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Cikkünkben a 4. Generációs Nemzetközi Fórum által kiválasztott 6 ígéretes reaktortípus egyike, a szuperkritikus nyomású 
vízhűtéses reaktor (Supercritical Water-Cooled Reactor, SCWR) európai változatának, a HPLWR reaktornak (High 
Performance Light Water Reactor) stacionárius kapcsolt reaktorfizikai-termohidraulikai számításait ismertetjük. Az erőmű 
várható előnyei a jó gazdasági mutatók, az erőmű egyszerűsödése, méretcsökkenése és a nagy termikus hatásfok miatt. A 
zónatervezési nehézséget a HPLWR esetében az okozza, hogy jelentős reaktivitást kell lekötni a kampány elején a bóros 
szabályozás hiánya miatt, amelyet főleg Gd kiégőmérgek alkalmazásával oldottunk meg.  

 

Bevezetés 
A szuperkritikus víz a modern széntüzelésű erőművek 
hűtőközege. A rendszernyomást a kritikus fölé növelve 
jelentős méretcsökkenést és nagyobb hatásfokot értek el, így 
versenyképességük megnőtt. A szuperkritikus nyomású 
vízhűtéses reaktor koncepciók a fenti előnyöket próbálják 
kihasználni. Munkánkban a „High Performance Light Water 
Reactor Phase 2” (HPLWR) EU 6. keretprogramjában jelenleg 
is futó projektben elért eredményekre támaszkodtunk [1]. A 
HPLWR reaktor 3 utas zónája a forró pontok hőmér-
sékletének csökkentésére szolgál. A hűtővíz háromszor 
áramlik át a zónán, minden egyes áthaladás után keveredik a 
felső, vagy alsó keverőterekben. A kazetták vízrésében 
lehetséges természetes cirkuláció elkerülésére a HPLWR 
zónájában az 1. ábrán nyomonkövethető áramlási utat java-
solták. (A szövegben hivatkozunk az ábrán látható számokra 
a könnyebb érthetőség kedvéért.) A reaktortartályba belépő 
hűtővíz (1) két ágra oszlik, a gyűrűkamrában lefelé áramló 
vízre (2) és a reaktortartály fedelét hűtő vízre (3), amely a 
kazetták moderátorcsatornáiban lefelé áramlik(4). A mode-
rátorcsatornák vize az aktív zóna alatt kikerül a kazetták 
közötti résbe(5), ahol felfelé áramlik(6), majd a reflektorban 
elhelyezett csatornákban lefelé halad(7) és végül össze-
keveredik a gyűrűkamra lefelé áramló vizével(8). Ez a víz 
szolgál az elgőzölögtető régió hűtővizeként, amely felfelé 
áramlik(9), a kazetták hűtővizei összekeverednek a felső 

keverőtérben(10), majd az első túlhevítőben a hűtővíz lefelé 
folytatja útját(11). Az alsó keverőtérben(12) újabb keveredés 
után a hűtővíz felfelé áramlik a második túlhevítőben(13) és 
végül a melegági csonkokon elhagyja a tartályt(14). Az új 
áramlási irányok az erős moderátorsűrűség visszacsatoláson 
keresztül befolyásolják a teljesítményeloszlásokat. Mivel a 
HPLWR reaktor elgőzölögtető régiójának felső részén, 
valamint az 1. és 2. túlhevítőben a vízsűrűség nagyon kicsi, a 
korábbi verzióhoz képest a moderátorcsövek forgalmának 
emelésére volt szükség.  

HPLWR egyensúlyi zónatervezés 
A HPLWR reaktorban a víz termikus tulajdonságai 
meredeken változnak a pszeudokritikus pont körül. A 
kapcsolt neutronfizikai-termohidraulikai számítások 
elengedhetelenek, hogy megfelelő információnk legyen a 
reaktor kritikusságáról és a teljesítményeloszlásokról. A 
kazettánkénti nodális neutronfizikai számítások a KARATE 
kódrendszer GLOBUS moduljának reszponz-mátrix 
módszerén alapulnak [2], ahol a KIKO3D kód [3] reszponz-
mátrixait használtuk fel, míg a termohidraulikai számításokra 
a módosított SPROD kódot [4] alkalmaztuk. A maximális 
burkolathőmérsékletek uralása céljából a kilenc kazettából 
álló klaszterek bemenetén található szűkítőket használhatjuk 
a zóna forgalomeloszlásának hangolására. A kiégő mérgek 
 

1. táblázat A klaszter típusok főbb adatai. 

235U dúsítás [w/o] Klaszter 

típus 

Axiális szegmens 

[cm] 
Alap Sarok Gd pálca 

A Gd-os pálcák  

száma 

Gd2O3 tartalom 

[w/o] 

000.00-204.61 6.0 5.0 5.5 4 2.0 4 

204.61-420.00 7.0 6.0 6.5 4 2.0 

000.00-204.61 6.5 5.5 6.0 4 3.0 6 

204.61-420.00 7.0 6.0 6.5 4 3.0 
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alkalmazásának következményeképpen erős teljesítmény-
átrendeződés jön létre a zónában, amely a forgalomeloszlás 
változásán keresztül is kihat a burkolat-hőmérsékletekre. A 
forgalomeloszlás megváltozásának figyelembevételére a 
hűtővíz nyomásesés számítását vezettük be, amely tartal-
mazza a lokális nyomáseséseket és az elosztott nyomásesést 
is a zóna mentén. A HPLWR reaktor kazettáiban a jó 
hűtőközeg keveredés érdekében az eredetileg a fémhűtésű 
gyorsreaktorokban használt helikális drót távtartókat 
alkalmaznak, melynek elosztott nyomásesés számítására 
Rehme [5] korrelációját használtuk. A ∆P súrlódásos 
nyomásesés a ∆L hosszúságú kazettaszakaszon a következő: 
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Ahol fR a referencia súrlódási tényező, Dh a hidraulikai 
átmérő, ρ a hűtővíz hőmérséklete, UB a köteg nedvesített 
kerülete, UG a teljes nedvesített kerület és uR a kövekező-
képpen definiált referencia sebesség: 

 FuuR
=  (2) 

ahol u a ∆L szakasz mentén az átlagos sebesség a kötegben, 
míg az F geometriai faktor a következő:   
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Itt pt a fűtőelempálcák rácsosztása, D a fűtőelempálcák 
átmérője és H a drót távtartók menetemelkedése. A referencia 
súrlódási faktor fR Rehme kísérleti adatain alapul:  
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 2*103 ≤  ReR ≤ 5*105 (5) 

ahol 

 
FR ReRe =

 (6) 

Re a Reynolds szám. A kifejezések érvényességi határa: 
1.12<pt/D<1.42 és 6<H/pt<45 ,mely megfelel a HPLWR 
nominális állapotának. 

A 3 utas zónaelrendezés [6] 3x52 szigetelt kazetta klasztert 
tartalmaz. Korábbi elemzéseinkben a kazetta 2 dimenziós 
neutrontranszport és kiégési számításait felhasználva 
elemeztük adott dúsításnál a Gd tartalmú pálcák számának és 
Gd tartalmának hatását a kazetta végtelen sokszorozási té-
nyezőjére és megbecsültük a kazetta elérhető kiégését [7]. Je-
lenlegi munkánkban felhasználtuk a korábbi következtetése-
inket, becsléseinket. A HPLWR zóna névleges nyomása 
25 MPa, a reaktortartály belépő hőmérseklete 553 K. A 
2.300 GW termikus teljesítményen egyensúlyi Xe koncentráci-
óval számoltunk. A HPLWR friss zónájától kezdve elértük az 
egyensúlyi kampányt, amely Gd kiégőmérges kazettákat 
tartalmaz. 

A következő megfontolásokkal éltünk az egyensúlyi kam-
pány kialakításánál: 

− A 390 W/cm lineáris teljesítmény limit betartása. 

− A fűtőelem középponti hőmérsékletének jóval az 
olvadáspont alatti tartása. 

− A maximális burkolathőmérséklet  630 °C alatt tartása. 

− Lehetőség szerint nagy kiégés elérése. 

− A többletreaktivitás főként Gd kiégőméreggel történő 
lekötése. 

− A Gd teljes kiégetése a kampány végére.  

Az elgőzölögtetőbeli erős axiális hűtővízsűrűség változás mi-
att axiális profilírozásra volt szükség. Az egyensúlyi számítá-
sokban alkalmazott klaszter típusok főbb adatait az 1. 
táblázatban közöljük. 

A klaszterek zónában eltöltött ideje az egyensúlyi kampány 
során a 2. ábrán látható. 

Az egyensúlyi kampány átrakási sémája a 2. táblázatban 
található. 

Az elért kampányhossz 355 nap. A kampány végi kazetta 
szintű radiális kiégéseloszlás a zóna középső rétegében a 3. 
ábrán látható. A klaszterek orientációja olyan, hogy az első és 
második túlhevítőben elhelyezkedő azon fűtőelemkazetták 
kiégése a legnagyobb a klaszterükben, melyek a szomszédos, 
nagyobb hűtővíz-sűrűségű áramlási régióval határosak. 

A kazetta szintű radiális teljesítményeloszlás az egyensúlyi 
kampány elején és végén a 4-5. ábrákon látható. Jelentős 
teljesítményeloszlás átrendeződés figyelhető meg.  

Az előzőekben említett kedvező kiégési orientáció ellenére 
látható, hogy az 1. és 2. túlhevítő radiális teljesítményeloszlá-
sai meglehetősen heterogének. A 3. táblázatban felsorolt, az 1. 
és 2. túlhevítőben levő klaszterekben található burkolathő-
mérsékletek csökkentésére klaszter szűkítőket tételeztünk fel. 
A szűkítések miatt kialakuló kazettánkénti forgalomeloszlást 
a 6.-7. ábrákon mutatjuk be. 

2. táblázat Az egyensúlyi kampány átrakási sémája. 

 Pozíció az n. évben A zónában töltött idő 

[kampány] 

Klaszter típus 

1. 2. 3. 4. 

6 10 18   -   - 

6 16 24   -   - 

6   6   3   -   - 

2 

6 33 15   -   - 

6 17 25   1   - 

6   4 19 32   - 

6 22 30   9   - 

6 11 13   7   - 

3 

6 23 34 37   - 

6   2 21 27 26 4 

6   8 39 36 31 

4   5 12 20 14 4 

4 28 29 35 38 
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3. táblázat  A klaszter szűkítők ellenállásai és a nyomásesések a hűtővíz útvonalán. 

 Forró klaszter 
száma. 

Kalapklaszter 

[-] 

Kforróklaszter 

[-] 

∆pBOC 

[bar] 

∆pEOC 

[bar] 

Elgőzölögtető - 11. - 1.21 1.13 

1. túlhevítő 5, 18, 24, 28 6. 0. 2.18 2.00 

2. túlhevítő 20, 26, 31, 35 9. 0. 2.78 2.72 

Teljes    6.17 5.85 

 

Ezzel a közel sem optimális szűkítő eloszlással kb. 20 °C 
burkolathőmérséklet csökkentés volt elérhető nódus szinten. 
Az áramlási régiók átlagos lineáris hőteljesítményének 
átrendeződése a kampány során a 8. ábrán látható.  

A zónából kikerülő fűtőelemek átlagkiégése meglehetősen 
alacsony, 33 [MWnap/kgU], amely a cirkóniumnál erősebben 
abszorbeáló acél és a hagyományos reaktorokénál több 
szerkezeti anyag használatának tulajdonítható. A 
kampányszámítások főbb adatai a 4. táblázatban találhatók. 

4. táblázat Az egyensúlyi kampányszámítások főbb adatai. 

 
Kampány 
eleje 

Kampány 
vége 

kv 2.8186 2.3546 

kk 1.312 1.312 

Plin
av [W/cm] 97.5 97.5 

feng 1.08 1.08 

Plin
hot =Plin

av·kv·kk·feng [W/cm] 
389.4 325.3 

Tfuel,centerline
hot [K]  2507. 2257. 

Tclad
node [K]  851. 888. 

A táblázatban található jelölések a következőek: 

kv Térfogati egyenlőtlenségi tényező 

kk Pálcánkénti egyenlőtlenségi tényező 

Plinav Átlagos lineáris teljesítménysűrűség [W/cm] 

feng Egyenlőtlenségi tényező mérnöki faktora. 

Tfuel,centerline
hot Fűtőelem középponti hőmérséklet a forró 

pontban [K] 

Tcladnode Maximum burkolathőmérséklet (a forró 
nódusban) [K]  

Következtetések 
Mivel nem alkalmaztunk finomhálós diffúziós számításokat, 
a pálcánkénti egyenlőtlenségi tényezőket korábbi Monte 
Carlo számításokból becsültük meg. A kampány eleji 
konzervatívan számított Plinav• kv• kk· feng érték nagyon közel 
van a limithez. Nincs elég tartalék a normál üzemi 
tranziensek számára. Finomhálós számításokat tervezünk a 
túlzott konzervativizmus elkerülésére. A tanulmányozott 
esetekben a burkolathőmérsékleteket a legjobban terhelt 
kazettanódusokra számítottuk ki. A kazettán belüli 
egyenlőtlenségi tényezőt is figyelembe véve a maximális 
burkolathőmérséklet magasabb volna, de a kazettában 
alkalmazott helikális távtartó elősegíti a keveredést, amely 
enyhíti a következményeket. Szubcsatorna szintű elemzés is 
szükséges. A klaszter szűkítés módszeres alkalmazásával 
optimálisabb zóna betöltés kialakítása várható, amelyre a 
NUKENERG 2 projekt megvalósítása során kerülhet sor. 

Köszönetnyilvánítás 
A szerzők köszönetüket nyilvánítják az alábbi intéz-
ményeknek pénzügyi támogatásukért: Nemzeti Kutatási és 
Technológiai Hivatal: Nukenerg pályázat, Európai Bizottság : 
FI6O-036230 szerződés számú HPLWR Phase 2 projekt. 

 
1. ábra: A HPLWR reaktor tartályán belüli áramlási utak.(Karlsruhe Institute of Technology) 
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2. ábra: A klaszterek zónában eltöltött ideje az egyensúlyi kampány során. XX:  Klaszter típus. YY: Hányad éves. 

 

 

3. ábra: Kampány végi kazetta szintű radiális kiégéseloszlás a zóna középső rétegében. XX: A kazetta száma a 90 fokos szektorban. YY: 
Kazetta kiégés [MWd/kgU]. 
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4. ábra: Kazetta szintű radiális teljesítményeloszlás az egyensúlyi kampány elején. XX: A kazetta száma a 90 fokos szektorban. YY: 
Radiális teljesítményeloszlás [-]. 

 

5. ábra: Kazetta szintű radiális teljesítményeloszlás az egyensúlyi kampány végén. XX: A kazetta száma a 90 fokos szektorban. YY: 
Radiális teljesítményeloszlás [-]. 
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.  

6. ábra: Kazettánkénti forgalomeloszlás az egyensúlyi kampány elején. XX: A kazetta száma a 90 fokos szektorban. YY: Kazettánkénti 
forgalom [kg/s]. 

 

7. ábra: Kazettánkénti forgalomeloszlás az egyensúlyi kampány végén. XX: A kazetta száma a 90 fokos szektorban. YY: Kazettánkénti 
forgalom [kg/s]. 
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8. ábra: Az áramlási régiók átlagos lineáris hőteljesítményének átrendeződése. 
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