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Az LG Energia Kft megbízásából a CFD.HU Kft ANSYS-FLUENT 6.3. szimulációs rendszerrel elkészítette a Paksi 
Atomerőmű VVER-440 gőzfejlesztők geometriájára a köpenytér áramlási képét. Az áramlási kép ismeretében az LG Energia 
Kft. kidolgozta a paksi gőzfejlesztők hatékonyabb leiszapolására tett javaslatait. 
− A szennyezőanyagok koncentrálódási helyei, a leiszapolás leghatékonyabb elvételi helyei (új gőzfejlesztő tervezésénél). 
− A javasolt, hatékonyabb leiszapolási stratégia (az üzemelő paksi gőzfejlesztők korlátainak figyelembe vételével). 
− A gőzfejlesztők leiszapolási rendszerének szükséges átalakítása, a leiszapoló rendszer várható működése.  

 

Szennyezőanyagok koncentrálódási 
helyei és a leghatékonyabb elvételi 
helyek 
 Oldott anyagok 
A VVER-440 gőzfejlesztő köpenytéri áramlási képe 
alátámasztja a VVER-440 gőzfejlesztők vízkémiai mérési 
eredményeit, azaz a nem illékony oldott anyagok (köztük 
az ionok) maximális (a leiszapolásban mért 2-3 szoros) 
koncentrációjú helye a hideg kollektor környezetében, a 
vízszint kétfázisú („habzó”) zónájában van. A 
gőzbuborékok nagyobb része a melegoldali csőkötegben 
keletkezik, s folyadékfázisban marad – egynél jóval kisebb 
megoszlási tényezőjük következtében – a nem illékony 
oldott ionok döntő része. Az 1. ábra áramlási képe alapján a 
kétfázisú víz a hideg csőköteg felé áramolva magával viszi a 
nagyobb ionkoncentrációjú folyadékfázisú vizet, ami a 
hideg kollektor környezetében lelassul. 

Az áramlási kép alapján a hideg kollektor környezetéből, a 
víztükör kis áramlási sebességű helyéről elvett ion-
eltávolító leiszapolás lenne a leghatékonyabb, mert itt a 
legnagyobb a folyadékfázisú víz ionkoncentrációja. 
Konstrukciós kialakítása egy tölcsér a csőköteg felett, a 
tölcsér aljáról a köpeny oldalán kivezetett csővel. 

Diszperz korróziótermékek 
A diszperz korróziótermékek a tápvízzel érkeznek, s a 
tápvíz-elosztón keresztül kerülnek be a gőzfejlesztő víz 
köpenytéri áramlásába. A köpeny alsó felületén kialakuló 
nyíróerővonal mintázat (2. ábra) mutatja a „holt” áramlási 

zónákat, melyek túlnyomó része a melegoldali csőköteg 
alatt helyezkedik el. A nagyobb (50 és 100 µm átmérőjű) 
korróziótermék szemcsék ülepedése megfelel a 
nyíróerővonalaknak, a szemcsék túlnyomó többsége a 
tartályfenék meleg oldalán ülepszik ki (3. ábra). A kisebb 
(25 µm átmérőjű) korróziótermék szemcsék egyenleteseb-
ben oszlanak meg, nagyobb részük a melegoldali, kisebb 
részük a hidegoldali csőköteg alatt ülepszik ki a 
tartályfenékre, de a köpeny mindkét domború fenekén is 
találhatók kiülepedési helyek. A kisméretű (< 5 µm-nél 
kisebb átmérőjű) korróziótermék szemcsék nem mutatnak 
kiülepedést, a kétfázisú víz áramlása „szállítja” őket.  

A tápvízzel érkező korróziótermékek szemcseméretének 
mért eloszlása (90%-a kisebb 5 µm-nél) azt mutatja, hogy az 
érkező szemcsék kiülepedéshez szükséges méretének 
növekedése a gőzfejlesztőben történik: 

− lerakódik a hőátadó felületen, majd a tranziens 
üzemállapotokban (főleg leállás, indulás) 50 µm-nél 
nagyobb mérettel lepattan, 

− a köpenytéri áramlásban a szemcsék egymással 
találkozva „meghíznak”, s amikor elérik a 
kiülepedéshez elegendő méretet, az áramlás „holt” 
zónájába kerülve kiülepszenek. 

A létesített (blokkok indítását követő) vízüzemnél a 
korábbi, csőkötegben levő tápvíz-elosztó helye, a 
gőzfejlesztő víz közel semleges pH-ja és a jelenleginél közel 
nagyságrenddel nagyobb vas korróziótermék-áram miatt 
meghatározó a melegoldali hőátadó felületen való 
lerakódás volt. A módosított vízüzemnél az új, csőköteg fölé 
beépített tápvíz-elosztó helye, a gőzfejlesztő víz lúgos pH-ja 
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(8,5-9,2) és a korábbinál közel nagyságrenddel kisebb 
korróziótermék-áram a gőzfejlesztő vízben találkozó 
szemcsék „meghízását” támogatja, ezért általában 50 µm-
nél kisebb a lerakódott magnetit vastagsága a melegoldali 
hőátadó csöveken. 

Az áramlási kép és a szemcsék kiülepedési képe alapján a 
melegoldali csőköteg alól, több kiülepedési helyről elvett 

diszperz korróziótermék-eltávolító leiszapolás lenne a 
leghatékonyabb. Konstrukciós kialakítása 4-6 db NÁ15 
csonk a melegoldali köpeny és legalább 2 db az edényfenék 
diszperz korróziótermék felhalmozódási helyein, s közös 
gyűjtővezetékbe való bekötésük a gőzfejlesztő alatt. 

 

 
1. ábra: Áramvonalak a gőzfejlesztő köpenyterében [CFD.HU] 

(Színskála: áramlási sebesség [m/s]) 
 

   

 
2. ábra: A köpeny alsó felületén kialakuló nyíróerővonal mintázat [CFD.HU] 
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3. ábra: 50 µm átmérőjű szemcsék ülepedési képe a tartály fenekén [CFD.HU] 

 

1./ Egy gőzfejlesztő leiszapolásának napi névleges átlagos 
órás tömegáramát változatlanul hagytuk: 

  t/h4,01,01,02,0lg =++=++ ylperlfoly mmm &&& . (1) 

Ez a tömegáram kisebb a gőzfejlesztők növelt 
hőteljesítményéhez tartozó orosz kritériumnál, de az 
oldott ionok és korróziótermékek eltávolításához 
elegendő. 

A folyamatos leiszapolás névleges tömegárama (2 db 
NÁ50, köpeny alján elhelyezkedő csonkon keresztül) 
változatlan (2 t/h) marad. A periodikus leiszapolás 
továbbra is a két meglévő helyről történik: 

− periodikus (1 db NÁ 80, köpeny alján elhelyezkedő 
csonkon keresztül): 12 t/h, τ = 2 h/nap, 
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képest 1,5 h/nappal csökkentett időtartam; 

− gyűrűs (4 db NÁ25 csonkon keresztül, amelyek a 
gőzfejlesztő primerköri kollektorai és köpenye 
közötti két gyűrűs tér alján helyezkednek el): 12 t/h, 
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jelenlegihez képest 7 t/h-val növelt tömegáram, 
1,5 h/nappal növelt időtartam. 

A Paksi Atomerőmű nagy tisztaságú szekunderköri 
munkaközeggel üzemelő gőzfejlesztőire a javasolt 
leiszapolási tömegáramok, és stratégia 
teljesítményüzemben biztosítja a gőzfejlesztő víz 
szennyezőanyag koncentrációinak várt értékét: 
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Diszperz vas korróziótermék: 
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2./ Javasoltuk továbbá, hogy évenként, állás alatt 
ellenőrizzék a leiszapolóteret, s korróziótermékek 
felhalmozódása esetén azok eltávolítását a gyűrűs 
leiszapolótérből. Ezt a gőzfejlesztők kollektorainak 
megbízhatósága érdekében be kell iktatni az 
ellenőrzési-karbantartási programba.  

3./ A gőzfejlesztők leiszapolása a leállás alatt 

Számos VVER-440 atomerőműben a gőzfejlesztők 
leiszapolása és az 5. víztisztító a blokk leállása alatt is 
üzemel, megtisztítva a gőzfejlesztő vizet a hide-out 
alatt visszaoldódó ionoktól, biztosítva a lehűtő 
rendszerben (két gőzfejlesztőben) állás alatt keringtetett 
gőzfejlesztő víz minimális ionkoncentrációját.  

A leiszapoló rendszer azért üzemképtelen, mert a 
teljesítményüzem végén (a leállás kezdetén) megszűnik 
a főkondenzátum keringtetése, így a leiszapolás-
főkondenzátum regeneratív hőcserélő (RZ06W001, 
F=52 m2) üzemképtelen, és a leiszapolás-technológiai 
hűtővíz utóhűtő (RZ06W002, F=30 m2) nem elegendő a 
leiszapolt víz legalább 50 °C-ra való lehűtéséhez a 
lehűtő rendszer gőz-vizes üzemmódjában. Azonban, 
ezt a korlátot feloldhatjuk egy leiszapolás-technológiai 
hűtővíz megfelelő felületű hőcserélő beépítésével, 
amely a leállás kezdetén lépne üzembe (az utóhűtő 
üzeme nem feltétlenül szükséges), és a leiszapolt vizet 
legalább 50 °C-ra lehűtené. A javasolt megoldással 
megteremtettük a gőzfejlesztő leiszapolás és az 5. 
víztisztító üzemének feltétele a leállás alatt (4. ábra).  
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4. ábra: A gőzfejlesztők leiszapoló rendszerének javasolt elvi kapcsolása 

 

A gőzfejlesztők leiszapoló 
rendszerének javasolt átalakítása 
A paksi gőzfejlesztők leiszapoló rendszerének geometriai 
felmérése a 3. blokki izometriák, valamint helyszíni bejárás 
alapján történt. 

Az egy blokkhoz tartozó hat gőzfejlesztő a reaktor mellett 
van elhelyezve körkörös elrendezésben. A leiszapoló 
vezetékek a 46 bar nyomású gőzfejlesztők alján lévő 
csonkoktól vezetnek a 7 bar-os kigőzölögtetőig.  

Gőzfejlesztőnként két NÁ50 csonkon történik a folyamatos 
leiszapolás. A két ág tömegárama szeleppel nem 
szabályozható, így azok arányát a vezetékek hidraulikai 
ellenállása határozza meg. A hat gőzfejlesztőből négynél 
azonos hosszúságú a két ág, viszont az 1. és a 6. 
gőzfejlesztőnél eltérő, ezért az „A” csonkon 20%-kal 
nagyobb a leiszapolás tömegárama, mint a „B” csonkon. 

A beépített fojtóelem ellenállása nagyságrendekkel nagyobb 
a vezeték saját áramlási ellenállásánál, így alapvetően a 
fojtás határozza meg a folyamatos leiszapolás tömegáramát. 

A periodikus leiszapolás a köpeny alján, a gyűrűs és 
folyamatos leiszapoló-csonkok között a gőzfejlesztő meleg 
kollektor felöli oldalán, egyetlen NÁ80 vezetéken történik. 
A leghosszabb vezeték ellenállása – fojtás nélkül, nyitott 
szelepek mellett – négyszerese a legrövidebbnek. Viszont a 
folyamatos leiszapoláshoz hasonlóan itt is a (periodikus és 
gyűrűs leiszapoláshoz tartozó közös) fojtóelem ellenállása a 
meghatározó, így a különbségeknek nincs jelentősége. A 
Végleges Biztonsági Jelentés szerint a periodikus leiszapoló-
vezeték 25 t/h tömegáram elvezetésére képes – a fojtás 
ennek megfelelő mértékű, a névleges tömegáramot a 
szelepekkel kell beállítani. 

Gőzfejlesztőnként a kollektorok körüli gyűrűs leiszapoló-
térből két-két (összesen négy) NÁ25 csonkon keresztül 
történik a gyűrűs leiszapolás. Az egy kollektorhoz tartozó 
vezetékek közvetlenül a kollektor mellett egyesülnek, majd 
a két vezeték egy-egy bővítő (NÁ25/50), és NÁ50 
szabályozószelep után NÁ50/25-re szűkül valamint 
egymáshoz csatlakozik. 

Az egy kollektor mellől elvett leiszapoló-vezetékek úgy 
csatlakoznak, hogy az egyik vezeték megkerüli a kollektort, 
míg a másik csak lefelé vezet. Ebben az esetben a 
tömegáramok aránya a két vezetéken 1:2. A két 
kollektorhoz tartozó vezetékek egyesítése szintén nem 
szimmetrikus, de a szelepek beállításával ez kiküszöböl-
hető. 

Mivel a periodikus leiszapolás tömegáramát csak 25 t/h-ra 
kellett visszafojtani (és ugyanez a fojtóelem hat a gyűrűs 
leiszapolás tömegáramára is), a gyűrűs leiszapoló-
csonkokon elméletileg lejön a névleges vízáram. 
Ugyanakkor az üzemi gyakorlat azt mutatja, hogy a gyűrűs 
térben és a leiszapoló-vezetékeken nagy a korróziótermék-
lerakódás, illetve felhalmozódás, és a szelepek gyakran el is 
tömődnek. Ez valószínűleg annak tudható be, hogy napi 
23,5 órán keresztül nincs áramlás a gyűrűs térben. A 
lerakódás/felhalmozódás miatti keresztmetszet-csökkenés 
jelentősen növelheti a leiszapoló-tér, csonk és szelep 
ellenállását; főleg, hogy a furat 26 mm átmérője már eleve 
kicsi. A kollektorok feszültségkorróziós kockázatának 
csökkentése érdekében fontos a gyűrűs tér intenzívebb 
(nagyobb tömegáram, hosszabb időtartam) átöblítése, a 
diszperz korróziótermékek felhalmozódásának megakadá-
lyozása, eltávolítása. 

A gyűrűs csonkokon – a leiszapoló rendszer jelenlegi 
felépítésénél, a szűk keresztmetszetek és nagy fojtás miatt – 
a javasolt 12 t/h tömegáram nem képes elfolyni, ezért 
szükség van bizonyos átalakításra (5. ábra).  
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5. ábra: A leiszapoló-rendszer javasolt átalakításának sémája 

 

Az NÁ80 periodikus leiszapoló vezetéken egészen az RZ01-
es gyűjtővezetékig nem található fojtóelem, mely esetleges 
csőtörés esetén korlátozná a kiömlő víz mennyiségét. Ez 
nagyfokú biztonsági kockázatot jelent.  

A fenti problémára is megoldást nyújt, ha a gyűrűs 
leiszapoló vezetéket közvetlenül a gőzfejlesztő alatt átkötjük 
a periodikus leiszapoló vezetékbe. 

Annak érdekében, hogy azonos vízáram (12 t/h) folyjon le a 
gyűrűs és periodikus leiszapoló csonkokon, a periodikus 
leiszapoló vezetékbe a csatlakozási pont elé fojtóelemet kell 
beépíteni, hogy áramlási ellenállása kiegyenlítse a szűkebb 
keresztmetszetű gyűrűs leiszapoló vezetékek nagyobb 
áramlási ellenállását. 

A beépítendő szerelvények miatt a periodikus és gyűrűs 
leiszapolás gyűjtővezetékén található fojtóelem ellenállását 
csökkenteni kell. 
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