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A VVER-440 típusú reaktor kazettamodelljén végzett kísérleteink célja a központi csőben levő áramlás keveredésre gyakorolt 
hatásának vizsgálata volt. A központi csőbe egy belső cső alkalmazásával a feltételezettnél nagyobb forgalmú közeget 
juttattunk. A sebességmérés eredményein megfigyelhető a központi cső hatása az áramlási tér középső részén elhelyezkedő, 
relatíve nagyobb sebességű csóva révén. Kisebb kazettaforgalomnál a profil jellege is megváltozott. A központi cső hidegebb 
közegét a pálcák elektromos fűtésével, illetve a központi cső forgalmának visszahűtésével értük el. A hőmérsékletmérés 
eredményein megfigyelhető a központi csőben történő áramlás által okozott hideg csóva. A nagyszámú mérésből elegendő 
adatot tartalmazó adatbázis jött létre a FLUENT kód kazetta szintű validálásához. 

 

Bevezetés 
Cikkünkben egy korábban megkezdett kutatási munka 
folytatásának eredményeiről számolunk be. A korábbi 
tanulmányokban leírtak szerint lézeroptikai termohidraulikai 
méréseket végeztünk egy 1:1 méretű, VVER-440/213 típusú 
reaktorhoz tartozó fűtőelem-kazetta modelljének 
kilépőcsatorna részében. A mérések célja az volt, hogy 
validációs adatbázist szolgáltasson a CFD számításokhoz, 
információt szerezzünk a kazettafejben a hűtőközeg 
keveredésének mértékéről, valamint meghatározzuk az ott 
elhelyezett hőmérsékletérzékelők által mutatott értékek és az 
átlagos, illetve maximális kilépő hőmérsékletek kapcsolatát. 

A paksi atomerőműben az emelt hőteljesítmény miatt a 
töltettervezés szigorúbb peremfeltételek mellett valósítható 
meg. Ha a szubcsatorna számított kilépő hőmérsékletének 
meghatározása konzervatívan, keveredés figyelembe vétele 
nélkül történik, nem kizárható, hogy bizonyos üzemi 
szituációkban, kampányállapotokban a névleges teljesítmény 
nem elérhető. A Paksi Atomerőműben 2009-ben üzembe 
helyeztek néhány gadolínium kiégő mérget tartalmazó 
tesztkazettát, melyek működéséről az elmúlt időszakban 
üzemi tapasztalatok is összegyűltek. A módosított FLUENT 
kazettaszámítási modellel kapott eredményeket 
összehasonlítottuk a már meglévő számításokkal, illetve a 
valós kazetták esetében a mérési és a VERONA program által 
számolt eredményekkel, hogy képet kapjunk a számítási 
eredmények minőségéről. 

A kísérleti validációs folyamat nyitott kérdése a központi cső 
szerepének vizsgálata a kazetta termoelem által mért kilépő 
hőmérsékletének kialakulására. A tisztázandó kérdés a 
centrális csőben kialakuló áramlás nagysága, ezért a meglévő 
kazettamodellen sebesség- és hőmérsékletméréseket 
végeztünk. 

 
1. ábra: A modell vázlatos rajza; fűtőelem-rudak (1), hatszöges 

burkolat (2), keverőrács (3), a hatszöges áramlási csatorna 
hengeresre változik (4), emelőcsapok (5), illesztőrózsa (6), 
termoelem (7), fenéklemez fűtési átvezetéssel (8), fűtőelem 

tömszelencés kivezetése (9) 

A korábbi eredmények összefoglalása 
A korábban ismertetett lézeroptikai méréstechnikák, a PIV 
(particle image velocimetry) és LIF (laser induced 
fluorescence) alkalmazásával [5-6], sebesség- és hőmérséklet-
eloszlás mérések eredményeinek segítségével kvantitatív és 
kvalitatív elemzéseket végeztünk az 1:1 méretű VVER-
440/213 fűtőelem-kazetta modelljének kilépőcsatorna 
részében. Már a korábbi tanulmányokban [1-3] leírt 
eredményeinkből is kiderült, hogy a kazetta kilépő 
termoeleme szintjén a keverőrács, az emelőcsapok és az 
illesztőrózsa homogenizálták a közeget, a szubcsatornák 
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kilépésénél megjelenő csóvák itt már eltűnnek, és sajátos, de 
hengeres csőre jellemző sebességprofil alakul ki. A 
hőmérsékletmező-mérések azt mutatták, hogy a termoelem 
szintjén a hőmérsékletben csak igen egyenlőtlen fűtési 
konfiguráció és kis térfogatáram esetén adódott jól 
kiértékelhető eloszlás, más esetekben közel homogén 
hőmérsékleti kép volt megfigyelhető. A PIV/LIF mérési 
módszer alkalmasnak bizonyult a bonyolult áramlási 
csatorna-geometriában történő turbulens keveredés 
vizsgálatára, valamint a CFD számítások validációjára.  

Mérések a központi cső forgalmának 
változtatásával 

A módosított kazetta modell 
A sebesség- és hőmérséklet eloszlás vizsgálatánál korábban 
használt kísérleti berendezés (1. ábra) egyes elemeit 
módosítottuk, illetve kiegészítettük azért, hogy a központi 
csőben levő áramlás forgalmát és hőmérsékletét kontrollálni 
lehessen. Ennek érdekében egy 6 mm belső átmérőjű belső 
csövet helyeztünk a központi csőbe, és ebbe vezettük be a 
szeparált hűtőközeg áramot.  

A belső cső teljesen zárt, ellentétben a központi csővel, amibe 
a távtartók rögzítésénél levő bemetszéseken keresztül 
hűtőközeg áramolhat [4,7]. Annak érdekében, hogy a 
bemetszéseken történő áramlás hatását is vizsgálni tudjuk, a 
belső csövet függőlegesen mozgatni lehet a központi csőben, 
ezáltal tetszőleges számú távtartó melletti bemetszést 
tehetünk szabaddá az áramlás számára, illetve zárhatunk el 
(2. ábra). A központi cső függőleges mozgatását az alsó 
fenéklemezeken keresztül tömszelencés átvezetéssel oldottuk 
meg. A központi csőben levő belső csőbe a korábban a 
szomszédos fűtőelem kazetták falai közötti résáramlás 
vizsgálatának céljára szolgáló egyik by-pass ágon keresztül 
juttattuk be a közeget, amit rákapcsoltunk a hőcserélőre is 
annak érdekében, hogy egyes kísérletek során a központi 
csőben levő áramlást hűteni tudjuk. 

 
2. ábra: A belső cső helyzete a központi csőben. A belső cső 

pirossal jelölve, ennek lehetséges mozgatási irányát piros 
nyilak mutatják. 

 
3. ábra: A lézeroptikai mérések pozíciói. (Zöld: PIV, piros: LIF) 

A mérések leírása 
A lézeroptikai méréseket a kazettamodell fej részében, a 
központi termoelem alatti térrészt megvilágítva végeztük, 
hasonlóan a korábbi kísérletek egyik tipikus beállításához [1-
3]. A mérési szintek axiális helyzeteit, valamint a PIV és LIF 
mérések területeit a 3. ábra mutatja. A felvett PIV 
sebességmezők területe 86×43 mm2, a LIF hőmérséklet 
képeké 32×32 mm2. A mérési síkok horizontális helyzete a 4-
5. ábrákon látható. 

 
4. ábra: Mérési sík, a lézer120°-nál lép be 

  
5. ábra: Mérési sík, a lézer150°-nál lép be 
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6. ábra: Az adatgyűjtő rendszer által mért értékek, fűtött eset 

 
7. ábra: Az adatgyűjtő rendszer által mért értékek, hűtött eset 

A mérési eredmények 
Az elvégzett mérések két csoportba sorolhatók: izoterm 
mérések (PIV), valamint a központi csőben áramló relatíve 
hidegebb közeg vizsgálata (LIF). Utóbbi esetben a 
termoelemek által mért hőmérsékleteket, térfogatáramokat és 
teljesítményeket is regisztráltunk. A központi cső relatíve 
hidegebb közegét vagy a pálcák elektromos fűtésével, vagy a 
központi cső forgalmának visszahűtésével értük el. Az 
alábbiakban mindegyik esetre egy-egy tipikus eredményt 
ismertetünk. 

Az adatgyűjtő rendszer által mért 
értékek 
Az adatgyűjtő az alábbi mennyiségek mért értékeit 
regisztrálta: mérőszakaszba belépő hőmérsékletet (Tbe), a 
központi cső hőmérsékletét (Tkcs), a központi termoelem 
által mért (TC) és a mérőszakaszból kilépő (Tki) közeg 
hőmérsékleteit, a főág térfogatáramát (Q). 

 A fűtött méréssorozat során 36 pálcát fűtöttünk 
elektromosan 50 kW összteljesítménnyel (a pálcák elosztását 
lásd [1-2]). A főágban 30, ill. 20 m3/h forgalmat állítottunk be, 
és megismételtük nyitott, illetve zárt központi csővel. A 
méréssorozathoz tartozó hőmérséklet és térfogatáram 
diagramok a 6. ábrán láthatók. A hőmérséklet diagramon 
megfigyelhető a központi cső nyitásának és zárásának hatása. 
Az így kapott hőmérsékletkülönbségek azonban nem 
bizonyultak elegendőnek a teljes mezős 
hőmérsékletmérésekhez, ezért a kísérleteket a központi cső 
visszahűtésével ismételtük meg. 

A központi cső visszahűtésével végzett kísérletsorozatok 
esetén a pálcák elektromos fűtését kikapcsoltuk, és csupán a 
szivattyú által a hurokba vitt hőt használtuk a közeg fűtésére 
(kb. 30 kW), a központi csőben áramló közeget pedig 
visszahűtöttük. A hőmérséklet-diagramokon (7. ábra) jól 
megfigyelhető a központi cső nyitásának, ill. zárásának 
hatása. Említésre érdemes, hogy a központi csőből a 
keverőrács fölött lép ki az áramlás, tehát a központi cső 
áramlásából származó csóvát már csak az illesztőrózsa, 
esetleg a kiemelő csapok keverhetik el, ennek ellenére a 
hőmérsékletértékek jelentős keveredést mutatnak. 

PIV sebességmező eredmények 
A PIV sebességmező mérései során a központi csőben lévő 
áramlás hatását vizsgáltuk a központi termoelem körüli 
térrészben. Az izoterm mérések során a fő ág forgalmát 
változtattuk és a központi cső forgalmát ki- és bekapcsoltuk. 
A fő ágon beállított térfogatáramok közül a 90 m3/h forgalom 
eredményezi az erőművi áramlási sebességeket, a központi 
csőben beállított közel 1 m3/h jelentősen nagyobb a valós 
üzemi értéknél. 

 
8. ábra: Példa PIV sebesség [m/s] vektormező eredményekre; L=150°,86×43 mm2 
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9. ábra: Sebességprofil eredmények áttekintése -80 mm belső cső pozíció esetén 

 
10. ábra: Sebességprofil eredmények áttekintése -544 mm belső cső pozíció esetén 

A 8. ábrán néhány sebesség vektormező eredményt 
szemléltetünk. Az eredmények kvalitatíve hasonlóak a 
korábban kapott eredményekhez [1-3], a központi cső 
hatásának vizsgálatához a sebességprofilok részletesebb 
vizsgálata szükséges (lásd lejjebb). Az időátlag eredményeket 
350 pillanatfelvétel, 87,5 s átlagából kaptuk. 

A 9. és 10. ábrák diagramjai a kapott sebességprofilokat 
foglalják össze a -80 mm és -544 mm belső cső pozíciók esetén 
(0 mm szintnek tekintjük a központi cső tetejét). A 
sebességprofilokat összehasonlítva látható a központi cső 
hatása az áramlási tér középső részén elhelyezkedő, relatíve 
nagyobb sebességű tartomány révén.  

Minél kisebb a fő ág (kazetta) forgalma, annál jobban 
érvényesül a központi csőből kilépő, nagyobb impulzusú 
csóva hatása. Az ismertetett sebességprofilok időátlagok, 
melyeken a központi cső forgalmának hatása 90 és 50 m3/h 
főág-forgalom esetén a sebesség abszolút értékeit növeli csak 
valamelyest, 20 m3/h esetben viszont a profil jellege is 
megváltozik.   

A profilok szintén különbséget mutatnak a két, egymással 
30°-os szöget bezáró mérési vonal eredményei között is. (A 
120° esetben a kép bal oldalából egy csavar kitakar egy sávot, 
ezért hiányzik egy kis szakasz a profilok bal szélén.) A 
sebességprofilok a 150°-os esetben ívesebbek, a 120°-os 
esetben laposabbak az illesztőrózsa szimmetriájából adódóan. 

A -544 mm belső rúd pozíciónál kapott mérések során három 
különböző szinten lévő távtartó-bemetszéseken át áramolhat 

a közeg a központi csőbe, ill. ki. A központi cső hatása 
valamelyest kisebb, mint -80 mm esetben, tehát enyhe 
kiáramlást mutat, ami érthető a kísérleteinkben alkalmazott 
extrém központicső-forgalom értékeknél. Az eredmények 
alapján azonban ez a kísérlettípus lehetőséget adhat erőművi 
üzemi esetben a központi csőben levő forgalom becslésére.  

A 11. ábra azonos beállítás melletti ismételt mérések 
eredményeiből mutat egy-egy példát (az egyes mérések 
között a rendszer ki lett kapcsolva, és az eszközök újra be 
lettek állítva). Az ismétlések jó egyezést mutatnak; a relatív 
szórás a legtöbb pontban kisebb, mint 5 %, és mindenhol 10 
% alatt van. A 3. méréssorozat esetén a szórás relatíve 
nagyobb. Ebben az esetben egyrészt a Rhodamine oldat is 
jelen volt a közegben LIF hőmérséklet mérések céljából, ami 
rontotta a PIV sebességmérések jel-zaj viszonyát, másrészt 
hőmérséklet gradiens keletkezett a központi cső eltérő 
hőmérsékletű forgalma miatt. Annak eldöntésére, hogy a 
nagyobb szóráshoz a mérési bizonytalanság, vagy a fizikai 
hatás járult-e hozzá nagyobb mértékben, a hőmérsékletmező 
pontosabb méréseire van szükség.  

A 12. ábrán példaként az 1. sebesség mérés időátlagolt 
feszültségértékei láthatók, melyekből következtethetünk a 
turbulenciára a profil egy adott pontján. Látható, hogy a 90 
m3/h-nál a profil széleinél nagyobbak a fluktuációk, a 20 
m3/h-nál pedig ott, ahol aszimmetria látszik a sebesség 
profilgörbén. 
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11. ábra: PIV ismétlések eredményei (időátlag) 

 
12. ábra: PIV sebesség eredmények – feszültség (időátlag) 

LIF hőmérsékletmező eredmények 
A LIF hőmérsékletméréshez hőmérsékletintenzitás kalibrációt 
kellett elvégezni minden méréssorozathoz (13. ábra) a 
korábbiakban ismertetett módon [1]. A kalibrációs görbe igen 
jó érzékenységet mutat (közel 0,5 °C), azonban a teljes mezős 
eredmények bizonytalansága ennél nagyobb.  

A 14. ábrán példaként bemutatunk két eredményt. A 
hőmérsékletmezőt a kapott 2 millió pixel felbontású 
intenzitás képekből 30×80 pixel terület átlagolásával kaptuk 
[8]. A képeken a nagy bizonytalanság mellett is jól 
megfigyelhető a hűtött központi cső által okozott hideg csóva 
elsősorban a Q = 20 m3/h esetben. 

 
13. ábra: LIF kalibráció, I- intenzitás [-], T-hőm.[°C] 

 
14. ábra: Példa LIF hőmérséklet mezőre [°C]; 32×32 mm2, L=150°, időátlag  
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Összefoglalás 
A VVER-440/213 reaktor fűtőelem-kazetta modell fejrészében 
végzett kísérleteink célja a központi termoelem körüli 
térrészben a sebesség- és hőmérséklet-eloszlás 
meghatározása, valamint a CFD számítások validálása volt. A 
most ismertetett lézeroptikai mérések során a kazetta 
központi csövében lévő áramlásnak a hűtőközeg 
keveredésére gyakorolt hatását vizsgáltuk. A lézeroptikai 
mérések végzésére alkalmas kazettafej modellt átalakítottuk, 
a központi csőbe a valódinál jelentősen nagyobb forgalmú 
közeget juttattunk. Ezt egy belső cső alkalmazásával 
valósítottuk meg, melynek axiális mozgatásával tetszőleges 
számú bemetszést takarhattunk le a távtartó rögzítéseknél. 
Az izoterm PIV sebességmérések eredményein megfigyelhető 
a központi cső hatása, az áramlási tér középső részén 
elhelyezkedő, relatíve nagyobb sebességű csóva révén. Az 
eredmények azt mutatják, hogy minél kisebb a fő ág 
forgalma, annál jobban érvényesül a központi csőből kilépő, 
nagyobb impulzusú csóva hatása. A központi cső 
forgalmának hatása nagyobb fő ág forgalom esetén a sebesség 

abszolút értékeit növeli valamelyest, kisebb forgalom esetén a 
profil jellege is megváltozik. A profilok szintén különbséget 
mutatnak a két, egymással 30°-os szöget bezáró mérési vonal 
eredményei között is, az illesztőrózsa szimmetriájából 
adódóan. A belső cső lejjebb húzása enyhe kiáramlást 
mutatott a központi csőből. Ez a kísérlettípus lehetőséget 
adhat az erőművi üzemi esetben a központi csőben levő 
forgalom becslésére. A központi cső relatíve hidegebb 
közegét a pálcák elektromos fűtésével, ill. a központi cső 
forgalmának visszahűtésével értük el. A LIF eredményeken a 
rossz jel-zaj viszony ellenére is jól megfigyelhető a hűtött 
központi csőben lévő áramlás által okozott hideg csóva. A 
nagyszámú mérésből elegendő adatot tartalmazó adatbázis 
jött létre a FLUENT kód kazetta szintű validálásához. A 
kísérleti modellben megfigyelt intenzív keveredés miatt a 
központi csőben létrehozott áramlás hatása csak az erőművi 
üzemi értékektől jelentősen eltérő térfogatáramok és 
hőmérsékletek esetén mutatható ki jól a sebesség- és 
hőmérsékletmezőkben. 
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