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Reflux-condenser-üzem után kialakuló bórkeveredés
számítása numerikus áramlástani szoftverrel (CFD)
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Egy feltételezett hűtőközeg vesztéssel járó primerköri törés és a zóna üzemzavari hűtőrendszer (ZÜHR) részleges kiesése
esetén, a fő keringető szivattyúk leállása után a természetes áramlás megszakad és ún. Reflux-Condenser-üzem alakul ki.
Reflux-Condenser-üzem alatt fennáll a lehetősége annak, hogy alacsony bórtartalmú hűtőközeg gyűljön össze a hidegágban. A
természetes áramlás helyreállása után ez az alacsony bórtartalmú hűtőközeg, mintegy dugót képezve, egyszerre áramlik az
aktív zóna felé, miközben magas bórtartalmú vízzel keveredik. A bórkeveredés vizsgálatához az ANSYS CFX 12 numerikus
áramlástani szoftvert (CFD, Computational Fluid Dynamics) alkalmaztuk. A számítások célja megmutatni, hogy az aktív zóna
belépésénél nem alakul ki a hűtőközegben olyan bórkoncentráció, amelynél a reaktor kritikus üzemállapotba kerülhetne. A CFD
modellek validációja az UPTF tesztberendezés segítségével történt, ahol a bórkeveredés hőmérsékletkülönbség segítségével lett
modellezve. A mérési és a CFD eredmények jó egyezést mutatnak. A továbbiakban még egy általános reaktor számítását
végeztük el, ahol a bórsav és a víz többkomponensű keverékként került modellezésre.

Bevezetés
A hamburgi székhelyű TÜV NORD SysTec GmbH & Co. KG
egy szakértői szervezet, ami felügyeleti és engedélyezési
eljárásokat végez a német atomenergetikai hatóságok
számára. A szervezet termohidraulikai csoportja többek
között a forraló-, és nyomottvizes reaktorokban lejátszódó
dinamikus hő- és áramlástani folyamatokat vizsgálja,
egydimenziós rendszerkódokkal és az ANSYS CFX 12
többdimenziós CFD-programmal. Mostanáig az alábbi
témákhoz végeztünk CFD számításokat: PTS (Pressurized
Thermal Shocks), bór-keveredés, Reflux-Condenser-üzem és
a szükséges minimális vízszint meghatározása a szivattyú
szívócsonkjai felett. Ebben a munkában a Reflux-Condenserüzem után kialakuló bórkeveredés vizsgálatát szeretnénk
bemutatni.
Reflux-Condenser-üzem
következtében
a
hűtőkör
hidegágaiban alacsony bórsav tartalmú hűtőfolyadék gyűlhet
össze. Az újra helyreálló természetes áramlás ezt az alacsony
bórtartalmú hűtőközeget egyszerre, mintegy dugót képezve,
a reaktortartály felé szállítja, miközben magas bórtartalmú
hűtőközeggel keveredik. Az aktív zóna elérésekor ez az
együtt áramló alacsony bórtartalmú közeg, a keveredés
ellenére, erősen lecsökkenti az aktív zóna belépésénél a
bórkoncentrációt, ami az aktív zónában nem lépheti át azt a
határértéket, aminél a reaktor kritikus állapotba kerülhet.
A keveredési folyamatok vizsgálatához készített CFD
modellek validációjához mérési eredményeket használtunk
fel. Két mérés lett kiválasztva az UPTF-TRAM (Upper
Plenum Test Facility, Transient and Accident Management)
C3-as méréssorozatából. A C3-as méréssorozat célja többek
között a hidegágban kialakuló bórkeveredési folyamatok
vizsgálata volt. A mérések során a bórkoncentrációt
hőmérsékletkülönbségen keresztül modelleztük.
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A CFX kódban lehetőség van a bórsavat külön, hozzáadott
komponensként is modellezni azáltal, hogy az áramlástechnikai alapegyenleteket egy bórsav-víz keverékre oldjuk
meg. Az így elvégzett számításoknál már szét lehet választani
a hőmérsékletet és a bórkon-centrációt. Ezzel az eljárással egy
további számítást végeztünk egy általános nyomottvizes
reaktor primerkörének a vizsgálatához.
A CFD számítások célja a Reflux-Condenser-üzem után a
reaktortartályban kialakuló bórkeveredés vizsgálata és a
minimális bórkoncentráció meghatározása az aktív zóna
belépésénél.

Reflux-Condenser-üzem
Egy kisméretű hűtőköri törés és a zóna üzemzavari
hűtőrendszer részleges kiesése esetén Reflux-Condenserüzem alakulhat ki a primerkörben (1. ábra) [1,2,5]. Ennek
előfeltétele, hogy a hűtőközegvesztés következtében a
vízszint a reaktortartályban annyira lecsökkenjen, hogy a
fővízköri szivattyúk kikapcsolása után kialakuló természetes
áramlás megszakadjon.
Az aktív zónában képződő gőz a gőzfejlesztő csőterébe
áramlik ahol kondenzálódik. A gőzfejlesztő melegágában
kondenzálódott
hűtőközeg,
víz-gőz
ellenáramban
visszafolyik a reaktortartályba. A gőz egy része azonban átjut
a gőzfejlesztő csőterének a hidegágába, ahol kondenzálódva a
szivattyúhoz vezető hidegágban gyűlik össze, meglehetősen
alacsony bórsav tartalommal. Ez azokban a hidegágakban
fordulhat elő, ahol a kiesés következtében nincs üzemzavari
hűtőközeg betáplálás.
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eloszlást turbulens áramlás esetén konvektív folyamatok,
sűrűségkülönbségből fakadó keveredési folyamatok és a
turbulens diffúzió határozza meg. Ezek a fizikai folyamatok
lényegében a hőmérséklet és a koncentráció eloszlás esetén
hasonlóak, ennélfogva érvényes az (1) összefüggés a két
jellemző között [1].

c − cÜH
c kondenzátum − cÜH

=

T − TÜH
Tkondenzátum − TÜH

(1)

Az (1) összefüggés alapján minden hőmérséklet értékhez
hozzá lehet rendelni egy koncentráció értéket.

alacsony
bórtartalmú
hűtőközeg
1. ábra:

áramlási irányok Reflux-Condenser-üzemben [2]

Az üzemzavari szivattyúk és a nyomástartó által a törésnél
távozó tömegáram végül kiegyenlítődik, és a primerkör újra
feltöltődik annyira, hogy a természetes áramlás újra helyre
tud állni. A természetes áramlás az alacsony bórtartalmú
kondenzátumot az aktív zóna felé szállítja, miközben magas
bórtartalmú hűtőközeggel keveredik a hidegágban, a
gyűrűkamrában és az alsó keverőtérben. Az aktív zóna
belépésénél már egy olyan bór-koncentrációt kell biztosítani,
aminél a reaktor nem kerülhet kritikus állapotba.

Validáció az UPTF-TRAM mérésekkel
UPTF-TRAM C3 mérések
Az UPTF mérőberendezés egy nyomottvizes reaktor
primerkörének az 1:1 méretarányú modellje, amelyet a
Siemens KWU megbízásából Mannheimben építettek fel. A
berendezés többek között üzemzavarok termohidraulikai
vizsgálataihoz
épült.
Az
UPTF-TRAM
C3-as
méréssorozatnál, amelyet 1992-ben végeztek, többek között
az alacsony bórtartalmú víz keveredését vizsgálták magas
bórtartalmú vízzel [1]. Az alacsony bórtartalmú víz a RefluxCondenser-üzem következtében gyűlik össze és a természetes
áramlással jut a hidegágon keresztül az aktív zónába (lásd 2.
fejezet). A vizsgálatok magukba foglalták a kondenzátum
keveredését az üzemzavari hűtőközeggel (ÜH) a hidegágban,
a csóvaképződést a gyűrűkamrában és a minimális
bórkoncentráció meghatározását az aktív zóna belépésénél.
A méréseket kizárólag vízzel, bórsav nélkül végezték. A bór
eloszlást különböző hőmérsékletű vízzel állították elő. Ez
ebben az esetben különösebb korlátozásokat nem jelent,
mivel első közelítésben a hőmérséklet és a koncentráció
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A C3-as méréssorozatból két mérést – a 10b és a 12b-t választottuk ki a validációhoz. Ezeknél a méréseknél egy
kisméretű melegági törést modelleztek. A feltételezett
üzemzavar során a négy üzemzavari szivattyúból csak kettő
áll rendelkezésre, amelyek közül az egyik szivattyú hatása a
törésen keresztül elveszik, így csak a kettes hűtőkörvezetékbe
tápláltak üzemzavari hűtőközeget (alacsony hőmérséklet,
magas koncentráció). A alacsony bórtartalmú kondenzátumot
emellett a négyből három vezetékben (1,2,3) magas
hőmérsékletű víz betáplálásával modellezték [1].
A mérés során beállított peremfeltételek a 10b mérésnél
rendszeranalízisekből származtak, ezáltal valóságközeliek,
ugyanakkor a 12b mérésnél konzervatív peremfeltételek
lettek választva.

3.2 CFD modell
Geometriai modell és a számítási háló
A geometriai modell és a számítási háló a DesignModeler és
az ANSYS ICEM programokkal készült. A komplexitása
miatt a modell három részre lett felosztva. Ezek:
1.) a fővízkör-vezetékek, gyűrűkamra, alsó keverőtér,
2.) az áramláshomogenizáló keverőrács, valamint
3.) az alsó rácslemez, áramláskeverő lemez és az aktív zóna.
A három részhez a számítási háló blokk-struktúráltan, hexaelemekkel lett elkészítve. A teljes modell 1.2 millió elemből
áll. A modellezett folyadéktér a hidegági csövek belépésétől
az áramláshomogenizáló keverőrácson az alsó rácslemezen és
az áramláskeverő lemezen keresztül a zónakilépésig tart,
ezen belül a vizsgált keverőtér a hidegági csövek belépésétől
az alsó rácslemezig terjedő térfogat, ezért ezen a térfogaton
belül az áramlás szempontjából fontos helyeken (pl.:
belépőcsonkok, fal mellett) a hálót finomítottuk. Mivel az
áramlás-homogenizáló keverőrács az alsó keverőtérben a
keveredési folyamatokban fontos szerepet tölt be, ezért azt
részletesen modelleztük.
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3. rész
2. rész
1. rész

2. ábra:

a reaktormodell geometriája és a számítási háló

Fizikai beállítások
Az alsó rácslemez, az áramláskeverő lemez és az aktív zóna
porózus anyagmodellel lett modellezve. Az egyes
komponensekhez ellenállás tényezőket és porozitást
rendeltünk hozzá, ami a szabad áramlási teret írja le és a
geometriából adódik.
A számítás során a kontinuitás és a Navier-Stokes egyenlet
mellett a termikus energia-egyenlet lett megoldva. A
mechanikai energia elsősorban összenyomható áramlásoknál
játszik fontos szerepet, ezért itt elhanyagoltuk. A turbulencia
modellezéshez az SST turbulencia-modellt alkalmaztuk, ami
a k-ε és a k-ω modell előnyeit egyesíti [3]. A hűtőközeg

anyag-jellemzőinek hőmérséklet-függőségét a CFX-kódba
épített IAPWS-IF97 víz-gőz adatbázis segítségével adtuk meg.
A három melegvíz-, és az üzemzavari hűtőközeg belépésre
tömegáram és hőmérséklet peremfeltételeket írtunk elő (3.
ábra). A kilépést az aktív zóna felső részén definiáltuk és 15
bar nyomást írtunk elő. A hűtőközeg egy része a gyűrűkamra
felső részén távozik, itt egy ún. bypass tömegáramot adtunk
meg. A peremfeltételek a 3. ábrán láthatóak.
Az egyes tranziens szimulációk kezdeti feltételei stacionárius
számításokkal lettek meghatározva, peremfeltételként a
kezdeti konstans tömegáram és a hőmérséklet adatokat
felhasználva. A tranziensek számítási ideje 350 s (10b) és 300 s
(12b) volt.

bypass

melegvízbetáplálás

(kilépés)

kondenzátum

zóna kilépés

ÜH- betáplálás
37 C°
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a szimuláció peremfeltételei

Eredmények
A szimulációk során a hőmérsékleteloszlást az aktív zóna
belépésénél, az üzemzavari hűtőközeg keveredését a
hidegágban,
valamint
a
gyűrűkamrában
kialakuló
csóvaképződést vizsgáltuk. Példaként a 4-es ábrán látható a
12b számítás 300s-hoz tartozó hőmérséklet-eloszlása a
reaktortartály falán és az aktív zóna belépésénél. Az ábrán jól
látszik, hogy a kondenzátum (melegvíz) a gyűrűkamra felső

részében gyűlik össze. A 2-es ágba belépő kondenzátum jól
elkeveredik az üzemzavari hűtőközeggel, majd az
elkeveredett, de még mindig hideg üzemzavari hűtőközeg a
gyűrűkamra felső részén összegyűlt kondenzátumon
keresztüláramolva,
részben
magával
ragadva
azt,
csóvaszerűen jut le az alsó keverőtérbe. Ez a csóvaszerű
áramlás jelentős inhomogenitást okoz a gyűrűkamrában,
aminek következtében kevésbé elkeveredett kondenzátum is
elérheti a zónabelépést.

Csóvaképződés

Üzemzavari hűtőközeg
keveredés

Inhomogén eloszlás az
aktív zóna belépésénél

4. ábra:
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Hőmérséklet eloszlás a reaktortartályban (12b számítás)
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Hőmérséklet eloszlás a gyűrűkamra kerülete mentén (12b)

Az 5-ös ábrán láthatóak az utolsó 50s átlagában a
hőmérsékletprofilok a gyűrűkamra kerületén, 1500, 3000 és
4500 mm távolságra a belépőcsonkok középvonalától.
Összehasonlításul a diagrammban szaggatott vonallal az
UPTF-TRAM mérések eredményei is fel vannak tüntetve,
amelyek jó egyezést mutatnak a CFX-vel meghatározott
profilokkal.
Az eredmények alapján elmondható, hogy a CFX analízisek a
fellépő fizikai jelenségeket - mint például a hőmérséklet
rétegződése és a csóvaképződés - mind minőségileg, mind
számszerűen jól visszaadják.

Többkomponensű CFD analízis
Egy további CFD analízis során a primerkörben áramló
folyadékot többkomponensű modellel, bórsav és víz
keverékeként modelleztük, a bórsavat külön, hozzáadott
komponensként kezelve. A többkomponensű számításoknál a
CFX által számolt egyenlet-rendszer (kontinuitás, NavierStokes, energia, turbulencia-egyenletek) egy további
tömegrész-arány egyenlettel egészül ki [4]. Mivel a
tömegrészarányok összege 1 kell, hogy legyen, ezért a
második komponenshez nincs szükség további kiegészítő
egyenletre. Ezzel a módszerrel nem csak a hőmérséklet,

hanem a bórkoncentráció is közvetlenül eredménye a
számításoknak, ezért nincs szükség az (1)-es egyenlettel
meghatározott feltételekre. A hőmérséklet és a koncentráció
szétválasztásával lehetőség van további hőforrások, mint pl. a
falban tárolt hő modellezésére is.
A CFD analízishez a 3. fejezetben leírt geometriai modellt és
hálót használtuk fel. A fizikai modell felépítésén, eltekintve a
hozzáadott komponenstől, szintén nem változtattunk. A
beállított peremfeltételek különböző Reflux-Condenserüzemhez végzett kísérleti eredmény-eken alapulnak vagy
konzervatív értékek. A modellezett tranziens folyamat
hasonló a 3. fejezetben leírtakhoz, de - ellentétben az UPTFTRAM mérésekkel - itt csak egy hűtőkörben (ahol hiányzik az
üzemzavari hűtőközeg betáplálás) gyűlik össze a
kondenzátum, ami az üzemzavar lefolyása során a reaktorba
jut.
Az elvégzett számítások megmutatták, hogy az aktív zóna
belépésénél a kondenzátum keresztüláramlása során a
bórkoncentráció időben és térben nem egyenletesen oszlik el
(6. ábra), ugyanakkor a koncentráció sehol nem éri el azt az
értéket, aminél a reaktor kritikus állapotba kerülhet.

aktív zóna belépés

6. ábra:
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Bórkoncentráció eloszlás
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Összefoglalás és kitekintés
Az elvégzett számítások megmutatták, hogy az ANSYS CFX
kód alkalmas a Reflux-Condenser-üzem után kialakuló
bórkoncentráció térbeli és időbeli eloszlásának a számítására,
amennyiben a pontos peremfeltételek (pl. a természetes
áramlás tömegárama és az összegyűlt kondenzátum
mennyisége) ismertek.
A számítások során felhasznált fizikai modellek validációja az
UPTF mérések segítségével lett elvégezve, a számítási és a
mérési eredmények jó egyezést mutattak. A bórkoncentráció
és a hőmérséklet szétválasztásának az érdekében egy további
számítást végeztünk, ahol a bórsav külön komponensként lett
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modellezve. Ez a számítás megmutatta, hogy bár az eloszlás
nem egyenletes, a minimális koncentráció sehol nem csökken
le annyira, hogy a reaktor újra kritikus állapotba kerüljön.
Ezt a munkát további számításokkal tervezzük kiegészíteni,
ahol többek között a turbulencia modell (további Reynolds
feszültség modellek [4]) hatását a keveredési folyamatokra
szeretnénk megvizsgálni. A távlati tervekben szerepel még a
Reflux-Condenser-üzem során lejátszódó két-fázisú fizikai
folyamatok CFD vizsgálata is, mint például a gőz-víz
ellenáramlás a melegágban, vagy a kondenzációs folyamat
vizsgálata a gőzfejlesztőben.
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