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A kazettafejben kialakuló hűtőközeg-keveredés vizsgálatára a közelmúltban méréseket végeztek az oroszországi Kurchatov 
Intézetben. A mérőberendezés tervezői dokumentációja alapján megépítettük a VVER-440 kazetta fejrészének CFD 
modelljét és egy kiválasztott mérésre számításokat végeztünk. A számításokhoz a COBRA szubcsatornakóddal, illetve a 
VERONA rendszer szubcsatorna-moduljával meghatározott belépő peremfeltételeket használtuk fel. A számítások 
rámutattak, hogy a kazettafejben a hűtőközeg-keveredés nem tökéletes, és az in-core hőmérsékletmérésre fontos hatása van a 
központi csőből kilépő közegnek. A különböző kódokkal meghatározott peremfeltételek mellett végzett CFD számítások 
lényegében azonos eredményt adtak, és jó egyezésben vannak a méréssel. 

 

Bevezetés 
A VVER-440/213 típusú atomreaktorok esetén a zónából 
kilépő hűtőközeg hőmérséklet-eloszlását 210 üzemanyag-
kazetta felett elhelyezett termoelem segítségével mérik. A 
mért hőmérsékletek az in-core zónamonitorozás alapvető 
információi közé tartoznak, így azok megfelelő értelmezése 
rendkívül fontos. A mért hőmérsékletek felhasználásával 
történik a kazetták teljesítményének, a zóna by-pass 
forgalmának, a neutronfluxus radiális eloszlásának a 
meghatározása és a reaktor teljesítményének limitálása. Így 
fontos kérdés, hogy a termoelem által mért érték hogyan 
viszonyul a kazettából kilépő hűtőközeg átlaghőmér-
sékletéhez. Korábban a kazettafejben tökéletes hűtőközeg-
keveredést és ezzel a két hőmérséklet azonosságát tételezték 
fel. Azonban az utóbbi években a CFD (Computational 
Fluid Dynamics) számítások rámutattak arra, hogy a 
kazettafejben a hűtőközeg-keveredés nem tökéletes, így a 
termoelem általában a hűtőközeg kilépő átlaghő-
mérsékletétől eltérő értéket mér [1] [2] [3]. 

 A közelmúltban a probléma vizsgálatára mérőberendezést 
építettek az oroszországi Kurchatov Intézetben [4]. A 
berendezés magában foglalja a VVER-440 kazetta valós 
méretű modelljét az aktív szakasztól kezdődően és a 
kazettához felülről csatlakozó, a hűtőközeg-keveredés 
vizsgálata szempontjából fontos rektorelemeket. A hőfel-
szabadulás modellezésére a pálcákba épített elektromos 
fűtőelemek segítségével nyílik lehetőség. A fűtőelemek 
három csoportba vannak rendezve, a csoportok külön 
tápegységről üzemeltethetők, így különböző teljesítmény-
profilok modellezésére nyílik lehetőség. A hűtőközeg-

keveredés vizsgálatára a szubcsatornák felső végénél 39 
pontban, az in-core termoelem szintjén 31 pontban vannak 
termoelemek elhelyezve. A kísérleti berendezésen széles 
paramétertartományban (pálcateljesítmény-eloszlás, belépő 
hűtőközeg hőmérséklet, tömegáram) történtek mérések. 

A mérőberendezés tervezői dokumentációja alapján [6] az 
ANSYS CFX 11.0 kód [5] segítségével megépítettük a VVER-
440 kazetta fejrészének a modelljét és egy kiválasztott 
mérésre előzetes validáció céljával számításokat végeztünk. 
A későbbiekben a validált modellel az üzemi termoelem 
jelére vonatkozó szubcsatorna súlyfaktorokat kívánjuk 
meghatározni. 

A kazettafej CFD modellje 
A kísérleti berendezés geometriájának [6] megfelelő 
modellünket az 1. ábra mutatja. Belépő peremnek a pálcák 
aktív szakaszának felső végét választottuk, így az aktív és 
inaktív pálcaköteg rész külön modellbe került. Az aktív 
részre a COBRA, a VERONA, illetve a CFX kóddal lehet 
számítást végezni, amelyek eredménye felhasználható 
belépő peremfeltételként a fejre végzett számításokban. 
Kilépés helyének a védőcső-blokk alsó lemezének felső 
síkját választottuk, mivel az üzemi termoelem házának alsó 
részén túl kialakuló áramlási folyamatokat nem 
szándékoztuk vizsgálni, és ezen folyamatok visszahatása a 
vizsgált tartományra elhanyagolható. A modell tartalmazza 
a kazettafejben kialakuló hűtőközeg-keveredés vizsgálata 
szempontból lényeges szerkezeti elemeket (1. ábra). A 
pálcák külső átmérője 9,1, rácsosztása pedig 12,3 mm, a 
kazetta belső kulcsmérete 142,2 mm. 
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 Üzemi termoelem 
helye a foglalatban 

Illesztő rózsa 
 

Fűtőelem-pálcák 
Központi cső 

Keverőrács 
Kazettapalást 

Távtartórács

Kazettafej

Üzemi termoelem 
foglalata 

Védőcső blokk alsó 
lemezének járata 

 

INLET 
Wbe =Wbe(X,Y) 
Tbe=Tbe(X,Y) 

Tu=5%, µt/µ=10 

OUTLET 
pki,rel=0 Pa 

INLET 
Wbe,k =2,81 m/s 
Tbe,k=244,4 °C 

Tu=5%, µt/µ=10 
 

 
1. ábra: A kazettafej geometriai modellje metszetben 

 
A modellt – mivel meglehetősen összetett geometriáról van 
szó – két részmodellből építettük fel, amelyeket külön 
hálóztunk. A részmodelleket ún. GGI felülettel (General 
Grid Interface) [5] kapcsoltunk össze, amely a két háló 
érintkezési felületének két oldalán lévő nódusok között 
interpolálja az eredményeket. Az alsó részmodell a 
belépősíktól a pálca záródugók aljának a szintjéig, míg a 
felső részmodell az előbb említett szinttől a kilépősíkig tart. 
Az alsó tartományt tetraéderes és kihúzott prizmatikus háló 
kombinációjával írtuk le (2/B ábra). A távtartórács 
környékén a bonyolult geometria miatt tetraéderes hálót 
alkalmaztunk, a tetraéderes tartomány alatt és fölött pedig 
kihúzott prizmatikus hálót használtunk, amelyet a 
tetraéderes háló peremén lévő sík elemek extrudálásával 
hoztunk létre. A felső régió leírására tetraéderes cellákat 

alkalmaztunk (2/A ábra). Az áramlás szempontjából 
kritikus helyek közelében (záródugók, keverőrács, illesztő 
rózsa és termoelem foglalat körül) a hálót finomítottuk. 
Valamennyi fizikai falon határréteghálót hoztunk létre a fal 
mellett kialakuló nagy sebesség-gradiensek jobb felbontása 
érdekében (2/C ábra). A teljes modell körülbelül 8 millió 
elemből áll. 

A fent ismertetett modellt alkalmazva számításokat 
végzetünk egy kiválasztott orosz mérésre, amelynek 
feltételei (1. táblázat) viszonylag közelebb állnak a normál 
üzemi feltételekhez. A mérés során a pálcateljesítmény-
eloszlást a 3. ábra mutatja. 

 

 



Nukleon 2008. szeptember I. évf. (2008) 18 

© Magyar Nukleáris Társaság, 2008  3 

 

B 

 

A 

 

C 
2. ábra: A modell leírására használt háló 

 

A számításokat két sebesség-hőmérséklet belépő 
peremfeltétel mellett végeztük el. A CSCH jelzésű esetben a 
COBRA kóddal, a VSVH jelű esetben a VERONA 
rendszerrel meghatározott mezőket adtuk meg. A belépő 
közeg turbulenciafokát (Tu) 5 százaléknak, viszkozitás 
arányát (µt/µ: turbulens dinamikai viszkozitás/dinamikai 
viszkozitás) 10-nek adtuk meg, ezzel egy „közepesen” 
turbulens belépőáramlást feltételeztünk. Meg kell említeni, 
hogy a megadott értékek csak közelítőek, mivel azokat nem 
mérték. A turbulenciajellemzőket erre a célra kifejlesztett 
CFD pálcaköteg modellel a későbbiekben pontosítani 
fogjuk.  

A központi csőből történő kiáramlás hatásának 
figyelembevétele érdekében annak felső végére INLET 
peremfeltételt írtunk elő. A csőből kilépő közeg 
hőmérsékletét mérési adat alapján, míg a sebességét a 
mérésekből levont orosz tapasztalat alapján adtuk meg. A 
turbulenciajellemzőkre az előzőekben már ismertetett 
értékeket írtuk elő. A modell felső határoló felületén 
OUTLET peremfeltételt definiáltunk és 0 bar kilépő felületre 
átlagolt relatív nyomást (pki,rel) írtunk elő 94,3 bar 
referencianyomás mellett. A fizikai falakra adiabatikus, 
csúszásmentes fal peremfeltételt írtunk elő. A hűtőközeg 
anyagjellemzőinek hőmérsékletfüggését a CFX kódba 
épített IAPWS-IF97 víz-gőz adatbázis segítségével adtuk 
meg. A konvektív tagok térbeli diszkretizációjához 
másodrendű pontosságú High Resolution sémát [5] 
alkalmaztunk. A turbulencia modellezésére korábbi 
vizsgálatok tapasztalatai alapján a BSL Reynolds feszültség 

modellt választottuk [8]. A modell hét parciális 
differenciálegyenlettel írja le a turbulenciát: a Reynolds 
feszültségtenzor komponenseire és a turbulens kinetikus 
energia specifikus disszipációjára ír fel egy-egy 
transzportegyenletet [5]. A modell alkalmas nagy Reynolds-
számmal jellemezhető áramlások számítására és a 
turbulencia anizotróp jellegének figyelembevételére.  

1. táblázat A kiválasztott mérés feltételei [6] 

Nyomás a pálcaköteg kimenetén [bar] 94,3 

Hűtőközeg belépő hőmérséklete [°C]  237,4 

Hűtőközeg teljes tömegárama [t/h] 57,82 

Hűtőközeg tömegfluxusa a pálcakötegben 
[kg/m2/s] 1755 

By-pass tömegáram [t/h] 0 

Pálcák összteljesítménye [kW] 1244,6 

1. pálcacsoport összteljesítménye [kW] 588,2 

2. pálcacsoport összteljesítménye [kW] 380,5 

3. pálcacsoport összteljesítménye [kW] 275,9 

Központi csőből kilépő közeg hőmérséklete [°C]  244,4 
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[kW] 

 
3. ábra: Pálcateljesítmény-eloszlás 

A fent ismertetett peremfeltételek mellett először mindegyik 
esetre stacionárius számításokat végeztünk. A stacionárius 
számításokkal nem sikerül teljesen stabil megoldást találni, 
a mérési pontokban pár tized fokos hőmérsékleti ingadozás 
megmaradt. Ezért mindegyik esetre tranziens szimulációt is 
végeztünk és annak eredményéből időbeli átlaghőmér-
sékleteket határoztunk meg. A tranziens számítások során 
csak a geometria felső részét vizsgáltuk, hogy a cellaszámot, 

ezáltal pedig a szükséges gépidőt jelentősen csökkentsük. 
Kezdetiérték-feltételnek és a belépő síkon (korábban a két 
részmodellt összekötő GGI interface) peremfeltételnek a 
stacionárius számítások eredménymezejét adtuk meg. A 
többi peremfeltétel megegyezett a stacionárius 
számításoknál alkalmazottakkal. Az időbeli diszkretizá-
cióhoz másodrendű pontosságú visszafelé mutató implicit 
(Second Order Backward Euler [5]) sémát használtunk. 1 s 
hosszú tranzienseket futtattunk 0,00125 s időlépéssel. 
Tapasztalataink szerint 1 s elegendő a mérési pontokban az 
időbeli átlaghőmérséklet 0,1 °C-nál kisebb bizonytalan-
sággal történő meghatározásához.  

A mérés feltételeinek megfelelően megadott 
peremfeltételeket az 1. ábra mutatja. A kazettafej modell 
alsó síkján INLET peremfeltételt írtunk elő. A belépő 
sebesség- és hőmérséklet-eloszlást a Paksi Atomerőmű Zrt. 
Reaktorfizikai Osztályának a munkatársai határozták meg a 
COBRA szubcsatornakóddal (4. ábra), illetve a VERONA 
zónafelügyeleti rendszer szubcsatorna-moduljával (5. ábra) 
[7]. A szubcsatornák szerinti eloszlásmezőket USER 
FORTAN rutin [5] segítségével adtuk meg a CFX modell 
számára. 

 

  
4. ábra: A COBRA kóddal és a VERONA rendszerrel meghatározott hőmérséklet-eloszlás 

 

  
5. ábra: A COBRA kóddal és a VERONA rendszerrel meghatározott sebességeloszlás 
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TB-2-7 

  TB-4-7 TB-3-7  
6. ábra: Mérési pontok a szubcsatornák kilépésénél 
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7. ábra: Eltérés a mérés és a szubcsatorna számítások 
eredményei között a 6. ábrán jelölt mérési pontokban 

Számítási eredmények 
A mérés és a szubcsatorna számítások eredményei, azaz a 
CFD számítások belépő peremfeltételei közötti eltéréseket a 
7. ábra mutatja a 6. ábrán látható mérési pontokban. Az 
ábrákon feltüntettük a mérés hibatartományát is. A 
VERONA és a COBRA kód pár mérési pont kivételével 
ugyanazt a hőmérsékletet adja, és az eredmények 
gyakorlatilag azonos szinten egyeznek a méréssel.  Az 
egyezés néhány szélső pont kivételével elfogadható 
mértékű. A szélső pontban kialakuló nagymértékű eltérések 
(3 - 4,5 °C) lehetséges okainak vizsgálata jelenleg 
folyamatban van. A hűtőközeg-keveredés pontatlan 
számítása önmagában nem okozhat ekkora hibát, így 
valószínűsíthető, hogy vagy mérési hiba, vagy valamilyen 
számítás során figyelembe nem vett körülmény felelős a 
periférián tapasztalható nagy eltérésekért. 

A CFD számítások közül csak a COBRA kóddal 
meghatározott peremfeltételek mellett végzett stacionárius 
számítás (CSCH_S) eredményeit ismertetjük részletesen, 
mivel a többi számítás eredménye lényegében ettől nem 
különbözik.  

 A 8. ábra a kazettafejben kialakuló sebességeloszlást 
mutatja. Látható, hogy a pálcaköteg részen a távtartórács 
környékétől eltekintve a sebességeloszlás relatíve homogén. 
A pálcák mögött, a kazettapalást és a keverőrács által 
határolt sarkokban, a rács mögött a határréteg-leválás 
következtében számtalan nagyobb méretű örvény jön létre, 
amely erős hűtőközeg-keveredését okoz. A keverőrácstól 
távolodva a sebességeloszlás először egyenletesebbé válik, 
majd a keresztmetszet-csökkenésből adódóan a középső 
zónában megnő a sebesség, és a rózsa hatására a szélső 
régióban újabb örvények indukálódnak. Az áramkép 
alapján megállapítható, hogy a kazettafejben a konvektív 
hűtőközeg-keveredés lényegesen intenzívebb, mint a 
pálcakötegben.  

A kazettafejben kialakuló hőmérséklet-eloszlást a 9. ábra 
mutatja. A belépésnél a hőmérsékletmező viszonylag 
egyenlőtlen és ez a jelleg az áramlás irányában a pálcaköteg 
részen gyakorlatilag nem változik. A hőmérsékleti 
inhomogenitások a pálcák teteje és az üzemi termoelem 
közötti szakaszon az intenzív keveredés miatt sokat 
csökkennek, de a keveredés a termoelem szintjéig nem 
tökéletes. A TT-2-5 és a TT-3-5 jelű pontok közötti régióban 
a közeg hőmérséklete – megőrizve a belépéskori jelleget – 
magasabb, középen – főleg a központi csőből kilépő 
alacsonyabb hőmérsékletű közeg hatására – alacsonyabb 
marad. Az üzemi termoelem szintjén kialakuló hőmérsék-
let-eloszlás jól mutatja, hogy a központi csőből kilépő 
áramlás figyelembevétele fontos, mivel annak szignifikáns 
hatása van az in-core hőmérsékletmérésre. 

A kazettafejben kialakuló intenzív keveredést jól mutatják a 
tranziens szimulációval a mérési pontokban számított 
hőmérsékletfluktuációk (10. ábra). Látható, hogy néhány 
termoelemhez közeli pontban 0,8-1,4 °C és az in-core 
termoelem házán körülbelül 0,5-0,7 °C-os hőmérséklet-
ingadozást alakul ki. A blokkon ekkora hőmérséklet-
fluktuációt nem tapasztalnak. Ennek oka valószínűleg az, 

TB-4-7 

TB-1-7

TB-5-7 

TB-2-7

TB-3-7 

TB-6-7 
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hogy a termoelem házának hőtehetetlensége miatt 
„kisimul” az ingadozás.  

Az in-core termoelem szintjén a mért és a különböző 
peremfeltételek mellett számított hőmérsékletek eltérése a 
11. ábrán látható. A tranziens számítások esetén az időbeli 
átlaghőmérsékleteket tüntettük fel. Megállapítható, hogy a 
különböző feltételek mellett végzett számítások eredményei 
között nincs szignifikáns különbség. Valamennyi számítási 
eredmény viszonylag jól egyezik a méréssel. Az eltérések a 
mérés hibahatárán belül vannak, vagy ahhoz közel 
helyezkednek el. A maximális eltérés a mért és a számított 
érték között 1,2 °C. A szubcsatorna kilépéseknél a szélső 
pontokban tapasztalt nagy eltérések a számítás és az orosz 
mérések között az üzemi termoelem szintjén nem 
tapasztalhatók. 

A 2. táblázatban összefoglaltuk a számítások és a mérés fő 
eredményeit. Látható, hogy a kilépő átlaghőmérséklet 
mindegyik esetben jól egyezik a hőmérlegből számított 
értékkel és a méréssel. Az in-core termoelemnél számított 
hőmérsékletek között nincs lényegi különbség és 
elmondható, hogy azok jól egyeznek a mért értékkel. A 
számítási eredmények azt mutatják, hogy az in-core 
„hőmérsékletmérésre” a COBRA és a VERONA 
peremfeltételek mellett gyakorlatilag ugyanaz az eredmény 
adódik. Az azonos peremfeltételek mellett végzett 
stacionárius és a tranziens szimulációk eredménye jól 
egyezik, de a stacionárius szimulációban rejlő 
bizonytalanság (hőmérsékletingadozás) miatt tranziens 
szimuláció végzése és abból időbeli átlaghőmérséklet 
meghatározása a célszerű. 

  

 

8. ábra: Sebességeloszlás a kazettafejben (CSCH_S számítás) 
 

  

TT-4-5 

TT-1-5 

TT-5-5 
TT-2-5

TT-6-5 

TT-3-5

9. ábra: Hőmérséklet-eloszlás a kazettafejben (CSCH_S számítás) 
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2. táblázat A számítás jellemző eredményei  

 TKI 

[°C] 
ETKI 

[°C] 
TST 

[°C] 
ETST 

[°C] 
∆TST 

[°C] 
δTST 

CSCH_S 253,74 0,04 252,11 -0,49 -1,6 -9,8% 

CSCH_TR 253,74 0,04 252,22 -0,38 -1,5 -9,1% 

VSVH_S 253,61 -0,09 252,10 -0,50 -1,6 -9,8% 

VSVH_TR 253,61 -0,09 252,20 -0,40 -1,5 -9,2% 

Mérés 253,8 0,10 252,6 - -1,1 -6,7% 

Hőmérleg 253,7 - - - - - 

TKI: a hűtőközeg kilépő átlaghőmérséklete 

ΕTKI: TKI-TBAL, ahol TBAL a hőmérlegből számított kilépő 
átlaghőmérséklet 

TST: a számított felületi átlaghőmérséklet a termoelemet 
határoló házrész külső falán (1. ábra, a termoelem-
foglalat pirossal színezett része), mérésnél az in-core 
termoelemmel mért hőmérséklet 

ETST: TST-TST,mért, ahol TST,mért az in-core termoelemmel 
mért hőmérséklet 

∆TST: TST-TBAL 

δTST: (TST-TBAL)/ ∆TBAL, ahol ∆TBAL a hűtőközeg 
hőmérlegből számított felmelegedése  

Összefoglalás 
A VVER-440 reaktor üzemanyag-kazettájában kialakuló 
keveredési folyatok vizsgálata céljából méréseket végeztek 
az oroszországi Kurcsatov Intézetben. A mérőberendezés 
tervezői dokumentációja alapján megépítettük a kazettafej 
CFD modelljét az ANSYS CFX kód segítségével. Egy 
kiválasztott mérésre stacionárius és tranziens számításokat 
végeztünk a COBRA kóddal, illetve a VERONA rendszerrel 
meghatározott belépő peremfeltételek használata mellett. 

A szubcsatornakódokkal meghatározott belépő perem-
feltételek a szélső mérési pontoktól eltekintve elfogadható 
mértékben egyeznek a méréssel. A szélső pontokban 
tapasztalt nagyobb eltérések okainak vizsgálata jelenleg 
folyamatban van.  

A kazettafej számítások a méréshez hasonlóan rámutattak 
arra, hogy a hűtőközeg-keveredés a pálcakötegből való 
kilépés és az in-core termoelem közötti úton nem tökéletes. 
A központi csőből kilépő közegnek fontos hatása van a 
zónán belüli üzemi hőmérsékletmérésre, így az nem 
hanyagolható el. A COBRA és a VERONA peremfeltételek 
mellett végzett stacionárius és tranziens számítások 
eredményei között nincs szignifikáns különbség, és azok 
viszonylag jól egyeznek a méréssel. A termoelemet határoló 
házrész külső falán meghatározott átlaghőmérséklet 
mindegyik számítás esetén a mért értékhez közel áll. 

A jövőben az orosz mérések alapján folytatjuk a modell 
validálását, és érzékenységvizsgálatokat végzünk a rács, a 
turbulenciamodell, a központi csőből a kazettafejbe belépő 

hűtőközeg tömegárama és hőmérséklete tekintetében. 
Továbbá CFD pálcaköteg modellt fejlesztünk a mérés 
dokumentációja alapján, amellyel pontosítani tudjuk a 
kazettafej modell belépő peremfeltételeit. A validált modell 
segítségével lehetőség nyílik az in-core termoelem jelére 
vonatkozó szubcsatorna súlyfaktorok meghatározására. 

251

252

253

254

255

256

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
Idő [s]

T
 [°

C
]

TST
TT11
TT12
TT13
TT14
TT15
TT21
TT22
TT23
TT24
TT25
TT31
TT32
TT33
TT34
TT35

 
10. ábra: Hőmérséklet időbeli váltakozása néhány mérési pontban 

(CSCH_TR számítás) 
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11. ábra: A mért és a számított hőmérsékletek eltérése az in-core 

termoelem szintjén 
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