tulajdonképpen
frissen kiégett üzemanyag kerül ki a reaktort tartalmazó helyiségbe, aminek sugárvédelmi,
kritikussági biztonsági és környezetvédelmi vonzatai nem hagyhatóak figyelmen kívül.
A primer körben keringő üzemanyag miatt a primerköri berendezések nagyon
elszennyeződnek. Ez a karbantartást illetően nehézségeket támaszt, hiszen a teljes primer
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kör karbantartását, javítását távolról, esetleg automatizáltan kell végrehajtani, még a
legmunkaigényesebb berendezések, a szivattyúk és a hőcserélők esetén is.
2.1.1.3. A későneutron-anyamagok sodródása
A hasadásokban keletkező későneutron-anyamagok együtt mozognak az üzemanyaggal,
ezért a késő neutronok nem a hasadás helyén szabadulnak fel, hanem az aktív zóna más
pontján, vagy esetleg a primer kör egyéb részeiben.
Ennek alapvető hatása van a reaktor kinetikájára, hiszen a keletkező késő neutronok
értékessége más lesz, mintha a hasadás helyén jöttek volna létre, az üzemanyag
mozgásának hatására a reaktivitás és az effektív későneutron-hányad lecsökken. A reaktor
időbeli viselkedése nem csak a hőmérsékleti visszacsatolásokon keresztül, hanem
közvetlenül is függ a primer kör áramlási képétől, annak időbeli változásától, és ezen
keresztül a reaktortartály és a primer kör termohidraulikai viszonyaitól. Ez számos, más
reaktoroknál ismeretlen biztonsági problémát vet fel.
Az aktív zónán kívül keletkező neutronok ezen felül az összes primer köri szerkezetet és a
hőcserélőben a szekunder köri sóolvadékot is valamennyire felaktiválják, hozzájárulva
ezzel az előző pontban ismertetett nehézségekhez és valamivel bonyolultabbá téve a
reaktor majdani leszerelését.
2.1.1.4. Szélsőséges hőtechnikai viszonyok
A legtöbb sóolvadék forráspontja igen magas, akár 2000 K körüli is lehet, fajhője pedig a
többi lehetséges hűtőközeggel összehasonlítva nagy. A sóolvadék nagy hőmérsékletekkel
szembeni stabilitása és a reaktor felépítése miatt elérhető magas hőmérsékletek igen jó
termikus hatásfokot tesznek lehetővé.
A sóolvadék magas forráspontja miatt a hűtőköröknek nem kell nagy nyomás alatt állniuk.
Mivel a reaktor lényegében légköri nyomáson üzemelhet, egy baleset következményei
csekélyebbek. A reaktortartály és a primer köri berendezésekkel szemben támasztott
követelmények jóval visszafogottabbak, ami a beruházási költségekben is jelentkezik.
A sóolvadékos reaktornak fűtőelemei nincsenek, a hasadásban keletkező hő túlnyomó
része a közvetlenül a hűtőközegként is szolgáló sóolvadékban, a maradék, mintegy 2-6%
az esetleges grafitmoderátorban szabadul fel. Mivel nincsen fűtőelem, a
fűtőelempasztillában, a gázrésben és a pálcaburkolatban a nagy hőáramsűrűségek hatására
fellépő hőmérséklet-gradiens és magas hőmérséklet miatti üzemanyagsérülés vagy olvadás nem jelent problémát, hiszen az már eleve olvadt. Tekintettel arra, hogy a
hűtőközegnek nem kell fűtőelempálcától átvenni a hőáramot, csak a kis hőfelszabadulással
terhelt grafittól, továbbá a sóolvadék forráspontja magas, a hagyományos reaktorok
többségében problémát jelentő forráskrízis itt nem alakulhat ki. Mivel a grafitból más
hőelvonási lehetőség nincsen, a grafit melegebb lesz mint az üzemanyag, és a nukleáris
teljesítmény nagy részét közvetlenül felvevő üzemanyagot a moderátor nem hűti, hanem
fűti, szemben minden más reaktortípussal. Mindezekből következik, hogy a hagyományos
reaktorokban megszokott termohidraulikai korlátokkal (zónaolvadás, forráskrízis, stb)
javarészt nem szükséges számolni, illetve azok lényegesen nagyobb mozgásteret hagynak.
A sóolvadék hőmérsékletét korlátozó legfontosabb tényező a primer köri szerkezetek
acélanyagának hőmérséklettűrő képessége. A sóolvadékos reaktorokhoz ugyan különleges
acélfajtákat fejlesztettek ki, de egy üzemzavari tranziens során az üzemanyag helyenként
olyannyira felmelegedhet, hogy a forró folyadék a reaktortartályban kárt tehet, és ezt a
reaktor biztonságának elemzésénél figyelembe kell venni.
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2.1.1.5. Kémiai stabilitás
A vízhűtéses, és különösképpen a fémhűtéses reaktorokkal összehasonlítva a sóolvadékos
reaktorban található anyagok kémiailag inertek. Sem a sóolvadék és a grafit, sem pedig a
sóolvadék és a szerkezeti fémek között nem lép fel a víz-cirkónium, illetve a víz-grafit
reakciókhoz hasonló intenzív, exoterm kémiai folyamat. A sóolvadék levegővel érintkezve
nem mutat a nátriumhoz hasonló gyúlékonyságot. A reaktor nem tartalmaz hidrogént,
annak felszabadulása nem jelent baleseti kockázatot.
A sóolvadékos reaktorokhoz az üzemanyag kémiai formája miatt igen jól illeszkedik
annak pirokémiai úton való újrafeldolgozása. Mivel mind a sóolvadék, mind pedig a
pirokémiai reprocesszáláshoz szükséges anyagok rendkívül sugárzásállóak, az üzemanyag
összetételének változtatása – szemben a vizes technológián alapuló PUREX eljárásokkal –
nem igényli a kiégett üzemanyag aktivitásának csökkenéséhez szükséges hosszú
pihentetést.
Árnyalja a sóolvadékos reaktorok előnyeit, hogy a legtöbb sóolvadék rendkívül korrozív,
ezért a reaktor szerkezeti elemei speciális típusú acélból kell, hogy készüljenek. Még az
ezekől készült berendezéseket is összetett sókémiai eljárásokkal kell megvédeni a
korróziótól, elsősorban az üzemanyag nyomelem-tartalmának megfelelő beállításával.
További hátrányt jelent, hogy a sóolvadékok egyes komponensei – közöttük reaktorfizikai
vagy termohidraulikai szempontból rendkívül előnyös összetevők, mint például a berílium
– erősen mérgezőek, és a nagy hőmérséklet miatti jelentős kipárolgás a 2.1.1.2. szakaszban
elmondottak mellett mérgezésveszéllyel súlyosbítja a szivárgásos üzemzavarokat, még az
inaktív hűtőkörök esetén is.
2.1.2. Jövőbeli lehetőségek
A sóolvadékos reaktorok jelenleg ismert technológiáját lényegében a 60-as években
fejlesztették ki. Az azóta eltelt évtizedekben három olyan műszaki újdonság jelent meg,
amelyek a sóolvadékos reaktorok előnyeit tovább növelhetik ([For04]).
A kompakt hőcserélők megjelenése, illetve azoknak a reaktortartályba való beépíthetősége
– a primer kör össztérfogatának csökkenése miatt – lehetővé teszi, hogy a reaktor 2.1.1.1.
szakaszban említett, előnyösen alacsony hasadóanyag- és aktivitáskészletét tovább
csökkentsék, ráadásul a teljes primer kört magába foglaló biológiai védelem (2.1.1.2.
szakasz) méreteit is csökkenti, vagy (beépített hőcserélők esetén) a reaktortartályra
korlátozza azt.
A nyomottvizes reaktoroknál jól bevált gőzturbinás, gőzkörfolyamaton alapuló hőerőgép
alkalmazása nem előnyös sóolvadékos reaktoroknál. Ennek oka, hogy a víz munkaközeg
magas hőmérsékleten fellépő korrozivitása miatt a sóolvadékos reaktorban rejlő nagy
hatásfok lehetősége nehezen, vagy nem használható ki, alacsony hőmérsékleten pedig a
hatásfokcsökkenésen túl problémát jelenthet a sóolvadék befagyása is. Bár annak idején
terveztek a sóoladékos reaktorhoz illeszthető gőzturbinás hőerőgépet, az a nyomottvizes
atomerőművek berendezéseivel összehasonlítva bonyolult, és a rendelkezésre álló nagy
melegági hőmérséklethez képest a vártnál kisebb hatásfokú volt. Az azóta kidolgozott,
zárt, nitrogén vagy hélium munkaközeggel működő Brayton-cikluson alapuló gépek
sokkal jobban illeszkednének a sóolvadékos reaktorokhoz, és lehetővé tennék a magas
hőmérsékleten rendelkezésre álló hő hatékony kihasználását. További előnyt jelentene,
hogy a reaktorban óhatatlanul keletkező, és a fémfalakon át a hőkörfolyamat
munkaközegébe diffundáló tríciumot onnan könnyen el lehetne távolítani és összegyűjteni,
míg gőzturbinás erőmű esetén ez járulékos sugárvédelmi és hulladékkezelési problémát
jelent.
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A sóolvadékos reaktorokhoz az MSRE építése során kidolgozott módosított Hastelloy-N
acélötvözet körülbelül 1050 K üzemanyaghőmérsékletet enged meg. Az elmúlt
évtizedekben kifejlesztették a szénszálas kompozit anyagok egy olyan csoportját, amelyek
évtizedeken keresztül elviselik az 1300 K hőmérsékletű sóolvadék jelentette terhelést, és
rövid időre (üzemzavarok során) akár az 1700 K-es hűtőközegnek is képesek ellenállni.
Mivel a sóolvadékos reaktor egyik legfontosabb biztonsági korlátját a reaktortartály és a
primer köri elemek hőmérséklettűrése szabja meg, az ilyen anyagokból épült reaktorokban
a sóolvadék-hűtőközeg magas hőmérséklettűréséből eredő előnyök, például a lehetséges
nagy hatásfok és a hidrogéntermelésre való képesség, jobban érvényesíthetők.
2.1.3. Kutatási területek
Az előzőekből következik, hogy a sóolvadékos reaktorok gyártásához és üzemeltetéséhez
szükséges műszaki és tudományos ismeretek hat, különféle mértékben feldolgozott
területre öszpontosulnak. Ezek
1. a transzmutációs célú különleges kiégetési módszerek, azok időbeli programozásának
vizsgálata;
2. a reaktor dinamikájának és a hozzá kapcsolódó biztonsági feltételeknek az alaposabb
megismerése, amit a későneutron-anyamagok sűrűsége és az üzemanyag áramlási képe
közötti összefüggés, valamint a más reaktorokban szokatlan termohidraulikai
jelenségek tesznek szükségessé;
3. a különféle sóolvadékok kémiai és hőtechnikai tulajdonságainak feltérképezése, ide
értve például a fajhők, hővezetési tényezők, fázisdiagrammok, oldhatóságok kimérését
is, az MSRE-ben használtnál előnyösebb összetételű sóolvadékok felkutatása, valamint
a sóolvadékban használatos anyagok magfizikai adatainak pontosítása;
4. a sóolvadékokkal használható acélok és más szerkezeti anyagok, valamint sókémiai
eljárások kifejlesztése, különös tekintettel a korróziós folyamatokra;
5. a sóolvadékos rendszerben alkalmazható gépészeti elemek, például szivattyúk,
szelepek, stb. kifejlesztése;
6. a sóolvadék alapú (piro-)kémiai műveletek, köztük legfőképpen a folyamatos vagy
közel folyamatos reprocesszálás technológiájának kidolgozása, ami a transzmutációs
reaktorok megvalósításában kulcsszerepet játszik.
Mivel munkám a sóolvadékos reaktorok dinamikai tulajdonságaival foglalkozik, az
alábbiakban a szakirodalom dinamikai vonatkozású részeit tekintem át.

2.2. Az ORNL sóolvadékos kutatási programja
2.2.1. A kezdetek
A sóolvadékos reaktorokról jelenleg rendelkezésre álló ismereteink meghatározó részben
az Egyesült Államokban, az Oak Ridge National Laboratory-ban (ORNL) végzett kutatófejlesztő munkából származnak. Az első ismert sóolvadékos reaktort is itt kezdték el
kifejleszteni az 1940-es és 50-es évek fordulóján.
Kezdetben a motivációt a NEPA (Nuclear Energy Propulsion of Aircraft) projekt adta, a
cél – a nukleáris meghajtású hadihajók mintájára – olyan kompakt reaktor kidolgozása
volt, amely nagy hatótávolságú repülőgépek sugárhajtóművének energiaellátását
biztosíthatta volna. Reményeik szerint ezzel a repülőgép képes lett volna arra, hogy a
tengeralattjárókhoz hasonlóan több hétig vagy hónapig tartó őrjáratokon vehessen részt és
az ellenséges területek határán cirkálva a fedélzetén hordozott atomfegyvert rendkívül
gyorsan célbajuttassa, ezzel stratégiai előnyhöz juttatva birtokosait.
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Az első megépült reaktor az ARE (Aircraft Reactor Experiment) volt. Eredetileg szilárd
UO2 üzemanyaggal és berillium moderátorral tervezték üzemeltetni és csak az építése
során alakították át folyékony üzemanyagúra. Az üzemanyag UFx-NaF-ZrF4 formában a
moderátoron keresztülvezetett acélcsövekben áramlott, a szekunder körben héliumot
keringettek és a moderátornak saját hűtőköre volt. 1953-ban a reaktor mintegy száz órán
keresztül működött 2,5 MW teljesítményen, üzemeltetését azonban a kiforratlan
technológia miatt primer köri szivárgások sorozata kísérte. A primer kör tömítettségét
övező problémákat jelzi, hogy az utolsó, a reaktor leállítása után néhány órával történt
aktivitáskibocsátás elszennyezte még a vezérlőtermet is.
A reaktor működését ennek ellenére sikeresnek ítélték és megkezdték egy ténylegesen
repülőgépbe építhető reaktor, az ART (Aircraft Reactor Test) kifejlesztését, amely végül
nem készült el. Ez egy rendkívül kompakt, a reaktortartállyal együtt is mindössze 140 cm
átmérőjű, közel gömb alakú, 60 MW teljesítményű reaktor lett volna. A sóolvadék kilépő
hőmérsékletét 1150 K-nek tervezték, míg ebben az időben a legnagyobb, más reaktorban
elért hőmérséklet 600 K volt. Megjegyzendő, hogy már ekkor megjelent a 2.1.2.
szakaszban említett előremutató technológiai megoldás, a hőcserélőknek a reaktortartályba
történő beépítése. Ez a reaktor méreteit, tömegét, és a biológiai védelem terjedelmét
egyaránt csökkentette volna, ami a repülőgépen történő felhasználás esetén
kulcsfontosságú volt. Az ART tervezésének egyik legnagyobb problémája a sugárvédelem
megoldása volt, hiszen a repülőgépre nem lehett több száz tonnányi árnyékolóanyagot
elhelyezni. Felmerült a repülőgép két részre bontásának gondolata is, olyan módon, hogy a
hajtóművet hordozó első egység egy kétszáz méteres kábelen vontatta volna a kabint és a
rakteret tartalmazó második elemet ([Fis07]).
Az ötvenes évek végén az interkontinentális rakéták kidolgozása a nukleáris repülőgépet
szükségtelenné tette, így mintegy egymilliárd dollár elköltése után a NEPA projektet
leállították.
2.2.2. Az MSRE
Bár a sóolvadékos reaktoron alapuló repülőgép-hajtómű soha nem készült el, az 1960-as
évek elején a NEPA projekt során szerzett tapasztalatok felhasználásával kutatási
programot indítottak egy grafitmoderátoros, termikus sóolvadékos szaporítóreaktor
kidolgozására, és megépítették az MSRE-t (Molten Salt Reactor Experiment). Ebben a
programban a sóolvadékos technológián alapuló nagyteljesítményű energiatermelő reaktor
számos alapvető jellemzőjét sikerült tisztázni. Az MSRE 1965 és 68 között mintegy 13000
órán át üzemelt. A 7,3 MW teljesítményű reaktor működése során bebizonyosodott a 7LiFBeF2 alapú sóolvadék alkalmassága a hasadóanyag-tenyésztésre, a grafitmoderátor kémiai
kompatibilitása a sóolvadékkal, a hasadási termékként megjelenő nemesgázok elvonására
szolgáló berendezés működőképessége, és kidolgozták a primer kör acélszerkezetének
korrózióját megelőző kémiai intézkedéseket. A tapasztalatok alapján elkészült az MSBR
(Molten Salt Breeder Reactor) részletes koncepcióterve is.
Az 1970-es évek közepén a kutatási program támogatását megvonták, elsősorban azért,
mert az Egyesült Államok ekkorra már rengeteg pénzt és munkát ölt bele a fémhűtéses
tenyésztőreaktorok kifejlesztésébe, és ésszerűtlennek látták egy azonos célra szolgáló
másik reaktortípus kidolgozását ([Mac85]). Az MSRE-t félig elbontották és azóta őrzik az
ORNL-ben. Fűtőanyagát a tárolótartályokba eresztették le, primer körét inaktív
sóolvadékkal kiöblítették. A csöveket több helyen elvágták és lehegesztették,
irányítórendszerét és segédberendezéseit pedig kiselejtezték. Az MSBR soha nem épült
meg.
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A mai napig a Molten Salt Reactor Experiment volt az egyetlen olyan reaktor, amelyről
érdemi műszaki dokumentáció maradt fenn. Mivel a sóolvadékos reaktorok építésére és
működésére vonatkozó tapasztalatok és kísérleti adatok túlnyomó része innen származik,
és ennek megfelelően az én munkám is szorosan kötődik hozzá, ebben az alfejezetben
részletesen ismertetem az MSRE felépítését és működését.
Az MSRE építési dokumentációja, tehát a ténylegesen megvalósult berendezések
koherens, részletes tervrajzkészlete, illetve a tervezést alátámasztó megfontolások és
számítások leírása eltűnt vagy lappang (vagy az ORNL mindmáig nem kívánja
nyilvánosságra hozni). A fennmaradt dokumentációnak a meghatározó részét a projekt
során végig elkészített féléves beszámolók teszik ki, melyekben tömören ismertetik a
tárgyidőszakban elért eredményeket, megoldott feldatokat és újonnan felmerült
problémákat. Ezeknek a dokumentumoknak jó tulajdonsága, hogy nagy terjedelműek, a
sóolvadékos reaktortechnológia teljes spektrumát felölelik, a reaktorfizikai kérdésektől a
gépészeti és egyéb technológiai témákon át a kémiai és korróziós aspektusokig. Számos
ábrát és vázlatrajzot tartalmaznak. Hátrányuk, hogy nem a ténylegesen megépített
szerkezeteket ismertetik, hanem az írásuk idején megvalósítani tervezetteket, és
inkrementális szerkezetűek, tehát értő olvasásuk igényli a korábbi jelentések ismeretét is.
Ezen felül beszámolók lévén, áttekintő jellegűek, céljuk feltehetően elsősorban a
munkának a finanszírozó felé történő bemutatása volt és nem a megszerzett ismeretek
teljeskörű átadása. Ezeken kívül még néhány más, egy-egy szakterületet felölelő
dokumentum áll rendelkezésre. Számomra közülük leglényegesebb az ORNL-4233
jelentés ([Pri68]), amely részletesen ismerteti az 235U töltettel végzett nulla teljesítményű
kísérleteket, és az ORNL-4396 ([Hau70]), ahol a 238U töltettel végzett különféle
reaktorfizikai mérésekről biztosít (kevésbé alapos) információt. Ezek előnye
részletességük és koherenciájuk (hiszen a már megvalósult berendezéseken végzett
kísérletekről szólnak). A fentebb elmondottak miatt azonban nehézséget jelent, hogy a
benne megadott információkról gyakran nem tudni, hogy pontosan milyen berendezésekre
vonatkoznak; például részletesen ismertetik a szabályozórudak kalibrációs méréseinek az
eredményeit, de nem tudni, hogy pontosan milyen volt a szabályozórudak felépítése.
A 2000-es években megszervezett MOST (MOlten Salt reactor Tecnohology, Sóolvadékos
Reaktortechnológia) projekt egyik legfontosabb célkitűzése volt az MSRE-ről
rendelkezésre álló adatok összegyűjtése és koherenciájuk megteremtése. A fennmaradt
dokumentumok alapján került összeállításra egy kritikusan értékelt, koherensnek szánt
válogatás ([Mos04]). Jelen alfejezet mindezen dokumentumok, tehát az eredeti ORNL
anyagok és a MOST jelentések alapján készült.
2.2.2.1. Az MSRE története
Az MSRE történetéről több, a munkában résztvevő szakember összefoglalója elérhető
([Mac85], [Pri68]). A reaktor tervezése 1960-ban indult. Az építkezést 1962-ben kezdték
meg, a kritikus állapotot először 1965-ben érték el. A reaktort 1966 decemberében kezdték
teljes teljesítményen üzemeltetni, egy alkalommal megszakítás nélkül több mint nyolc
hónapon keresztül teljes teljesítményen üzemelt. A több évig tartó működés során
korróziós probléma sem a szerkezeti anyagoknál, sem a grafitnál nem jelentkezett. A
reaktor főberendezései megbízhatóan működtek, sem folyékony, sem gázhalmazállapotú
radioaktív anyag nem szivárgott a primer körből. Az üzemanyagsó kémiailag teljesen
stabilnak bizonyult, a nemesgáz hasadási termékeket a primer körből üzem közben,
folyamatosan távolították el.
Az MSRE működésének második szakasza 1968 közepén kezdődött. Egy kisméretű
üzemanyag-feldolgozó berendezést kapcsoltak a reaktorhoz, az üzemanyagsóból
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fluoralapú gázok segítségével kivonták az uránt, majd 233U hasadónyagot oldottak fel
benne. 1968 októberében, ezzel az üzemanyaggal a világon elsőként, az MSRE-t 233U
töltettel kritikussá tették. Az 233U alapú aktív zóna reaktorfizikai tulajdonságai az előzetes
elméleti becslésekhez közel estek.
Annak érdekében, hogy plutónium üzemanyagú sóolvadékos reaktorokról legalább
hozzávetőleges kísérleti eredményt kaphassanak, 1969 szeptemberében az üzemanyaghoz
csekély mennyiségű PuF3-at adagoltak. Ez év decemberében finanszírozási okokból az
MSRE-t végleg leállították.
2.2.2.2. Az MSRE felépítése
Az MSRE szerkezetét a [Bri64b, Pri68, Ros69b] tanulmányok alapján tekintem át, de az
irodalomjegyzékben külön felsorolt egyéb ORNL részjelentésekből is vettem át adatokat.
A reaktortartály „bontott” képét a 2.2. ábra, a rács szerkezetét és a szabályozórudak
feltételezett felépítését a 2.3. ábra, az aktív zóna axiális méreteit pedig a 2.4. ábra mutatja.
A reaktor rácsának méreteit a 2.3. ábrán tüntettem fel. A 2.5. ábrán az MSRE létesítmény
térbeli képe, míg a 2.6. ábrán a reaktor egyszerűsített technológiai sémája látható.

2.2. ábra. Az MSRE tartályának bontott
képe (A 2.2.-2.10. ábrákat az ORNL
dokumentációjából emeltem ki.)

2.3. ábra. Az MSRE rácsszerkezete és a
szabályozórudak illeszkedése a
gafithasábok közé

A reaktor aktív zónáját a reaktortartályban elhelyezett grafithasábok és a közöttük
kialakított csatornákban átfolyó sóolvadék alkotta. A hasábok négyzet keresztmetszetűek
voltak, az oldalukba bemart ovális mélyedések páronkénti összeillesztéséből alakultak ki
az üzemanyagcsatornák. A méreteket illetően az MSRE tervezésének különféle fázisaiból
több terv maradt fenn, a feltüntetett értékek a legutolsó, feltehetően végül megvalósult
értékeket mutatják.
A reaktor közepén egymáshoz közel, a 2.3. ábra alsó részén látható négyzetes
elrendezésben építették be a szabályozórudakat. A negyedik pozícióban egy mintaszállító

2. Irodalmi áttekintés

15

csőpostarendszer végállomása kapott helyet. A szabályozórudak geometriája szintén a
2.3. ábrán látható. A szabályozórudak rugalmas (hajlékony) Inconnel-csövekbe tokozott
gadolínium- és alumíniumoxid kerámiából készültek. A rudak rozsdamentes acél
vezetőházban foglaltak helyet. A motorok a szabályozórudakat üzem közben 1,27 cm/s
sebességgel mozgatták. Biztonságvédelmi működés során a rudak 3,7 m/s2 gyorsulással
zuhantak be az aktív zónába. Meg kell jegyezni, hogy a szabályozórudak geometriájára és
anyagi összetételére vonatkozó adatok igen bizonytalanok.

2.4. ábra. Az MSRE tartályának axiális méretei
Az sóolvadék a tangenciális belépő csőcsonkból a gyűrűs bevezető csatornán keresztül a
leszálló aknába került, majd miután a tartályfenék szélein elhelyezett terelőlemezrendszeren tangenciális sebességét elvesztette, az alsó keverőtérbe érkezett. A keverőtér –
a szilád üzemanyagú reaktoroktól eltérően – már reaktorfizikai szempontból is része a
reaktornak, a sóolvadék nagy hasadási hatáskeresztmeszete miatt. Az üzemanyag innen az
aktív zónába jutott és átáramlott a grafithasábok között. Az ORNL vízzel végzett előzetes
kísérletei szerint ([Bri63a, 27.o.]) a csatornák túlnyomó részében az áramlási sebesség 10
százaléknál nem nagyobb mértékben különbözött egymástól. A csatornákból kilépő
üzemanyag innen a felső keverőtérbe érkezett, ez az alsóhoz hasonló szerepet játszott a
reaktor neutronháztartásában. Végül az üzemanyag a függőlegesen kialakított kilépő
csőcsonkon keresztül hagyta el a tartályt. A kilépő csőcsonkban foglaltak helyet a
szabályozórudak hajtásának közvetítőelemei és a mintaszállító rendszer egyes alkatrészei,
ezek azonban feltehetőleg csak csekély mértékben befolyásolták az üzemanyag áramlását
(2.2. ábra).
A reaktor hűtőrendszere háromkörös felépítésű volt. A primer kör egy inaktív sóolvadékot
keringető szekunder körnek adta át a hőjét, azt pedig egy újabb hőcserélőn keresztül
nagyteljesítményű ventillátorokkal a külső környezet levegőjével hűtötték. A primer köri
hőcserélő csöves-keresztlemezes felépítésű volt. A csövekben a szekunder sóolvadék, a
külső térben pedig az üzemanyag kapott helyet. A harmadik kör légáramát egy mozgatható
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lemezrendszerrel lehetett fojtani és ezzel a hőelvonást szabályozni. Mindhárom kört egyegy hurok alkotta, a hűtőrendszer nem volt redundáns.

2.5. ábra. Az MSRE reaktorépületének áttekintő rajza

2.6. ábra. Az MSRE technológiai sémájának egyszerűsített rajza
A primerköri szivattyú a melegágba volt bekötve, névleges teljesítményen az üzemanyag
belépő hőmérséklete 635 °C, kilépő hőmérséklete pedig 663 °C olt. A sóolvadékban nem
oldható, gáznemű hasadási termékeket a szivattyúban egy gázpárnán keresztül vonták el,
kihasználva a járókerék keverőhatását. A primer köri sóolvadékot a reaktortartályhoz
kapcsolt tárolótartályokba lehetett leengedni, geometriájuk és a grafitmoderátor hiánya
miatt ezekben az üzemanyagot szubkritikus állapotban lehetett tárolni, a hőelvonásukat
passzív hűtés biztosította. Üzemzavari hűtőrendszereket nem építettek be, ezek szerepét
szintén a tárolótartályok passzív hűtésére ruházták át. A tartályok kapacitása lényegesen
meghaladta a teljes primerköri sóolvadék-mennyiség téfogatát, ezzel segítve a sóolvadék
kémiai feldolgozását is. A 2.1.1.2. fejezetben ismertetett okokból a teljes primer kör, a
hőcserélővel és a szivattyúval együtt az ú.n. reaktorcellában, a biológiai védelmen belül
helyezkedett el, a tárolótartályok pedig egy saját védelemmel ellátott helyiségben kaptak
helyet. Az elrendezésüket a 2.5. ábra mutatja.

2. Irodalmi áttekintés

17

A szekunder kör felépítése hasonló volt, de a tárolórendszer elrendezése lényegesen
egyszerűbb lehetett, mivel sem a remanens hővel, sem jelentős aktivitással, sem pedig
akritikusság lehetőségével nem kellett számolni, ráadásul a sóolvadék kémiai kezelése sem
került szóba.
A teljes primer és szekunder kört, valamint az összes kapcsolódó segédberendezéseiket,
köztük minden tartályt és csövet, amely sót vagy sóolvadékot tárolt, illetve vezetett,
elektromos fűtőrendszerrel kellett felszerelni. Ez lehetővé tette a sóolvadéknak az
előkészítését, a rendszerbe való betöltését, valamint biztosította, hogy a só olvadt
állapotban maradjon a reaktor indítása során, nulla teljesítményű kísérleteknél, illete
különféle tranzienseknél, amikor nukleáris energiatermelés nem zajlik.
A sóvezetékekben nem volt mechanikus működésű szelep. A só áramlását a cső
elvékonyított szakaszaiban léghűtéssel létrehozott szilárd halmazállapotú sótömbökkel
lehetett gátolni, ezt a konstrukciót fagyszelepnek (angolul: freeze valve) nevezték. Az
energiaellátás kimaradása a szelepek léghűtésének leállásához, a fagyott sótömbök
olvadásához, és ezen keresztül a szelep nyitásához vezetett. Ennek legfontosabb
következménye, hogy üzemzavar esetén a primer kör tartalma teljesen passzív módon (a
fagyszelepet hűtő ventillátor leállásával) automatikusan a tárolótartályokba ürült le, és a
reaktor leállt.
A primer körben keringő sóolvadék nagy aktivitása és a sóolvadék rendkívül mérgező
összetétele a karbantartás és javítás tekintetében is különleges igényeket támasztott. A
sóolvadék aktivitása miatt a biológiai védelem belsejében a primer kört befogadó helység
a reaktor leállítása és a primer kör leürítése után is megközelíthetetlen volt, ezért a
karbantartását nagyrészt automatizálni kellett.
2.2.2.3. Az MSRE üzemi adatai és anyagi tulajdonságai
Az MSRE kifejlesztése során és a kísérletsorozat első éveiben nagy hangsúlyt fektettek a
sóolvadékok termohidraulikai adatainak, valamint a reaktor kritikussági kísérletei során a
reaktorfizikai alapadatok meghatározására.
2.1. táblázat. Az MSRE legfontosabb üzemi adatai
Teljesítmény 1
Üzemanyag belépő hőmérséklete
Üzemanyag kilépő hőmérséklete
Üzemanyag átlaghőmérséklete
Grafitmoderátor átlaghőmérséklete
Tömegáram a primer körben
Tömegáram a szekunder körben
Üzemanyag átlagos tartózkodási ideje az aktív zónában
Üzemanyag átlagos tartózkodási ideje az aktív zónán kívül
Üzemanyag teljes keringési ideje
Üzemanyag térfogata a primer körben
Hasadóanyag tömege a primer körben (235U üzemanyaggal)
Hasadóanyag tömege a primer körben (233U üzemanyaggal)

7,34 MW
633 °C
654 °C
643 °C
666 °C
181,6 kg/s
99,34 kg/s
8,46 s
16,73 s
25,19 s
2,021 m3
71 kg
33 kg

A reaktor teljesítményét 10 MW-nak tervezték, de a hőcserélő méretezési nehézségei miatt csak
csökkentett teljesítményen lehetett üzemeltetni.
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2.2. táblázat. Az MSRE reaktorfizikai jellemzői
235

Üzemanyag
Üzemanyag-hőmérséklet reaktivitástényezője
Moderátor-hőmérséklet reaktivitástényezője
Neutron-élettartam
Effektív későneutron-hányad
Keringési reaktivitásveszteség

233

U

-8,46 pcm/°C
-4,68 pcm/°C
0,240 ms
666 pcm
212 pcm

U

-9,54 pcm/°C
-5,76 pcm/°C
0,400 ms
289 pcm
100 pcm (±5%)

2.3. táblázat. Az MSRE effektív későneutron-hányadai és a csoportok bomlási állandói
235

Üzemanyag
Csoport
1
2
3
4
5
6

233

U

U

λi [1/s]

βi [pcm]

λi [1/s]

βi [pcm]

0,0124
0,0305
0,111
0,301
1,14
3,01

22,2
145,7
130,7
262,8
76,6
28

0,0126
0,0337
0,139
0,325
1,13
2,5

23,7
85,7
71,8
82,1
15,7
10,0

2.4. táblázat. Az MSRE anyagainak hőtechnikai tulajdonságai
Üzemanyag-sóolvadék
Fajhő
Hővezetési tényező
Viszkozitás
Sűrűség

1982,5
1,440
7,738×10-3
2263

J/kg/°C
W/m/K
kg/m/s
kg/m3

2415,9
1,141
9,766×10-3
1972,9

J/kg/°C
W/m/K
kg/m/s
kg/m3

1750
30,0

J/kg/°C
W/m/K

Szekunderköri sóolvadék
Fajhő
Hővezetési tényező
Viszkozitás
Sűrűség
Grafitmoderátor
Fajhő
Hővezetési tényező

Mivel az ORNL fennmaradt féléves kutatási jelentései és egyéb dokumentumai
egymásnak és önmaguknak sok helyen ellentmondanak, szükségessé vált az adatok
kritikus felülvizsgálata. A következőkben ismertetett, önmagával konzisztens
adatcsoportot az eredeti dokumentumok alapján az EU V. keretprogram részét képező
MOST projekt munkatársai állították össze ([Mos04]). A 2.1. és a 2.2. . táblázatok az
MSRE legfontosabb üzemi és reaktorfizikai adatait foglalják össze. A reaktor anyagainak
hőtechnikai tulajdonságai a 2.4. táblázatban találhatóak. A reaktor primer köri
berendezései teljes egészében a Hastelloy-N özvözetnek egy módosított változatából
készültek.
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2.2.2.4. Az MSRE teljesítménytörténete és üzemanyagösszetétele
Az üzemanyag-sóolvadék hordozóközegének lítium-7, berillium és cirkónium-fluoridok
keverékét választották, 65LiF-30BeF-5ZrF moláris arányban. A reaktor két kampányt
üzemelt, ennek során két alapvetően különböző üzemanyaggal működött: az első
kampányban 235U, a másodikban pedig elsősorban 233U szolgált hasadóanyagként.
Az első kampány kezdetén az előzetes számítások alapján 65LiF-29.2BeF-5ZrF-0.8UF4
összetétellel tervezték indítani a reaktort. Az urán szükséges dúsítását 32
molszázalékosnak számították. A végül megvalósult üzemanyag-összetételt a kritikussági
kísérlet leírásánál – fontosságára tekintettel – külön ismertetem. Az elkövetkező években
ez az üzemanyag összesen mintegy 72000 MWh kiégetést szenvedett el (a teljes
üzemanyag-mennyiség). A második kampány üzemanyagát az első kampány üzemanyagsóolvadékából készítették, oly módon, hogy a már besugárzott üzemanyagból kémiai úton
kivonták az uránt – de a transzurán izotópokat és a hasadási termékek nagy részét nem
távolították el – majd 233U-t vittek be az üzemanyagba. Az új töltettel a reaktor további
20000 MWh-t hőenergiát termelt. Végül, a reaktor üzemeltetésének utolsó szakaszában,
jelentős mennyiségű plutóniumot adtak az üzemanyaghoz.
2.2.2.5. Reaktorfizikai mérések és kísérletek az MSRE-n
Az MSRE működése során elvégzett számos mérés közül ebben a szakaszban
összegyűjtöttem azokat, amelyek egy reaktormodell elkészítéséhez és validálásához
használható információt biztosítanak. Négy ilyen mérés dokumentációja maradt fenn: (1) a
reaktor üzembehelyezése során végzett kritikussági kísérletek, a keringési
reaktivitásveszteség meghatározása és a szabályozórudak kalibrációja; (2) a
visszacsatolási tényezők meghatározása; (3) a nulla teljesítményen végzett
szivattyúindítási és –kiejtési tranziensek; (4) a természetes cirkulációs dinamikai tranziens.
Az 1965-ben, 235U töltettel végzett kísérletek részletes leírását az ORNL-4233 jelentés
([Pri68]) és egy 1965-ös féléves összefoglaló ([Bri65b]) tartalmazza, míg az 233U töltettel
történt 1968-as kísérletekről az ORNL-4396 jelentésben ([Hau70]) található egy
összefoglaló fejezet.
A kritikussági kísérlet
Az MSRE reaktor első kritikussági kísérlete 1 1965 tavaszán zajlott. A primer kör
tárolótartályaiba bemértek 4560 kg hordozósót ehhez 236 kg szegényített uránt tartalmazó
73 mol% LiF – 27 mol% UF4 összetételű üzemanyagot adtak. Az 238U tömege ebből
150 kg volt. Ez az állapot képezte a kísérlet kiindulópontját.
A kísérletet a közismert 1/N módszerrel végezték. A mérést az üzemanyagszivattyú
kikapcsolt állapota mellett hajtották végre (természetesen csak az adott töltethez tartozó
beütésszám meghatározásának idejére kapcsolták ki), a sóolvadékot az elektromos
fűtőrendszerrel tartották állandó hőmérsékleten. Mindhárom szabályozórúd teljesen fel
volt húzva. A kísérlet első részében a sóolvadékhoz lépésekben 93% dúsítású LiF-UF4-et
adtak hozzá Minden lépés néhány napott vett igénybe. A negyedik lépés után 68,92 kg
235
U volt a sóolvadékban, és ezzel a kritikus állapotot 0,8 kg határon belül
megközelítették. A második részben az 235U-t már 85 grammot tartalmazó pasztillánként
vitték be. Minden pasztilla hozzáadása előtt leengedtek egy szabályozórudat, majd utána a

A kritikussági kísérletet több dokumentum ([Bri65b, Pri68]) egymástól eltérően és önmagával sem
konzisztensen ismerteti. Az alábbiakban az ezekből általam rekonstruált eredményeket ismertetem, és a
felmerült anomáliákról, ellentmondásokról a továbbiakban nem teszek említést.
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szabályozórúd felemelésével igyekeztek megközelíteni a kritikus állapotot. A nyolcadik
pasztilla hozzáadása után a reaktor kritikussá vált.
A harmadik lépésben további 85 g tömegű pasztillák hozzáadásával a reaktivitástartalékot
úgy állították be, hogy az fedezze egy teljesen leengedett szabályozórúd értékességét.
Minden pasztilla bevitele után rúdhúzással, a kétszerezési idő mérésével felvették a
szabályozórúd differenciális értékességi görbéjének újabb pontját, és ebből előállították az
integrális értékességet, ezzel egyúttal meghatározva az éppen fennálló reaktivitástartalékot
is. A jó keveredés érdekében az üzemanyag-szivattyút működtetni kellett, de rendszeresen,
minden negyedik lépés után mértek álló üzemanyag-szivattyú mellett is, valamint a
kísérlet során négy alkalommal rúdejtéses reaktivitásméréseket végeztek. A harmadik
szakaszban felvett, a primer körben található 235U és a reaktivitástartalék között fennálló
összefüggést a 2.7. ábra mutatja. A kísérletek során kémiai elemzéssel is meghatározták az
üzemanyag 235U tartalmát, és 1,408±0,007 tömeg% koncentrációt kaptak. A következő
években az így kialakított összetételű üzemanyaggal üzemeltették az MSRE-t.
Ugyanennek a mérésnek az eredményéből megállapítható a keringési reaktivitásveszteség,
azaz a későneutron-anyamagok mozgásának hatása a kritikusságra. A 2.7. ábra két
egyenesének (működő és álló szivattyú) különbségéből a keringési reaktivitásveszteségre
Δρ = 212±4 pcm adódott.

2.7. ábra. A reaktivitástartalék a hasadóanyag-mennyiség függvényében, álló és mozgó
üzemanyag esetén
A 233U töltettel végzett kritikussági kísérletről a fenti méréshez hasonló részletes
dokumentáció nem maradt fenn, de azt az előbb ismertetett módon végezték el ([Hau70]).
A kritikus állapot 33,29 kg betöltése után állt elő, a keringési reaktivitásveszteség
Δρ = 100±5 pcm-nek adódott. A viszonylag nagy szórás annak köszönhető, hogy a 233U
töltet használatának kezdetén a reaktorteljesítményben jelentős (5%) osszcillációk is
előfordultak, feltehetően az üzemanyag kémiai okokból történő buborékolása miatt. Ezt a
későbbiekben a szivattyú hajtásrendszerének átalakításával kiküszöbölték, de a mérést
nem lehetett még egyszer elvégezni ([Hau70]).
A szivattyúindítási és –kiejtési tranziensek
Az MSRE zéró teljesítményű kísérletei között hajtották végre a „szivattyúindítási” és
„szivattyúkiejtési” tranziensek néven ismertté vált méréseket. Ezekben a későneutron-
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anyamagok mozgásának a reaktorkinetikára gyakorolt közvetlen hatását vizsgálták. Az
indítási tranziens során az üzemanyag-szivattyút leállították és a reaktor teljesítményét
néhány wattra állították be.
A szivattyút elindították, majd a kísérlet hátralévő részében egy, az automata
szabályozórendszerrel mozgatott szabályozórúddal igyekeztek a teljesítményt állandó
értéken tartani. A kifutási tranziensnél fordítva, a kezdetben mozgó szivattyút leállították
és megvárták az üzemanyag megállását. Mindkét kísérletben az automata szabályozórúd
pozícióját regisztrálták az idő függvényében. A kapott adatokat a 2.8. ábra mutatja. Az
üzemanyag sebességét közvetlenül nem mérték a kísérlet során, de rendelkezésre áll a
primer és a szekunder köri szivattyúk fordulatszáma, valamint a szekunder kör forgalma,
mint az idő függvénye, a 2.9. ábrán látható.

2.8. ábra. Az automata szabályozórúd
pozíciója az idő függvényében az MSRE
szivattyúindítási és –leállítási kísérlete
során. Az ábrán látható két kísérlet
természetesen egymástól időben eltolva
zajlott

2.9. ábra. A primer és szekunder köri
szivattyúk fordulatszáma és a szekunder köri
tömegáramok az idő függvényében az MSRE
szivattyúindítási és –leállítási kísérlete során

A visszacsatolási tényezők meghatározása
Az üzemanyag és a grafit hőmérsékleti visszacsatolási tényezőit a kritikussági kísérletek
során több alkalommal, különféle mennyiségű betöltött 235U illetve 233U esetén határozták
meg. Mindig uniform hőmérsékleteloszlású, azaz térben egyenletes hőmérsékletű
méréseket végeztek. A mérést két lépésben végezték. Először az üzemanyag folytonos
keringetése mellett a villamos fűtőrendszerrel lassan (kb. 8 °C/h sebességgel) melegítették
az üzemanyagot. Feltételezhető, hogy ilyen lassan változtatva a hőmérsékletet, a grafit
hőmérséklete tökéletesen követte az üzemanyag hőmérsékletváltozását. Az automata
szabályozórendszer a reaktor teljesítményét állandó 10 W-on tartotta, így a szabályozórúd
pozíciójának változásából, felhasználva az értékességi görbéket, az izotermikus, azaz a
grafitra és az üzemanyagra együttesen vonatkozó visszacsatolási állandót kapták meg.
Másodjára az üzemanyag keringését leállították, a hőcserélőben megrekedt üzemanyagot
felfűtötték, és azt a szivattyú elindításával az aktív zónába lökték. A szabályozórúd
mozgásából
(néhány
korrekció
figyelembevételével)
megkapták
az
üzemanyaghőmérsékletre vonatkozó visszacsatolási együtthatókat. Az előző két értékből a
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moderátorhőmérséklet visszacsatolási állandója kiszámolható volt. A kapott értékeket (a
kétféle töltetre) a 2.2 táblázatban foglaltam össze.
A természetes cirkulációs tranziens
A természetes cirkulációs tranziens az MSRE egyetlen olyan kísérlete volt, amelyben a
reaktor dinamikáját (tehát csatolt reaktorfizikai és termohidraulikai viselkedését)
közvetlenül vizsgálták, és értékelhető dokumentáció maradt fenn róla. A kísérlet
kivitelezésére az MSRE működésének utolsó időszakában, 1969-ben került sor, ekkor a
reaktor már az 233U alapú üzemanyag-sóolvadékkal működött. A fennmaradt
eredményeket a 2.10. ábra mutatja.

2.10. ábra. Az MSRE természetes cirkulációs kísérletének fennmaradt adatai
Az ábrán a reaktor néhány fontos üzemi paramétere, nevezetesen a teljesítmény, a
reaktortartály ki- és belépő hőmérséklete és a primerköri hőcserélő szekunderköri ki- és
belépő hőmérséklete látható az idő függvényében. A grafikonok között (körülbelül az
1100 °F (866 K) hőmérsékletnél található vízszintes vonal mentén) látható a szekunder
köri hőcserélőt hűtő légáramot szabályozó szelepek állásának alakulása.
Kezdetben az üzemanyag-szivattyú állt, a szekunder köri hőcserélőt hűtő légáramot
szabályozó szelepek zárva voltak, tehát a reaktor szekunder körét semmi nem hűtötte. A
reaktort kritikussá tették és néhány kilowatt teljesítményre vitték. A primer körben
természetes cirkuláció alakult ki. Ekkor megvárták, amíg a reaktor teljesítménye és a
hűtőkörök hőmérséklete stabilizálódik. A teljesítmény ekkor mintegy 25 kW volt, azaz
elhanyagolható a névleges értékhez képest. Feltételezhetően ez a teljesítmény – mivel a
primer és szekunder körnek egyéb hőelvonása nem volt – a berendezések hőszigetelésén
és a biológiai védelmen belüli szerkezeti elemeken keresztül eldisszipálódott.
Ezután a szelepek kismértékű nyitásával a szekunder kört hűteni kezdték. A primer köri
hőcserélő szekunder köri belépő hőmérséklete csökkenni kezdett, a primer köri sóolvadék
ennek hatására lehűlt. A természetes cirkuláció intenzívebbé vált, az aktív zónában a
tömegáram növekedni, a reaktortartály belépő hőmérséklete csökkenni kezdett. Az
üzemanyag-sóolvadék átlaghőmérséklete az aktív zónában enyhén csökkent, ez a
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reaktivitás-visszacsatolások miatt a reaktor teljesítményének és a kilépő hőmérsékletének
a növekedését eredményezte. A továbbiakban nyugalomban hagyott reaktor teljesítménye
az előzőnél nagyobb, mintegy 120 kW-on állandósult. Ekkor a légszelepeket ciklikusan
tovább és tovább nyitották, újabb tranzienseket és a teljesítmény további növekedését
idézve elő. A reaktortartály kilépő és a belépő hőmérséklete közötti különbség egyre
nagyobb lett, a hőcserélő szekunderköri ki- és belépő hőmérséklete egyre csökkent és a
különbségük nőtt. A negyedik lépés után a rendszert hagyták stabilizálódni, és a kísérlet
véget ért.
A 2.10. ábrán látható, hogy a kísérletet nem stacioner állapotból indították (a grafikon
görbéi nem vízszintesek), az első állandósult állapot t = 20 perc körül alakult ki. A
levegőszelepek megváltoztatásának időpontjától a teljesítményemelkedés kezdetének
időpontjáig eltelt időt megfigyelve (például t ≈ 20 m és t ≈ 31 m, vagy t ≈ 193 m és
t ≈ 197 m) feltűnő, hogy nagyobb teljesítményről indított tranziensnél a reaktor
teljesítménye kisebb késéssel reagál a megváltozott hűtőlevegő-forgalomra. A
hőmérséklet-adatokat szemrevételezve elmondható, hogy a késés részben a primer és
szekunder kör hőmérsékletének változtatását jellemző időállandóval, részben pedig a
primer kör igen csekély forgalmával magyarázható.
A kísérlet nagyon lassú és hosszú volt, mintegy hat órán keresztül zajlott. A változások
igen lassan történtek, a reaktor neutronfizikai szempontból lényegében időben állandó
állapotok sokaságán ment keresztül, a reaktivitás nagyon kicsi volt.
Az aktív zóna belépő és kilépő hőmérsékletéből megbecsülhető az aktív zóna mindenkori
átlaghőmérséklete.
Az
üzemanyag-hőmérséklet
csökkenéséből
és
a
mért
reaktivitástényezőből az így felszabaduló reaktivitás kiszámítható. A 4.2. fejezetben
ismertetett módon megbecsülhető a keringési reaktivitásveszteség. Feltételezve, hogy a
teljes reaktivitás igen közel állt nullához (hiszen lassan változott a teljesítmény), a grafit
hőmérséklet-emelkedése által lekötött reaktivitás-felszabadulás kiszámítható, és a
reaktivitásmérleg változása rekonstruálható. A rekonstruált reaktivitásmérleget a
2.11. ábra mutatja. Természetesen ezek az adatok csak durva közelítésnek tekinthetőek,
viszont átfogó képet adnak a tranziens lefolyásáról.

2.11. ábra. A természetes cirkulációs kísérlet rekonstruált reaktivitásmérlege ([Mos04])
A 2.10. ábra alapján a következő megállapító, hogy a primerköri hőcserélő szekunderköri
be- és kilépő hőmérsékletének eltérése mintegy két nagyságrenddel kisebb az aktív zóna
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be- és kilépő hőmérsékletének különbségénél. Ez arra enged következtetni, hogy a
szekunder köri szivattyú a kísérlet teljes időtartama alatt működött.
A mért adatok között nem szerepel sem az aktív zóna sóolvadék-forgalma, sem a
szekunder kör hűtőközegének tömegárama. Az MSRE dokumentációjában nem lelhető fel
erre vonatkozó adat: vagy nem mérték, vagy nem maradt fenn. Az első kritikussági
kísérletet ismertető dokumentumból ([Bri65b]) kiderül azonban, hogy az aktív zóna
forgalmának mérése már korábban is problémásnak bizonyult.
2.2.3. Az MSBR
Miután az MSRE-t mintegy négy éves sikeres működést követően leállították, az ORNL
sóolvadékos programjában a kézenfekvő következő lépésnek egy sóolvadékos atomerőmű
megtervezése és megépítése tűnt. Így már az MSRE projekt felszámolása előtt, annak
szerves folytatásaként és tapasztalatainak felhasználásával megindult az MSBR (Molten
Salt Breeder Reactor), azaz a sóolvadékos tenyésztő reaktor tervezése. 1971 nyarára az
ORNL a teljes koncepciótervet elkészítette ([Rob71]).
Az összes, máig felmerült és megvizsgált erőművi célú sóolvadékos koncepció közül
messze az MSBR a legalaposabban kidolgozott terv. Az MSBR az elképzelések szerint
232
Th-233U üzemanyagciklussal működő, energetikai felhasználásra tervezett erőmű lett
volna. A reaktor nukleáris teljesítményét 2250 MW-nak, az erőmű villamos teljesítményét
pedig 1000 MW-nak tervezték. A reaktor felépítése az MSRE-hez hasonló lett volna. A
reaktortartályban a moderátorként szolgáló grafithasábok között áramlott volna az
üzemanyag-sóolvadék. Az aktív zóna átmérőjét 6,8 m-nek magasságát pedig 6 m-nek
tervezték. A reaktortartályhoz kapcsolódó négy primerköri hurokban elhelyezett
szivattyúk összesen 4 m3/s térfogati árammal mozgatták volna az üzemanyagot. A belépő
és kilépő üzemanyag-hőmérséklet 565 °C, illetve 705 °C lett volna. Az üzemanyagsóolvadék összetételét BeF2-7LiF-nek tervezték, ebben kívánták a ThF4 és 233UF4
üzemanyagot oldott állapotban tartani. A reaktor indítótöltete gyanánt 239Pu üzemanyagot
terveztek használni. Szekunderköri hűtősóolvadékként a költségek csökkentése érdekében
nátriumfluoroborát-nátriumfluorid (NaBF4-NaF) alkalmazását látták célravezetőnek. A
sóolvadékkal érintkező szerkezeti anyagok az MSRE-nél már bevált Hastelloy-N-ből
készültek volna. Az MSBR alapvető paramétereit a 2.5. táblázat tartalmazza.
2.5. táblázat. Az MSBR alavető paramétereinek tervezett értéke [Mac85, Rob71]
Névleges hőteljesítmény
Névleges villamos teljesítmény
Termikus hatásfok
Térfogati teljesítmény-sűrűség
Maximális termikus fluxus
Hasadóanyag mennyisége
Tenyésztési tényező
Üzemanyag/Primer hűtőközeg
Moderátor
Reaktortartály anyaga
Nyomás a reaktortartályban
Szekunder köri hűtőközeg

2250 MW
1000 MW
44%
22 kW/dm3
8,4·1013 neutron/cm2/s
1500 kg
1,065
71,7 LiF-16 BeF2-12 ThF4-0,3 UF4
grafit
módosított Hastelloy-N ötvözet
517 kPa
92 NaF-8 NaBF4 (molszázalék)
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Az MSBR (vélelmezett) passzív biztonsági tulajdonságai, a 2.1. alfejezetben
elmondottaknak megfelelően figyelemreméltóak. (1) A primerkörbe beépített
fagyszelepek rendellenesen magas üzemanyag-hőmérséklet esetén a só záródugó olvadása
miatt maguktól kinyitottak volna, az üzemanyag-sóolvadékot így a tárolótartályokba
engedve le. Mivel grafitmoderátor csak a reaktortartályban lett volna jelen, a
tárolótartályokban a kritikussági problémák nagy részét ki lehetett zárni. (2) Az MSREhez hasonlóan a nem oldódó hasadási termékek, például a nemesgázok folyamatos
elvonását tervezték. (3) Az üzemanyag-sóolvadék folyamatos újrafeldolgozása során a
hasadási termékek nagy részét, főleg a lantanoidákat, ki akarták vonni a sóolvadékból,
ezzel jelentősen csökkentve a primer kör aktivitás-koncentrációját.
Az MSBR, bár termikus reaktor, az 233U – 232Th ciklus magfizikai sajátosságainak és a
hasadási termékek folytonos eltávolításának köszönhetően jó tenyésztőreaktor lett volna.
Az elérhető tenyésztési tényezőt 1,06-nak jósolták, a termikus neutronspektrumnak
köszönhetően pedig a reaktorban lévő hasadóanyag mennyisége egy nagyságrenddel
kisebb lehetett volna, mint a gyors spektrumú tenyésztőreaktorok esetében. Ezzel szemben
– mivel az 233U termikus neutronhozama kisebb, mint a 239Pu gyorshasadási hozama –
azokhoz képest a neutronegyenleg igen „feszesnek” adódott volna, azaz a tenyésztési
tényező jócskán elmarad a gyorsreaktorokban elérhető értéktől.
Az MSBR kidolgozottságát mutatja, hogy az általában meglehetősen kiforratlan
sóolvadékos reaktor-koncepciók között egyedüliként a terveihez alapos költség és
tőkeigény-elemzés is készült.
Az MSBR tervezése idején az Egyesült Államokban már nagy erőkkel dolgoztak az
LMFBR, azaz folyékonyfém-hűtésű tenyésztő gyorsreaktor kifejlesztésén, ami végül az
MSBR projekt félbehagyásához vezetett.

2.3. Újabb reaktorkoncepciók
Bár az MSRE 1969-ben történt leállítása után néhány évvel az ORNL teljes sóolvadékos
programját felszámolták, az MSBR pedig papíron maradt, a sóolvadékos reaktorok azóta
is helyet kapnak a jövő atomenergetikájáról felvázolt tervekben. Sóolvadékos reaktorok
építéséről, azok műszaki problémáinak megoldásáról, és mindenekelőtt az atomenergetika
jövőképét befolyásoló problémák, mint a transzmutáció, megoldásában betöltött
szerepéről folyamatosan jelennek meg elképzelések és eredmények a szakirodalomban.
Ugyan a jelenlegi fejlesztési munkák volumene meg sem közelíti az 1960-as években
történt erőfeszítéseket, Franciaországban (AMSTER), Oroszországban (MOSART),
Japánban, és nem elhanyagolható mértékben Csehországban (SPHINX) foglalkoznak
sóolvadékos reaktorkoncepciók kidolgozásával és vizsgálatával. A transzmutációs
szempontok előtérbe kerülésével egyre nagyobb hangsúlyt kaptak a tervekben a
gyorsítóval hajtott szubkritikus rendszerek, azaz ADS-ek is. Végezetül a sóolvadékos
reaktor bekerült a nemzetközi együttműködéssel folyó Generation IV keretében
vizsgálandó reaktorkoncepciók közé is [Gen02, GIF03]. A következő alfejezetekben
ezekből az elmúlt évtizedekben felmerült koncepciókból mutatom be a legfontosabbakat.
2.3.1. AMSTER
Miután az Egyesült Államok megszüntette az MSRE-MSBR programot, az MSBR
eredményeit és terveit Franciaországban igyekeztek továbbfejleszteni. Az AMSTER
(Actinides Molten Salt TransmutER) egy, az MSBR alapján létrehozott grafitmoderátoros
sóolvadékos reaktorkoncepció ([Ver00]), amit újraterveztek a radioaktív hulladék
termelésének minimalizálása érdekében. A reaktor aktív zónáját számos különböző
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változatban képzelik el, 232Th-233U, illetve 238U-239Pu cikluson alapuló tenyésztéssel. Az
áttervezés célja az volt, hogy az 1 TWh villamos energiatermelésre jutó transzurántermelést néhány gramm (!) körül tartsák ([Ver00]). A reaktor aktív zónáját hatszöges
grafitrácsban elhelyezett henger alakú csatornákkal tervezik kialakítani. Az üzemanyagsóolvadék megegyezne az MSBR-hez tervezettel, belépő hőmérséklete hozzávetőlegesen
550-600 °C, kilépő hőmérséklete pedig mintegy 800 °C lenne. Az on-line üzemanyagfeldolgozó egységet teljes egészében újratervezték.
2.3.2. MOSART
A MOSART (Molten Salt Advanced Reactor Transmuter) reaktorkoncepciót ([Ign03,
Ign07]) Oroszországban kezdték kidolgozni. A berendezés célja tenyésztés, illetve
transzurán izotópok transzmutációja. A tervezők több különféle aktív zónát képzeltek el:
grafitmoderátorral vagy anélkül, tórium cikluson alapuló tenyésztéssel vagy pusztán
transzuránokból álló üzemanyaggal. Ebből is látható, hogy a tervezés jelenleg még csak az
elképzelések és előzetes számítások stádiumában tart. A primer kör elrendezésével
kapcsolatban is több elképzelés létezik. A hagyományos formában megvalósuló primer
kör mellett tervek készülnek arra is, hogy kompakt hőcserélők használatával az egész
primer kört a reaktortartályba integrálnák be úgy, hogy a tartályból csak a szekunderköri
sóolvadék lépne be, illetve ki. Mindenképpen meg kell említeni, hogy Oroszországban a
sóolvadékos reaktorokat illetően nagy volumenű kémiai, illetve termohidraulikai kutatások
is zajlanak.
2.3.3. SPHINX
A Csehországban zajló gépészeti és kémiai fejlesztések mellett egy önálló, alapvetően
másodlagos aktinidák transzmutációjára szolgáló reaktorkoncepció, a SPHINX
vizsgálatával is foglalkoznak ([Hro03, Hro05]). A berendezés a koncepcionális tervezés
igen korai fázisában van, eddig csak reaktorfizikai számításokat végeztek.
A reaktor tervezett nukleáris teljesítménye 1208 MW, elektromos teljesítménye pedig
483 MW lenne. Az 320 cm átmérőjű és magasságú aktív zóna nem tartalmaz
grafitmoderátort, a lehető legkeményebb spektrum elérése érdekében. 50 cm vastag axiális
és radiális grafitreflektor csökkentené a neutronok kiszökését, és ez hivatott megvédeni az
acélszerkezeteket is a gyors neutronok okozta károsodástól. Az üzemanyagsó 7LiF-BeF2ben feloldott aktinidafluoridok keveréke lenne. Az üzemanyag egyáltalán nem tartalmazna
tóriumot vagy 238U-at, hogy a lehető legnagyobb aktinidatranszmutációs hatásfokot
lehessen elérni. Az üzemanyagban esetlegesen szereplő NaF szerepe az aktinidafluoridok
oldhatóságának drasztikus növelése lenne.

2.4. Dinamikai modellek és számítások
A modern reaktorbiztonsági vizsgálatok egyik legfontosabb eszköze a számítógépes
reaktordinamikai modellekkel végzett elemzés. Bár a sóolvadékos reaktorok kinetikáját
már az MSRE tervezése idején igyekeztek a korabeli műszaki eszközökkel – például
analóg integrátorral – vizsgálni ([Erg54]), amikor a sóolvadékos reaktorok fejlesztése a
hetvenes évek elején abbamaradt, erre alkalmas számítógépek és kódok még nem léteztek.
Ezért a a sóolvadékos reaktorok iránt a 2000-es években megújuló érdeklődés hatására
több kutatócsoport kezdett foglalkozni ezzel a területtel és egy sor különféle dinamikai
modellt ismertető cikk jelent meg a reaktorfizikai tárgyú folyóiratokban. Ebben az
alfejezetben ezeket a modelleket tekintem át.
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2.4.1. Folyékony üzemanyagú reaktorok kinetikája
A megjelent közlemények első és talán legfontosabb csoportja a későneutron-anyamagok
áramlásának hatását vizsgálja, és a Piero Ravetto körül a torinói egyetemen kialakult
csoport munkája. Ők tisztázták a sóolvadékos reaktorok alapvető reaktorfizikai problémáit
és ők fogalmazták meg először az üzemanyag áramlásával megzavart reaktorra felírandó
transzportegyenlet ma használatos alakját ([Lap00, Lap01, Mat00]). Eltérő szemszögből,
de hasonló problémát vizsgált [Dam96] is. Először ([Lap00]) egy rendkívül egyszerű, csak
demonstrációs célokat szolgáló modellt mutattak be. Itt megfogalmazták a későneutronanyamagok sodródásával kibővített transzportegyenletet, a belőle kapható sztatikus
sajátértékegyenletet, és a hozzá tartozó általánosított adjungált egyenletet, majd ezekből
általánosított pontkinetikai egyenletrendszert vezettek le.
Természetesen ez a modell az említett egyszerűsítések miatt (egy energiacsoport, egy
későneuton-csoport) kvantitatív eredményeket nem szolgáltathat. Ezután ([Lap01, Mat00])
az előző modellt általánosították úgy, hogy reális eredményeket lehessen tőle remélni. Az
előzőeket általánosítva többcsoport diffúzióegyenlettel írták le a reaktort, és ADS-ekre is
gondolva, a külső forrást is figyelembe véve dolgoztak:
G
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Σ g → g ′ az eltávolítási hatáskeresztmetszet, u az üzemanyag sebessége,

egyebekben a szakirodalomban szokásosan használt jelöléseket alkalmaztam. A keringésre
vonatkozó peremfeltétel a belépő és kilépő „csőcsonkot” kapcsolja össze:
Ci ( 0, t ) =
Ci ( a, t − TR ) e − λiTR =
Ci ( a, t − TR ) ξi

(2.3)

Itt TR a visszakeringetési idő, a pedig az aktív zónának az áramlás irányában mutatott
mérete. A többi peremfeltétel a diffúzióelméletben szokásos módon lett megválasztva. A
((2.1)-(2.3)) egyenletrendszer, és annak változatai szinte minden további munkának a
kiindulópontjául szolgálnak. A sztatikus sajátértékegyenlet és a külső forrásos egyensúlyi
állapot egyenlete ebből triviálisan következik, az utóbbihoz tartozó adjungált egyenlet
pedig az alábbi alakot kapja:
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A későanyamag koncentrációk adjungáltjaira
peremfeltétele természetesen

felírt egyenletek visszakeringetési
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− λiTR, 0

(2.6)

lesz. A továbbiakban a 0 indexszel a külső forrással hajtott szubkritikus rendszerre, annak
hatáskeresztmetszeteire, az ahhoz tartozó fluxusra, illetve annak adjungáltjára utalok. A
(2.1)-(2.6) egyenletekből a közismert ([Akc71]) gondolatmenetet használva levezették a
pontkinetikai egyenlet egy új, általánosított formáját. Alakfüggvényként a választott
alapállapotot ( Φ g ,0 Ci ,0 ) alkalmazták. Így a kibővített egyenletrendszer az alábbi alakot
vette fel:
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ahol P a neutronfluxus alapmódusának amplitúdófüggvénye,
későneutronanyamag-koncentrációk, az együtthatók pedig a
számolandóak:
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A (2.7) - (2.8) egyenletrendszer szerkezete a hagyományos pontkinetikai egyenlettel
összehasonlítva átalakult. A legfontosabb változások egyrészt az anyamagok bomlási
állandójának látszólagos megváltozása (hozzáadódik µu ,i és µT ,i ); másrészt több,
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korábban nem szereplő tag megjelenése: ρi egy új, „későneutron-reaktivitás”-ként
értelmezhető mennyiség, σ i pedig a visszakeringetés miatt fellépő forrásszerű új tag az
anyamag-egyenletekben.
Ezzel párhuzamosan készítettek egy egydimenziós (1D) időfüggő modellt is, azaz a (2.1)(2.2) egyenletrendszert közvetlenül oldották meg. A pontkinetikai modell által
szolgáltatott adatokat az ezzel az 1D számítással kapott eredményekkel vetették össze. A
kapott eredmények viszonylag jól egyeztek, a teljesítmény időfüggésének eltérése 10%-on
belül volt. Az egyetlen kivételt a sóolvadékos reaktorok szempontjából legfontosabbnak
mondható tranziensek jelentik, ahol a primer köri szivattyú teljesítményét (azaz az u
üzemanyag-sebességet és ezzel a TR visszakeringetési időt) lényegesen megváltoztatják.
Ezekben az esetekben ([Lap01, p. 1770, Fig. 6.]) a fent ismertetett pontkinetikai modell
nem képes reprodukálni a tér- és időfüggő számítások eredményeit. Ennek oka nyilván az,
hogy az üzemanyag-sebesség megváltozása a későneutron-anyamagok térbeli eloszlását
(az aktív zónában és a primer hurokban egyaránt) olyan nagy mértékben átalakítja, hogy
annak eltérése az alapállapottól már nem vehető figyelembe a pontkinetkai
egyenletrendszer alapját képező elsőrendű perturbációszámítással. Az ismertetett
pontkinetikai modell ugyanezért nem képes olyan tranziensek modellezésére sem, ahol a
teljesítmény gyors időbeli változása a későanyamag-koncentrációt az aktív zóna
belsejében átalakítja, míg a külső hurokban az csak késve követheti a reaktorban beálló
változásokat. Mindezek alapján megállapítható, hogy tisztán pontkinetikai úton a
sóolvadékos reaktorok teljeskörű időbeli modellezése nem lehetséges.
A csoport későbbi dolgozatai ([Dul03a, Dul03b, Dul04, Dul07b]) egy- és-kétdimenziós
modellek kifejlesztését és azokkal végzett vizsgálatokat ismertetnek. Ezek egy része
([Dul03a, Dul04]) egy kvázistacionárius számítási séma alkalmazásának lehetőségét
vizsgálja a (2.1)-(2.2) egyenletrendszerrel leírt reaktorokra. Más cikkek ([Dul03b,
Dul07b]) az áramlási sebesség profiljának hatását vizsgálják a reaktor kinetikájára.
2.4.2. Csatolt reaktorfizikai és hőtechnikai modellek
A Ravetto csoport egy későbbi munkája ([Dul07a, Nic08]) egy újszerű csatolt
reaktorfizikai-termohidraulikai modellt ismertet moderátor nélküli sóolvadékos reaktorok
vizsgálatára. Ezekben – mivel nincsen grafit – az áramlás jellegét nem biztosítják a
grafitban kialakított csatornák. Így ezeknek a reaktoroknak az áramlási képe jóval
összetettebb a csatornás változatokénál, és modellezésük CFD (Comutational Fluid
Dynamics, számítógépes áramlásszimuláció) számítások alkalmazását igényli. Ezekben a
cikkekben egy ilyen, csatolt kétdimenziós modellt írnak le. A reaktorfizikai rész a (2.1)(2.2) egyenletrendszer megoldásán alapul, annyi módosítással, hogy a későneutronanyamagok transzportjában a konvektív tagot két dimenzióra általánosították. A
termohidraulikai rész az örvénytranszport egyenlet kétdimenziós (R-Z) változatának
megoldásán alapszik. A modellt felhasználva stabilitásvizsgálatok mellett néhány
üzemzavari szituációt vizsgáltak, például a belépő ág aláhűtését. Ez az első, és mindeddig
egyetlen számítási séma, amely csatornák nélküli sóolvdékos reaktorok szimulációjára
alkalmas, azonban – elsősorban a termohidraulikai modell erős leegyszerűsítése miatt –
kvantitatív eredményeket nem biztosíthat.
Carpentier és Lecarpentier ([Lec03]) cikkükben egy egydimenziós, csatornás reaktorokhoz
kifejlesztett számítási rendszerről számolnak be. A neutronháztartás számítása itt is a (2.1)
-(2.2) egyenletrendszer megoldásán alapszik, a termohidraulikai részben pedig itt jelenik
meg először a grafit hővezetésének, valamint a grafit és az üzemanyag közötti hőátadásnak
a figyelembevétele. A termohidraulikai modell egyetlen, grafitmoderátorral körbevett
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üzemanyag-csatorna leírásából áll. A csatornát körülvevő grafitot hengeresnek tekintik és
külső felületén adiabatikus peremfeltételt írnak elő. Az üzemanyagra „zömhőmérséklet”
modellt (bulk temperature model) alkalmaznak ((2.9) egyenlet), a moderátorban lezajló
folyamatokat pedig radiális hővezetéssel írják le ((2.11) egyenlet). A grafit axiális
hővezetését elhanyagolják. A grafit és az üzemanyag között Nusselt-korrelációkból
számolt hőátadási tényezőkkel teremtenek kapcsolatot ((2.10) egyenlet).
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Itt p a reaktor axiális teljesítménysűrűsége, a „salt” index a sóolvadékra, a „gra” pedig a
grafitra utal, egyébként a termohidaulikában szokásos jelöléseket használták.
Mindenképpen megemlítendő a modell azon hiányossága, hogy a (2.11) egyenletből
hiányzik a forrástag, azaz elhanyagolják a reaktor neutron- és gammasugárzása által a
grafitmoderátorban leadott hő hatását, holott ez a csatornás sóolvadékos reaktorok
működését a moderátor hőmérsékletének változásán keresztül lényegesen befolyásolja;
egyes esetekben pedig – például a fent ismertetett természetes cirkulációs tranziensben –
alapvető szerepet játszik.
A cikk egyetlen számítást mutat be: az üzemanyag-szivattyúk kiesésének hatását a reaktor
időbeli viselkedésére. A legfontosabb paramétereket (teljesítmény, üzemanyag belépő-,
kilépő- és átlaghőmérséklete, grafithőmérséklet) egy nem részletezett felépítésű
pontkinetikai számítás eredményeivel veti össze. Az eredmények nem csupán
számszerűen, hanem jellegükben is eltérnek, ezért megállapítja, hogy a sóolvadékos
reaktorok leírására a pontkinetikai modell nem használható.
Krepel és szerzőtársai ([Kre05]) egy olyan egydiemziós csatolt modellt mutatnak be,
amely sok tekintetben hasonlít Carpentier modelljére. A legfontosabb újdonsága az, hogy
szerepeltetik a grafitban leadott teljesítményt is, ezzel figyelembe véve a grafit és az
üzemanyag közötti – a reaktor teljesítményétől függő – hőmérsékleteltérést. A csatornához
tartozó grafit geometriáját hengeres csővel közelítik, és radiálisan négy gyűrűre osztják
fel. A végesdifferencia-egyenleteket szokatlan effektív hőátadási tényezők segítségével
írják fel. A cikk végén validációs számításokat írnak le az MSRE kísérleti adatainak
felhasználásával, és néhány, az MSBR-en történő feltételezett baleseti tranziens
lefolyására vonatkozó számítási eredményt ismertetnek.
Saját munkámmal párhuzamosan ők is elkészítettek egy, az enyémtől gyökeresen eltérő
megközelítésű háromdimenziós számítási rendszert ([Kre07, Kre08]). Ők a DYN3D
diffúziós kódot alakították át a sóolvadékos reaktor sajátosságainak megfelelően. Ez a
program eredetileg VVER típusú nyomottvizes reaktorok vizsgálatára szolgált, ezért
hatszöges geometriában dolgozik. A termohidraulikai modellt lényegében az előző
munkájukból (Kre05) vették át, azaz a reaktort egydimenziós csatornák összességeként
modellezték. A csatornákat körülvevő moderátorhasáboknak kívülről itt is adiabatikus
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peremfeltételük volt, azaz egymástól termikusan el voltak szigetelve. Ebből következik,
hogy a program a csatornák közötti hőkapcsolatról nem adott számot, és ezen kívül nem
volt figyelembe véve a grafit axiális hővezetése sem. Előnyös tulajdonsága a számítási
sémának, hogy a DYN3D nodális szerkezetű.
A modellt néhány további kompromisszum terheli. Tekintettel a hatszöges struktúrára, és
feltehetőleg arra, hogy a program nem tette lehetővé a neutronfizikai és a hőtechnikai
feladat külön hálón való kezelését – azaz a neutrondiffúziós számítás nódusfelosztását
szinkronban kellett tartani a hőtechnikai modellével – a reaktor geometriáját indirekt
módonvették figyelembe. Egyrészt a sóolvadékos reaktorok többnyire négyszögletes
szerkezetét hatszöges struktúrával helyettesítették, másrészt nem az összes
termohidraulikai csatornát szimulálták, hanem a néhány ezer valódi csatornát százötven
körüli effektív csatornával helyettesítették. Mindezekből következik, hogy a
termohidraulikai számításban a grafitcsatornák valós geometriáját nem vehették
figyelembe.
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3. Sóolvadékos reaktorok háromdimenziós dinamikai
modellezése
3.1. Bevezetés
Az ezredforduló óta mintegy féltucatnyi különféle dinamikai számítási modellt
fejlesztettek ki a sóolvadékos reaktorok vizsgálatára. Ezek közül a legfontosabbakat a 2.
fejezetben röviden ismertettem. Az ott leírtakból kitűnik, hogy mindegyik modell egy
vagy több olyan kompromisszummal terhelt, amelyek egy leendő reaktor biztonsági
elemzésében való felhasználhatóságukat kétségessé teszik.
Munkám kezdetén azt a célt tűztem magam elé, hogy olyan számítási modellt dolgozzak
ki, amely a csatornás sóolvadékos reaktorok rövidtávú 1 időbeli viselkedését mindezen
megkötések és pontatlanságok nélkül képes leírni. Ezért modellemmel szemben elvárásom
volt, hogy
•

legyen háromdimenziós,

•

tudja figyelembe venni a későanyamag-koncentráció térbeli eloszlásának időbeli
változását,

•

írja le a hőmérsékleti visszacsatolásokat egy reaktorfizikai és egy hőtechnikai
számítás térbeli csatolásán keresztül,

•

legyen képes figyelembe venni a közvetlenül a moderátorban leadott, a neutron- és
gammafűtésből származó teljesítménynek a dinamikára gyakorolt hatását,

•

mellőzze a fizikai tartalommal nem bíró, modellen kívül eső „hangoló”
paramétereket,

•

lehessen vele egyszerűen modellezni az MSRE-t, és minél pontosabban
reprodukálja az azon végzett kísérletek eredményét,

•

legyen elválasztva a programkód és a vizsgált reaktor modelljének részletei
(geometria, stb), hogy felhasználható legyen más – csatornás szerkezetű –
sóolvadékos reaktorkoncepciók modellezésére is.

A modell egyszerűsítése érdekében néhány feltételezést kellett tennem. Egyrészt a modell
alkalmazhatósági körét csatornás reaktorokra korlátoztam, másrészt pedig az üzemanyag
áramlási sebességének vektormezőjét a reaktor tengelyével párhuzamosnak és adottnak
tekintettem, tehát feltételeztem, hogy azt a rendszer, mérésből vagy a reaktortartály CFD
elemzéséből bemenetként kapja.

3.2. A számítási rendszer felépítése
A számítási modell magját egy reaktorfizikai és egy hőtechnikai modul összekapcsolása
adja. A reaktorfizikai rész egy hagyományos diffúziós kód, amit kibővítettem a
későneutron-anyamagok sodródásának figyelembevételéhez szükséges matematikai
modellt megvalósító szubrutinokkal. Ez a neutronok diffúzióegyenletét három
dimenzióban, az anyamagok konvekcióját pedig csatornánként egy dimenzióban oldja
meg. A hőtechnikai számítás a moderátor háromdimenziós hővezetését és az üzemanyagcsatornák egydimenziós konvekcióját leíró egyedi fejlesztésű kódon alapul. Ez alkalmas a
Modellemnek nem célja sem a kiégést, sem a mérgeződési jelenségeket figyelembe venni. A rövidtávú
kifejezés a néhány másodperc – perc időtávlatú dinamikai számítások elvégzésére utal.
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reaktor hőmérsékleteloszlásának minden üzemanyag-csatornára kiterjedő, a geometriai
részleteket csatornánként figyelembe vevő számítására. Ebben a szakaszban a számítási
rendszer részleteit ismertetem.
3.2.1. Reaktorfizikai modul
A reaktor neutronháztartásának számítása a jól ismert (3.1)-(3.2) többcsoport
diffúzióegyenlet megoldásán alapul:
G
1 ∂Φ g
=∇Dg ∇Φ g − Σ rg Φ g + ∑ Σsg '→ g Φ g ' +
vg ∂t
=
g ′ 1, g ′ ≠ g
G

J

g ′=1

i

(3.1)

+ (1 − β ) χ gp ∑νΣ fg ′Φ g ′ + ∑ χ gd,i λi Ci
G
∂Ci
= βi ∑νΣ fg ′Φ g ′ − λi Ci , i = 1 J
∂t
g ′=1

(3.2)

ahol a szakirodalomban szokásosan használt jelöléseket alkalmaztam ([Sza00]), Σ rg
definícióját pedig az (2.1) egyenletnél adtam meg. A későneutron-anyamagok
üzemanyaggal való sodródásának figyelembevételéhez az anyamag-populációt leíró (3.2)
egyenleteket a 2.4.1. szakaszban ismertetetteknek megfelelően ([Lap00]) kibővítettem a
konvekciót leíró taggal:
G
∂Ci
∂
= βi ∑νΣ fg ′Φ g ′ − λi Ci − uCi , i = 1 J
∂t
∂z
g ′=1

(3.3)

Itt az áramlási sebesség vektora helyett annak u-val jelölt nagyságát használtam, és a
divergenciaoperátort z szerinti differenciálással helyettesítettem, hiszen célkitűzésem
szerint a modell csatornás szerkezetű reaktorokra alkalmazható, ahol a csatornák megléte
biztosítja, hogy a sebesség párhuzamos a reaktor tengelyével.
A (3.1) egyenlet nem a neutronok mozgását leíró alapvető egyenlet, a transzportegyenlet,
hanem az abból levezethető diffúzióegyenlet, amely több közelítést is tartalmaz. Az
üzemanyag áramlása miatt a neutrongáz leírására használt (a reaktortartályhoz kötött)
vonatkoztatási rendszerben a reaktort alkotó anyagok jelentős része (a hőmozgáson túl)
makroszkópikusan is mozog. Ez a transzportegyenletre nézve következményekkel jár.
Egyrészt a reaktorhoz kötött vonatkoztatási rendszerben felírt egyenletben a mozgó magok
effektív hatáskeresztmetszetei és magfüggvényei megváltoznak, másrészt az
üzemanyaghoz kötött vonatkoztatási rendszerből a reaktorhoz kötöttbe átvivő
koordinátatranszformáció miatt a kifolyási tagban megjelenik u , az üzemanyag sebessége:
− ( v + u ) ∇n ( r′, v + u ) =
− v∇n ( r′, v + u ) − u∇n ( r′, v + u )
L=

(3.4)

ahol L a kifolyás, n a neutronsűrűség, u a vizsgált üzemanyag-rész sebessége, v pedig a
neutronsebesség. Látható, hogy a kifolyás két részre bontható. A diffúzióegyenlet
levezetésében (3.4) egyenlet első tagjából származik a (3.1) egyenletben is megtalálható
ismert ∇J kifolyási tag, a második tagból pedig megjelenik egy új tag, a transzlációs
kifolyás. Ez utóbbit a (3.1) egyenletben elhanyagoltam. Az elhanyagolás alátámasztható
azzal, hogy megbecsülöm az átlagos diffúziós és transzlációs kifolyás nagyságát, és
kimutatom, hogy az utóbbi kicsi az előbbihez képest. Erősen egyszerűsítve (egy dimenziós
egycsoport homogén diffúziós modellben) a diffúziós kifolyás egy homogén reaktorban
közismerten az
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(3.5)

kifejezéssel írható le, ahol B =

π

a geometriai görbületi paraméter és H a reaktor
H
magassága. A transzlációs kifolyás pedig

Lt = −u

dn
n
uΦ
≈ −u = −
dz
H
vH

(3.6)

összefüggéssel becsülhető, ahol v a termikus neutronok sebesége, n pedig a sűrűsége.
Felhasználva az MSRE adatait ( H ≈ 100 cm , u ≈ 10 cm/s és termikus neuronokra
v ≈ 2400 m/s ) belátható, hogy Ld ≥ 1000 Lt Ezért az üzemanyag mozgásának u sebességét
a (3.1) és minden abból leszármaztatott egyenletben elhanyagoltam.
A (3.1) egyenlet peremfeltételei a diffúzióelméletben megszokott módon adódnak,
azonban a (3.3) egyenleteknek – amelyek leírják a reaktor primer körét is – nincsen a
szokásos értelemben vett peremfeltétele, hiszen a primer kör, és ezzel az üzemanyag
sebességmezője visszazáródik önmagába. A továbbiakban ezt cirkuláris peremfeltételnek
hívom. A szabályozórudak kezeléséhez albedo-peremfeltételeket ([Sza00]) építettem be:

J n− = aJ n+ ,

(3.7)

ahol J n− és J n+ a diffúziós számításból kizárt térfogatrész peremére merőlegesen vett beés kilépő parciális áramok, a pedig az albedo.
A (3.1) és (3.3) egyenletek által alkotott egyenletrendszerből a sztatikus sajátérték-feladat
a Ravetto ([Lap00]) által megadott módszerrel képezhető:
0 =∇Dg ∇Φ g − Σ rg Φ g +

G

∑

=
g ′ 1, g ′ ≠ g

Σsg ′→ g Φ g ′ +

G

J
1
+ (1 − β ) χ gp ∑νΣ fg ′Φ g ' + ∑ χ gd,i λi Ci
k =g ′ 1 =i 1

=
0

1 G
∂
f
βν
uCi , i = 1 J
∑
i Σ g ′ Φ g ′ − λi Ci −
∂z
k g ′=1

(3.8)

(3.9)

ahol k a sajátérték.
A továbbiakban a diszkretizáció megvalósítását mutatom be. Mivel a (3.8)-(3.9)
egyenletekre ez lényegében azonos az időfüggő (3.1) és (3.3) egyenletekből álló
rendszerre alkalmazható módszerrel, csak az időfüggő esetet ismertetem. A sztatikus
sajátértékfeladat diszkretizációja ezzel teljesen analóg módon történik.
A (3.1) és (3.3) egyenletekből álló rendszer megoldására időben implicit Euler-módszert,
térben pedig az általánosan elterjedt véges differenciás diszkretizálási eljárást
alkalmaztam. Utóbbinak megfelelően a fluxusokat és a koncentrációkat egy-egy
hálóelemen belül térben állandónak tekintettem, az egyenleteket integráltam a térbeli háló
egy-egy elemére. Ezután a kifolyási tag térfogati integrálját a Gauss-tétel felhasználásával
az áramok felületi integráljává alakítottam, és kapcsolatba hoztam a szomszédos cellák
áramával.
Az egyenletrendszer kezelése során azonban több, nem szokványos körülményre kellett
tekintettel lenni. Egyrészt a Φ g ( r, t ) és a Ci ( r, t ) függvények az r vektorok két
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egymástól lényegesen eltérő halmazán értelmezettek, másrészt a (3.3) egyenlet konvekciós
tagjának diszkretizációja során diszkretizációs hiba lép fel, amit megfelelően alacsonyan
kell tudni tartani a számítási idő és a numerikus stabilitási feltételeket is figyelembe véve.
A diszkretizáció megvalósításának részleteit az alábbiakban ismertetem.
3.2.1.1. A megoldások értelmezési tartományainak egyeztetése
A Φ g ( r, t ) és a Ci ( r, t ) függvények értelmezési tartományainak eltérését a 3.1. ábra
szemlélteti. A (3.1) neutrondiffúzió-egyenlet természetéből adódóan nem alkalmazható
közvetlenül egy heterogén reaktorra, hanem a reaktor elemi celláira végzett előzetes
transzportszámításokkal előállított, a teljes cellákra homogenizált csoportállandókból
felépített, végső soron a reaktorrács heterogenitását eltakaró modellt igényel. Az ezzel a
módszerrel számított Φ g ( r, t ) makrofluxus térbeli értelmezési tartománya így kiterjed a
teljes reaktorban az üzemanyag-csatornákra és a moderátorhasábokra is. A (3.3) egyenlet
azonban a folyékony üzemanyag transzportját írja le, így Ci ( r, t ) koncentráció csak a
csatornákban értelmezhető. Ezért a (3.3) egyenlet jobboldalának első tagja és a (3.1)
egyenlet jobb oldalának utolsó tagja, amelyek a két egyenlet közötti kapcsolatot
biztosítják, valamilyen átértelmezésre szorulnak.

3.1. ábra. A neutron- és a későneutronanyamag-egyenletek hálózási módszere
Szemléletesebben megfogalmazva, a probléma abból adódik, hogy a homogenizált
diffúziós számításban a hasadási események a hasadóanyagot tartalmazó (nullától eltérő
hasadási csoportállandóval ellátott) cellák bármely pontján bekövetkezhetnek,
természetesen a heterogén modellben eredetileg grafittal kitöltött térrészben is. Az itt
keletkező későneutron-anyamagokat azonban nem lehet a keletkezésük helyén figyelembe
venni, hiszen az a térrész az üzemanyagáramlás modelljéből ki van zárva, ezért „be kell
mozgatni” őket az üzemanyag-csatornába. Hasonlóan, amikor egy anyamag elbomlik, a
keletkező késő neutron nem feltétlenül a csatornában jelenik meg, hanem a homogenizált
neutronmodellre tekintettel a cellában bárhol.
A problémát tovább bonyolítja, hogy a neutrondiffúzió-egyenlet megoldásához szükséges,
kellőképpen sűrű hálózás nem törvényszerűen követi a heterogén reaktor rácsa által adott
felosztást. A numerikus hibák csökkentése érdekében ennél jóval sűrűbb hálóra is szükség
lehet, ekkor azonban a számítás hálóelemei a reaktor csatornáit nem csak keresztben,
hanem hosszában is darabokra bonthatják, mégpedig nem feltétlenül azonos alakú és
méretű darabokra. Végezetül meg kell említeni, hogy a későanyamag-egyenletek, és ezzel
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a Ci ( r, t ) függvények értelmezési tartományának ki kell terjednie a reaktor külső
hurokjára is, míg a Φ g ( r, t ) fluxusnak és a neutrondiffúzió-egyenletének nem.
A diszkretizáció alaposabb vizsgálatához érdemes a 3.1. ábrának megfelelően bevezetni a
neutrondiffúziós háló (neutronháló) és az anyamagháló, valamint az ezeket alkotó
hálóelemek fogalmait. A fentieknek megfelelően ezek a (3.1), illetve a (3.2) vagy (3.3)
egyenletek diszkretizálásának hálóelemei. A neutrondiffúziós háló elemének (a
továbbiakban: neutronháló-elem) a homogenizált fűtőelemcella egy darabját, míg a
anyamagháló-elem kizárólag a hozzá tartozó üzemanyagcsatorna által elfoglalt térrészt
jelöli. Ezek térfogatát jelöljük nV k -vel és pV k -vel, ahol n és p a neutron és a precursor
szavakra, k pedig a térbeli hálózás elemeire utalnak.
Amennyiben el akarjuk kerülni a modellt megvalósító számítógépi program rendkívüli
elbonyolítását, célszerű ragaszkodni a hálózások olyan megválasztásához, amelyben a
reaktort hálóelemekre bontó felületseregek (amelyek egyszerű esetben lehetnek például az
x,y,z koordinátasíkokkal párhuzamos síkok csoportjai) mindkét hálóra azonosak. Ebben az
esetben a neutron- és az anyamagháló elemei egymással egy-egyértelműen
összerendelhetőek, és minden anyamagháló-elem megegyezik a hozzá tartozó
neutronháló-elem
azon
részével,
amely
a
heterogén
reaktorszerkezetben
üzemanyagcsatornának felel meg. Ilyen hálóválasztás esetén nyilvánvalóan igaz, hogy
n k
V ≥ pV k , ahol az egyenlőség akkor áll fenn, ha az adott térrészben egyáltalán nincsen
moderátor, hanem teljes egészében üzemanyag tölti ki.
A hálózással kapcsolatos, fentebb felvázolt nehézségek megoldásához először áttekintem a
hagyományos, azaz szilárd üzemanyagú reaktorok esetén elterjedten használt
diszkretizálási eljárást, majd azt általánosítom a folyékony üzemanyagú esetre.
Egy szilárd üzemanyagú reaktor diffúzióegyenlettel történő leírása során a fent ismertetett
nehézségek természetesen nem jelentenek akadályt, hiszen a (3.3) egyenlet utolsó tagja
hiányzik, így az a térbeli differenciálást nem tartalmazó (3.2) egyenletté egyszerűsödik.
Ebben az esetben a véges differenciás diszkretizálás első lépését jelentő, a hálóelemre
(minden esetben a neutronháló elemeire, azaz a teljes reaktorra) való integrálást
végrehajtva a (3.1) - (3.2) egyenleteken az alábbi összefüggésekhez jutunk:
k
G
1 k ∂Φ g
V
=− Lkg − V k Σ rg Φ kg + V k ∑ Σsg ′→ g Φ kg ′ +
vg
∂t
g ′ 1,=
g′ h
=
G

J

(3.10)

+V k (1 − β i ) χ gp ∑νΣ fg ′Φ kg ′ + V k ∑ χ gd,i λi Cik,hom
g ′ 1 =i 1
=

G
∂Cik,hom
f
k
k
k
V = V k ∑ βν
i Σ g ′ Φ g ′ − V λi Ci ,hom , i = 1 J
∂t
g ′=1
k

(3.11)

Itt Lkg a neutronkifolyást leíró tag, k a térbeli hálózás elemeire utal, V k pedig az egyes
neutronháló-elemek térfogatát jelöli.
Látható, hogy a (3.10) - (3.11) alatti mindkét egyenletben ugyanazt a V k = nV k térfogatot
vesszük figyelembe, azaz a térbeli integrálást az anyamagegyenletek esetén is a teljes
neutronháló-elemre végeztük el, nem pedig csak az anyamagháló-elemre, azaz az
üzemanyag-csatornára. Ebben az esetben a számítás helyessége érdekében az egy
hálóelembe eső anyamagok számát megtartottuk, de ezzel az anyamag-koncentrációt a
valóságosnál
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p

Vk
n k
V

(3.12)

korrekciós faktorral kisebbnek számítjuk, hiszen ugyanannyi anyamagot nV k ≥ pV k
térfogatra osztottunk szét. A (3.12) egyenlettel definiált korrekciós faktort a továbbiakban
üzemanyaghányadnak nevezem, hiszen azt fejezi ki, hogy a vizsgált neutronháló-elem
mekkora hányadát teszi ki üzemanyag. Mindez azt jelenti, hogy a késő neutronokat és
anyamagoka jellemző mennyiségeket, például a koncentrációt, keletkezési rátát a
fluxushoz és a hasadási reakciósűrűséghez hasonlóan elhomogenizáltuk. A kapott
egyenletekben az anyamagkoncentrációk „hom” megkülömböztetése erre utal.
A koncentráció ilyen alulszámolása szilárd üzemanyag esetén nem jelent problémát, mert
a (3.10) egyenlet utolsó tagjában az adott neutronháló-elemben keletkező késő neutronok
számának meghatározásához szintén a teljes V k = nV k térfogattal szorozzuk meg a
vizsgált neutronháló-elemben keletkező későneutronok számát, eképpen korrigálva az
előző lépéssel az anyamag-koncentrációba bevitt torzítást, azaz a (3.10) - (3.11)
egyenletrendszer konzisztens. Mivel a későneutronanyamag-koncentrációk értékeit
semmilyen más célra nem használják fel a továbbiakban, azok torzított kiszámítása nem
okoz hibát.
Mindez nem áll fenn akkor, ha az üzemanyag mozog. Hiszen ekkor a konvekció, azaz a
(3.3) egyenlet utolsó tagja anyamag-átadást jelent az összekapcsolódó hálóelemek között.
Mivel a csatornák keresztmetszete és sebessége azok hossza mentén nem feltétlenül
állandó, az egyes hálóelemekben az üzemanyaghányad is eltérő lehet, tehát a
későanyamag-koncentrációk előző bekezdésben felvázolt hibája sem azonos a szomszédos
hálóelemekben. Ezért a mozgó üzemanyag vizsgálatához nem mellőzhető az anyamagegyenletek diszkretizálásának olyan általánosítása, hogy az a konvekciós taggal együtt is
konzisztens maradjon.
Szilárd üzemanyagú reaktor esetén a koncentrációk helyes számítása legegyszerűbben úgy
érhető el, ha a (3.1) - (3.2) egyenlet diszkretizálása során minden egyenlet minden tagját a
rá vonatkozó hálóelemre integrálunk. Azaz az anyamagegyenletek jobb oldalának első
tagját és a neutronegyenletet annak utolsó tagja kivételével a neutronháló-elemre
integráljuk, míg a neutronegyenlet utolsó tagját és az anyamagegyenleteket azok jobb
oldalának első tagja kivételével az anyamagháló-elemre. Ekkor a következő egyenleteket
kapjuk:
k
G
1 n k ∂Φ g
V
=− Lkg − nV k Σ rg Φ kg + nV k ∑ Σsg ′→ g Φ kg ′ +
vg
∂t
g ′ 1, g ′ ≠ g
=
G
J
p
f
p k
k
i
g
g′
g′
g ′ 1 =i 1
=

+ V
n

k

(1 − β ) χ ∑νΣ

k
k ∂Ci
V=
∂t

p

Φ + V

∑χ

(3.13)

λC

d,i
g
i

k
i

G

f
k
p k
k
V k ∑ βν
i Σ g ' Φ g ' − V λi Ci , i = 1 J

n

(3.14)

g'

Ebben az egyenletben már a valódi koncentrációk szerepelnek. Ezt, felhasználva az
üzemanyaghányad (3.12) definícióját, és tudva, hogy V k = nV k , könnyen átírhatjuk az
alábbi alakba:
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1 k ∂Φ g
V
=− Lkg − V k Σ rg Φ kg + V k ∑ Σsg ′→ g Φ kg ′ +
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J
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k
k k
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i
g
g′
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=
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Φ +pV
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(3.15)

λC

d,i
g
i

k
i

k
G
k ∂Ci
f
k
k k
k
pfkV =
V k ∑ βν
i Σ g ′ Φ g ′ − pf V λi Ci , i = 1 J
∂t
g ′=1

(3.16)

Az így kapott (3.15) - (3.16) egyenletrendszer egyenértékűnek mondható az (3.10) - (3.11)
egyenletekkel, eltekintve attól, hogy már megfelelően fogja megadni a
későneutronanyamag-koncentrációkat, függetlenül a reaktor rácsának felépítésétől, azaz
üzemanyaghányadától.
A mozgó üzemanyagú reaktorra vonatkozó (3.1) -(3.3) egyenletrendszerrel ugyanezt
végrehajtva, és a konvekciós tagot felületi integrállá alakítva a következő diszkretizált
egyenletrendszert kaphatjuk:
k
G
1 k ∂Φ g
V
=− Lkg − V k Σ rg Φ kg + V k ∑ Σsg ′→ g Φ kg ′ +
vg
∂t
g ′ 1, g ′ ≠ g
=
G

J

(3.17)

+V k χ gp ∑ (1 − βi )νΣ fg ′Φ kg ′ + pfkV k ∑ λi χ gd,i Cik

g ′ 1 =i 1
=

k
G
k ∂Ci
f
k
k k
k
pfkV =
V k ∑ βν
i Σ g ′ Φ g ′ − pf V λi Ci +
∂t
, i = 1 J
g ′=1

(3.18)

+ pfk Ak −1/ 2u k −1/ 2Cik −1/ 2 − pfk Ak +1/ 2u k +1/ 2Cik +1/ 2

Itt k ± 1/ 2 a neutronháló elemeinek üzemanyag-áramlás irányába mutatott be- és kilépő
felületeit, A azok nagyságát, u pedig az ott adódó áramlási sebességek nagyságát jelöli.
Az üzemanyaghányad ilyen bevezetésével a későneutron-anyamagok transzportját leíró
egyenleteket úgy homogenizáltam el, hogy egyúttal az nem a homogenizált, hanem a
valódi anyamagkoncentrációkat adja meg. Azt a diffúzióegyenlethez hasonlatossá tettem
annyiban, hogy amíg a (3.17) egyenlet az elemi cella homogenizálásával a
reakciósűrűségeket őrzi meg, addig a (3.18) egyenlet a későneutronok keletkezési
sűrűségét őrzi meg a geometriai részletek mellőzésével, amellett, hogy az anyamagok
koncentrációját is helyesen számolja. Ez azért lényeges, mert amennyiben ezek a
koncventrációk a (helyfüggő) üzemanyaghányaddal módosított homogenizált értékek
lennének, a konvekciós tagra felírható bonyolultabb (a következő szakaszban
bemutatandó) diszkretizációs sémák használhatatlanná válnának.
Ezen túl – mivel így az üzemanyag-csatornákat effektív csatornákkal helyettesítettem, és a
homogenizált neutrondiffúziós modell tetszőleges térrészéhez nyilvántarthatom a hozzá
tartozó effektív csatorna anyamag-koncentrációját – ezek az egyenletek lehetővé teszik a
homogenizált reaktor tetszőleges behálózását is, tekintet nélkül a csatornák valódi
elhelyezkedésére és geometriájára.
3.2.1.2. A konvekciós tag diszkretizációja
Az előző szakaszban megkapott (3.18) egyenletben a konvekciós tag diszkretizálását csak
részben végeztem el. Az egyenlet utolsó két tagja, amelyek a vizsgált hálóelemnek az
áramlás irányába és azzal ellentétesen elhelyezkedő szomszédaival történő
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anyamagátadást írják le, a Cik ±1/ 2 fali koncentrációkkal határozzák meg az anyamagáramokat. A hálóelemek központi Cik koncentrációira megoldandó algebrai egyenletek
felírásához a végesdifferencia módszer szokásos eljárása alapján a fali koncentrációkat
valamilyen közelítéssel a központi koncentrációkból kell levezetni [Ver07]. Erre a
legegyszerűbb és legismertebb lehetőség a „hátranéző” („upwind”, azaz „szél felőli”)
séma alkalmazása, ekkor a fali koncentrációkat az áramlás irányából eső cellák központi
koncentrációival vesszük azonosnak:
Cik −1/ 2 = Cik −1
Cik +1/ 2 = Cik .

(3.19)

Az így kapott séma numerikusan stabil, azonban csak elsőrendű pontosságú [Ver07],
szemben a diffúzióegyenlet diszkretizálására széles körben alkalmazott centrális
differenciaséma másodrendű pontosságával.
A két különböző képességű differenciaséma alkalmazása, együtt azzal, hogy az (3.1) (3.3) egyenletrendszer megoldásához a korábban taglalt technikai okokból célszerű a két
egyenlet hálózását egyformának megválasztani, dilemmát vet fel: A diffúzióegyenletnek
szükséges pontosságú háló használata esetén egyes feladatoknál a konvekciós egyenletben
fellépő diszkretizációs hiba elfogadhatatlanul nagy lesz; a tapasztalatok szerint a legtöbb
probléma a szivattyúindításos tranziensek (2.2.2.5. szakasz) szimulációjánál fordul elő.
Kellőképpen sűrű, a konvekciós tagnak megfelelő pontosságú háló használata esetén
azonban – mivel a nagyobb számítási erőforrást nem a későneutronanyamag-, hanem a
neutrondiffúziós egyenletek megoldása igényli – a számítási idő szükségtelenül és
elviselhetetlenül megnő.
A konvekciós egyenlet diszkretizációjából származó hiba és a diffúzióegyenlet megoldási
időszükséglete közötti ellentmondás tehát csak a konvekciós tagra adott magasabb rendű
diferenciaséma alkalmazásával oldható fel. A tisztán másodrendű sémák, például a
QUICK ([Ver07]), azonban csak feltételesen stabilak, és a koncentrációban „túllövéseket”
okozhatnak. Mindezek miatt alkalmazásuktól eltekintettem, és egy TVD (Total Variation
Diminishing) séma ([Har83, Hir02]) megvalósítása mellett döntöttem.
A TVD osztályba sorolható igen számos diszkretizációs eljárás közül az általam választott
változatban ([Lat99]) a hálóelem fali koncentrációjának közelítésére a (3.19) összefüggés
helyett a
1
Cik +1/ 2 = Cik + Ψ ( r ) ( Cik +1 − Cik )
2

(3.20)

egyenletet alkalmaztam, ahol Ψ ( r ) az úgynevezett határolófüggvény, míg r egy
alkalmasan választott, a helytől és a koncentrációktól is függő paraméter, amely a vizsgált
hálóelemnek az áramlási irányra merőlegesen eső felületein (azaz a belépő és a kilépő
felületeken) fennálló deriváltjainak hányadosát közelíti, azaz
r=

Cik − Cik −1
.
Cik +1 − Cik

(3.21)

Látható, hogy ez Ψ ( r ) =
0 esetén a (3.19) „upwind” diszkretizációs sémát adja vissza,
míg Ψ ( r ) =
1 esetén egy másodrendű sémába megy át, tehát a határolófüggvény ilyen
alkalmazása a két séma közötti lineáris interpolációt jelent. Bizonyos feltételek [Hir02]
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betartása esetén a (3.20) séma tulajdonságait a Ψ ( r ) határolófüggvény megválasztása
határozza meg. Én a továbbiakban az alábbi Van Leer függvényt használtam:
r+ r
Ψ (r ) = .
1+ r

(3.22)

Az így kapott séma másodrendű, stabil, és mentes a QUICK és egyéb másodrendű
sémákra jellemző „túllövésektől”. A túllövések elkerülése többek között azért fontos, mert
használatával nem fordulhat elő nullánál kisebb anyamag-koncentráció, ami fizikailag
irreleváns és zavarja a reaktordinamikai számítást. Természetesen a (3.20) - (3.22)
egyenletek szerkezete feltételezi, hogy a háló felosztása ekvidisztáns.
3.2.1.3. Megvalósítás és megoldási eljárás
A (3.1) és (3.3) egyenletből kapott (3.17) - (3.18), illetve a (3.8) - (3.9) egyenletekből
hasonlóan képezhető diszkretizált egyenletrendszerek megoldásához a DALTON nevű
diffúziós programot ([Boe08]) használtam fel.
A DALTON-t a Delfti Műszaki Egyetemen fejlesztették ki, eredetileg szilárd üzemanyagú
reaktorok vizsgálatára tervezték. Háromdimenziós véges differenciás diffúziós kód, amely
alkalmas időfüggő és stacioner külső forrásos, kritikussági (lambda-sajátérték) és alfasajátérték feladatok megoldására, adjungált számításokra, valamint képes meghatározni a
magasabb sajátérték – sajátfüggvény párokat is. A program a diffúziós feladat
megoldására a konjugált gradiens módszert, illetve ennek különféle felgyorsított
változatait alkalmazza, a sajátértékfeladat megoldására pedig az Arnoldi-módszer egyik
változatát, az IRAM algoritmust ([Bar93]) (az ARPACK szoftvercsomag
felhasználásával). Strukturált hálóval, háromdimenziós Descartes vagy r-z
hengerkoordináta rendszerben dolgozik.
Ennek a kódnak az átalakításával hoztam létre a fent ismertetett egyenletrendszer
megoldásához szükséges számítógépi programot.
Tekintettel a DALTON bonyolult belső felépítésére, első lépésként eltávolítottam a
számomra szükségtelen modulokat, az alfa sajátértékek és az adjungált függvények
számítását. Az Arnoldi-eljárással történő sajátértékkeresést a jól ismert hatványiterációval
([Sza00]) helyettesítettem.
A későanyamag-egyenletek mindkét diszkretizációját megvalósítottam. Alapértelmezés
szerint a (3.19) szerinti „upwind” diszkretizációval működik a program, de igény esetén
bekapcsolható a (3.20) – (3.22) TVD séma is. A (3.16) egyenlet megoldása eredetileg
természetesen nagyon egyszerű volt, a DALTON programban a forrást minden
hálóelemben elosztották a központi együtthatóval. Én a (3.16) helyett bevezetett (3.18)
egyenlet, azaz az „upwind” diszkretizált feladat megoldására – különleges alakja folytán –
a Gauss-Seidel iteráció egy, a feladat szerkezetéhez specializált változatát alkalmaztam.
Feltételezem, hogy a belépő csőcsonkban a koncentráció (jelöljük ezt Cik =0,l ,m -vel, ahol k a
korábbiaknak megfelelő axiális index, l és m pedig a horizontális indexek) egy tetszőleges,
előre adott érték. Mivel a (3.18) – (3.19) egyenletben csak Cik ,l ,m központi koncentrációk
és a Cik −1,l ,m áramlás felőli szomszéd elemek koncentrációi szerepelnek, a Cik ,l ,m
koncentrációk rétegről-rétegre kiszámolhatóak, egészen a külső hurok legvégéig, a beömlő
csőcsonkig. Ezzel kapuk egy újabb közelítést a belépő csőcsonknál fennálló
koncentrációra, és a számítást addig ismételjük, amíg meg nem kapjuk a kívánt
pontosságú eredményt.
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A feladatot matematikilag a következőképpen fogalmazhatjuk meg. A jelölések
egyszerűsítése érdekében vizsgáljunk egyetlen későneutronanyamag-csoportot, és
feltételezzük, hogy a reaktor egyetlen csatornából áll. Ezért hagyjuk el az i indexet (az
anyamagcsoportok megkülönböztetését) és az l, m indexeket (a reaktor horizontális
felosztását). Ezen túl tekintsünk el a hatáskeresztmetszetek és más anyagi jellemzők
térfüggésének kiírásától, és vezessük be az alábbi jelöléseket:
A koncentrációk egy vektort alkotnak, ahol C k =1 a belépő csőcsonk után következő első
hálóelem, azaz a reaktor legalsó rétege, C k = N pedig a külső hurok utolsó hálóeleme. Az
ezekből összeálló vektor, valamint az egyenlet mátrixának diagonális és nemdiagonális
 − pfkV k λ − pfk Ak +1/ 2u k +1/ 2  , valamint
elemei C = C k  , A D =
0
0
...

 + p1 A1+1/ 2u1+1/ 2 0
...
AL =  f

0
...
...

N −1 N −1+1/ 2 N −1+1/ 2
0
... + pf A
u


0
0 
és
0

0

0 0 ... + pfN AN +1/ 2u N +1/ 2 


0 0 ...
0

AU = 
0 ... ...

0


0
0 ... 0


alakúak. Látható, hogy a felső háromszögben csak egyetlen nullától eltérő elem van, ez
biztosítja a primer kör zárását. Ezekből az anyamag-egyenlet mátrixa:
A = AD + AL + AU
A fenti mátrixok bevezetéséhez felhasználtam, hogy a k+1 hálóelem belépőfelülete és
áramlási sebessége valamint a k hálóelem kilépő mennyiségei között az
anyagmegmaradásnak teljesülnie kell, azaz u k +1/ 2 Ak +1/ 2 = u k +1−1/ 2 Ak +1−1/ 2 , és a
keresztmetszetek között érvényes, hogy pfk +1 Ak +1/ 2 = pfk Ak +1−1/ 2 . A későanyamag G

egyenletben a forrás alakja
=
S d V k ∑ βνΣ fg ′Φ kg ′  lesz. Ezekkel a (3.18) egyenlet a
 g ′=1

 pf1V 1 
 2 2
 pf V  ∂=
C AC + S d
 ...  ∂t
 N N
 pf V 

(3.23)

alakot veszi fel. Az időbeli deriváltra felírva a jól ismert implicit Euler-diszkretizációt, azt
kapjuk, hogy:
 pf1V 1 
r
 2 2
 pf V  C − C
= AC + S d
 ...  ∆t
 N N
 pf V 

(3.24)
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r

ahol C az előző időlépésben kapott koncentrációk vektorára utal, ∆t pedig az időlépés
nagysága. Ezt átalakítva azt kapjuk, hogy

)

(

0 = A + B C + Sd + S t ,

(3.25)

ahol

  pfkV k  
 p kV k C k ,r 
diag
és
B
=
−
St =  f



 ∆t

  ∆t  
az „időforrás” és az „időcentrum”. Az utolsó lépéssel, melyet időfüggő kódokban gyakran
alkalmaznak, az időfüggő egyenlet visszavezethető az időfüggetlen feladat megoldására.
Ez programozástechnikailag is igen hasznos, hiszen ugyanazzal a szubrutinnal oldhatom
meg az időfüggő és a stacioner feladatot is, csupán a B mátrixot és az S t vektort kell
megfelelően megválasztanom.
Az iteráció kezdetén feltételezek egy C0 kezdeti vektort. Egy iterációs lépést az alábbi
számítással hajtok végre:
pfkV k C k ,r
V ∑ βνΣ Φ +
+ pfN AN +1/ 2u N +1/ 2C N , p
∆t
′=
, k =1
C k , p +1 = g 1
k k
pf V
k k
k k +1/ 2 k +1/ 2
u
+ pf V λ + pf A
∆t
G

f
g′

k

k
g′

G

C k , p +1 =

V k ∑ βνΣ fg ′Φ kg ′ +
g ′=1

pfkV k C k ,r
+ pfk −1 Ak −1+1/ 2u k −1+1/ 2C k −1, p +1
∆t

pfkV k
+ pfkV k λ + pfk Ak +1/ 2u k +1/ 2
∆t

, k = 2 N

(3.26)

(3.27)

ahol p a végrehajtott iterációk számát jelenti. Ezt az előbb ismertetett jelölésekkel
mátrixalakba átírva a
C

p +1

=

(

AD + B

) (S
−1

d

+ S t − AL C

p +1

− AU C

p

)

(3.28)

formát ölti, amelyről látható, hogy ez a Gauss-Seidel-iteráció. Sztatikus sajátérték-feladat
számítása esetén ugyanezeket a műveleteket hajtatom végre, de St -t és B -t nullának
választom, S d -t pedig elosztom a sokszorozási tényező mindenkori közelítésével, a (3.9)
egyenletnek megfelelően.
A (3.17) - (3.18) egyenletek (3.20) – (3.22) szerinti TVD diszkretizációja esetén
bonyolultabb megoldási eljáráshoz kell folyamodni. Itt ugyanis hátrányt jelent, hogy a
diszkretizáció nemlineáris algebrai egyenletrendszerre vezet, ezért annak numerikus
megoldása nehézségekbe ütközik. Ennek kiküszöbölésére egy újabb iterációs eljárást
ágyaztam be az algoritmusba. A (3.20) egyenletet szétosztom két részre:
2
k
.
C k +1/=
C k + S tvd

(3.29)

Ezzel úgy tekintem, hogy a TVD diszkretizáció az „upwind” diszkreticáció kibővítése,
k
ahol az S tvd
jelöli a másodrendű kiegészítést, amely maga is függ a környező cellák
koncentrációitól:
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1  C k +1 − C k  k
k
k −1
S tvd
=
Ψ
 (C − C ) .
2  C k − C k −1 
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(3.30)

Ezt a továbbiakban TVD pszeudoforrásnak hívom. Először úgy tekintem az
k
egyenletrendszert, hogy Stvd
-t minden hálóelemben nullának rögzítem, azaz „upwind”
diszkretizációt alkalmazok. Mivel ez lineáris, könnyen megoldható az előzőekben vázolt
Gauss-Seidel iterációval. Ezután a kapott koncentrációkból (3.30) használatával
k
kiszámolom az Stvd
pszeudoforrást minden hálóelemre. A következő lépésben újra
k
megoldom az egyenleteket (3.29) felhasználásával, és az Stvd
értékeket rögzített forrásként
veszem figyelembe (innen a pszeudoforrás elnevezés). A kapott új hálóelem-központi
koncentrációkkal ismét kiszámítom a TVD séma pszeudoforrását és újra megoldom velük
az egyenleteket. Az így végrehajtott iterációt kellő pontosság eléréséig folytatom.

A fent leírt módon – sóolvadékos reaktorok vizsgálatához – átalakított kódot a
továbbiakban DALTON_MSR-nek nevezem.
3.2.2. Hőtechnikai modul
A hőátadás számítására saját programot fejlesztettem ki, és THERM-nek neveztem el.
A reaktor hőmérsékletmezőjének számításánál az energiára felírt transzportegyenletet
oldottam meg, ennek forrása a reaktorfizikai számításból származó teljesítménysűrűség. A
feladatot két részre bontottam: az üzemanyag-sóolvadékot konvekcióval írtam le, a
grafitmoderátorban történő hőterjedést pedig hővezetéssel modelleztem. A kettő
kapcsolatát Nusselt-számokra vonatkozó összefüggések alapján kapott hőátadási
tényezőkkel biztosítottam.
A 3.2. ábrán egy, a THERM kóddal modellezhető reaktor felépítésének elvi vázlata, a
3.3. ábrán pedig a modelljének a szerkezete látható. Ezek az ábrák nem egy valóságos
reaktort ábrázolnak, hanem a számítási séma képességeit mutatják be. Céljuk a THERM
programmal vizsgálható modell szerkezetének szemléltetése. A rajtuk látható reaktor
felépítése és mérete relevanciával nem bír.
A modellben a reaktort annak axiális tengelyére merőleges síkokkal rétegekre osztom, az
egyes rétegeket pedig cellákból építem fel. A cellák téglatest alakúak, és az egymás feletti
cellák fedésben vannak, azaz az x és y tengelyekre merőleges síkok osztják fel
horizontálisan a reaktort. A cellák nem feltétlenül azonosak a reaktor reaktorfizikai
értelemben vett celláival. Az egymás fölé helyezett, egymáshoz kapcsolódó rétegekből áll
össze a reaktor a belépő csőcsonktól a kilépő csőcsonkig, a kettő között pedig a külső
hurok csöve zárja a primer kört.
Az egyes rétegek számos típusú cellából épülhetnek fel. Ezek lehetnek
üzemanyagcsatorna-cellák,
üzemanyagblokk-cellák,
moderátortömb-cellák
és
peremfeltétel-cellák vagy számításból kivett cellák.
Az üzemanyagcsatorna-cellák olyan térrészek modelljei, amelyekben a reaktorban
ténylegesen csatornák vannak, azaz a sóolvadék grafittal határolt csövekben
mozog. A csatornában található üzemanyag és az azt körülölelő grafit alkotja az
egyes cellákat. A kettő között lehetőség van hőátadásra, és ezek a cellák
részletesen leírják a csatorna geometriáját.
•

Az üzemanyagblokk-cellákban ezzel szemben csak sóolvadékot tartalmaznak. A
rétegszomszéd cellákkal hőátadási kapcsolat nincsen, csak függőleges konvekció
vehető figyelembe. Ezek moderátort nem tartalmaznak és értelemszerűen részletes
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3.2. ábra. Egy, a hőtechnikai modulban felépíthető reaktor szerkezetének elvi ábrája

3.3. ábra. Az 3.2. ábrán látható reaktor THERM modelljének néhány rétege. A nagyított
részleten a vékony vonalak a véges differenciás diszkretizáció hálóelemeit jelölik, a vastag
vonalak pedig az egyes cellákat választják el egymástól. Az ebben a modellben használt
üzemanyagcsatorna-cellában a csatornát egy rétegnyi moderátor-hálóelem veszi körül
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geometriai leírásuk sincsen, hiszen csak a keresztmetszetük nagyságát kell
tekintetbe venni.
•

A moderátortömb-cellákat teljes egészében szilárd moderátor tölti ki.

•

A peremfeltétel-cellák a reaktormodell vízszintes irányú hőtechnikai
peremfeltételeinek megadására szolgálnak, azaz a reaktortartály falán át történő
hőelvonást hivatottak modellezni. Az általuk elfoglalt térrész – a peremfeltétel
biztosításától eltekintve – nem része a modellnek.

•

A számításból kivont cellák olyan térrészek kitöltésére hivatottak, amelyeket a
modellben nem akarunk figyelembe venni. Ezek a még peremfeltételt sem biztosító
térrészeket reprezentálják.

Az üzemanyag a be- és kilépő csőcsonk között, a rétegekre merőlegesen, úgynevezett
nyomvonalakban mozog. Minden üzemanyag-nyomvonalat minden rétegben egy-egy cella
képvisel, és minden nyomvonal üzemanyagcsatorna-cellák és üzemanyagblokk-cellák
sorozatából áll össze. Ezen kívül lehetségesek olyan cellák is, amelyek nem részei
egyetlen nyomvonalnak sem, azaz üzemanyagot nem tartalmaznak. A nyomvonalaknak
kötelező folytonosnak lenniük, azaz az egymás fölötti rétegek azonos pozícióiban
mindenütt vagy üzemanyagcsatorna-cellák és üzemanyagblokk-cellák, vagy kizárólag más
típusú cellák foglalhatnak helyet. A belépő csőcsonk a primer kör tömegáramát egy külső
paraméterként megadható sebességmezőnek megfelelően szétosztja az egyes függőleges
nyomvonalak között, a kilépő csőcsonk pedig összegyűjti azokat.
A 3.2. ábrán látható modellben a grafitba vágott, az ábrán erősen lekerekített sarkú
üzemanyag-csatornák adják az aktív zónát. A grafitot egy határolóréteg öleli körül, ez a
hővezetési egyenletre előírt peremfeltételt szimbolizálja, ami a reaktornak a tartályfalon át
a környezetével való közvetlen hőátadását írja le. A csatornák alul és felül
üzemanyagblokkokban folytatódnak. Az üzemanyagblokkok és a csatornák együtt alkotják
a nyomvonalakat, amelyek a be- és kilépő csőcsonkot jelző lapokat kötik össze, a primer
kör pedig a hőcserélőn keresztül záródik. Az üzemanyagblokkok a reaktor alsó és felső
keverőterét modellezik, mivel a modell nem ad számot a keverőterekben kialakuló
áramlási kép hatásáról – amely egyébként esetenként igen bonyolult [Yam03] lehet –
hanem azt az üzemanyagblokkokban számolt párhuzamos felfelé áramlással helyettesíti,
és a blokkok között hőátadást nem tesz lehetővé. Ez – az eredeti célkitűzéseimmel
összhangban – a THERM program alkalmazását olyan reaktorokra korlátozza, amelyek
lényegében csatornás felépítésűek, és csak viszonylag kisméretű, kevés
teljesítménysűrűséggel terhelt keverőterekkel rendelkeznek.
A 3.3. ábrán ugyanennek a reaktornak a THERM-ben felépített modelljének néhány
rétegének részlete látható. Ez bemutatja, hogy a rétegek hogyan állnak össze különféle
típusú cellákból, és egyes üzemanyagcsatorna- és üzemanyagblokk-cellák hogyan
kapcsolódnak össze nyomvonalakká. Látható továbbá, hogy az üzemanyagcsatorna- és
moderátortömb-cellákban a grafit finom felosztású hálója körbeveszi az
üzemanyagcsatornákat. Meg kell jegyezni, hogy a blokkcellák névleges, a számításban is
használt keresztmetszete lehet nagyobb, mint a neki helyet adó cellapozíció
keresztmetszete. Ez lehetővé teszi, hogy a 3.3. ábrán látható modellben a blokkcellák
helyesen modellezzék a felső keverőtér teljes keresztmetszetét, annak ellenére, hogy
közöttük üres cellák vannak elhelyezve (például az ábra legfelső rétegében, ahol minden
üzemanyagblokk-cellát számításból kivett cellák vesznek körbe).
Az üzemanyag hőmérsékletét egy nyomvonalon belül, iletve a hurokban egydimenziós
konvekciós egyenlettel írom le:
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∂T l ,m ( z , t )
∂
=
ρf cp,f f
ρ cp,f ( u l ,m ( z , t ) Tfl ,m ( z , t ) ) + qf′′′l ,m ( z , t ) +
∂t
∂z
l ,m
l ,m
l ,m
+ 
∫ hf ( z, u ( z, t ) ) (Tm ( r′) − T f f ( z, t ) ) dr′
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(3.31)

Sm ( z )

ρf cp,f

∂Tf ( z , t )
∂
= ρ cp,f ( u ( z , t ) Tf ( z , t ) ) − 
∫ hexc (Tm ( r′) − Texch ) dr′
∂t
∂z
Sexc ( z )

(3.32)

ahol Tm a moderátor hőmérséklete, Tfl ,m és Tf pedig az üzemanyag hőmérséklete az l,m
indexű csatornában és a primer kör csöveiben, qf′′′l ,m az üzemanyagban felszabaduló
teljesítménysűrűség, hfl ,m a sóolvadék és a grafit közötti hőátadási tényező, hexch a
hőcserélő effektív hőátadási tényezője, ρf az üzemanyag sűrűsége, cp,f pedig a fajhője,
Sm és Sexc a csatornát illetve a külső hurok csövét z pozícióban a csatorna tengelyére
merőlegesen körülölelő vonalak, ufl,m és uf pedig az üzemanyag sebessége az l,m indexű
csatorna illetve a primer köri csövek egy pontján. A z tengely a reaktor axiális irányában
van felvéve.
A (3.31) egyenlet a reaktoron belüli nyomvonalakra használt egyenlet, míg (3.32) a primer
körnek a reaktortartályon kívüli részét írja le. Ezek az egyenletek összességében
(hasonlóan az előző szakaszban bemutatott (3.3) későneutronanyamag-egyenletekhez)
cirkuláris peremfeltétellel ellátottak, hiszen a reaktor primer köre önmagába záródik. A
modellben minden nyomvonalra külön felírtam a (3.31) egyenletet (erre utalnak az l,m
indexek), a külső hurokra pedig egyetlen (3.32) egyenletet írtam fel. Ezeket a teljes
primerkör cirkuláris peremfeltételéből adódó, értelemszerűen előálló peremfeltételek
kapcsolják össze. A kapcsolatot a 3.2. ábrán a be- és kilépő csőcsonkok szimbolizálják.
A (3.31) egyenletben található körintegrál a csatornát határoló moderátorral való hőcserét
írja le. Értéke csak üzemanyag-csatornák vizsgálata során tér el nullától,
üzemanyagblokkok esetén – mivel ott radiális irányú hőcsere nincsen – h értéke nullának
veendő. A körintegrál a csatorna z magasságban vett kerületén fut végig.
A (3.32) egyenletben szereplő körintegrál a hőcserélőben történő hőelvonást adja meg, és
egyúttal ezzel modellezhető a primer köri csövekben fellépő hőátadás (veszteség) is.
Amennyiben a csövek falát hőveszteség-mentesnek feltételezem és a hőcserélőt csak a
primer kör egy rövid szakaszára eképpen előírt hőelvonással modellezem, hexch értéke
mindenütt nullának állítandó be, csak a primer kör ezen szakaszán kap véges nagy értéket.
Az első körintegrállal figyelmbe vett reaktorrácstól eltérően a hőcserélő részletes hőtani
modellezésétől eltekintettem, ezért hexch egy effektív érték, amelyet valamilyen külső
elemzésből szükséges biztosítani. A szekunder oldal hőmérsékletét paraméterként
megadott, időben állandó értékűnek vettem. (A természetes cirkulációs tranziens
modellezéséhez néhány módosítást kellett tenni az itt ismertetett hőtechnikai modellen.
Ezeket a szimuláció eredményeinél, a 3.4.1.2. szakaszban ismertetem.)
Az üzemanyag-csatornákra, amint a fentiekből kitűnik, „zömhőmérséklet” („bulk
temperature”) modellt használtam, mivel a (3.31) - (3.32) egyenletek egydimenziós
kovekciós tagot tartalmaznak, és a nyomvonalon belül rétegirányban az üzemanyag
vízszintes átlaghőmérsékletét vettem figyelembe.
A modellben elhelyezett, egymással összekapcsolódó
moderátortömb-cellákra a hővezetési egyenletet alkalmaztam:

üzemanyagcsatorna-

és

2. Sóolvadékos reaktorok háromdimenziós dinamikai modellezése

ρ m cp,m

∂Tm ( r, t )
=
∇km∇Tm ( r, t ) + qm′′′ ( r, t ) ,
∂t
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(3.33)

ahol Tm a moderátorhőmérséklet, qm′′′ a reaktor moderátorban leadott teljesítménysűrűsége
a vizsgált pontban, ρ m a moderátor sűrűsége, km a hővezetési tényezője, cp,m pedig a
fajhője.
A (3.33) egyenletet a cellahatárokon átnyúlóan, az egész moderátorra nézve közösen írom
fel, ezzel biztosítva egyrészt a csatornák közötti háromdimenziós kapcsolatot, másrészt a
csatorna mentén, függőleges irányba történő hővezetés figyelembevételét.
A csatornában áramló üzemanyag és a csatornafal moderátora közötti kapcsolatot a
moderátor oldaláról a (3.33) egyenlet

∂Tm ( r, t )
−km =
hfl ,m ( z , u l ,m ( z , t ) ) (Tm ( s m , t ) − Tfl ,m ( z , t ) )
∂n
s

(3.34)

m

formájú peremfeltételeként biztosítom, ahol h az üzemanyag és a csatornafal közötti
hőátadási tényező, és azonos a (3.31) egyenletben szerepeltetett ugyanilyen mennyiséggel,
s m a csatorna felületének vizsgált pontjára mutató vektor, n pedig a csatorna felületének
normálisa.
A moderátor egyéb határolófelületein kétféle peremfeltétel közül lehet választani: vagy
elsőfajú, azaz állandó hőmérséklet írható elő, vagy a (3.34) egyenlettel megegyező
formájú

−km

∂Tm ( r, t )
= ha ( s m ) (Tm ( s m , t ) − Ta )
∂n
s

(3.35)

m

harmadfajú peremfeltétel, ahol Ta és ha a külső környezet hőmérséklete, illetve az afelé
mutatott hőátadási tényező.
Utóbbi peremfeltételeket elsősorban a reaktortartályon át történő esetleges hűlés
figyelembevételének céljából építettem be a modellbe. Leírását a modellben a
peremfeltétel-cellák elhelyezése biztosítja, így – a modell felépítésében különös
szabadságot adva – akár minden egyes moderátortartalmú cella minden, nem másik
számítási cella felé mutatott oldalára is eltérő peremfeltétel jelölhető ki.
A hőtechnikai modul bemeneteként a reaktor teljesítménysűrűségének térbeli eloszlása,
p ( r, t ) szolgál. Ebből állítom elő az (3.31) és (3.33) egyenletekben szereplő qf′′′l,m ( r, t ) é
qm′′′ ( r, t ) teljesítménysűrűségeket. Feltételezem, hogy a hasadványoknak és az azok

bomlásából származó béta részecskéknek a teljes energiája az üzemanyagnak adódik át. A
keletkező neutronok és gamma fotonok energiájuk egy részét az üzemanyagban, másik
részét pedig a moderátorban adják le. Az MSRE üzemanyagrácsára [Mos04]-ben közölt
közelítő megfontolások alapján úgy tekintem, hogy az egy hasadásból keletkező energia
4,5%-a a moderátorban szabadul fel, a többi az üzemanyagban. Az időfüggő számítás
során eltekintek attól, hogy a remanens hő nem a hasadás pillanatában jelenik meg. Ennek
késését nem, de nagyságát figyelembe veszem a számítás során.
A fenti egyenletekben szereplő, az üzemanyagcsatorna és az azokat körülölelő grafit
közötti kapcsolatot leíró h hőátadási tényezőket a széleskörűen elterjedt Nusselt-számok
[Inc96] felhasználásával állítottam elő:
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hDh
kf

ahol Dh a hidraulikai átmérő, kf pedig az üzemanyag hővezetési tényezője. A Nusseltszámok meghatározásához a lamináris tartományban a Muzychka-korrelációt [Muz04]
használtam, hogy figyelembe vehessem a hőátadási tényező gyors változását a belépési
tartományban:
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(3.36)

=
m 2, 27 + 1, 65 Pr1/ 3
ahol Nu a Nusselt-szám, Re a Reynolds-szám, Pr pedig a Prandtl-szám, C1 = 3,86, C2 =1,
C3 = 0,501 és C4 = 1 konstansok; f a súrlódási tényező és z ∗ a dimenziótlan távolság a
vizsgált csatorna belépési pontjától. Az összefüggés lamináris áramlás és Pr > 0,1
esetében 15%-nál kisebb hibával adja meg a Nusselt számokat. Az MSRE sóolvadékjában
a Prandtl szám Pr = 10,65 volt.
Ez egy lokális összefüggés, azaz a hőátadási tényezőt a belépési ponttól mért távolság
függvényeként adja meg. Alkalmazását az tette szükségessé, hogy úgy az MSRE-ben mint
a szakirodalomban szereplő számos reaktorkoncepcióban üzemi állapotban a sóolvadék
laminárisan áramlik, és az üzemanyagcsatornák termohidraulikai belépési szakaszának
hossza igen nagy, az MSRE esetében például az aktív zóna magasságával összemérhető.
A turbulens tartományra a Sieder-Tate-összefüggés egyszerűsített változatát, a Colburnkorrelációt [Inc96] építettem be:
Nu = 0, 023Re0,8 Pr 0,33

(3.37)

Az összefüggés érvényességének feltétele 0,7 < Pr < 16700, Re > 10000, valamint L/Dh >
10, ahol L a cső hossza. A modellemnek ezt az opcióját a továbbiakban nem vettem
igénybe, csak lamináris áramlást tartalmazó reaktorra végeztem számításokat. Mivel egyes
sóolvadékos reaktorkoncepciókat, például az MSBR-t az átmeneti tartományban való
működésre terveztek, valamint a (3.37) összefüggés csak csatornára átlagolt Nusseltszámot biztosít, amennyiben a modellemet a későbbiekben nem lamináris áramlást is
mutató reaktorokra kellene alkalmazni, a (3.37) összefüggést finomítani kell, vagy más
korrelációkat kell beépíteni.
A (3.31) - (3.32) és (3.33) egyenletek diszkretizálását a reaktorfizikai egyenletekhez
hasonlóan a véges differenciák módszerével végeztem. A hővezetési tagban itt is a bevált
centrális differenciasémát használtam, a konvekciós tagra pedig „upwind” diszkretizációt
tettem. A kapott algebrai egyenletek megoldására a korábban ismertetettekhez hasonlóan
itt is a konjugált gradiens módszert, illetve a 3.2.1.3. szakaszban ismertetett módon
felépített Gauss-Seidel-iterációt alkalmaztam. A két, egymáshoz peremfeltételeiken
keresztül kapcsolódó egyenletrendszer megoldását közösen kell megkeresni. Ehhez a két
diszkretizált egyenletet összeiterálom, azaz az egyiknek a megoldásából kiszámítom a
másiknak a peremfeltételét, majd azt megoldom. A másodikra így kapott megoldásból
kiszámolom az elsőnek a peremfeltételét, és azt is megoldom, stb. A számítási idő
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csökkentése érdekében az iteráció kezdetén csak gyengébb toleranciaküszöbig határozom
meg az egyes egyenletrendszerek megoldását, és az alkalmazott toleranciát lépésrőllépésre fokozatosan csökkentem.
3.2.3. Csatolás
A reaktorfizikai és hőtechnikai számítások összekapcsolása a tér- és időfüggő
reaktorfizikai számításoknál megszokott módon, a teljesítménysűrűség- és
hőmérsékletmezők iteratív módon való cseréjén alapszik. Az összekapcsolás
adatkapcsolati sémája stacioner és időfüggő esetekre a 3.4. ábrán látható.

Stacioner számítás
PN, PT
TT, TXS
Xs
Xs Lib
Ptotal
Φ
Φ p, Tp

Időfüggő számítás

Teljesítménysűrűség a reaktorfizikai és a hőtechnikai hálón
megadva
Hőmérsékletmező a hőtechnikai és a hatáskeresztmetszet-hálón
megadva
Interpolált csoportállandó-készletek halmaza a
hatáskeresztmetszet-hálóra
Előre elkészített csoportállandókészlet-állomány 100 K-es
lépésközzel
A teljes teljesítmény
Neutronfluxus (a reaktorfizikai hálón felvéve)
Az előző időlépésben kapott neutronfluxus és hőmérsékletmező
(a saját hálóikon)
3.4. ábra. A csatolás adatkapcsolati sémája

A hőtechnikai számítás által biztosított hőmérsékletmezőt a diffúziós modell nem képes
közvetlenül figyelembe venni, hanem csak a hatáskeresztmetszeteknek a
hőmérsékletváltozás hatására történő megváltozásán keresztül, azaz a diffúziós modell
számára a reaktor minden pontján megfelelő üzemanyag- és moderátor-hőmérsékletre
kiszámított csoportállandókat kell biztosítani. Minden iterációs lépésben minden térbeli
neutronhálóelemhez egy különálló súlyozó cellaszámítást végrehajtani a számítási
kapacitások végessége miatt nyilvánvalóan lehetetlen. Ezért a reaktormodell
elkészítésének részeként a cellasúlyozási számításokat előre elvégzem egy viszonylag
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nagy
(nagyságrendileg
100 K-es)
lépésközzel
felvett
üzemanyagés
moderátorhőmérséklet-mátrixon, majd a számítás közben a szükséges csoportállandókat
ennek a csoportállandókészlet-állomány egyes elemei közötti lineáris interpolációjával
hozom létre.
Ezen felül a kétféle számítás gyökeresen eltérő természete miatt azokat nyilván két
alapvetően eltérő hálón kell végrehajtani. A reaktorfizikai háló az a háló, amelyen a fejezet
elején ismeretett módon felépített diffúzíós egyenletrendszert oldom meg. A hőtechnikai –
azon belül a hővezetési és konvekciós – hálók a (3.33) és (3.31) - (3.32) egyenletek
diszkretizálására szolgálnak. Ez azzal jár, hogy a közöttük történő adatcserét nem lehet
közvetlenül elvégezni, hanem hálókonverzióra van szükség. Mivel a hőtechnikai háló a
hővezetési egyenlet által igényelt nagy felbontás miatt lényegesen sűrűbb a reaktorfizikai
hálónál, a konverzió az egyik irányba átlagolással, a másik irányba interpolációval
történik. A sűrűbb háló azon hálóelemeit, amelyek a ritkább háló egyazon elemeihez
tartoznak, az egyes elemek térfogatával súlyozva átlagolom, míg fordított esetben a
ritkább háló szomszédos elemei között lineáris interpolációt alkalmazok. A 3.4. ábrán
látható „hálókonverzió” modulok ezt végzik el. Ahhoz, hogy ezt meg lehessen tenni,
valamint hogy az előző bekezdésben említett csoportállandó-interpolációt ne kelljen a
reaktorfizikai számításban alkalmazott (ebből a szempontból feltehetően szükségtelenül
sűrű) háló minden egyes elemére elvégezni, bevezettem egy harmadik hálót, a
hatáskeresztmetszet-hálót. Ez a reaktornak az a felosztása, amelyik megmutatja, hogy a
reaktorfizikai modell mely térrészeihez rendelünk egy-egy önálló csoportállandó-készletet,
azaz a csoportállandók ezen a térrészen belül helytől függetlenek. Ennek megfelelő
sűrűsége nyilván a másik két hálótól függetlenül megvizsgálandó. Ezen kívül a
reaktorfizikai és a hőtechnikai háló közötti konverzió is ennek a hálónak a közvetítésével
zajlik; mind a hőmérséklet, mind a teljesítménysűrűség adatokat először erre a hálóra,
majd innen a másikra viszem át. Ez lehetővé teszi, hogy a két számítási részmodell
behálózásakor ne kelljen a másik részmodell sajátosságai miatt kompromisszumot kötni, a
konverzió pedig két lépésre bontva viszonylag egyszerűbben programozható legyen,
mintha a két részmodell egymástól merőben eltérő hálói között közvetlenül kellene
konvertálni.
A 3.4. ábra bal oldalán látható stacioner séma két egymásba ágyazott iterációból áll.
Ebben az esetben a DALTON sztatikussajátérték-számítást végez. A belső iteráció egy
megadott összteljesítményhez megkeresi az állandósult állapotbeli hőmérsékletet, fluxust
és sokszorozási tényezőt. Ez az iteráció addig tart, amíg a reaktorfizikai és a hőtechnikai
számítás is további változtatás nélkül lép ki, azaz a közös eredmény a két kódnak külön
beállított hibafeltétel mértékéig pontos. A külső ciklus szelőmódszerrel keresi meg a
kritikus állapothoz tartozó teljesítményt, és ezzel egyúttal a reaktor egyensúlyi állapotát is.
Ahogyan az ábra jobb oldalán látható, az időfüggő számítás sémája a stacioner számítás
elemeinek megfelelő átrendezésén alapszik. A DALTON és a THERM – amelyek ilyenkor
maguk is implcit Euler-módszeren alapuló időfüggő számítást végeznek – egy újabb,
közös implicit Euler-módszerré vannak összecsatolva. A belső iteráció a stacioner esethez
hasonlóan a csatolt fluxust és hőmérsékletmezőt határozza meg, a külső ciklus pedig az
időlépéseket veszi egymás után.

3.3. Az MSRE modellje
Az első fejezetben ismertetett MSRE modelljét elkészítettem a DALTON_MSR és a
THERM programok számára. Az elvégzendő feladatok négy területre összpontosultak: az
MSRE-t leíró csoportállandókat és egyéb segédmennyiségeket, például szabályozórúdalbedókat hoztam létre, majd ezeket az MSRE geometriáját közelítő diffúziós modellbe
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rendeztem össze. A THERM-ben felépítettem a reaktor minden csatornára kiterjedő
modelljét, és elkészítettem a csatolást elvégző segédprogramokat 1. Az alábbiakban ezeket
ismertetem részletesen.
3.3.1. Reaktorfizikai modell
Az MSRE DALTON-ban felépített modellje a 3.2. ábrán látható, axiális és radiális
metszetben. Ez az ábra egyúttal a hatáskeresztmetszet-háló felépítését is mutatja. A
reaktort öt térbeli tartományra osztottam, a reaktor aktív zónáját alkotó rácsszerkezetre, az
azt alulról és felülről befedő keverőterekre, azaz „plénumokra”, a szabályozórudakra, és a
reaktort körülvevő leszálló aknára. Ezeket a következő szakaszban részletesen ismertetem.
Mivel a reaktor tartálya henger, ellenben az aktív zóna – amely négyzetes grafithasábokból
állt össze – hengert közelítő sokszögletű hasáb alakú volt, a DALTON hálózási
rendszerének korlátait szem előtt tartó kompromisszumot kellett kötnöm. Vagy
hengergeometriában számolok, azaz a reaktortartályt megőrzöm eredeti alakjában, de az
aktív zónát bonyolult módon hengercikkekkel közelítem, vagy derékszögű geometriában
számolok, viszont a reaktortartály külső formáját négyzetes hasábok sokaságával
modellezem. Mivel a 3.2.3. szakaszban ismertetett csatolás megvalósításához a
hengercikkekből hálókat (amin a hőmérséklet- és teljesítménysűrűség-mezőket is
kicserélik a reaktorfizikai és hőtechnikai kódok) rendkívül körülményesen lehetett volna
csak az MSRE valós, négyszöghasábos geometriájához illeszteni; valamint a reaktorfizikai
szempontból legfontosabb elem – az aktív zóna – négyszöghasábos volt, úgy döntöttem,
hogy a második utat választom, ahogyan az a 3.5. ábrán is látható.

3.5. ábra. Az MSRE diffúziós modellje. A vonalazott felosztás a hatáskeresztmetszet-hálót
mutatja. Az aktív zónában ez egybeesik a reaktor elemi celláinak rácsával
Ez utóbbiak – mivel minden modellezett reaktor geometriájának megfelelően különelkészítendőek – inkább
az MSRE reaktormodell részének tekintendők, mint az általános kódok egy elemének.

1
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3.3.1.1. Csoportállandók
A diffúziós modellhez súlyozott (azaz homogenizált), kevéscsoportos csoportállandókra
volt szükségem, ezeket a SCALE ([Sca05]) kódrendszerrel végzett segédszámításokkal
készítettem el. Kiindulási pontként a Delfti Műszaki Egyetem 172 csoportos általános
célra készült hatáskeresztmetszet-alapkönyvtára szolgált. A transzportszámításokat az
XSDRN nevű egydimenziós diszkrét ordinátás kóddal végeztem, minden esetben a
kiindulási könyvtár sokcsoportos szerkezetében. A rezonanciaszámításokat a Bondarenkofaktorokon alapuló BONAMI ([Sca05]) és a Nordheim-integrálokkal dolgozó NITAWL
([Sca05]) programokkal hajtottam végre.
A csoportállandók előállítása során kezelnem kellett a spektrum torzulásának általánosan
ismert és minden valós reaktor számítása során fellépő problémáját. Két koncepció közül
választhattam. Az egyik szerint a diffúziós modellben nagyon kevés, mondjuk két
energiacsoportot használok, és ezzel egyszerűsítem a kevéscsoport-diffúzióegyenlet
megoldását, azonban felvállalom, hogy a reaktort számos térbeli tartományra osztva, azok
mindegyikére saját csoportállandókészlet-típust készítek. A másik koncepció szerint
azonban elképzelhető az is, hogy viszonylag nagy számú energiacsoportot alkalmazok,
ezzel időigényesebbé téve a diffúzióegyenlet megoldását, de a reaktor térbeli
tartományaira viszonylag kevés csoportállandókészlet-típust kell létrehoznom, ezzel
egyszerűsítve a modellhez kapcsolódó adminisztrációs feladatokat. Mivel a gyakorlati
munka során kiderült, hogy a kapcsolt modellben a leggépidőigényesebb feladat a
hőterjedési modell (3.33) egyenletének megoldása, és a reaktorfizikai számítás jelentős
meghosszabbodása is csak viszonylag kismértékben növeli meg a teljes csatolt modell
megoldásának időszükségletét, az MSRE modell felépítéséhez a második utat
választottam, hogy a csoportállandók kiterjedt nyilvántartási rendszerét némileg
egyszerűsíthessem. A később részletezendő ellenőrző számítások tapasztalatai alapján úgy
döntöttem, hogy a súlyozás során a csoportállandókat a 3.1. táblázatban látható nyolc
csoportba ejtem össze, és a diffúziós számításokat ebben a szerkezetben végzem.
3.1. táblázat. A diffúziós számításokban használt csoportállandók energiaszerkezete
Csoport

Felső határ [eV]

1
2
3
4
5
6
7
8

1,9640·107
4,9787·105
5,0045·103
67,904
6,1601
1,4750
0,5000
5,8000·10-2

A reaktor minden térbeli építőeleméhez (az említett öt tartományhoz) egy-egy, azaz
összesen ötféle csoportállandókészlet-típust hoztam létre: a reaktor rácsát, a reaktor
keverőtereit, a betolt és kiemelt szabályozórudakat, valamint a leszálló aknát leíró
típusokat, és a szabályozórúd-modell csoportállandóit kiegészítő albedókat. Minden
készlettípusból számos hőmérsékletre számítottam ki készleteket, ezekből állott össze a
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fejezet elején felvázolt szerkezetű csatolt séma csoportállandókészlet-könyvtára, és ezek
között végeztem a megadott térrész hőmérséklete alapján a lineáris interpolációt.
Az első típus, azaz a reaktorrács csoportállandóit a SCALE CSAS moduljával készítettem,
amely a már említett XSDRN köré épül. Az MSRE elemi cellája egymásra merőlegesen,
kettős rácsban elhelyezett hosszúkás keresztmetszetű üzemanyagcsatornákból állt. Ezt a
bonyolult alakzatot az egydimenziós feladatokra felkészített XSDRN-nel modellezni nem
lehetett, ezért azt – a lényeges paraméterek megtartása mellett – le kellett
egyszerűsítenem. Az eredeti és az áttervezett elemi cella az 3.6. ábrán látható. Az eredeti
rács helyett, amelynek elemi cellájában négy darab félcsatorna vízszintesen hosszában
vagy keresztben elfelezve foglal helyet, egy 45°–kal elforgatott rácsot vettem fel. Ebben a
csatornákat henger keresztmetszetűekkel helyettesítettem, ahol a hengerek sugarát úgy
választottam meg, hogy a reaktor eredeti üzemanyag-moderátor arányát megőrizzem. Itt a
csoportállandók természetesen az üzemanyag és a moderátor hőmérsékletétől egyaránt
függő értékek, így ebből a típusból egy 800 K és 2000 K között 100 K-es lépésekben
felvett készletmátrixot hoztam létre.

3.6. ábra. Az MSRE rácsa és a
csoportállandó-generáláshoz
egyszerűsített helyettesítőképe

3.7. ábra. Az MSRE szabályozórúdjainak
felépítése [Bri64b] és azok XSDRN
modellje

A második típust jelentő, a keverőtereket kitöltő homogén üzemanyag csoportállandóit
szintén a CSAS-sal számítottam ki. Mivel a keverőterek mérete a neutronok sóolvadékban
jellemző szabad úthosszát jóval meghaladja, végtelen homogén modellt választottam, azaz
csak a spektrumot számoltam a térfüggés figyelmen kívül hagyásával. A csoportállandók
itt – a Doppler-hatás miatt – egyrészt az üzemanyag-hőmérséklettől függenek, ezért erre a
típusra megelőző típussal azonos határok között egy készletvektort állítottam elő.
Másrészt, mivel a keverőterek közel helyezkednek el a nagyobbrészt grafitból álló aktív
zónához, a reakciósebességeket a grafit hőmérséklete is befolyásolhatja. Azért, hogy
elkerülhessem a nem kizárólag a vizsgált térrész hőmérsékletétől, hanem távolabbi
tartományok paramétereitől is függő csoportállandók használatát, a grafit befolyását azzal
vettem figyelembe, hogy a csoportszerkezetben a termikus tartományt két csoportra
bontottam. Ezzel lehetőséget adtam arra, hogy az aktív zónából kifolyó neutronok legalább
hozzávetőlegesen befolyásolják a termikus fluxus hőmérsékletét. A csoportszerkezet
hatását a 3.3.1.2. szakaszban vizsgálom meg.
A szabályozórudak csoportállandóit, azaz a harmadik és negyedik típusúakat egy egyetlen
rudat, illetve rúdhüvelyt tartalmazó egyszerűsített modellben számítottam ki. Ez a modell
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és a rudak valódi felépítése a 3.7. ábrán látható. A rudak közötti kölcsönhatás
figyelembevételét teljes egészében a diffúziós modellre hagytam. A reaktor rácsát a fent
ismertetett módon újra elhomogenizáltam és abból ezúttal egy kisegítő, 172 csoportos
könyvtárat hoztam létre. Ezzel egy önálló XSDRN transzportfeladatban felépítettem a
reaktornak egy durván egyszerűsített egydimenziós radiális hengermodelljét, amelynek a
közepére beépítettem a szabályozórúd részletes geometriáját. Ennek a modellnek a
középső részét mutatja a 3.7. ábra. A rúdban felhasznált anyagok rezonanciaszámítása
során magányos abszorbenshengert, illetve -lapot feltételeztem.
Látható, hogy a modellben a szabályozórúd szerkezetét magába foglaló hüvelyt – az
eredeti geometriának megfelelően – egy vékony sóolvadék réteg veszi körbe. Ennek és a
teljes rúdszerkezetnek az együttes keresztmetszete azonos a reaktor elemi cellájának
keresztmetszetével, ezért azt a diffúziós modell egyszerűsítése érdekében a
homogenizációs modellhez még kénytelen voltam hozzávenni, és az albedókat is ennek az
üzemanyagrétegnek a külső felületén számítottam ki. A rudakra kapott albedóértékeket a
3.2. táblázat mutatja.
3.2. táblázat. A szabályozórudak számított albedói
Csoport

Albedó értéke

1
2
3
4
5
6
7
8

1,026
1,005
0,929
0,825
0,796
0,760
0,522
0,472

A szabályozórudak is tartalmaztak üzemanyagot és grafitot a bennük kialakuló spektrumot
meghatározó környezetükben, illetve csekély mennyiségben a belsejükben is. Ezért ezekre
szintén mindkét hőmérséklettől függő készletmátrixot készítettem. Ennek azonban csak
négy eleme van, mert csak a fenti hőmérséklet-tartomány határaira számítottam ki őket.
Ennek oka az, hogy a szabályozórudak elsősorban termikus abszorbensek, és a
hatáskeresztmetszetek
nagy
hőmérsékletintervallumokra
végrehajtott
lineáris
interpolációjának pontatlansága csak kis befolyással van az eredményekre.
A kiemelt rúd üres hüvelyét ugyanígy modelleztem, de abban az abszorbensanyagot
vákummal helyettesítettem. Albedókat csak a betolt szabályozórúdra alkalmaztam, csak a
termikus tartományban, és az albedók hőmérsékletfüggésétől – azok csekély mértéke miatt
– eltekintettem.
Végül a reaktort körülölelő leszálló aknát az üzemanyag-sóolvadék és a tartályt alkotó acél
50-50 térfogatszázalékos keverékével modelleztem Egyéb geometriai részletek hiányában
ezt homogén keveréknek tekintettem, és végtelen modellben számítottam ki a spektrumát.
A modellből származó csoportállandókat csak 800 K hőmérsékletre készítettem el. Ezek
hőmérsékletfüggését azért hanyagoltam el, mert a reaktor szélén (radiális reflektor
hiányában) a neutronfluxus és a neutronértékesség is csekély, így az itt zajló folymatok
minimális szerepet játszhatnak a reaktor kinetikájában, a leszállóaknában jelentős
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hőfejlődés amúgy sincsen, és az akna geometriájáról rendelkezésre álló bizonytalan
ismeretek sem indokolják annak alaposabb modellezését.
Az így kapott öt csoportállandó-típus különféle hőmérsékleteken kiszámított készleteiből
állt össze az az MSRE-t leíró csoportállandó-gyűjtemény, amely a csatolt számítási séma
interpolációs moduljának bemenetéül szolgált.
3.3.1.2. A csoportállandók minőségi vizsgálata
A CSAS-sal az előbb ismertetett módon kapott csoportállandók minőségének vizsgálatára,
ezek közül is elsősorban a választott csoportszerkezet megfelelőségének bizonyítására
további ellenőrző számításokat végeztem. Az MSRE-nek az XSDRN kódban három olyan
erősen egyszerűsített modelljét – a továbbiakban: ellenőrzőmodelljét – építettem fel,
amelyek jól reprezentálják az eredeti reaktort, illetve annak néhány, a modellezés
szempontjából érzékeny részletét. Mindhárom a reaktornak axiális, egydimenziós
modellje, és egymásra fektetett rétegekből áll. Mivel az MSRE axiálisan gyakorlatilag
szimmetrikus, a modelleket csak a reaktor középsíkjától felfelé építettem meg, és a
középsíkban reflektív peremfeltételt alklamaztam, hogy a számítási időszükségletet
csökkentsem. A modellekhez az előző szakaszban leírt első és második típusú (azaz a
reaktor rácsát és keverőtereit reprezentáló) csoportállandó-készleteket hoztam létre, de
ezúttal az eredeti 172 csoportos szerkezetben, ezeket építettem be a reaktor megfelelő
régióiba. A három modell az 3.8. ábrán látható. Ezek sorban a következőek voltak:

3.8. ábra. A csoportállandók vizsgálatára szolgáló ellenőrzőmodellek felépítése
„Csupasz reaktor A”: Ez egy, csak a rácsot tartalmazó 80 cm vastag, vízszintesen
végtelen síklap, amelynek a felső felületén vákum-peremfeltételt állítottam be. Ezzel a
modellel elsősorban azt kívántam megvizsgálni, hogy milyen hatása van a reaktor egy
reflektálatlan irányában a különféle számítási paramétereknek (térbeli felosztás finomsága,
diszkrét ordinátás kvadratúra finomsága, stb), illetve legfőképpen a spektrum reaktor széle
felé való változásának, valamint hogy a csoportszerkezet ez utóbbit milyen mértékben
képes figyelembe venni.
„Reaktor keverőtérrel B”: Ebben az előbb leírt „A” modellt kiegészítettem egy ráfektetett,
a keverőterek hatáskeresztmetszeteit tartalmazó síklappal, amelynek vastagsága 16 cm
volt. Ezt a modellt mint a valódi reaktor adott körülmények közötti legjobb közelítését
vizsgáltam. Ez tartalmazza az „A” modellben vizsgált axiális kifolyást és ezen felül benne
van a következő, „C” modellen vizsgálandó kapcsolódási effektus is.
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„Kapcsolódási réteg C”: A „B” modellt kiegészítettem azzal, hogy annak felső határára is
reflektált peremfeltételt írtam elő. Ezzel az volt a célom, hogy kiküszöböljem az „A” és
„B” modellekben jelenlévő, a reaktor véges méretéből származó kifolyást, illetve az annak
tulajdonítható spektrumtorzulást, és kizárólag a reaktor rácsának és a keverőtereket kitöltő
sóolvadéknak az egymás mellé helyezéséből fakadó hatásokat vizsgálhassam. Erre
elsősorban azért volt szükségem, mert ennek a két közegnek a határán két, reaktorfizikai
szempontból lényegesen eltérő anyag találkozik: a keverőtereket grafit nélkül kitöltő
sóolvadéknak a szórási hatáskeresztmetszete nyilván sokkal kisebb, mint a megközelítőleg
háromnegyed részben grafitot tartalmazó rácsszerkezet homogenizált modelljének; a
hasadási hatáskeresztmetszete viszont lényegesen nagyobb lehet, hiszen ugyanezek miatt
térfogategységre véve jóval több benne a hasadóanyag.
Mindhárom modellel számítási sorozatokat hajtottam végre úgy, hogy egy paramétert
változtattam, a többit pedig konzervatívan túlbecsült értéken rögzítettem. Egy számítási
sorozatból meghatároztam az adott paraméterre alkalmazandó értéket, majd a
továbbiakban azt erre rögzítve átléptem a kövtkező sorozatra és ezzel egy újabb paraméter
vizsgálatára. A paraméterek minőségének jellemzésére a modellek reaktivitás-eltérését
használtam, azaz az egyes modellek sokszorozási tényezőjét kivontam a sorozat legelső
(azaz a vizsgált paraméter szempontjából legrészletesebb) számításával kapott
sokszorozási tényezőjéből, és a különbséget elosztottam vele:
k − k*
∆Ri =i *
k

(3.38)

ahol ki a sokszorozási tényező a vizsgált paraméter i-edik értéke esetén, k* pedig a
konzervatívan túlbecsült esetben. Azért választottam ezt a mennyiséget, mert egy reaktor
kinetikája szempontjából a sokszorozási tényező központi szerepet játszik, a teljes reaktort
jellemző globális mennyiség, és, mert az így számított relatív eltérés a lényegesen eltérő
keff-vel rendelkező „A”, „B” és „C” modellek összehasonlíthatóságát is lehetővé teszi.
Először a további számításokhoz szükséges térbeli felbontást vizsgáltam. Itt 172
energiacsoportban n = 32 felosztású Sn számítást hajtottam végre, a szórási magfüggvény
sorfejtését pedig a harmadik rendig vettem figyelembe. Az eredmények a 3.9. ábrán
láthatóak. A grafikonon a hálóelemek száma minden modell esetében a reaktor
grafitmoderátoros magjának számításban figyelembe vett felében felvett hálóelemek
számára utal, és nem tartalmazza az esetleges keverőtérben vett hálóelemek számát.
Utóbbiban mindig a zónában felvett hálóelemek számának 50%-át használtam. Látható,
hogy az aktív zónában legalább 60 hálóelemet alkalmazva mindhárom modellben
legfeljebb 5 pcm torzulást kell tolerálni. Ezért úgy döntöttem, hogy a továbbiakban ezt a
hálósűrűséget használom. Látható továbbá, hogy a „B” modellben 20 hálóelemet
alkalmazva 24 pcm torzulást kapunk. Ez azt vetíti előre, hogy a későbbi háromdimenziós
modellben ekkora axiális hálófinomság még megengedhető. A 3D diffúziós modell
hálófüggetlenségének vizsgálatát a 3.3.1.5. szakaszban ismertetem.
Érdekes még megfigyelni, hogy a legerősebben az „A” modell eredményei függenek a
hálósűrűségtől, míg a „C” modell eredményei a legkevésbé. Ez nyilvánvalóan azért van,
mert az „A”, azaz csupasz modellben a legnagyobb a neutronfluxus gradiense, hiszen a
„B” modellben a keverőterek egyfajta „fordított reflektorként” csökkentik a térbeli
gradienst, míg a „C” modellben, tekintettel arra, hogy mindkét oldalán reflektált
peremfeltételt alkalmaztam, a fluxusgradienst nem a kifolyás okozza, hanem a két
régióban elhelyezett eltérő hatáskeresztmeszetű anyagok jelenléte.
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Ezután, rögzítve a térbeli hálósűrűséget, megvizsgáltam, hogy milyen hatása van a
diszkrét ordinátás kvadratúra finomságának a számítás pontosságára. Három esetet néztem
meg: n = 32, n = 8, illetve a diffúziós közelítést. Az eredmények a 3.10. ábrán láthatóak,
ahol a diffúziós számítást D betűvel jelöltem, és az n = 2 helyen ábrázoltam. Diffúziós
közelítést alkalmazva legfeljebb 140 pcm eltérést okozhatok, a „B” modellben pedig,
amely a későbbi 3D reaktormodell előképe, kevesebb, mint 70 pcm-et. Ez azért fontos,
mert a csatolt modell diffúziós számításokon alapul, és ezt a hibát pusztán a
diffúzióelmélet alkalmazása miatt ott is fel kell majd vállalni. Az is megállapítható, hogy
az n = 8 kvadratúrának kevesebb, mint 1 pcm hatása van a számításra, a
hatáskeresztmetszet- és egyéb modelladatok vizsgálatára tehát továbiakban is azt (n = 8
kvadratúrát) alkalmazhatok.

3.9. ábra. A sokszorozási tényező
megváltozása a hálósűrűség ritkí-tásával

3.10. ábra. A diszkrét ordinátás
kvadratúra finomságának hatása a
sokszorozási tényezőre

3.11. ábra. A szórási magfüggvény
kifejtési rendjének hatása a sokszorozási
tényezőre

3.12. ábra. Az energiacsoportok
számának hatása a sokszorozási
tényezőre

Harmadjára megnéztem a szórási magfüggvény kifejtési rendjének hatását. A kapott
eltéréseket a 3.11. ábrán ábrázoltam. Látható, hogy az elsőnél magasabb rendű tagok
sokszorozási tényezőhöz való hozzájárulása elhanyagolható. A diffúziós számításban ez
tehát nem jelenthet problémát, hiszen a diffúzióelmélet a transzport-hatáskeresztmetszet
megfelelő közelítésével a szórási magfügvény sorfejtésének elsőrendű tagját még képes
(úgy-ahogy) figyelembevenni.
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Végül az így meghatározott paraméterekkel ellátott ellenőrzőmodellekkel
megvizsgálhattam a csoportszerkezet hatását a sokszorozási tényezőre. A felhasznált
hatáskeresztmetszet-készleteket előállítottam 1, 2, 4, 8, 16, 32, és a már ismert 172
csoportos szerkezetben. A 172 csoportos készletek összeejtésének megtervezésekor a
makrocsoportokat úgy választottam ki, hogy letargiában nagyjából egyenletesen
helyezkedjenek el, de némi előnyben azért részesítsem a termikus és epitermikus
tartományokat a gyors régió rovására, amint az a 3.1. táblázatban is látható.
Az eredményeket a 3.12. ábra mutatja. Látható, hogy nyolcnál kevesebb csoport
alkalmazása esetén az eltérések rohamos növekedésnek indulnak. Megfigyelhető, hogy
amíg az „A”, azaz csupaszreaktor modellben az eltérés a csoportszerkezet
egyszerűsítésével egyre nagyobb pozitív értékeket vesz fel, addig a reflektált peremmel
ellátott „C” modellben egyre nagyobb negatív értékeket kapunk. Ez annak tulajdonítható,
hogy a csupasz reaktorban – mivel a gyors tartományban a neutronok szabad úthossza
viszonylag nagy, míg a termikusban a reaktor méretéhez képest elhanyagolható – a hibát a
gyors neutronok kifolyásának alábecslése okozza, azaz a problémát a gyors csoportok
elégtelen száma jelenti. Ezzel szemben a „C” modellben az aktív zónából a keverőtérbe
áthatoló termikus neutronok által okozott hasadási sebességet alábecsüljük, tehát a
nehézséget az epitermikus és termikuscsoportok elégtelen száma jelenti. Ezért voltam
kénytelen a teljes letargiatartományt a fentebb már említett módon viszonylag
egyenletesen felosztani. Látható továbbá, hogy nyolc csoportos számításban legfeljebb
mintegy 100 pcm hibát viszek be a modellbe. Mindezek alapján döntöttem úgy, hogy a
végleges modellben a 3.1. táblázatban látható nyolc csoportos energiafelosztást fogom
alkalmazni.
3.3.1.3. A szabályozórudak albedószámítása
A 3.2. táblázatban bemutatott szabályozórúd-albedók közül a nagyenergiájú csoportokhoz
tartozóak nagyobbak egynél. Ez annak tulajdonítható, hogy a 3.3.1.1. szakaszban
bemutatott módon a szabályozórúd modellje valamennyi sóolvadékot tartalmazott. Mivel
az MSRE primer körében alkalmazott sóolvadék meglehetősen jó moderátor, indokoltnak
tűnik, hogy a gyors neutronoknak a lassulása jóval több neutront vonjon el, mint amennyit
a sóolvadékban a gyors neutronok által kiváltott hasadások és (n,n’) reakciók
megtermelnek. Ez egynél jóval kisebb albedókat indokolna, és a modell hibás működését
veti fel. Valójában azonban a gyors neuronok által a rúd környezetében indukált reakciók
számát nagyságrendekkel meghaladja a rudat körülvevő erősen termalizált reaktorrácsból
érkező termikus neutronok által kiváltott hasadások száma, és az egynél nagyobb gyors
albedókért az így keletkező hasadási neutronoknak a szabályozórúdból való távozása a
felelős.
Ennek alátásmasztására a 3.13. ábrán felrajzoltam az albedók meghatározásához elvégzett
XSDRN számításban kapott gyors és termikus fluxusokat a szabályozórúd szerkezetében
és annak szűkebb környezetében. Látható, hogy a termikus fluxus az elvárásoknak
megfelelően viselkedik, azaz a rudak körüli hasadóanyag-gyűrűben gyorsan csökken, az
abszorbensanyagban pedig gyakorlatilag eltűnik. A gyors fluxusnak ezzel szemben csúcsa
van a rúd üzemanyag-övében, tehát a fluxus gradiense a rúdmodell határán befelé mutat.
Bár egy szabályozórúd környezetében – és általában az ehhez hasonlóan erősen heterogén
és abszorbeáló régiókban – a Fick-törvény nem érvényes, a gradiens irányából
következtethetünk a neutronáram irányára. Ezek szerint a gyors neutronok árama a rúdból
kifelé mutat, tehát a ki és bejövő parciális áramok arányaként definiált albedó egynél
nagyobb értéket vesz fel, ahogyan az a 3.2. táblázatban is látható.
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3.14. ábra A gyors és a termikus fluxus a
teljes reaktorban, a rúdparaméterek
számítására szolgáló modellben

Mivel ebben az esetben a problémát a rúdmodell hasadóanyag-tartalmának következtében
a termikusokból a gyors csoportokba vezető kapcsolat jelenti, a modell finomítására két út
kínálkozik. Az egyik a rudat övező sóolvadékgyűrűnek a rúdmodellből való eltávolítása,
azaz az albedó-peremfeltételnek az acélcső külső falára történő áthelyezése. Ez azért nem
előnyös, mert – túl azon, hogy a diffúziós modell hálózását és a hőtechnikai csatolás
megvalósítását technikailag megnehezíti – a sóolvadék-övnek a diffúziós
reaktormodellben való figyelembevétele az erőteljes fluxus- és anyagi inhomogenitás
miatt (lásd a 3.13. ábrán) nehezen megalapozható. A másik kínálkozó eljárás a
szabályozórúdnak az általánosított, mátrixalbedókkal való jellemzése. Ekkor a g és g’
csoportokat összekapcsoló „csoportközi” albedót a
ag , g ′ =

J g+′
J g−

(3.39)

hányadossal definiálhatjuk. Ez a megközelítés kompromisszumok nélkül leírja az ilyen
típusú rudakat, de újabb problémákat vet fel. Ez ugyanis felszórást, méghozzá igen nagy
energiájú csoportba való felszórást jelent a diffúzióegyenletben, ami jelentősen
megnehezíti az egyenlet megoldása során a belső iteráció konvergenciáját. Ezen túl a
sztatikus sajátértékegyenletben ezek a hasadási neutronok elkerülik a sokszorozási
tényezőben való figyelembevételt, egyfajta „söntágra” kerülnek. Ráadásul az
albedóértékek meghatározása is igen körülményessé válik, mert nem lehet azt a 3.3.1.1.
szakaszban leírt módon, egyetlen sztatikus transzportszámítás szögfüggő fluxusából
meghatározni, hanem 8 energiacsoport esetén 64 + 1 darab preparált külső forrásos
számítást kell végezni.
Az MSRE szabályozórúdjai alapvetően termikus abszorbensek voltak. A 3.14. ábrára
felrajzoltam a 3.13 ábrán látható fluxusgörbéket, de ezúttal az egész reaktorra ábrázoltam
őket. Itt látható, hogy a fluxus alakjának fentebb elemzett változása meglehetősen csekély
a teljes reaktort tekintve. Mindezek miatt úgy döntöttem, hogy a szabályozórudak
csoportközi kapcsolatot jelentő hatását elhanyagolom, és a korábban ismertetett albedókat
használom, mégpedig csak a termikus csoportokra.
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3.3.1.4. A későneutron-adatok
A (3.1) - (3.3) egyenletben szereplő későneutron-adatok, elsősorban a későneutronhányadok szerepe további tisztázásra szorul. A többcsoportos diffúzióegyenlet
levezetéséből következik, hogy ezek a későneutron-hányadok az üzemanyagban található
hasadó izotóp fizikai hányadai, illetve több hasadóképes izotóp esetén azoknak az egyes
izotópok hasadási reakciógyakoriságával súlyozott átlagai. A késő neutronok keletkezését
leíró spektrumok hasonlóképpen kezelhetőek.
Ez a megközelítés azonban nem alkalmazható akkor, ha a számításban használt
energiacsoportok száma viszonylag kicsi. Nyilvánvaló, hogy kétcsoportos számítás esetén
a későneutron-spektrumok egy (1,0) vektorrá fognak redukálódni, azaz a számítás minden
hasadási neutront azonosan fog kezelni, tekintet nélkül a késő neutronok lassulási
előnyére, és eltérő kiszökési képességére. A kettőnél bővebb kevéscsoportos számítások
(négy-nyolc csoportban) hasonlóan viselkednek.
Irodalomkutatásaim szerint a közismert szakirodalom nem foglalkozik ezzel a
problémával, még az igen alapos [Ron86] és a kifejezetten dinamikai számításokra
koncentráló [Ott85] sem említi meg. Az egyetlen hasonló témafelvetés [Sza00] elemzése
az effektív későneutron-hányadok számításának módszereiről, ez – a probléma fent
tárgyalt részleteinek megfelelően – azt tanácsolja, hogy használjunk sok, legalább
többtucat csoportot.
Mivel sokcsoport számítást végezni egy tér- és időfüggő csatolt modellben erőforrásproblémák miatt kétes vállalkozás, úgy döntöttem, hogy a fizikai későneutron-hányadok
helyett az álló üzemanyagú reaktor effektív értékeit fogom használni, a késő és prompt
hasadási spektrumokat pedig egyaránt a közös átlagspektrummal helyettesítem. Az
effektív értékeket a MOST projekt munkája során határozták meg és a 2.2. és a
2.3. táblázatban láthatóak.
3.3.1.5. Hálózás
A 3.5. ábrán látható reaktorfizikai modell hálózásának minőségét a háló fokozatos
sűrítésével vizsgáltam. Mivel ennek a modellnek a hálózása a sokszögletes szerkezet miatt
csak körülményesen alakítható, helyette egy azonos magasságú és tömegű, (R,Z)
hengergeometriában elkészített kétdimenziós helyettesítőmodellt használtam. Az
eredményeket a 3.3. táblázat mutatja. Ezek alapján elmondható, hogy a hálózás axiális
irányban mintegy 10 pcm torzulást okoz, radiálisan pedig kevesebb mint 470 pcm-et. Ezek
az értékek jól egybevágnak az 3.3.1.2. szakaszban ismertetett előzetes vizsgálatoknál
kapott adatokkal.
Ezután megvizsgáltam, hogy a hálózás sűrítése milyen hatást gyakorol a visszacsatolási
tényezőkre. A 3.4. táblázatban a legritkább és a legsűrűbb hálókra kiszámított, együttes
grafit- és sóolvadék-hőmérsékletekre vonatkozó visszacsatolási állandókat tüntettem fel.
Látható, hogy az alkalmazott hálózásnak a visszacsatolásokra gyakorolt hatása
elhanyagolható.
A csatolt kód időigénye még megengedte volna a 3.3. táblázat második vagy harmadik
sorában szereplő sűrűbb háló alkalmazását, azonban a visszacsatolásokra való, már így is
csekély befolyás miatt a ritkább hálózás mellett döntöttem, vállalva a sokszorozási
tényezők nagyságrendileg 500 pcm-es torzulását. Meg kell említeni, hogy mind számítási
idő, mind pontosság szempontjából szerencsésebb lett volna egy nodális kód alkalmazása.
Munkám során azonban nekem ilyen nem állt rendelkezésemre, egy saját kód kifejlesztése
pedig túlmutatott volna jelen doktori munka keretein.
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3.3. táblázat. A reaktorfizikai modell hálózásának hatása a sokszorozási tényezőre
Hálószerkezet
(radiális, axiális elemek száma)

Δk

34, 30
68, 30
136, 30
272, 30
544, 30
544, 60

0,00468
0,00130
0,00015
0,00001
0,00000
0,00009

3.4. táblázat. A reaktorfizikai modell hálózásának hatása a hőmérsékleti visszacsatolási
tényezőkre
Hálószerkezet
(radiális, axiális elemek száma)

Sóolvadék- és
üzemanyag-hőmérséklet [K]

Δk/ΔT

34, 30
544, 30

900 – 1000
900 – 1000

0,0001753
0,0001782

3.3.2. Hőtechnikai modell
3.3.2.1. Felépítés
Az MSRE modelljét a THERM programban a 3.2.2. szakaszban bemutatott elemek
segítségével építettem fel. A modellben a korábbiaknak megfelelően függőlegesen három
fő rész különíthető el: a csatornás szerkezetű aktív zóna és az alatta és felette elhelyezkedő
keverőterek. Az aktív zóna modelljéből vett vízszintes keresztmetszet kis részlete a
3.15. ábrán látható.
Ezt a THERM „csatorna” és „moderátor”, valamint „peremfeltétel” és „számításból
kizárt” (lásd a 3.2.2. szakaszban) celláival írtam le. Mivel az MSRE csatornái
félhengerekkkel lezárt téglatest alakúak, a modellben ezeket téglatestekkel közelítettem. A
téglatestek méreteit úgy választottam meg, hogy a csatornák keresztmetszete és felülete
egyaránt változatlan maradjon. Így egy csatorna 1,1679 cm és 2,4615 cm
oldalhosszúságúnak adódott.
Az MSRE elemi cellái egyenként négy félcsatornát tartalmaznak, ezért a THERM-ben
való leírásukhoz a THERM-cellák határait nem lehetett az elemi cellák határaira tenni,
hanem olyan módon kellett megválasztani, hogy az üzemanyag-csatornákat függőlegesen
ne metssze el cellahatár. Az általam alkalmazott megoldást a 3.15. ábra mutatja. Minden
üzemanyag-csatornát egy különálló THERM üzemanyagcsatorna-cellával modelleztem.
Az x és az y tengelyek irányában elnyúló csatornákat ugyanolyan, de derékszöggel
elforgatott cellákkal vettem figyelembe úgy, hogy az x irányú cellák rövidebb oldalát adó
cellahatárok egy síkba essenek az y irányú cellák hosszabb oldalát határoló síkokkal, és
megfordítva. Ehhez az üzemanyagcsatorna-cellákhoz a csatornák hosszabb oldala mentén
hozzá kellett vennem némi moderátort is, ez azonban nem jelent modellezési
kompromisszumot hiszen, a csatornacellák között is lehetséges hőátadás.
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A csatornacellák között elhelyezkedő, a csatornacellák rövidebb, illetve hosszabb
oldalaival megegyező élhosszúságú négyzetes pozíciókba moderátorcellákat helyeztem,
ezzel teljessé kiegészítve az aktív zónát alkotó grafittömböt.

3.15. ábra. Az MSRE hőtechnikai modelljének vízszintes metszete (részlet)
A keverőtereket a THERM-ben üzemanyagblokk-cellák (3.2.2. szakasz) sorozatával
modelleztem, olyan módon, hogy az aktív zóna minden csatornája alul és felül
üzemanyagblokkokban folytatódik. Az üzemanyagblokkok közötti teret, amelyek az aktív
zóna moderátorcellái alatt és felett helyezkednek el, kizártam a számításból. Az így kizárt
térfogatot azonban a szomszédos üzemanyagblokk-cellák effektív keresztmetszetének
megfelelő beállításával kompenzáltam, ezzel ténylegesen figyelembe véve a keverőterek
teljes térfogatát.
A THERM természetéből adódó ilyen modellezéssel a sóolvadék áramlása a reaktor
tengelyével párhuzamosnak adódott, bár a keverőterek áramlási képe tudottan igen
bonyolult lehet ([Yam03]). A 4.1. alfejezetben ismertetem azt a vizsgálatomat, amit azért
végeztem, hogy hozzávetőlegesen megbecsüljem az áramlási kép mesterséges
megváltoztatásának a reaktor viselkedésére gyakorolt hatását. A legmegfelelőbb megoldás
természetesen a keverőterek CFD (Computational Fluid Dynamics, Áramlástani
Numerikus Szimuláció) modelljének a csatolt modellembe történő beépítése lenne, ez
azonban túlmutat jelenlegi munkám keretein, és a megvalósítására fordított erőfeszítések
igazolhatósága – mivel csatornás reaktorokban szerepük másodlagos – megkérdőjelezett
[Mos04].
3.3.2.2. Anyagi jellemzők
A modellben az MSRE-ben használt üzemanyag-sóolvadék hőtani adatait a MOST projekt
eredményei alapján a 3.5. táblázatban látható értékekkel vettem figyelembe. A primer köri
hőcserélő pontmodelljéhez szükséges paramétereket az MSRE üzemeltetése során mért
alapadatokból (teljesítmény, ki- és belépő hőmérsékletek, stb.) számítottam ki. A
hőcserélő teljes hőátviteli együtthatója 80,1 W K-1-nek adódott, a szekunder oldal
hőmérsékletét pedig 824 K-nek vettem.
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3.5. táblázat. A hőtechnikai modellben felhasznált anyagi jellemzők
Sóolvadék
Fajhő
Hővezetési tényező
Viszkozitás
Sűrűség
Hőtágulási együttható (Wil05])

1982,50
1,44
7,73·10-3
2263,00
0,57

Grafit
1750,0
30,0
1850,0
0,0

Mértékegység
J(kgK)-1
W(mK)-1
kg(ms)-1
kg m-3
mg cm-3 K-1

3.3.2.3. Hálózás
A hőtechnikai modell hálózásának vizsgálatát a teljes, csatolt rendszer felhasználásával
végeztem el. Először egy stacioner számítást végeztem a reaktor üzemi állapotára (a
részleteket később, a 3.4.3. szakaszban ismertetem), amivel meghatároztam a reaktorban
kialakuló hőmérséklet és fluxus alakját, valamint a kritikus állapothoz tartozó
teljesítményt, a 3.2.3. szakaszban elmondottaknak megfelelően. Ezután a csatolt
számításban használt hőtechnikai modellből négy különböző hálózással ellátott változatot
készítettem. A reaktorfizikai részből kapott teljesítménysűrűség-eloszlást forrásként
használva meghatároztam ezekkel a modellekkel a hőmérsékletmezőket. A kapott
hőmérsékletmezőkkel új csoportállandókat interpoláltam, majd ezekre ismét megoldottam
a diffúzióegyenletet. A háló minőségének jellemzéséhez egyrészt az így megkapott
effektív sokszorozási tényezőket használtam, másrészt a hőmérsékletmezőkből vett
metszeteket hasonlítottam össze.
A vizsgált négy eset és a velük kapott sokszorozási tényezők a 3.6. táblázatban láthatóak.
Az első esetben (HNVN) megtartottam az eredeti hálózást, ahol vízszintesen két
üzemanyag-csatorna között 14 x 14, függőlegesen pedig harminc felosztást vettem. A
másodikban (HFVN) a modell axiális felosztását megőriztem, de a vízszintes hálózásban
csatornánként 7 x 7 hálóelemet alkalmaztam a 14 helyett. A harmadik modellben (HNVM)
a vízszintes felosztás megőrzése mellett a 30 axiális réteg helyett 48-at helyeztem el, végül
pedig a negyedikben (HFVD) a vízszintes felosztást a második modellben alkalmazott
módon csökkentettem, a függőleges felosztást pedig az eredeti 30 helyett 60-nak vettem.
A második modell célja a radiális hálózás hatásának vizsgálata, a harmadik és a negyedik
pedig az axiális finomság hatását vizsgálja. Az alkalmazott hálósűrűségek kissé szokatlan
szerkezetét az indokolja, hogy a rendelkezésre álló memória korlátai miatt mindkét
vízszintes irányban, illetve axiális irányban is duplájára sűríteni a hálót nem lehetett.
A 3.16. ábrán az üzemanyag hőmérsékletét ábrázoltattam az axiális (z) koordináta mentén
az egyik reprezentatív hűtőcsatornában. Az ábrán a második és a negyedik számítás
eredménye látható, azaz a két modell horizontális felosztása azonos volt. A 3.17. ábrán a
reaktor középsíkján átmenő vízszintes egyenes mentén ábrázoltam a HNVN és a HFVN
számítások eredményét. Az 3.6. táblázatban látható, hogy a vízszintes hálózás legfeljebb
néhány pcm, az axiális felosztás pedig mintegy 10 pcm hatást gyakorol a reaktivitásra. Ezt
minden szempontból kielégítőnek tekintettem, ezért úgy döntöttem, hogy a végleges
modellben 14 x 14 horizontális és 30 axiális osztást fogok alkalmazni.
3.6. táblázat. A hőtechnikai modell hálózásnak vizsgálata
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Eset

Hálószerkezet
(horizontális elemek száma csatornánként,
axiális elemek száma)

HNVN
HFVN
HNVM
HFVD

14 x 14, 30
7 x 7, 30
14 x 14, 48
7 x 7, 60

3.16. ábra. Az üzemanyag hőmérséklete
különféle axiális hálófinomságok
esetében, egy jellegzetes csatornában, a
reaktor axiális tengelyével párhuzamosan
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Δk

0,000000
0,000047
0,000121
0,000095

3.17. ábra. A moderátor és az üzemanyag
hőmérséklete a reaktor középsíkjában
egy vízszintes vonal mentén, különféle
hálófinomságok esetében

3.4. Számítási eredmények
Ebben az alfejezetben az MSRE működésével kapcsolatos számítási eredményeimet
mutatom be. Az elvégzett munkát két téma köré csoportosítottam: egyrészt az MSRE-n
végrehajtott kísérletek számításos szimulációjával ellenőriztem az előző fejezetben
ismertetett számítási rendszert, másrészt a elemzéseket végeztem néhány, a sóolvadékos
reakorok szempontjából kiemelten fontos dinamikai problémára.
A fejezet hátralevő részében ismertetendő számítási eredmények jelentős része térfüggő
reaktorfizikai és hőtechnikai mennyiségek bemutatását igényli. Ezek könnyebb
értelmezéséhez a 3.18. ábrán felvázoltam az alkalmazott koordinátarendszereket. A bal
oldali a hőtechnikai modell, a jobb oldali pedig a reaktorfizikai modell elhelyezkedését
mutatja azok saját koordinátarendszerében. A számítási modell a csatolást természetesen a
két vonatkoztatási rendszer megfelelő áttranszformálása segítségével valósította meg.
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3.18. ábra. A reaktor elhelyezkedése a modellek koordinátarendszereiben. Az ábra az
elkövetkezendő hőmérsékletet, neutronfluxust és későneutronanyamag-koncentrációkat
bemutató grafikonokon alkalmazott koordinátarendszerek felvételét illusztrálja. Az
ábrázolt szerkezet jelképes, tehát nem arányosan mutatja be az MSRE-t. Az X és az Y
tengelyek felosztása azonos volt, ezért csak az egyiken mutatom be a méreteket. A
modellekben a Z tengelyek felosztása is megegyezett, ezért azt csak egyszer tüntettem fel.
A megadott alakzat az aktív zónát és a keverőtereket tartalmazza, azonban a leszálló aknát
nem. Az alsó keverőtér alja az X és Y tengelyek által meghatározott síkban volt
3.4.1. Validációs számítások
Az általam kidolgozott csatolt számítási eljárás és kódrendszer helyes működésének
ellenőrzéséhez két, az MSRE-n végzett kísérlet eredményeit reprodukáltam: a
hőmérsékleti visszacsatolási tényezők mérését és a természetes cirkulációs tranziens
lefolyását. Az alábbiakban ezeket ismertetem.
3.4.1.1. Hőmérsékleti visszacsatolási együtthatók
Mivel a reaktordinamikai számításokban a visszacsatolási együtthatók kulcsszerepet
játszanak, és az MSRE dokumentációjából az együtthatókra vonatkozó mért adatok álltak
rendelkezésemre, érdemes volt először ezeket kiszámítani. A 235U és 233U töltettel ellátott
aktív zónára számított és mért értékeket a 3.7. és a 3.8. táblázatban foglaltam össze. Ezek
uniform visszacsatolási együtthatók, azaz a reaktor olyan állapotára vonatkoznak, amikor
a hőmérséklet az üzemanyag illetve a moderátor minden pontjában azonos volt.
3.7. táblázat. Az MSRE uniform hőmérséklet-eloszlásra vett reaktivitás-együtthatói 235U
töltettel
235

U

Számított
Mért
Eltérés

Üzemanyag-hőmérsékleti
reaktivitás-együttható
-9,77 [pcm/K]
-8,46 [pcm/K]
14 %

Moderátor-hőmérsékleti
reaktivitás-együttható
-6,31 [pcm/K]
-4,68 [pcm/K]
26 %
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3.8. táblázat. Az MSRE uniform hőmérséklet-eloszlásra vett reaktivitás-együtthatói 233U
töltettel
233

U

Számított
Mért
Eltérés

Üzemanyag-hőmérsékleti
reaktivitás-együttható
-13,46 [pcm/K]
-9,54 [pcm/K]
29 %

Moderátor-hőmérsékleti
reaktivitás-együttható
-6,89 [pcm/K]
-5,76 [pcm/K]
16 %

3.4.1.2. Természetes cirkulációs tranziens
A természetes cirkulációs tranziens az egyetlen kísérlet, amely az MSRE dinamikai
viselkedését olyan teljesítményen vizsgálta, ahol a visszacsatolásoknak lényeges szerep
jut, és érdemi dokumentáció maradt fenn róla. Ezért a számítási modellem megfelelő
működésének igazolásához ennek a kísérletnek az eredményeit igyekeztem reprodukálni.
A tranziens lefolyását a 2.2.2.5. szakaszban részletesen ismertettem.
Annak érdekében, hogy a bemutatott kódrendszeremmel modellezhessem, el kellett
dönteni, hogy a kísérletből milyen adatokat fogok bemenetnek (gerjesztésnek) használni,
milyen adatokat szeretnék reprodukálni (azaz mi lesz a kimenet), és ezzel együtt azt is,
hogy a reaktor körüli berendezésekből melyiket hogyan fogom modellezni.
Kézenfekvőnek tűnik a gondolat, hogy a tranzienst teljes egészében modellezzem, tehát
bemenetként szolgáljon a légáramot szabályozó szelepek állása, kimenetként pedig
határozzam meg a reaktor teljesítményét, valamint a ki- és belépő hőmérsékleteket a
reaktortartályban és a primerköri hőcserélőben. Ennek a megközelítésnek, azaz a teljes
rendszer termohidraulikai szimulációjának azonban több hátránya van. Egyrészt, a primer
és szekunder kör geometriájáról, a hőcserélőkről, de különösen a léghűtését biztosító
berendezésekről (ventilátor, szelepek, stb.) lényegében nem maradt fenn olyan információ,
ami adekvát modellezésüket lehetővé tenné. Az MSRE dokumentációjából viszont ismert,
hogy a primer köri hőcserélő méretezése máig ismeretlen okokból hibás volt, végső soron
ez okozta, hogy a reaktor az eredetileg tervezett 10 MW maximális teljesítmény helyett
végül csak 7,34 MW-on működhetett. Mindezek erősen kétségessé teszik, hogy a
hőcserélő és a szekunder kör modellezését a validáláshoz szükséges pontossággal meg
lehetne oldani. Másrészt a szekunder kör és a hőcserélők nem részei a számítási
modellemnek, és erre a területre nem is kívántam azt kiterjeszteni. Harmadrészt, a kísérlet
teljes szimulációja azt igényelné, hogy a természetes cirkulációban kialakuló primer köri
üzemanyag-forgalmat a számítási rendszer önállóan meghatározza. Az üzemanyagsebességeket a jelenlegi számítási rendszer input adatként várja, a forgalom (illetve az
üzemanyag-sebesség) számítása már a rendszer kifejlesztésekor sem volt cél. Egy ilyen,
komplett termohidraulikai elemzés messze túlmutat munkám keretein, ha egyáltalán
lehetséges a már említett súlyos aluldokumentáltság mellett. Ezért a primer kör
termohirdaulikájára olyan, egyszerűsített modellt kellett keresem, amely jobban
illeszkedik a fennmaradt adatokhoz és a validálandó kódrendszerhez.
Munkám során a következő, egyszerűsített modellt választottam. A szimulációhoz bemenő
adatként a reaktortartály belépő üzemanyag-hőmérsékletét és tömegáramát használtam fel,
kimenő adatként a reaktor teljesítményét vártam. Kizárólag a reaktortartályban lejátszódó
folyamatok modellezésére szorítkoztam, eltekintve attól, hogy a későneutron-anyamagok
mozgását az egész primer körben számításba vettem. Ez utóbbi a kódrendszerben nyilván
problémamentesen kivitelezhető volt.
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Mivel az aktív zóna üzemanyag-forgalmára így sem primer kísérleti, sem közvetlen
számítási információ nem áll rendelkezésre, egyéb úton kellett azt meghatároznom.
Egyensúlyi helyzetet feltételezve és a (hőszigetelt) reaktortartályfalon keresztül leadott
hőtől eltekintve az energia-megmaradásból következik, hogy az aktívzóna rendelkezésre
álló kilépő és belépő hőmérsékleteinek különbségéből kiszámított hőmérséklet-emelkedés,
valamint a teljesítmény alapján a reaktortartály teljes tömegárama kiszámolható. Azaz:
w=

Q
,
(Tout − Tin ) c

(3.40)

ahol w a tömegáram, Q a hőteljesítmény, Tout − Tin a hőmérséklet-emelkedés, c pedig az
üzemanyag-sóolvadék állandó nyomáson vett fajhője. Ezzel biztosítottam a számításhoz
szükséges üzemanyagforgalom-adatokat. Bár ezzel a megoldással a kilépő hőmérsékletre
támaszkodtam a tömegáram meghatározása során, ez nem jelent problémát, hiszen
magában a számításban a kilépő hőmérsékletet nem használtam fel, csak a bemenő adatok
biztosításához, a számítási rendszer viszont a tömegáramot nem határozza meg.
Természetesen, amennyiben egy komplett termohidraulikai modellt szeretnénk validálni,
erre az eljárásra sem lehetőség, sem szükség nem lenne.
Feltételeztem továbbá, hogy az aktív zónában egyetlen üzemanyag-csatornában sincsen
visszaáramlás (lefelé), továbbá, hogy az egyes csatornák üzemanyag-sebessége arányos az
adott csatorna kilépő és belépő hőmérsékletete közötti különbséggel. Utóbbi feltételezés
csak közelítésnek tekinthető, hiszen az egyensúlyi állapotban a felhajtóerőt semlegesítő
falsúrlódás a sebesség második hatványával arányos. Ebben a modellben, elkerülendő egy
újabb, nemlineáris iteráció megvalósítását, a program matematikai struktúráját
egyszerűsítve, ezt lineáris összefüggéssel modelleztem. Feltételeztem továbbá, hogy
mindezek a teljes tranziens során egyensúlyszerűen fennállnak.
A reaktorfizikai modellt tehát változatlanul megtartottam, a hőtechnikai számításban
viszont a primer kört felnyitottam, és a reaktortartály belépő hőmérsékletét és
tömegáramát bemenő adatként adtam meg. Ezeket az adatokat a 2.10. ábráról szereztem
meg. Annak reprezentatív pontjai között a számításban alkalmazott lépéseknek megfelelő
időpontokra lineárisan interpoláltam. Ezeket az adatsorokat a 3.19. ábra mutatja. Az így
kapott teljesítmény, valamint ki- és belépő hőmérsékletekből minden szükséges
időpontban kiszámítottam a tömegáramot a (3.40) összefüggéssel. Így álltak elő a
számítási rendszer bemenő adatai, a belépő hőmérséklet és a tömegáram. Ezek a
3.20. ábrán láthatóak.
Mivel a kódrendszert eredetileg csak kényszerített áramlások szimulációjára készítettem
fel, a hőtechnikai programot ki kellett bővíteni az üzemanyag-csatorna és a grafit
moderátor között természetes cirkulációs esetben használható hőátadási tényező
számításával. Ehhez egy kapcsolódó CFD elemzés [Fül06] eredményét használtam fel.
A v0 = 3,9 kg/s tömegáram esetén a szerző által kapott hőátadási tényezőket az 3.21. ábra
mutatja a csatorna mentén mért pozíció függvényében. A tetszőleges tömegáram esetén
alkalmazandó hőátadási tényezőket a Martinelli-Boelter-összefüggés alapján a
következőképpen kaptam meg:
1

 Re  3
h ( z ) = h0 ( z ) 
 ,
 Re0 

(3.41)
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ahol h0 ( z ) a v0 sebességre vett hőátadási tényező, Re a vizsgált csatorna sebességéből
számolt, Re0 pedig a v0 sebességhez tartózó Reynolds-szám.
A 2.10. ábrán látható, hogy a kezdeti időpontban (t ≈ 0 min) a rendszer nincsen
egyensúlyban. Ezért úgy döntöttem, hogy a számításhoz szükséges kezdeti feltétel
problémamentes biztosítása érdekében a szimulációt t ≈ 20 min-től indítom. Ebben az
időpontban a rendszer lényegében állandósult állapotban van, így a kezdeti feltétel egy
egyszerű stacioner számítással előállítható volt.

3.19. ábra. A természetes cirkulációs
3.20. ábra. A természetes cirkulációs
tranziens kísérleti adatai a 2.10. ábra
tranziens szimulációjának bemenő adatai
alapján. A kiemelt pontok az interpoláció
alapjául szolgáló adatokat jelölik
A természetes cirkulációs tranziens szimulációját végrehajtva a 3.20. ábrán látható
bemeneti adatokra (azaz a reaktortartály teljes térfogatáramára és belépő hőmérsékletére) a
3.22. ábrán látható teljesítmény-idő összefüggést kaptam. Látható, hogy a számított
teljesítmény igen jól illeszkedik a mérési adatokra, a legnagyobb eltérés is 8% alatt marad.
Érdemes kihangsúlyozni, hogy a feltüntetett adatsor az első számítás eredménye, és ez a
számítás semmilyen adjusztálást, hangoló tényezőt nem tartalmazott, tehát az eredmény
nincs „illesztetve” különféle paraméterek bevezetésével a mért adatokra.

3.21. ábra. A hőátadási tényező függése az
axiális pozíciótól a tranziens végén
kialakuló átlagos üzemanyag-sebesség (v0)
esetén [Fül06]

3.22. ábra A természetes cirkulációs
tranziens szimulációjának eredménye (az
ORNL mérési adataival)

Megfigyelhető, hogy a számolt teljesítmény kissé sarkosan, „törötten” követi a mért
adatokat. Ez feltűnő például t ≈ 120 min, t ≈ 180 min és t ≈ 240 min körül. Ez annak
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tulajdonítható, hogy a bemenetként szolgáló adatok viszonylag kevés ponton lettek az
eredeti grafikonról levéve, és közöttük lineáris interpolációval határoztam meg a
szükséges értékeket. Összehasonlítva ezeket az eredményeket a 3.8. táblázat adataival,
megállapítható, hogy a tranziens szimulációjában a teljesítmény pontosabban követi a mért
adatokat, mint amilyen pontosan a stacioner számítások a reaktivitás-tényezőket képesek
reprodukálni. A látszólagos ellentmondás feloldása abban rejlik, hogy a tranziens során az
üzemanyag átlaghőmérséklete csökken, míg a grafit moderátoré nő, ezért a visszacsatolási
tényezőkben fellépő azonos irányú tévedés a tranziens során egymás hatását részben
semlegesíti.
A bemutatott számítások alapján elmondható, hogy az elkészített számítási séma
megfelelően visszaadja a rendelkezésre álló mérési adatokat. A fejezet további részében –
számítási rendszerem alkalmazásaként – néhány, csak sóolvadékos reaktorokban
előforduló jelenség vizsgálatának eredményeit mutatom be.
3.4.2. Szivattyúindításos tranziens
A szivattyúindításos tranziens a sóolvadékos reaktorok legérdekesebb reaktorfizikai
eseménye, mert ilyenkor a későneutron-anyamagok vándorlásának hatása önmagában
mutatkozik meg. Az általam kidolgozott szimulációs rendszer képességeinek
demonstrálása végett számítást végeztem a legegyszerűbb, az üzemanyag-keveredés és
szabályozórúd-mozgás nélküli szivattyúindításra.
A tranzienst nullához közeli teljesítményen, azaz visszacsatolások nélkül hajtottam végre.
Kezdetben az üzemanyag állt, és a reaktor teljesítménye 1 W volt. A tranziens indulásakor
(0 s) a primer köri szivattyút elindítottam, azaz az üzemanyag sebességét az
t
− 

τ
(3.42)
u=
( t ) u0  1 − e 


exponenciálissal a névlegesre emeltem, ahol τ a primerköri áramlás hidraulikáját és
tehetetlenségét jellemző karakterisztikus idő. Feltételeztem, hogy az aktív zónában az
áramlás sebessége minden csatornában azonos.
A 3.23. ábrán látható a reaktor teljesítménye és a primerkör tömegárama az idő
függvényében. A 3.24. ábrán a leghosszabb felezési idejű későneutronanyamag-csoport
koncentrációját rajzoltam fel a reaktor függőleges metszetében, a középsíkhoz közel.

3.23. ábra. A reaktor teljesítménye és tömegárama a szivattyúindításos tranziens során
Látható, hogy a reaktor teljesítménye először majdnem nullává válik, azután oszcillációk
jelennek meg mintegy huszonöt másodperces periódusidővel. Feltűnő továbbá, hogy a
teljesítménybeli ingadozások teljes összhangban vannak a későneutronanyamag-
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koncentrációnak az aktív zónában történő változásával. Amikor ~14 s után gyakorlatilag
minden későneutron-anyamag elhagyja a reaktort, a neutronfluxus eltűnik. Később,
ahogyan az anyamagok megmaradó része újra belép a reaktora, a későneutronok „kvázi”
forrása egy rövid időre újra megemeli a reaktor teljesítményét. A reaktor működésében
fellépő ilyen oszcillációkat, azok okát és hatásait fontosságuk miatt a 4. alfejezetben
elemzem részletesen.

3.24. ábra. A leghosszabb felezési idejű későneutronanyamag-csoport koncentrációja a
reaktor függőleges középsíkja mentén a szivattyúindításos tranziens során. A
koordinátarendszer origója függőlegesen a reaktor alsó keverőterének alsó síkjába,
vízszintesen pedig a henger alakú reaktor tengelyébe van elhelyezve. A koncentráció
önkényes egységekben van megadva
3.4.3. Állandósult üzemi állapot
A szabályozórudak megfelelő beállításával a reaktort olyan állapotba hoztam, hogy egy
csatolt számítás során 8,35 MW teljesítményen legyen kritikus. A 3.25. ábrán a termikus
fluxust rajzoltattam fel a reaktor függőleges és vízszintes középsíkjában. Az ábrán jól
látható a szabályozórudak helye. Ezekben a pozíciókban a termikus fluxus nulla, hiszen
ezek belső albedó-peremfeltétellel ki lettek zárva a számításból.
Látható, hogy egy hagyományos energetikai reaktorral összehasonlítva az MSRE termikus
fluxusa, és ezzel a teljesítménysűrűsége térben igen kiegyensúlyozatlan, elsősorban a
reflektor hiánya, a szabályozórudak közelsége és a keverőterek elhelyezkedése miatt. Ez
azonban a sóoladékos reaktorokban nem jelent a szilárd üzemanyagú reaktorokban
megszokotthoz hasonló üzemeltetési hátrányt, hiszen az üzemanyag kiégettsége a
sóolvadék függőleges irányú mozgása és a primer körben történő keveredése miatt teljesen
homogén, és mivel a teljesítmény túlnyomó része eleve a hűtőközegben szabadul fel, a
forró csatorna hőmérsékletére forráskrízis vagy üzemanyagsérülés miatt adódó korlát igen
magas. A legfontosabb megkötést a szerkezeti anyagok, elsősoran a tartály acéljának
hőmérséklettűrése jelenti. A 3.26. és a 3.27. ábrán az aktív zóna függőleges és vízszintes
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hőmérsékletmezője látható. A jobb megfigyelhetőség kedvéért az ábrák két oldala külön
mutatja be az üzemanyag és a grafit hőmérsékletmezőit.

3.25. ábra. A reaktor termikus fluxusa üzemi állapotban, önkényes egységekben. A
teljesítmény 8,35 MW, a részábrák a termikus fluxus metszetét mutatják a függőleges és
egy vízszintes középsík mentén. A koordinátarendszer origója függőlegesen a reaktor alsó
keverőterének alsó síkjába, vízszintesen pedig a henger alakú reaktor tengelyébe van
elhelyezve

3.26. ábra. A reaktor hőmérsékletmezőjének függőleges metszete a reaktor középsíkja
mentén, a reaktor üzemi állapotában. A teljesítmény 8,35 MW volt, a koordinátarendszer
origója függőlegesen a reaktor alsó keverőterének alsó síkjába, vízszintesen pedig a
henger alakú reaktor palástjába van elhelyezve
Végül a 3.28. és a 3.29. ábrán a reaktor hőmérsékletmezőjének két részlete látható.
Mindkét ábra néhány csatorna és az azokat összekötő grafitmoderátor hőmérsékleteloszlását mutatja vízszintes metszetben. A 3.28. ábrán egy, az aktív zóna alsó részéhez,
azaz a csatornák belépő nyílásához közeli metszet, míg a 3.29. ábrán az aktív zóna felső
síkjához, vagyis a csatornák kilépő nyílásához közeli metszet grafikonja látható.
Megállapítható, hogy a csatornáknak a falhőmérséklettől való eltérése összemérhető a
grafithasábon belül kialakuló hőmérséklet-különbségekkel, aminek jelentőségére már a
[Kre05] dolgozat is felhívta a figyelmet. Ez a tény indokolja a moderátor
hőmérsékletmezőjének nagy felbontással való számítását. Látható továbbá, hogy a grafiton
belüli és a grafit, valamint a csatorna közötti hőellenállás aránya igen eltérő, ami annak
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tulajdonítható, hogy a csatornákban a termohidraulikai belépő szakasz meglehetősen
hosszú.

3.27. ábra. A reaktor hőmérsékletmezőjének vízszintes metszete a reaktor középsíkja
mentén, a reaktor üzemi állapotában. A teljesítmény 8,35 MW volt, a koordinátarendszer
origója vízszintesen a henger alakú reaktort befoglaló téglatest élében van elhelyezve

3.28. ábra. A reaktor hőmérsékletmezőjének 3.29. ábra. A reaktor hőmérsékletmezőjének
részlete vízszintes metszetben, ezúttal az
részlete vízszintes metszetben, kevéssel a
aktív zóna tetején, kevéssel a csatornák
csatornák belépő nyílásainak magassága
kilépő nyílásainak magassága alatt. A
felett. A koordintárarendszer origója
koordintárarendszer origója vízszintesen a
vízszintesen a 3.27. ábráéval azonos
3.27. ábráéval azonos helyzetben van
helyzetben van
3.4.4. Csatorna-elzáródásos üzemzavar
A számítási modell képességeinek bemutatásához egy valódi háromdimenziós tranziens,
egy csatornaelzáródási üzemzavar szimulációját választottam. A reaktor kezdetben az
előző szakaszban ismertetett stacioner állapotban volt. A feltételezett kiindulási üzemzavar
a következő: egy véletlenül (például egy korábbi karbantartás során) a reaktorba került
idegen tárgy az üzemanyag-csatornák körülhatárolt csoportjában hirtelen lecsökkenti a
tömegáramot. Az üzemzavarban érintett csatornákat a 3.30. ábra mutatja.
A számítást négy esetre végeztem el úgy, hogy az érintett csatornák tömegárama
Θ = 50%-kal, 80%-kal, 90%-kal és 95%-kal csökkent. Mind a négy esetben a reaktor teljes
tömegáramát állandónak tartottam, azaz ennek biztosítására az üzemzavartól nem érintett
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csatornák tömegáramát minimálisan megemeltem. Az elzáródás egy másodperc alatt
lineárisan alakult ki a 0,1 és 1,1 s között.

3.30. ábra. Az üzemzavar során elzáródott (világossal) és érintetlen (sötéttel) csatornák a
reaktor vízszintes metszetének vázlatán
3.4.4.1. Állandósult állapot az elzáródás után
A tranziens lefolyása után a teljesítmény a fentebb felsorolt mértékű elzáródások esetén
8,29 MW, 8.08 MW, 7.78 MW, illetve 7.34 MW-on állandósult. A Θ = 80%-os
elzáródást követő tranziens után kialakuló üzemzavari állandósult állapot
hőmérsékletmezői függőleges metszetben a 3.31. ábrán, vízszinesen pedig a 3.32. ábrán
láthatóak.

3.31. ábra. A reaktor hőmérsékletmezőjének függőleges metszete a reaktor középsíkja
mentén, a Θ = 80%-os csatorna-elzáródásos üzemzavar után kialakuló állandósult
állapotban. A teljesítmény 8,08 MW MW volt, a koordinátarendszer origója vízszintesen a
henger alakú reaktor palástján van elhelyezve, függőlegesen pedig az alsó keverőtér alsó
síkjában. A keverőterek hőmérséklete nincsen ábrázolva
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3.32. ábra. A reaktor hőmérsékletmezőjének vízszintes metszete a reaktor középsíkja
mentén, a Θ = 80%-os csatorna-elzáródásos üzemzavar után kialakuló állandósult
állapotban. A teljesítmény 8,08 MW volt, a koordinátarendszer origója vízszintesen a
henger alakú reaktor tengelyében van elhelyezve, függőlegesen pedig a reaktor
középsíkjában
Az elzáródásban érintett csatornák hőmérséklete megemelkedik, és feltűnő, hogy az
érintett térrészben található moderátorban kialakuló hőmérséklet-gradiens legalább egy
nagyságrenddel nagyobb az üzemi állapotban megszokottnál. Ezért az elzáródott csatornák
hűtésében – szemben a normális állapottal – a környező csatornák felé történő
hővezetésnek megnövekedett szerep jut.
Ennek részletesebb bemutatásához a 3.33., a 3.34. és a 3.35 ábrán a reaktor hőmérsékletét
néhány reprezentatív vízszintes és függőleges vonal mentén rajzoltam fel az aktív
zónában, a 3.36. ábrán pedig a kialakuló hőmérsékletmező kis részletét ábrázoltam. Ez
utóbbi megjelenítési tartománya megegyezik az 3.29. ábráéval.

3.33. ábra. A reaktor hőmérsékletmezője a
3.32. ábrán bejelölt vonalak mentén az
aktív zóna közepén (a Θ = 80%-os
elzáródást követő állandósult üzemzavari
állapotban)

3.34. ábra. A reaktor hőmérsékletmezője a
3.32. ábrán bejelölt vonalak mentén, az
aktív zóna tetején (a Θ = 80%-os
elzáródást követő állandósult üzemzavari
állapotban)
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3.36. ábra. A reaktor
hőmérsékletmezőjének részlete vízszintes
metszetben, kevéssel az aktív zóna
csatornáinak kilépő nyílásainak magassága
felett (a Θ = 80%-os elzáródást követő
állandósult üzemzavari állapotban)

Látható, hogy az érintett csatornák a reaktor felső részén magasabb hőmérsékletűek, mint
az őket körbevevő grafit, azaz itt a hőátadás a csatorna felől a grafitba történik, és a grafit
vezeti el a hő egy részét az üzemzavarban el nem záródott csatornákhoz.
Szembetűnő továbbá, hogy az üzemzavar viszonylag lokalizált marad, azaz a grafit
hővezetése nem képes olyan nagy teljesítményt elvenni az érintett csatornáktól, hogy az
üzemzavar hatását teljes egészében semlegesítse. Azaz a reaktor működése szempontjából
legfontosabb biztonsági korlát, a legforróbb csatorna kilépő hőmérséklete alacsonyabb
lesz ugyan, mint a grafit hővezetése nélkül lenne, de még így is messze az elzáródott
csatornák kilépő hőmérséklete lesz a reaktor üzemeltethetősége szempontjából
meghatározó korlát.
3.4.4.2. A tranziens lefolyása
Ezután megvizsgáltam a tranziens időbeli lefolyását. Az 3.37. ábra a reaktor teljesítményét
mutatja az idő függvényében, különféle mértékű (Θ) elzáródások esetén. Látható, hogy az
– egy nagyobb negatív irányú kitérő után – néhány száz kilowattal kisebb értéken
állandósul. Megfigyelhető, hogy minél inkább lecsökkent érintett csatornák tömegárama
(ezt fejezi ki Θ növekvő értéke), annál kevésbé láthatóak a 25 s periódusú, a keringési
reaktivitás-tranziensből származó oszcillációk.
A 3.38. ábrára a reaktor minden pillanatbeli legmagasabb üzemanyag-hőmérsékletét
rajzoltam fel. Látható, hogy a forró pont hőmérsékleteΘ = 50%-os elzáródás esetén csak
mintegy 30 K-t emelkedik, és még Θ = 80%-os blokkolódásnál is csak 1100 K körüli
értéket vesz fel, amelyet a modern tartályanyagok még tolerálni képesek.
A 3.39. ábrán látható az átlagos üzemanyag-hőmérséklet a tranziens során. Kissé meglepő
módon az átlaghőmérséklet lényegesen csökken a kezdeti állapothoz képest. A látszólagos
ellentmondás hátterében a teljesítmény egyidejű csökkenése húzódik meg, amit a reaktor
negatív visszacsatolása vált ki; a konkrét magyarázata pedig az, hogy az aktív zónán
összességében megtartott tömegáram miatt az üzemzavarban részt nem vevő csatornák
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tömegárama kissé nő, azaz a hűtésük javul. Az érintett csatornák, amelyek felmelegednek,
a reaktor központi, nagy reaktivitás-értékességű részén helyezkednek el, míg a lehűlőek
többsége a reaktor perifériális, kis reaktivitás-értékességű területein található. Ez szoros
összefüggésben van a fentebb említett kiegyensúlyozatlan fluxussalakkal, ami a
reflektálatlanság következménye.

3.37. ábra. A reaktor teljesítménye az idő
függvényében a csatorna-elzáródásos
üzemzavar során

3.38. ábra. A legmagasabb üzemanyaghőmérséklet az idő függvényében a
csatorna-elzáródásos üzemzavar során

3.39. ábra. Az átlagos üzemanyaghőmérséklet az idő függvényében a
csatorna-elzáródásos üzemzavar során

3.40. ábra. A reaktor teljesítménye a
csatornák felszabadulását követő
tranziens során

Végül pedig elvégeztem a tranziens szimulációját visszafelé, azaz megvizsgáltam, hogy
mi történik, amikor a csatornák elzáródása hirtelen (1 s alatt) megszűnik, és a reaktor
visszaáll a normál üzemi állapotába. A szimulációt az üzemzavar utáni állandósult
helyzetből indítottam. A teljesítmény időfüggése a 3.40. ábrán látható. Szembetűnő, hogy
igen gyorsan, mintegy 10 s alatt, egy teljesítménycsúcs zajlik le, és Θ = 95%-os elzáródás
esetén ez akár a kétszeresére is emelheti a reaktor teljesítményét. Ennyire rövid idő alatt
lezajló ilyen mértékű teljesítmény-emelkedés pedig mindenképpen további figyelmet
igényel.

2. Sóolvadékos reaktorok háromdimenziós dinamikai modellezése

3.41. ábra. A legmagasabb üzemanyaghőmérséklet a csatornák felszabadulását
követő tranziens során
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3.42. ábra. Az átlagos üzemanyaghőmérséklet a csatornák felszabadulását
követő tranziens során

A 3.41 és 3.42. ábrák a maximális és az átlagos üzemanyag-hőmérsékletet mutatják az
inverz tranziens során. Látható, hogy az előbbi monoton csökken, ami a nagy
teljesítménycsúcs ellenére ennek a tranziensnek a tartályfalra gyakorolt hatását mérsékli.
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4. Sóolvadékos reaktorok speciális reaktivitáseffektusai
4.1. Az üzemanyag-keveredés hatása a sóolvadékos reaktorok
kinetikájára
4.1.1. Bevezetés
A 3. fejezet több pontján utaltam a sóolvadékos reaktorokban létrejövő oszcillációkra, és
azoknak a sóolvadékos reaktorok kinetikájában betöltött jelentőségére. Ebben a fejezetben
a lengések létrejöttét és a sóolvadék keveredésének a reaktivitáslengésekre gyakorolt
hatását vizsgáló számításaimat mutatom be.
A lengések vizsgálata során szivattyúindításos kísérlet eredményeire, illetve annak
szimulációjára koncentráltam. Az MSRE-n kimért szivattyúindítási tranzienset korábban
részletesen ismertettem a 2.2.2.5. szakaszban. Ez a kísérlet minden szempontból ideálisnak
mondható a vizsgált feladathoz, mert
•

nullához közeli teljesítményen zajlott, tehát a reaktor viselkedését nem
befolyásolhatták a hőmérsékleti visszacsatolások;

•

nem volt hőfejlődés az üzemanyagban, annak nem lehetett hatása a sóolvadék
áramlási képére, és ezzel a benne lejátszódó keveredési folyamatra;

•

a kísérlet kezdetén a reaktor működött, az üzemanyag pedig állt. Így az aktív
zónában a reaktor fluxuseloszlásának megfelelő alakú későneutronanyamagkoncentráció alakult ki, a külső hurokban pedig egyáltalán nem voltak anyamagok.
A szivattyú elindítását követően az anyamageloszlásban és annak gradiensében
erős térbeli eltérések jönnek létre, és így a keveredés hatására történő szétterülés –
diszperzió – hatása várhatóan jelentősebb lesz, mint a reaktor normál üzemi
állapotaiban.

A 3.4.2. szakaszban ismertetett szivattyúindításos tranziens szimulációja során kapott
reaktorteljesítményt mint az idő függvényét a 3.23. ábrán mutattam be. A tranziens során
az üzemanyag mozgásának megindulása miatt a reaktor szubkritikussá válik. Látható,
hogy a szivattyú elindítása után mintegy tizenöt másodperccel a reaktor lényegében
teljesen leáll. Ez annak tulajdonítható, hogy az aktív zónában található, anyamagokban
gazdag sóolvadék távozott (lásd a 3.24. ábrán), és a helyét a külső hurokból érkező,
anyamagokat egyáltalán nem tartalmazó sóolvadék vette át, így a reaktor fluxusa a késő
neuronok forrásának megszűnésével összeomlik. Ezután a teljesítmény növekedni kezd,
majd t = 27 másodperckor maximumot ér el. Ennek oka, hogy az eredetileg a zónában
található üzemanyag visszatér a primer körből, és a benne még el nem bomlott anyamagok
neutronokat bocsátanak ki, megnövelve ezzel a reaktor fluxusát. Ezt követően ugyanez
ismétlődik 25 s periódusidővel, ami megegyezik a primer kör keringési idejével. Ez azt
jelenti, hogy a már korábban létrejött, a primer körbe kijutott, és onnan visszatérő
anyamagok ingadozásokat okoznak a reaktor teljesítményében. (Az első ciklus némileg
hosszabb 25 másodpercnél, ami annak tulajdonítható, hogy a szivattyú indulása során nem
azonnal éri el a teljes tömegáramot, hanem néhány másodperces tehetetlenséggel.)
Ezt figyelembe véve érdemes újraértékelni az MSRE-n végzett szivattyúindítási kísérlet
eredményét, amely a 2.8. ábrán látható. Itt, mivel más nem maradt fenn, nem a reaktor
teljesítménye, hanem az automatikus teljesítményszabályozó rendszer által mozgatott
szabályozórúd pozíciójából számított reaktivitás-felszabadítás látható az idő
függvényében. Megfigyelhető, hogy a szivattyú elindításának hatására először egy csúcs
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jön létre, majd a rúdpozíció – eltekintve egy végig jelenlévő, a keringéshez képest nagy
frekvenciájú és változatlan, kis amplitúdójú oszcillációtól – gyorsan állandósul a végleges
állapotban.
A MOST projekt keretében számos, egymástól függetlenül kifejlesztett, eltérő modelleken
alapuló kóddal vizsgálták meg ezt a szivattyúindításos tranzienst. A projekt résztvevői
által kapott eredmények a 4.1. ábrán láthatóak [Mos04]. Az öt számítás közül három (az
EdF, a Simmer és a DYN1D-MSR eredményei) az enyémhez és a várthoz hasonló módon
oszcilláló eredményeket adnak. A másik kettő közül a Torinói Egyetemen végzett
számítás (PoliTO) csak minimális, a SimADS pedig semmilyen oszcillációt sem mutat.
Megemlítendő, hogy a mérési adatokra a legjobban illeszkedő eredményt adó SimADS
modellje nyilvánvalóan rossz: a teljes primer kört összesen 11 térfogategységben,
„upwind” diszkretizációval írta le, eképpen tűrhetetlenül nagy diszkretizációs hibát
okozva.

4.1. ábra. Az MSRE szivattyúindítási kísérletének eredménye és a MOST résztvevői által
végzett számítások eredményei [Mos04]
A rövidítések a résztvevő intézmény akkori nevére, illetve a használt kódra utalnak,
közöttük a megfeleltetés az alábbi:
EDF
Électricité de France
Simmer
Forschungszentrum Karlsruhe 1
SimADS
Forschungszentrum Karlsruhe
DYN1D-MSR
Forschungszentrum Rossendorf 2
PoliTO
Politecnico di Torino
Látható tehát, hogy a különféle, azonos fizikai problémára készített kódok nem azonos
eredményre jutnak az oszcillációkat illetően. Ráadásul a fent vázolt gondolatmenet,
valamint a saját számítási modellemel és a MOST projekt más résztvevői által kapott
eredmények is ellentmondanak a kísérleti adatoknak. Természetesen adódik a kérdés,
hogy mi lehet az eltérések oka. Tekintve, hogy a valóság (az MSRE kísérlete) és néhány
számítás eredménye nem mutat oszcillációkat, a szimulációk zöme viszont igen, és a

1
2

Jelenleg Karlsruher Instituts für Technologie
Jelenleg Forschungszentrum Dresden
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számítógépi modellek áramlási szempontból lényegében azonos fizikai modelleken, de
eltérő megvalósításokon alapulnak, a következő lehetőségek állnak fenn:
1. Az összes modell számot ad minden szükséges fizikai jelenségről, de egy részük
helytelenül van megvalósítva, ezért oszcillál, más részük helyesen, ezért nem.
2. Az összes modellből hiányzik valamilyen fizikai jelenség leírása, ami az MSRE
szivattyúindítási tranziensében lényeges szerepet játszott, és eltompította az
oszcillációkat. Az oszcilláló modellek helyesen vannak megvalósítva, a nem
oszcillálók helytelenül, de az utóbbiak hibás megvalósítása elfedte az
oszcillációkat.
Az első lehetőség hihetőségét csökkenti, hogy éppen a két helyes eredményt adó modell
egyike, a SimADS tartalmaz durva diszkretizációs hibát és – ahogyan azt később
kimutatom – a hibás diszkretizáció következtében az oszcillációk eltűnnek. A maradék,
PoliTO-modell pedig – ha kevéssé is, de – mutat némi, 25 s periódusidejű lengést.
A második változat elfogadhatóságát ezen felül nagyban növeli, hogy a fentebb ismertetett
egyszerű analitikus meggondolás alapján a kísérletben oszcillációknak kellene
jelentkezniük. Ez arra utal, hogy érdemes olyan fizikai jelenségeket keresni, amelyek
esetleg képesek tompítani a létrejövő oszcillációkat, és egyik modellben sincsenek
figyelembevéve.
A legkézenfekvőbb ilyen jelenség az üzemanyag keveredése által a későneutronanyamagok koncentrációjában okozott diszperzió. Ebben a fejezetben arról a munkáról
számolok be, amelynek során az MSRE-nek egy erősen egyszerűsített számítási modellje
segítségével reprodukálni igyekeztem a mérési, illetve a korábbi számítási eredményeket
és azt kívántam megvizsgálni, hogy a reaktor és a primer kör különféle részeiben fellépő
keveredésnek milyen hatása lehet az oszcillációkra.
4.1.2. Modell
4.1.2.1. A reaktor pontkinetikai modellje
A vizsgálatok egyszerű és gyors végezhetősége érdekében egy pontkinetikán alapuló
modellt építettem fel. Mivel a pontkinetika közvetlenül még módosított formában sem
alkalmazható egy olyan reaktorra, ahol a későanyamag-forrás térbeli alakja időben gyors
és radikális változáson megy át, Lecarpentier korábbi munkája nyomán [Mos04] egy olyan
egyszerűsített megoldást választottam, ahol a reaktor neutronháztartását pontszerűen, a
későanyamagok mozgását pedig a reaktor axiális (z) tengelye mentén egy dimenzióban
tartom számon. A későanyamag-egyenleteket kibővítettem a már korábban ismertetett
konvekciós taggal, és ezúttal egy további, az anyamagok diszperziójának leírására
szolgáló, matematikailag diffuzív összetevővel, amellyel az aktív zónában, illetve a primer
körben haladó anyamagok térbeli terülését modellezem:
6
dP ρ ( t ) − β eff
=
P + ∑ λi ∫ n* ( z ) Ci ( z , t ) dz
dt
Λ
i =1
Vcore

i
∂Ci ( z , t ) β eff n ( z )
=
P − λi Ci ( z , t ) −
∂t
Λ
∂
∂ 
∂

− ( u ( z , t ) Ci ( z , t ) ) +  u ( z , t ) K ( z ) Ci ( z , t ) 
∂z
∂z 
∂z


(4.1)

(4.2)
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ahol n ( z ) az álló szivattyúval kritikus helyzetbe állított reaktor neutronsűrűségének az
alapmódus szerinti helyfüggése, n* ( z ) a neutronértékesség axiális helyfüggése, u az
üzemanyag-sebesség, Ci az effektív (dimenziótlan) későneutronkoncentráció, K pedig a
később tárgyalandó hosszúság dimenziójú diszperziós állandó. Egyebekben a
pontkinetikai egyenletek megszokott jelöléseit használtam. Az integrálok az aktív zónára
terjednek ki. Az n ( z ) és n* ( z ) mennyiségekre a térbeli változóktól független és az axiális
koordinátától függő anyamag-sűrűség kapcsolatba hozásához volt szükségem. Ezk
normálását úgy választom meg, hogy ∫ n ( z ) dz = 1 valamint ∫ n ( z ) n* ( z ) dz = 1 legyen,
Vcore

Vcore

amiből következik, hogy a neutronsűrűség m
dimenziótlan.

-1

dimenziójú, a neutronértékesség pedig

A továbbiakban az alapmódus együtthatóját (P) a pontkinetikai számítások gyakorlatának
megfelelően dimenziótlannak és a reaktor teljesítményével arányosnak tekintem. A
későneutron-paramétereket az irodalomkutatás fejezetben már megadott 2.2. és
2.3. táblázatok mutatják. Ezeknek természetesen az álló üzemanyagú aktív zónára kell
érvényesnek lenniük, hiszen a modell célja az, hogy a keringésből származó reaktivitás- és
effektívkésőneutronhányad-veszteségeket a (4.2) egyenlettel vehessem figyelembe.
Peremfeltételként a már korábban ismertetett, az anyamagsűrűség folytonosságát biztosító,
a reaktor primer körének záródásából értelemszerűen adódó
Ci ( 0, t ) = Ci ( L, t )

(4.3)

összefüggést alkalmaztam, ahol L a teljes primer kör hossza, valamint a diszperziós tagra a
u ( 0, t ) K ( 0 )

∂
∂
Ci ( 0, t ) = u ( L, t ) K ( L ) Ci ( L, t )
∂z
∂z

(4.4)

egyenlőséget, ami a diszperziós áramok megtartását biztosítja a primer kör zárásánál.
Mivel a kísérlet során használt szabályozórudak értékességadatai rendelkezésre álltak
[Pri68], hőmérsékleti visszacsatolások pedig nem jelentkeztek, a reaktivitást a
=
ρ ( t ) cr (hr ( t ) − 14,5in)

(4.5)

összefüggéssel adtam meg, ahol hr a kísérlet során szabályozásra használt rúd pozíciója,
14,5 in pedig az álló üzemanyagnál vett kritikus rúdpozíció. Az in a továbbiakban a
hüvelyk (inch) jelölése.
A reaktor szabályozásáról, amely a kísérlet során állandónak igyekezett tartani a
teljesítményt, nem maradt fenn érdemi információ, ezért azt egy PD (arányos és
differenciáló típusú) szabályozással pótoltam, azaz a (4.5) egyenletben szükséges
rúdpozíciót a
dhr
dP
=
−α p ( Pnom − P ( t ) ) − α d
dt
dt

(4.6)

egyenlet adja meg, ahol α p és α d a szabályozási paraméterek, Pnom pedig a megkívánt
teljesítmény. A maximális rúdmozgatási sebességet 0,5 in/s-ra korlátoztam, megfelelően
az MSRE szabályozórudak hajtásrendszeréről készült dokumentációnak.
A primer köri sóolvadék tömegáramát a
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(4.7)

egyenlet adja meg, ahol F a pillanatnyi, Fnom a névleges tömegáram (181,6 kg/s), ω pedig
a keringés időállandója. Ebből az üzemanyag-sebesség a triviális
u ( z, t ) =

F
θ A( z )

(4.8)

összefüggéssel számolható, ahol A ( z ) az aktív zóna, illetve a külső hurok keresztmetszete
a z koordinátánál, θ pedig a sóolvadék sűrűsége.
A (4.2) egyenletek konvekciós tagjának diszkretizációjához a diszkretizációs hibák
kellően alacsonyan tartása érdekében a 3.2.1.2. szakaszban részletesen ismertetett TVD
sémát használtam fel, a diszperziót leíró tagot a diffúzióegyenletnél megszokott módon
centrális differenciasémákkal közelítettem.
4.1.2.2. A keveredés modellezése csövekben
Az MSRE primer köri csöveiben a Reynolds-szám megközelítőleg Re = 300 000, azaz az
áramlás erősen turbulens. A későneutron-anyamagoknak a csövekben való diszperziójának
leírásához Taylor munkáját használtam fel 1 ([Tay54, Smi87]). Az általa kidolgozott
modell szerint a diszperziós együttható a
K = 10,1r

γ
2

(4.9)

alakba írható, ahol r a cső sugara, γ pedig a súrlódási együttható. Ez utóbbi
meghatározásához az alábbi implicit egyenlet használható:
1

γ

=
−0, 40 + 4, 00 log10 Re+ 2, 00 log10 γ

(4.10)

ahol Re a Reynolds-szám. Hogy a (4.10) egyenlet implicit voltával járó nehézséget
egyszerűen el lehessen kerülni, annak megoldását az alábbi összefüggéssel közelítettem:
7,9 ⋅10−2
.
γ= 4
Re

(4.11)

Az így kapott diszperziós modell csak abban az esetben lesz érvényes, ha a

γ
X
 40
r
2
egyenlőség teljesül, ahol X a vizsgált cső hossza. Rövid számolásssal belátható, hogy az
MSRE primer köre ennek bőségesen (mintegy két nagyságrenddel) megfelel.
4.1.3. A szabályozórendszer és a modellparaméterek vizsgálata
Először, mivel az MSRE szabályozórendszerének részletei nem ismeretesek,
megvizsgáltam, hogy a szabályozási paramétereknek milyen hatása van a tranziens
lefutására. Az anyamagok diszperzióját kikapcsoltam (K = 0 m), a fluxusalakot
szinuszosra állítottam és α p -t és α d -t az 1, 10 és 1000 in/s, illetve 1, 10 és 100 in értékek
1

Légrádi Gábor irodalomkutatási munkája nyomán.
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között változtatva számoltam végig a szivattyúindítási tranziens lefolyását. Így a
4.2. ábrán látható rúdpozíció-görbéket kaptam.
A szabályozási paraméterek fent leírt tartományát úgy választottam ki, hogy az egyik
végletben velük a rendszer még éppen stabil legyen, a másik végletben pedig az
előzőeknél több nagyságrenddel meghaladó értékeket alkalmazzak, ezzel látványosan
szorosabbá téve a szabályozást, mint az a valóságban volt. (Érdemes összehasonlítani a
tranziens kezdetén, t = 15 s körül kialakuló csúcs alakját a 4.2. ábra alsó részén
α p = 1000 in/s és α d = 100 in esetben a 2.8. ábrán látható mérési adatokkal.) A 4.2. ábrán
látható, hogy – eltekintve α p -nek a kezdőcsúcs élességére gyakorolt befolyásától – a
szabályozási paramétereknek nincsen nagy hatása a rúdmozgásban kialakuló
oszcillációkra, azaz ezekkel nem lehet az oszcillációk amplitúdóját (például t = 45 s körül)
1 in alá szorítani. A további vizsgálatokhoz a paramétereket α p = 1000 in/s és α d = 10 in
értékeknek rögzítettem és azon már nem változtattam.
Ezután elvégeztem a számítást úgy, hogy a szabályozórúd mozgatási sebességét először a
valóságosnak megfelelő 0,5 in/s-ben maximáltam, másodjára pedig nem korlátoztam azt.
A kapott rúdpozíciókat a 4.3. ábrán mutatom be. Látható, hogy, a második esetben a
tranziens kezdetén a szabályozás jóval nagyobb sebességgel mozgatja felfelé a rudat, ezzel
elkerülve t = 17 s körül az éles csúcs kialakulását. Ezek szerint, amint arra korábban is
következtettek ([Mos04]), a szabályozás a valódi tranziensben kezdetben nem tudta
megtartani a kijelölt teljesítményt, és később, 10 s körül a csúcs azért alakul ki, hogy ezt
korrigálni tudja. Látható továbbá, hogy a későbbiekben a szabályozásnak rendelkezésre
álló nagyobb mozgatási sebesség nem befolyásolja érdemben az oszcillációk méretét.

4.3. ábra. A tranziens lefutása korlátozott, illetve korlátlan maximális szabályozórúdsebesség esetén. A fluxus szinuszos alakú volt, a szabályozórendszer paraméterei pedig
α p = 1000 in/s és α d = 10 in voltak
A megelőző két bekezdésben leírtakból az következik, hogy – a kezdeti csúcstól eltekintve
– a szabályozórendszernek az oszcillációkra gyakorolt hatása elhanyagolható, ezért azok
létrejötte a reaktor valamilyen belső, inherens tulajdonságának tulajdonítható, mint például
a fejezet elején felvázolt későanyamag-visszatérés.
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Ezután megvizsgáltam, hogy a fluxus és neutronértékesség térbeli alakjának mekkora
hatása van az oszcillációkra. Az axiális koordinátától független, illetve szinuszos alak
feltételezésével az eredményeket a 4.4. ábra mutatja. Látható, hogy bár a stacioner
állapotban kialakuló keringési reaktivitásveszteség függ a fluxusalaktól (az első eseben
mintegy 50%-kal kisebb, mint a másodikban), a térbeli alaknak az oszcillációkra gyakorolt
hatása viszonylag kicsi, mintegy 10%.

4.4. ábra. A tranziens lefutása különféle térbeli fluxusalakok esetén
4.1.4. A keveredés hatása
Az így kapott modellel két beállításban végeztem számításokat. Ezek logikai vázlata a
4.5. ábrán látható. Az egyik esetben (A) – a primer köri csövekben történő diszperzió
hatásának felméréséhez – a primer kör minden elemét egyetlen, 41,4 m effektív
hosszúságú csővel vettem figyelembe, kivéve az aktív zónát és a keverőtereket, ezeknek
ettől eltérő effektív keresztmetszetet adtam meg. Mivel a leszálló aknát és a hőcserélőt is
csővel helyettesítettem, azaz a valóságosnál hosszabb csővel számoltam, a diszperziót
konzervatívan túlbecsültem.

4.5. ábra. Az MSRE egydimenziós modelljei
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A másik modellben (B) a primer kör fontosabb elemeit (hőcserélő, leszálló akna,
elosztóterek) egy-egy, az elem térfogatából és a tartózkodási időből kiszámított
keresztmetszetű és hosszúságú csőszakasszal modelleztem. Ezekben egyenként tökéletes
keveredést beállítva azt igyekeztem felmérni, hogy a primer kör „öblös” elemeiben történő
keveredés milyen mértékben hathat a reaktor oszcillációira.
A 4.6. ábra a tranziens lefutását mutatja különféle K diszperziós paraméterek esetében az
A modellel számolva. Látható, hogy nagy K értékek mellett (K > 10) a keveredés
lényegesen, legalább a felére csökkenti az oszcillációkat.
A 4.7. ábrán a harmadik csoportbeli (T1/2 = 6.2 s) későneutron-anyamagok sűrűségének
térbeli alakja látható különböző időpontokban K = 0 m és K = 10 m diszperziós együttható
esetén. Az anyamagoknak a diszperzió okozta erőteljes terülése legjobban a primer kör
z = 5 és 20 m közötti szakaszán figyelhető meg t = 10 és 15 s között.

4.6. ábra. A csőbeli turbulens keveredés hatása a tranziens lefutására különféle K
diszperziós állandók esetén
A 4.8. ábra a reaktor teljesítményét mutatja ugyanezen tranziensek során. Megfigyelhető,
hogy a szabályozórendszer – a korábban elmondottaknak megfelelően – a maximális
rúdsebesség korlátozottsága miatt kezdetben nem tudja kompenzálni a keringés
következtében fellépő reaktivitásveszteséget, ezért a teljesítmény lecsökken. Az ebből
származó kezdeti teljesítménylengés kompenzálása után (t > 24 s) már képes a reaktor
teljesítményét igen pontosan (< 1%) állandónak tartani. Látható továbbá, hogy a reaktor
teljesítménymenetére a csőbeli diszperzió minimális hatást gyakorol, (még igen nagy
diszperziós együtthatóknál is kevesebb, mint tíz százalékot), a teljesítmény oszcillációit a
szabályozórendszer nagyrészt a szabályozórúd oszcillációivá transzformálja át.
Mindezekből (a 4.6. ábra szemrevételezésével) megállapítható, hogy nagymértékű csőbeli
diszperzió hatására a reaktivitásoszcillációk jelentősen csökkennek. Azonban az MSRE
üzemi állapotában a dizperziós együttható a (4.9) egyenlet alapján K = 0,0335 méternek
adódik. Ezt összevetve a 4.6. ábrával, azt a következtetést vonhatjuk le, hogy az MSRE
oszcillációmentes működésében a csőbeli turbulens diszperzió hatásának semmilyen
szerepe nem lehetett, a mérés és az ismertetett számítások közötti eltérés nem ennek
tulajdonítható.
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4.7. ábra. A harmadik csoport későneutron-anyamagjainak koncentrációja a hely függvényében a tranziens kezdete után különféle időpontokban,
K = 0 m (felső sor) és K = 10 m (alsó sor)-es diszperziós együtthatók esetén. A bal oldali oszlop az aktív zónát és a keverőteret mutatja, a jobb
oldali oszlop pedig a hurkot, eltérő vízszintes skálával. A koordinátartendszer origója az alsó keverőtér aljánál van rögzítve, a felső keverőtér
teteje mintegy 2 m-nél helyezkedik el. A külső hurok koordinátázása folytatólagos
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4.8. ábra. A csőbeli turbulens keveredés hatása a reaktor teljesítménymenetére (a 4.6.
ábrán látható szabályozórúd-pozíciókhoz tartozó teljesítménygörbék)
A B modellel a primer kör nagy térfogatú, bonyolult és nagyléptékű áramlási képpel
rendelkező berendezéseiben (a hőcserélőben, a leszálló aknában és a reaktor
keverőtereiben) bekövetkező keveredés, illetve a keverőterekben a belépő csőcsonktól az
egyes csatornákig, valamint a csatornák kijáratától a kilépő csőcsonkig tartó eltérő
időtartamú mozgás hatását igyekeztem felmérni. Ehhez az egyes szerkezetekben
egyenként tökéletes keveredést tételeztem fel, azaz úgy vettem, hogy a belsejükben a
koncentráció minden pillanatban teljesen egyenletes. Ez a feltételezés nyilvánvalóan
túlbecsüli a lejátszódó keveredési folyamatok hatását. A kapott eredményeket a 4.9. ábra
mutatja.

4.9. ábra. A primer köri elemekben történő keveredés lehetséges hatása a reaktor
teljesítménymenetére
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Látható, hogy az oszcillációkra a legnagyobb hatást az aktív zóna alatt és felett
elhelyezkedő elosztó- és gyűjtőterekben történő keveredés gyakorolja, ebben az esetben a
kezdeti túllövés kikompenzálása után (t > 30 s, lásd a 4.8. ábrát) az oszcillációk
amplitúdója az eredeti negyedére-ötödére csökken. A leszálló aknában és a hőcserélőben
feltételezett tökéletes keveredés hatása ennél kisebb, de érzékelhető.
A feltételezett tökéletes keveredés a lehető legnagyobb diszperziós hatást jelenti, amit az
adott primer köri elem áramlási képe a reaktorra gyakorolni tud, és a valóságban a
kialakuló sebességtér feltételezhetően ennyire nem teszi egyenletessé bennük az anyamagkoncentrációt.
A 4.9. ábráról megállapítható, hogy ez a hatás lényeges lehet az oszcillációk eltűnése
szempontjából, valamint, hogy a legnagyobb befolyással az elosztó- és gyűjtőterek
rendelkeznek. Ezért a valós áramlási kép feltérképezéséhez, és az az által okozott valós
diszperzió megbecsüléséhez érdemes lenne CFD elemzéseket végezni, mindenekelőtt az
elosztó- és gyűjtőterek vizsgálatára.

4.2. A keringési reaktivitásveszteség számítása Monte Carlo módszerrel
4.2.1. Bevezetés
A keringési reaktivitásveszteség egy kizárólag folyékony üzemanyagú reaktorokra
értelmezhető reaktorfizikai fogalom, amely azt adja meg, hogy egy reaktornál mekkora az
álló és valamilyen sebességmezővel mozgó üzemanyag esetében fennálló reaktivitás
eltérése. A reaktivitás csökkenésének okát a 2.1.1.3. szakaszban ismertettem.
A veszteség meghatározását minden folyékony üzemanyagú reaktor vizsgálatánál alapvető
fontosságúnak kell tekintenünk. Jelentőségét az adja, hogy egyetlen, érzékletes számmal
fejezi ki az üzemanyag áramlásának a reaktor kinetikájára gyakorolt hatását. Mivel a
reaktivitással együtt az effektív későneutron-hányad is lecsökken, a reaktivitásveszteség
egyúttal alapvető biztonsági paraméter is.
Tekintve, hogy a későneutron-anyamagok sodródása az aktív zónában – a reaktortartály
bonyolult alakja és a zóna összetett geometriája miatt – gyakran meglehetősen komplikált
áramlási képet mutathat, de az ilyen áramlások a Monte Carlo elven működő
neutrontranszport-számítási kódokkal – a módszer természetéből adódóan – jól
szimulálhatók, kézenfekvően adódott a gondolat, hogy egy már létező Monte Carlo kódot
érdemes lenne kibővíteni az anyamagok mozgásának figyelembevételével, és ezzel
alkalmassá tenni azt a reaktivitásveszteség kiszámítására.
Külön motivációt jelentett az, hogy a 2. fejezetben már említett MOST munkacsoportban
felmerült az igény ilyen számítások elvégzésére és az eredményeknek egy benchmark
feladat keretében más, nem Monte Carlo (MC) alapú kódokkal való összehasonlításra.
Mivel azok pontkinetikai, illetve egydimenziós (1D) determinisztikus számítási sémák
voltak, és ezért a reaktor geometriáját csak igen elnagyoltan vehették figyelembe, a Monte
Carlo számításra összehasonlítási alap gyanánt volt szükség.
Ebben a fejezetben az MCNP programnak [Bri00] egy általam megvalósított módosítását
ismertetem, amellyel képessé tettem azt a reaktivitásveszteség meghatározására.
4.2.2. Számítási módszer
A keringési reaktivitásveszteség a reaktivitások eltéréseként írható fel, azaz
∆ρ = ρ s − ρ m ,

(4.12)
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ahol ∆ρ a reaktivitásveszteség, ρ s és ρ m pedig az álló, illetve mozgó üzemanyag
esetében vett reaktivitás. A reaktivitás a sztatikus sajátérték-egyenlet külön-külön
megoldásából kapott sokszorozási tényezőkből számítandó, azaz
I
1 ˆ
ˆ
Dnφs ( X ) − ∑ f d ,i ( E ) wλi Ci , s ( r ) =
Ppφs ( X )
keff , s
i =1

λi Ci , s ( r ) =

1
keff , s

Pˆd φs ( X ) ,

(4.13)

illetve a
I
1 ˆ
Dˆ nφm ( X ) − ∑ f d ,i ( E ) wλi Ci ,m ( r ) =
Ppφm ( X )
keff ,m
i =1

λi Ci ,m ( r ) + ∇ ( v ( r ) Ci ,m ( r ) ) =

1
keff ,m

Pˆd ,iφm ( X )

(4.14)

egyenletek sajátértékeiből, ahol Pˆp a prompt neutronok, Pˆd ,i a későanyamagok termelési
operátora, Dˆ a neutronok eltűnési operátora, X a fázistér egy pontja, v az üzemanyag
n

sebességmezője, w az irányfaktor (diffúzióegyenlet esetén 1, transzportegyenletre pedig
1
), egyebekben pedig a jól ismert [Sza00] jelöléseket használtam. Az általános alakban
4π
felírt termelési (hasadási forrás) és eltűnési (abszorbció és szóródás) operátorokat szintén
[Sza00] definiálja. Az s és m indexek az álló és a mozgó üzemanyagra utalnak. Látható,
hogy a mozgó üzemanyagra vett reaktivitás nem az álló üzemanyagra vett fluxusból és
későanyamag-koncentrációkból ( φs ( X ) és Ci , s ( r ) ) számítandó, hanem egy önálló
sajátértékegyenlet megoldásából.
A legtöbb Monte Carlo program a (4.13) egyenletrendszert közismerten két lépésben oldja
meg. Felépítésük a 4.10. ábra bal oldalán látható. A sajátértékfeladatot a klasszikus
determinisztikus kódokhoz 9 hasonlóan egy hatványiterációval kezelik, ami a
későanyamagok mozgása szempontjából érdektelen. A neutrontranszport Monte Carlo
szimulációs algoritmus az egyenletrendszer első tagjának megoldására szolgál oly módon,
hogy rögzített hasadási forrást, azaz jobb oldalt feltételeznek. A késő neutronokra
vonatkozó második egyenlet bal oldala egyetlen szorzásból áll, így az anyamagsűrűség
könnyen kiküszöbölhető az egyenletrendszerből. Ez utóbbi azt jelenti, hogy a szilárd
üzemanyagú reaktorokhoz készített MC programok a szimulációban mellőzik a
későneutron-anyamagok figyelembevételét, a hasadási eseményt közvetlenül követi a késő
neutronnak a megjelenése. Ezt mutatja, hogy a 4.10. ábra bal oldalán a késő neutronok
közetlenül a hasadásokból jönnek létre, és nem anyamagokból.
A Monte Carlo algoritmusnak a (4.13) egyenletrendszerről, azaz a szilárd üzemanyagú
reaktorokról a (4.14)-re, tehát a folyékony üzemanyagú esetre való, általam elvégzett
általánosítása ezen a ponton avatkozik be a folyamatba. Hasonlóan ahhoz, ahogyan az MC
kódok több fajta részecske, például neutronok és fotonok csatolt transzportját képesek
kezelni, azaz egy neutron által valamilyen magreakcióban kiváltott fotont, majd az az által
indukált fotont követni képesek, az MC transzportszimuláció teljes jogú tagjának tekintem
9

Egyes újabb kódok hatványiteráció helyet az Arnoldi-eljárás különféle változatait, például az IRAM-ot
alkalmazzák.
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a későanyamagot, azaz annak mozgását is szimulálom. A neutronok ütközési
magfüggvényét úgy alakítom át, hogy az a későneutron-kimenetek helyett anyamagokat
adjon, ez az anyamagrészecske transzportjának forrása. Az anyamagrészecskék életét
szintén MC szimulációval vizsgálom, azaz a (4.14) rendszer második egyenletének bal
oldalát is (amely a második tagjának megjelenése miatt most már távolról sem triviális)
Monte Carlo módszerrel oldom meg. Az így módosított algoritmus szerkezetét mutatja a
4.10. ábra jobb oldala, ahol megjelennek a hasadásból termelődő anyamagok.
Mivel az anyamagok viselkedése eltér a neutronokétól (nem végeznek szabad
úthosszakkal jellemezhető véletlen bolyongást, hanem az élettartamuk során az
üzemanyag áramlásának előre meghatározott sebességmezőjében sodródnak),
mozgásuknak leírására saját magfüggvényeket használok. Az ütközési magfüggvény
rendkívül egyszerű, a „reakció” mindenképpen egy késő neutront ad. Ez egyúttal azt is
jelenti, hogy az anyamag transzportjának szimulációja mindig csak egyetlen ciklusból áll,
hiszen az ütközésben az anyamag mindenképpen megszűnik. A transzport magfüggvényt
nem a neutronoknál megszokott szabad-úthossz modell alapján adom meg, hanem a
magnak – felhasználva annak bomlási állandóját – élettartamot sorsolok. A „reakció”, azaz
az anyamag elbomlásának helye az üzemanyag áramlásának sebességmezőjéből és a
sorsolt élettartamból az alábbi öszefüggésekkel kapható meg:
r1 = r ( ∆T + t0 ) ,
=
r (t )

(4.15)

t

∫ v ( r ( t ′) ) dt ′ + r

0

(4.16)

t0

ahol r1 a késő neutron keletkezési helye, r0 a hasadás helye, ∆T a sorsolt élettartam, t0 a
hasadás időpontja. Ezt a műveletet szimbolizálja az 4.10. ábra jobb oldalán az anyamagok
és a késő neutronok közé befűzött „mozgás” művelet.

4.10. ábra. A Monte Carlo kritikussági számítás eredeti algoritmusa és annak módosított
változata a késő neutronok elmozdulásának figyelembevételéhez. A bal oldalon az eredeti,
a jobb oldalon a folyékony üzemanyagú eset látható
Röviden megfogalmazva, a késő neutron keletkezésének pontját a szimulációban a
hasadás helyéről a későanyamag elbomlásának a helyére tolom el, az utóbbi pontot pedig
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az anyamag kisorsolt élettartama és az üzemanyag sebességmezője alapján határozom
meg.
Ezt az algorimust valósítottam meg az MCNP kód 4C változatában. A legfontosabb (nem
technikai jellegű) módosításokat a COLIDK (az ütközési magfüggvény hasadási
neutronokra vonatkozó részét kritikussági számítások esetén kezelő) szubrutinban és a
SOURCK (a hasadási forrást működtető) eljárásban hajtottam végre.
4.2.3. Számítási eredmények
Az így módosított kóddal két reaktorra végeztem számításokat. Először egy henger alakú,
homogén reaktornak számoltam ki a reaktivitásveszteségét különböző sebességek esetén,
azután pedig az MSRE-vel foglalkoztam.
4.2.3.1. Egyszerűsített tesztmodell
A módosításokat először egy henger alakú, homogén reaktor modelljével teszteltem,
amelyben az üzemanyagáramlás sebességét a reaktor tengelyével párhuzamosnak és
mindenütt állandó nagyságúnak tételeztem fel. Ez a rendszer igen alkalmasnak
mutatkozott első tesztfeladatnak, mert felépítése rendkívül egyszerű, így a (4.16) egyenlet
megoldásának megvalósítása során a geometriai jellegű, nehezen feltárható programozási
hibák esélye minimális. Ezen túl hozzá levezethető egy elméleti megfontolásokon alapuló,
analitikusan megkapható összefüggés, amely közelítő becslést ad a reaktivitásveszteség
nagyságára és jellegére. A reaktor átmérője D = 80 cm, magassága H = 100 cm volt, a
hengert teljes egészében 32 mol% BeF2 – 68 mol% 7LiF üzemanyag töltötte ki, amely
4,8 mol% koncentrációban 235UF3-at tartalmazott.
A reaktivitásveszteség [Cso03] eljárása nyomán a következő módon becsülhető meg. A
legegyszerűbb speciális esetet tekintve (feltételezve, hogy a későneutron-anyamagok a
reaktorból távozva többé nem térhetnek oda vissza (azaz a primer kör nyitott), az
anyamagok keletkezésének térbeli eloszlása egyenletes, valamint a késő neutronok
értékessége nem függ a helytől) annak valószínűsége, hogy a z pontban keletkező
anyamag elhagyja a reaktort:
P( z) = e

( z−H )

λi
v

,

(4.17)

ahol v az üzemanyag sebessége, λ pedig az anyamag csoportjának bomlási állandója.
Feltételezve, hogy a reaktor neutronfluxusa független a z pozíciótól, a reaktivitásveszteség
közelíthető a
H
− λi


v
(4.18)
e
1
−


β i =1


összefüggéssel, ahol βi és β az effektív későneutron-részhányadok, illetve azok összege.

=
∆ρ

1

6

∑ βi

v
λi H

A reaktivitásveszteséget egyaránt kiszámítottam az MCNP-vel és a (4.18) összefüggéssel
különféle üzemanyag-sebességekre végtelen hosszú visszatérési idő (nyitott hurok)
feltételezésével. v = 0 esetben a nullával való osztás elkerülése érdekében a (4.18) egyenlet
jobbról vett határértékét számítottam ki. Az eredmények a 4.11. ábrán láthatóak. Ezután
feltételeztem, hogy a reaktor primer köre zárt, és az anyamagok megadott keringési idő
után a újra a reaktorba érkeznek. A 4.12. ábra az MCNP-vel számolt
reaktvitásveszteségeket mutatja T = 2, 5, 10 és nagyon nagy keringési idők esetében.
A 4.11. ábráról látható, hogy a közelítő formula által adott eredmény jól, mintegy 10%
eltéréssel megközelíti az MCNP-vel számított értékeket, amiből megállapítható, hogy
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feltehetően mindkét eljárás helyesen működik, hiszen két eltérő elven működő eljárás
adott azonos eredményt. A két eredmény közötti eltérés annak tulajdonítható, hogy a
(4.18) összefüggés nem veszi figyelembe sem a fluxus, sem pedig a neutronértékesség
térbeli változását, azaz az alkalmazott modell az anyamagok keletkezésének helyfüggését
és a késő neutronoknak az elmozdulásuk miatt bekövetkező értékváltozását egyaránt
elhanyagolja, kizárólag az anyamagoknak a reaktoron kívül való elbomlásával számol. A
Monte Carlo eredmény ezen felül szórással is terhelt. A közelítő formula alapján
elmondható továbbá, hogy elsősorban a 2., 3., és a 4. csoport felelős a
reaktivitásveszteségért, hiszen a leghosszabb felezési idejű csoport kis relatív későneutronhányaddal keletkezik, a rövid felezési idejű csoportoknak pedig ezen felül az átlagos
élettartamukkal összevetve ideje is nagyon kevés van elhagyni a reaktort.

4.11. ábra. Az egyszerűsített
teszmodellnek az MCNP-vel és a (4.18)
összefüggéssel számított
reaktivitásveszteségei különféle
üzemanyagsebességek és végtelen
visszatérési idő mellett

4.12. ábra. Az egyszerűsített
teszmodellnek az MCNP-vel számított
reaktivitásveszteségei különféle
üzemanyagsebességek és visszatérési
idők esetén

4.2.3.2. Az MSRE reaktivitásvesztesége és a MOST benchmark
Az MSRE reaktivitásveszteségének meghatározásához elkészítettem a reaktornak a MOST
benchmarkfeladat kiírásának megfelelő modelljét, ennek két metszeti képe a 4.13. ábrán
látható. Szembetűnő, hogy a modell geometriája még a rendelkezésre álló geometriai
adatok szegényességével összevetve is meglehetősen egyszerű. Azért volt szükség a
modell ilyen leegyszerűsítésére, hogy az más, például egydimenziós kódokkal is kezelhető
legyen. Az eredmények összehasonlíthatósága érdekében a benchmark minden
résztvevőjének egységes geometriát volt célszerű használni, hogy az eredmények
összehasonlíthatóak legyenek. Ezen felül természetesen megvalósítottam a (4.16) egyenlet
megoldását az MSRE geometriában is, feltételezve, hogy az üzemanyag sebessége
párhuzamos a reaktor tengelyével, nagysága pedig az anyagmegmaradásból számítható.
A mért és számított reaktivitásveszteségek a 4.1. táblázatban láthatóak, a 4.2. táblázat a
benchmark többi résztvevőjének eredményeit mutatja be. Megállapítható, hogy 235U
üzemanyag esetén a számított érték egyszeres szóráson belül egyezik a mérést
reakivitásveszteséggel, továbbá hogy a hat résztvevő többsége (az EdF kivételével)
szignifikánsan nagyobb értékeket kapott. Az 233U töltet esetében az egyezés nem ilyen jó.
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Ez annak tulajdonítható, hogy itt – mivel a reaktivitásveszteség kevesebb, mint fele az
előzőnek – a nagyobbak a relatív hibák, és a Monte Carlo számítás szórása jobban
érvényesül.
üzemanyagcsatorna
keverőterek

grafit
aktív zóna

Függőleges metszet

Vízszintes metszet

4.13. ábra. Az MSRE modelljének geometriája a MOST benchmarkfeladat
specifikációjának megfelelően
4.1. táblázat. Az MSRE reaktivitásveszteségei az ORNL mérése és az MCNP-vel végzett
saját számításaim szerint. A soszorozási tényező álló üzemanyag feltételezésével lett
kiszámolva

Üzemanyag
235
233

U
U

keff

Mért [Pri68]
reaktivitásveszteség
[pcm]

Számított
reaktivitásveszteség
[pcm]

MC
szórás
[pcm]

1,0598
1,1271

212 pcm
100 pcm (±5%)

224
131

13
13

4.2. táblázat. Az MSRE reaktivitásveszteségének a MOST projekt más résztvevői által
számított értékei [Mos04]

Üzemanyag
235
233

U
U

EdF

ENEA

FzK

FzR

PoliTO

228.8
107.8

245.4
110.5

262.2
125.0

253.2
105.2

260.9
119.2
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5. Összefoglalás
Doktori dolgozatomban a sóolvadékos reaktorok dinamikai vizsgálatához kidolgozott
háromdimenziós csatolt reaktorfizikai-hőtechnikai modellemet, az azzal végzett
számításokat és a kapott új eredményeket ismertettem.
A számítási modell két fő komponensből, a reaktorfizikai és a hőtechnikai modulból áll
össze. A reaktorfizikai modul a háromdimenziós neutrondiffúziós egyenletrendszer véges
differenciás megoldási sémáján alapul. Ezt kibővítettem a későneutron-anyamagok áramló
üzemanyaggal történő sodródásának a figyelembevételével, ahol a diszkretizációs hibák
csökkentésére TVD diszkretizációt alkalmaztam. A kidolgozott számítási eljárást a Delfti
Műszaki Egyetem DALTON nevű diffúziós kódjának továbbfejlesztésével valósítottam
meg.
A reaktor hőmérsékletmezőjének számításához az üzemanyag-csatornákat egyenként
figyelembevevő hőtechnikai modellt építettem fel. A grafitmoderátort háromdimenziós
hővezetési egyenlettel, a csatornákat pedig egydimenziós konvekiós egyenlettel írtam le, a
kettő között a hőátadási kapcsolatot Nusselt-számokra megadott összefüggésekkel
biztosítottam. A hőátadás megfelelő figyelembevétele érdekében a csatornák
falhőmérsékletének pontos meghatározását a moderátor hővezetésének számításához
használt finom térbeli felbontású hálóval tettem lehetővé. A moderátor hővezetési
modellje egyúttal a csatornák közötti hőtechnikai kapcsolat figyelembe-vételére is
lehetőséget ad. A hőtechnikai modellel történő számításokhoz saját programot
fejlesztettem ki.
A kidolgozott számítási rendszerben felépítettem az MSRE modelljét és a
szakirodalomban fennmaradt kísérleti adatokra – elsősorban a mért visszacsatolási
tényezőkre és a természetes cirkulációs tranziens adataira – támaszkodva a lehetőségeknek
megfelelő mértékben validáltam a számítási rendszert és a reaktor modelljét. Végül az
elkészült modellel elemzéseket végeztem egy jellegzetes sóolvadékos üzemzavarra:
megvizsgáltam, hogy milyen hatása van annak, ha a reaktor üzemanyag-csatornáinak egy
csoportja különféle mértékben elzáródik. Megállapítottam, hogy a reaktor még a csatornák
nagymértékű (>80%) elzáródásával szemben is toleráns, azaz a kialakuló
üzemanyaghőmérsékletek nem emelkednek a reaktortartályt alkotó acél olvadási pontja
közelébe. Kimutattam azonban, hogy az elzáródás hirtelen megszűnése a reaktor
teljesítményét mintegy tíz másodperc alatt akár meg is duplázhatja.
A háromdimenziós modellel végzett
tanulmányozásával egészítettem ki.

vizsgálatokat

két

partikuláris

probléma

Megvizsgáltam, hogy a reaktor primer körében létrejövő keveredési jelenségek közül
melyek gyakorolhatnak hatást a reaktor teljesítményének oszcillációira. A vizsgálatokhoz
olyan modellt használtam, amelyben a pontkinetikai egyenletrendszert egydimenziós
áramlási modellel kapcsoltam össze. A számítási eredmények alapján megállapítottam,
hogy a csövekben kialakuló turbulens áramlás okozta diszperzió önmagában nem
elegendő a reaktorteljesítmény szakirodalomban sokak által leírt oszcillációjának az
MSRE szivattyúindítási tranziense során tapasztalt nagymértékű kisimulásához.
Demonstráltam továbbá, hogy a primer körbe kapcsolt öblös geometriájú berendezésekben
esetlegesen létrejövő erős keveredés azonban felelős lehet az oszcillációk lényeges
tompításáért.
Végezetül eljárást dolgoztam ki a mozgó üzemanyagú reaktorok későneutron-anyamagsodródásból származó reaktivitásveszteségének Monte Carlo módszerrel való
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kiszámítására. Ezt beépítettem az MCNP kódba, és kiszámítottam a MSRE keringési
reaktivitásveszteségét. Az eredmények jó egyezést mutattak a mért értékekkel.
A dolgozatban ismertetett munkámat több területen is felhasználhatónak gondolom.
Egyrészt a dinamikai modell alkalmazható újabb, a jövőben felépítendő erőművek alapjául
szolgáló reaktorkoncepciók vizsgálatára, például az AMSTER-re, és felhasználásával
összeállítható azok vázlatos dinamikai biztonsági profilja. Másrészt – egy CFD kóddal
való összeépítés után – modellem felhasználható olyan, moderátort illetve csatornákat nem
tartalmazó „egyöblű” reaktorkoncepciók számítására is, mint például a MOSART.
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Tézispontok és saját közlemények jegyzéke
A. Tézispontok
1. Háromdimenziós csatolt reaktorfizikai és hőtechnikai számítási sémát fejlesztettem ki
csatornás sóolvadékos reaktorok statikus és dinamikai vizsgálatához. A
neutrondiffúziós egyenletrendszer véges differenciás megoldási módszerét a
későneutron-anyamagok sodródásának figyelembevételével kibővítve oldottam meg,
és ezt a DALTON diffúziós kódban implementáltam. A hőtechnikai modell a reaktor
összes üzemanyag-csatornáját külön-külön kezeli, a közöttük fennálló kapcsolatot a
moderátor hővezetésén keresztül veszi figyelembe. A modellhez kiszámítottam a
homogenizált csoportállandókat, azokból létrehoztam egy paraméterezett
csoportállandó-könyvtárat. Mindezek felhasználásával összeállítottam az MSRE
sóolvadékos reaktor háromdimenziós, időfüggő, csatolt dinamikai modelljét. A
számítási modellt az MSRE reaktivitás-visszacsatolási tényezői és a reaktoron végzett
korabeli természetes cirkulációs mérés segítségével validáltam. [K1,K2,K3]
2. A számítási modell segítségével meghatároztam az MSRE sóolvadékos reaktor
teljesítményváltozásának időbeli alakulását egy csatornaelzáródásos üzemzavar
esetében. Függvénykapcsolatot állítottam fel az elzáródás mértéke és a kialakuló
állandósult reaktorteljesítmény között. Megállapítottam, hogy az üzemanyag
maximális hőmérséklete még jelentős, nyolvan százalékos tömegáram-csökkenés
esetén sem emelkedik meg annyira, hogy az a reaktortartályra veszélyt jelentsen (~
1400 K). Megállapítottam továbbá, hogy a csatornák hirtelen felszabadulását követően
a teljesítmény igen gyorsan növekszik, néhány másodperc alatt egy teljesítménycsúcs
zajlik le, és ez akár a kétszeresére is emelheti a reaktor teljesítményét. [K1]
3. Egydimenziós áramlási és pontkinetikai reaktorfizikai modell kidolgozásával és
összekapcsolásával vizsgáltam a sóolvadékos reaktorok különböző primerköri
elemeiben történő keveredés hatását a reaktor időbeli viselkedésére. Megállapítottam,
hogy a primer köri csövekben történő keveredés elhanyagolható hatást gyakorol a
reaktor dinamikai viselkedésére, míg a primer köri hőcserélőben és a reaktortartályon
belüli térrészekben (leszálló akna, keverőterek, aktív zóna) történő keveredés
jelentősen befolyásolhatja azt. [K4,K5]
4. Eljárást dolgoztam ki a sóolvadékos reaktorok keringési reaktivitásveszteségének
Monte Carlo módszerrel történő meghatározására. Az eljárást beépítettem az MCNP
kódba, alkalmassá téve azt a későneutron anyamagok sodródásának
figyelembevételére és így a reaktivitásveszteség közvetlen számítására. A módszer
segítségével kiszámítottam az MSRE sóolvadékos reaktor reaktivitásveszteségét. A
számítási eredmények a mért, illetve az analitikus úton kapott értékekkel jó egyezést
mutattak. [K6,K7,K8]
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