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A kísérletsorozat célja VVER üzemanyag kazettán belüli hűtőközeg keveredésének vizsgálata PIV (particle image 
velocimetry) méréstechnikával. PIV kísérleteket egy VVER-440/213 munkakazetta felső részének 1:1 léptékű modelljén 
végeztünk. A modell nem csak a fűtőelem-kazettarészt tartalmazza, hanem a fejrész fölötti szakaszt is. Négy axiális szinten 
és két különböző síkban kaptunk kétdimenziós sebesség vektormezőket. Modelleztük a kazetták közötti résáramokat is három 
by-pass ág beépítésével. A PIV sebesség vektormezők az egyes szerkezeti elemek (kazetta hőmérő, illesztőrózsa, keverőrács, 
fűtőelemrudak) áramlásra gyakorolt hatásáról tized mm felbontású képet adnak. Pontosság vizsgálatokat végeztünk, melyek 
keretében számba vettük a mérőeszközök pontosságát, valamint néhány zavaró tényező mérésre gyakorolt hatását. 

 

Bevezetés 
A Paksi Atomerőműben a „forró csatorna” számított kilépő 
hőmérsékletének meghatározása konzervatívan, keveredés 
figyelembe vétele nélkül történik. Szintén nem ismert, hogy 
a teljesítmény korlátozásának alapvető mérési információit 
szolgáltató, a kazetta fejekben elhelyezett hőmérsék-
letérzékelők által mutatott érték, milyen mértékben tér el az 
átlagos, illetve maximális kilépő hőmérsékletektől. 

A kísérletsorozatot előkészítő lézeroptikai méréseket 
korábbi cikkekben ismertettük [1-2], melyek során a 
fűtőelemköteg geometriáját is figyelembe vevő, egyszerű, 
kisméretű modelleken alkalmaztunk PIV (particle image 
velocimetry) méréstechnikát. Most elkészítettük a paksi 
munkakazetta (VVER-440/213) felső részének 1:1 léptékű 
modelljét. A több éves kutatási projekt első részének 
keretében fűtőelem kazetta modellben zajló sebesség 
eloszlási folyamatok vizsgálatát végeztük el, PIV 
méréstechnika alkalmazásával.  

 
1. ábra: A kazettamodell vázlatos rajza; fűtőelemrudak (1), hatszöges burkolat (2), keverőrács (3), a hatszöges áramlási csatorna 

hengeresre változik (4), emelőcsapok (5), illesztőrózsa (6), termoelem (7) 
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2. ábra: A keverőrács (3) és az illesztőrózsa (6) modell felülnézeti 

fényképe 

A PIV mérések célja a kísérleti vizsgálatok útján nyert 
adatokon túl számítógépes szimulációk (computational 
fluid dynamics – CFD) számítások validálása. Ebben a 
cikkben ilyen jellegű összehasonlításokat nem teszünk, a 
PIV sebességmező eredmények ismertetésére szorítkozunk. 
A kísérletsorozat a hőmérséklet mérésekkel fog folytatódni, 
melyhez szintén optikai méréstechnikával, laser induced 
fluorescence (LIF) módszert fogunk alkalmazni; ennek célja 
a vizsgált fűtőelem modell fejrészében történő keveredés és 
a hőmérséklet eloszlás pontosabb megismerése. 

 
3. ábra: A fűtőelem-kazetta modell 

 
4. ábra: A mérőszakasz elvi kapcsolási rajza 

 

A munkakazetta modellje és a 
mérőkör 
Az eredeti alkatrészek felhasználásával készült modell 
vázlatát és a fejrész rajzát az 1. ábra mutatja. Az erőműművi 
fűtőelem-kazettának megfelelően a fűtőelem-köteget 

hexagonális csatorna veszi körül, és a rudak felső végénél 
található a keverőrács. Ezt követően a hatszög keresztmet-
szetű áramlási csatorna hengeresre változik. A hengeres 
szakasz kezdeténél találhatók az ún. emelőcsapok és az 
illesztőrózsa szerkezeti elemek, melyek akadályt jelentenek 
az áramlás útjában és keverő hatásuk is van. (A reaktorban 
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a fűtőelem-kazetták mozgatásai során a kazetták kiemelését 
valamint a zónába illesztését teszik lehetővé).  

Az optikai mérések alkalmazása végett a modell üvegből ill. 
PMMA-ból (plexi) készült részei a következők (az ábrákon 
zöld színű sávok): 

− A kilépő hőmérsékletet mérő érzékelőt tartalmazó 
200 mm hosszú hengeres csatornarész. Ebben a 
térrészben vizsgálhatók a hőmérő körül kialakuló 
áramlási viszonyok, későbbiekben pedig a hűtőközeg 
hőmérséklet eloszlása.  

− Az illesztőrózsa előtti csatornarészlet 40 mm hosszú, 
amely tartalmazza az áramlási közegbe nyúló két csap 
elemet is (a valóságban a kazetta kiemelését teszi 
lehetővé). Ebben a térrészben mérhető a kilépő 
keverőrács utáni, illetve az illesztőrózsa előtti áramlási 
kép. 

− A munkakazetta hatszöges szakaszán három, 120°-ra 
lévő ablakot alakítottunk ki, ahol mérhető a fűtőelem 
rudakat elhagyó hűtőközeg sebesség- és hőmérséklet 
eloszlása, valamint az ablakokkal egy szinten 
bevezetett „résáramok” hatása. 

− A modell tetején lévő ablak lehetővé teszi a hűtőközeg 
áramlásával szembeni fényképezést. (Ebben a cikkben 
az ott végzett mérések ismertetésére nem térünk ki.) 

A 4. és 5. ábrán a telepített hidraulikai hurok elvi kapcsolási 
rajza valamint fényképe, a 6. ábrán a telepített mérőszakasz 
és a PIV berendezés fényképe látható. 

 
5. ábra: A hidraulikai hurok a fűtőelem kazettamodellel 

A mérőszakasz főbb elemei a 250 m3/h maximális 
szállítóképességű centrifugál szivattyú, térfogat kiegyenlítő, 
adalékanyag1 hozzákeverő rendszer, csatlakozási lehetőség 

                                                      
1 Fényszóró részecskék a sebesség (PIV), 

fluoreszcens festékanyag a tervezett hőmérséklet (LIF) 
mérésekhez. 

hőcserélőhöz, forgalomszabályozó és by-pass kialakítás, 
tömegáram, nyomás, és hőmérsékletmérések, kazetta-
modell, a fűthető fűtőelemek beépítésére előkészítve, 3 db 
résáram bevezetés egyenként szabályozható és mért 
hűtőközeg forgalom kialakítással. 

 
6. ábra: A telepített mérőszakasz és a PIV berendezés 

PIV sebességeloszlás mérések 
A PIV méréstechnika áttekintése 
A PIV előnye az intrúzió-mentesség; a mikroméretű 
fényszóró részecskéken kívül más kiterjedt mérőműszert 
nem kell az áramlási térbe helyezni. További előnye, hogy 
az áramlási mező teljes keresztmetszetében 
meghatározhatjuk a teljes sebességmezőt. A PIV berendezés 
főbb elemei a lézer fényforrás, digitális kamera, és a 
jelátvitelt biztosító, valamint a számítást végző számítógép. 
A vizsgálandó áramlási közegbe diszpergált fényszóró 
részecskékről feltételezhető, hogy csaknem tökéletesen 
követik az áramlást. Egy impulzus üzemmódban működő, 
két lézerből álló Nd YAG fényforrás világítja meg az 
áramlási mezőt. A megvilágított célterületet egy szintén 
impulzus üzemben működő, a lézerrel szinkronizált CCD 
kamera képezi le. A sebességmező számítás alapja a t0 és 
t0 + ∆t időpillanatokban a kamera által rögzített 
részecskekép-pár. A számítási algoritmus a részecske-
képeket kisebb részterületekre bontja, és a részterületeken 
belüli átlagos sebességet határozza meg, a ∆t időköz alatti 
x∆  átlagos elmozdulás alapján. A részterületre vonatkozó 
x∆  átlagos elmozdulás korrelációszámítással kapható meg. 

Egy részterület tehát egy sebességvektort eredményez. 

A PIV berendezés és a mérések paramétereinek 
áttekintése 
A berendezés jellemzőit korábbi cikkben ismertettük 
részletesebben [2]. Most csak összefoglaljuk a fő PIV mérési 
paramétereket, melyek a mérések többségénél az alábbiak 
szerint lettek beállítva; a Nd YAG lézer impulzus energiája 
a maximum (50 mJ) 20%-a, 20 µm átmérőjű poliamid 
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fényszóró részecskék, 16×16 pixel nagyságú számítási 
részterület, számítás adaptív keresztkorrelációval [4]. A 
részecske képek (két lézerimpulzus) közötti idő (∆t) 100 µs-
ra lett választva. A mérési idő általában 10 és 100 s között 
volt, 1 és 4 Hz közötti frekvenciájú felvétel-gyakorisággal. 

Az alábbiakban ismertetett méréseket 90 m3/h térfogatáram 
mellett végeztük; ez a forgalom az erőművi üzemi 
állapotnak megfelelő tartományba esik. 

 

 
7. ábra: Mérési beállítás és sebesség vektormező a fűtőelem rudak végződése, és a keverőrács közötti térrészben. 

 

Mérési elrendezés, mérési mátrix 
A vizsgált axiális szintek és mérési síkok választása a 
következő megfontolások szerint történt. A felépített modell 
nem csak a fűtőelem-kazettarészt tartalmazza, hanem a 
fejrész fölötti szakaszt is, a védőcsőblokk (VCSB) részét 
képző illesztőrózsától egészen a hőmérőig. Ennek a 
szakasznak alkotóeleme modellünkön a 200 mm hosszú 
üvegcső (1. és 6. ábrák). A kísérleti projekt lényegét jelentő 
keveredés vizsgálatának szempontjából ezek a részek a 
legkritikusabbak, így ezek vizsgálatára külön figyelmet 
fordítottunk.  

Az egyes mérések eredményei 
Az alábbiakban a szemléltető jelleggel ismertetünk néhány 
eredményt. A mérési beállításokat és a kapott 
sebességmezőket csak egy adott axiális síkban mutatjuk be 
(a lézersugár síkját nem forgattuk függőleges tengelye 
körül). A by-pass mérések, egy adott vonalon vett 
sebességprofil vizsgálata, valamint a CFD összehasonlítások 
szintén meghaladják ennek a cikknek a terjedelmét. Négy fő 

axiális szinten és két különböző függőleges síkban végeztük 
a méréseket.  

A 7. ábra a fűtőelem rudak végződése, és a keverőrács 
közötti térrészében végzett mérést mutat. Az abszolút 
sebességek meghatározása érdekében végzett skála faktort a 
10,3 mm átmérőjű központi rúdhoz kalibráltuk. Ebben az 
esetben a lézersugár és a kamera tengelyének szöge nem 
90°-ot, hanem 120°-ot zár be egymással. A perspektivikus 
torzítás korrekciójára több módszer is van. A korrekciót a 
részecske képeken végeztük el, kamera kalibráció alapján. A 
sebességvektorok hosszának átlagos nagysága ebben a 
mezőben 0,5 és 3 m/s közé esik (90 m3/h). Ezt tapasztaltuk 
a legkisebb lokális sebességnek, az egész modell áramló 
közegében. Megfigyelhetünk viszont nagyobb axiális 
sebességű csóvákat is a képek alsó élénél, amelyek a kazetta 
szubcsatornák kilépésénél jelentkeztek. A képek felső szélét 
tekintve pedig nagyon jól felfedezhető a keverőrács hatása 
az áramló közegre; mivel a keverőrács pont a vizsgált 
tartomány fölött helyezkedik el. 

A 8. ábra az illesztőrózsa alatti tartományban mutatja a 
beállítást és a kapott sebességmezőt. A valóságban itt 

Image size: 65.5×41.6 mm (-35.1,-22.4),  in pixels: 1772×1126, 8-bits
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találhatóak a fűtőelem-kötegek megfogására szolgáló 
csapok, melyeket a modellen átlátszó PMMA anyagból 
készítettünk a csőszakaszhoz hasonlóan. Az abszolút 
sebességek meghatározására a modell egy, a mérési síkkal 
azonos mélység élességű síkba helyezett skálát (vonalzó) 
alkalmaztunk. A sebességvektorok hosszának átlagos 
nagysága ebben a mezőben 4 és 5 m/s közé esik, viszont az 
illesztőrózsa közelében megfigyelhetünk egy nagyobb 
sebességű csóvát, itt 7 m/s körüli értékeket kaptunk; 
90 m3/h forgalom mellett. Ezt tapasztaltuk a legnagyobb 
lokális sebességnek az egész modell áramló közegében. 
Ugyanígy jól megfigyelhető a keverőrács hatása az áramlási 
képre. A kép közepe táján látható kerek fehér folt a 
háttérben elhelyezkedő kazettakiemelő csap fényképe. A 

mért síkban ez a csap nincs megfigyelhető hatással az 
áramlási képre. 

A hengeres csőszakasz (kazetta kilépő csatorna) 
vizsgálatakor (9. ábra) az abszolút sebességek 
meghatározása érdekében végzett skála faktort (nagyítási 
faktor) a hőmérő felvételeken megjelenő alsó, 8,5 mm 
átmérőjű csőszakaszára kalibráltuk. A függőleges (áramlás) 
irányú sebességkomponensek átlagos nagysága 4 és 5 m/s 
közé esik 90 m3/h forgalom esetén. Megfigyelhető a hőmérő 
sebességmezőre gyakorolt lokális hatása (9.a ábra). Ez a PIV 
felvételeken a hőmérő környezetében néhány tized mm 
felbontású pontossággal látható. A 9/c ábra pillanatfelvételt 
mutat; az ezen észrevehető kaotikus örvények és csóvák a 
keverő elemek hatását idézik, melyek eltűnnek az 
időátlagolt esetekben. 
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8. ábra: Mérési beállítás és sebesség vektormező az illesztőrózsa alatti tartományban.  

 

Pontosság vizsgálatok 
A korábbi cikkekben [2-3] validációs mérésekről 
számoltunk be a telepített PIV berendezés pontosságának és 
korlátainak megállapítására. A validációs mérések során az 
integrált mért értékekkel történő összevetés alapján 
megállapítottuk, hogy a paksi fűtőelem kazettát jellemző 
paraméterek esetén (méretek, sebességtartomány) 5% 
relatív pontossággal tudunk sebességmezőt meghatározni. 

A kazettamodellel végzett mérések során a főágban 
alkalmazott 6,4-160 m3/h méréstartományú indukciós 
áramlásmérő által mutatott térfogatáram relatív 
pontatlansága  < 1,5 % az alkalmazott 50-90 m3/h közötti 
tartományban. Ebből ± 0,5% az áramlási sebesség 
elektromos jellé alakításából származik. 

A kísérleti modellt tartalmazó hidraulikai hurok az 
aránylag nagy áramlási sebesség miatt a csőmegfogás 
ellenére rezgeti a kazettamodellt. A rezgés a részecske kép 
felvételeken kimutatható. A számítási részterület helyes 
megválasztása esetén azonban a rezgés nem lesz hatással a 

korrelációra, azaz a sebesség képek létrehozására, ugyanis a 
sebesség vektorok elmozdulása a számítási részterület 
tartományán belül marad. 

Értékelés, további feladatok 
A cikkben ismertetett PIV eredmények első részét képzik a 
lézeroptikai mérésekkel végzett adatbázisnak, melyek célja 
a hűtőközeg keveredésének vizsgálata fűtőelem-kazetta 
fejrészének modelljében. Az eredményeket a modell három 
horizontális szintjén kaptuk. Az eredményekből 
megállapítható, hogy a kazetta termoelem szintjén nincs 
mérhető nyoma a szubcsatornákban keletezett nagyobb 
sebességű csóváknak, elsősorban az illesztőrózsa és az 
emelőcsapok keverő hatásának következményeként. A PIV 
technikával kapott sebességeloszlás eredmények 
lézeroptikai hőmérséklet mérésekkel (LIF) fognak 
kiegészülni, amely a keveredés átfogóbb vizsgálatára ad 
lehetőséget. Az eredményekből az is megállapítható, hogy a 
kapott adatok lehetőséget adnak a CFD szimulációk 
eredményeinek összehasonlítására is. 
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(c) 

 
 

9. ábra: Mérési beállítás és sebesség vektormező a termoelem alsó része körül (a), és a hengeres csőszakasz alsó részében (b), és egy 
pillanatfelvétel (c)  
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