
Nukleon 2008. szeptember I. évf. (2008) 15 

*Kontakt: maraczy@aeki.kfki.hu  Beérkezett: 2008. március 17. 
© Magyar Nukleáris Társaság, 2008  Közlésre elfogadva: 2008. szeptember 12. 

HPLWR zónatervezési számítások 

Maráczy Csaba*, Hegyi György, Hordósy Gábor, 
Temesvári Emese, Hegedűs Csaba, Molnár Attila 

Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet 1525 Budapest 114, Pf. 49 
Tel.: (1) 392 2222 

 

A HPLWR (High Performance Light Water Reactor) egy európai szuperkritikus nyomású vízhűtéses reaktor terve. A 
reaktorban a nyomás a víz termodinamikai kritikus nyomását meghaladja, így a hűtőközeg nem mutat fázisátalakulást. A 
magas kilépő hőmérséklet 44%-os hatásfokot eredményez. Az egy körös szuperkritikus rendszer várhatóan kedvező lesz 
gazdasági szempontból az erőmű egyszerűsödése és a nagy termikus hatásfok miatt. A cikk a 3 utas HPLWR zóna 
számításával foglalkozik, amely megoldás a forró pontok hőmérsékletének csökkentésére szolgál. A hűtővíz háromszor 
áramlik át a zónán, minden egyes áthaladás után keveredik a felső, vagy alsó keverőterekben. A KARATE-SPROD csatolt 
neutronfizikai- termohidraulikai programmal elvégezett első számítások a kazettatervek módosítását eredményezték.  

 

Bevezetés  
A High Performance Light Water Reactor Phase-2 (HPLWR) 
EURATOM 6-os keretprogramban futó projekt célkitűzése 
egy termodinamikailag szuperkritikus tartományban 
működő magas hatásfokú könnyűvizes reaktor vizsgálata 
[1]. Az egy körös, a kritikusnál nagyobb nyomású 
reaktorban a víz fázisátalakulás nélkül melegszik fel. A 
pszeudo-kritikus hőmérsékletnél a hőelvonás hatékony, míg 
a hűtőközeg sűrűsége jelentősen lecsökken. A kilépő 
hűtőközeg közvetlenül hajtja meg a turbinát, így az erőmű 
szerkezeti kialakítása egyszerű. A KFKI-AEKI szerepe a 
munkában a kazettaszintű neutrontranszport- és a zónára 
vonatkozó diffúziós számítások elvégzése. Az ilyen típusú 
termikus reaktorok vizsgálatához az NKTH által 
finanszírozott NUKENERG projekt is hozzájárul. A 
szabályozó rudak mellett kiégő mérgek kompenzálják a 
kampány eleji többlet-reaktivitást, mivel bóros szabályozás 
nem alkalmazható. Mivel a hűtővíz sűrűsége axiálisan 
erősen változik, olyan kapcsolt neutronfizikai-
termohidraulikai számításra van szükség, amely figyelembe 
veszi a megfelelő moderáltság eléréséhez alkalmazott 
csövekben áramló víz felmelegedését is. 

A HPLWR fűtőelemkazetták 
neutronfizikai modellezése 
A szerkezeti anyagok relatív mennyiségének csökkentése 
érdekében olyan tervek születtek, amelyben a fűtőelem-
kazetták radiális mérete kicsi, ám az átrakások alatti 
kezelhetőséget biztosítandó 9 fűtőelem-kazettát egy 

klaszterbe fogtak össze [2]. A javasolt HPLWR fűtőelem-
kazetták sorában a vastag rozsdamentes acélfalú kazetták a 
szerkezeti anyagok parazita abszorpciója miatt 
megengedhetetlenül rövid kampányhosszat eredményeztek 
volna. A probléma megoldására felmerült a rozsdamentes 
vékony acélfal merevítő bordákkal való ellátása és a 
moderátor vizének túlzott felmelegedését 
megakadályozandó, cirkónium-oxid hőszigetelés 
használata. A hőszigetelés segítségével elkerülhető a 
moderátor-régiók vizének extrém felmelegedése, így jobb 
moderálás érhető el velük. Az 1. ábrán egy HPLWR kazetta 
végtelen sokszorozási tényező (k∞) görbéi láthatóak a 
moderátor-sűrűség (ρm) függvényében a 0,065-től 
1,00 g/cm3-ig terjedő, rögzített hűtővíz sűrűségekre. 
Látható az alacsony hűtővíz sűrűségeknél a k∞ - ρm görbe 
meredek változása. 

Az 1. táblázatban látható a vastag és vékony falakra 
vonatkozó MCNP paramétervizsgálatok eredménye. 
Ajánlatos a vékonyított, merevítőbordákkal ellátott acél 
használata hőszigeteléssel. A HPLWR Phase 2 projektben 
végül egy könnyített szerkezetű, alumíniumoxiddal 
hőszigetelt kazettaterv került elfogadásra [3]. 

A szabályozórudak kialakításánál geometriai kötöttség volt, 
hogy csak felülről szúrhatóak be a rudak a 3x3-as 
fűtőelemkazetta-klaszter 5 kazettájába. A VVER-1000 
reaktorhoz hasonlóan acél burkolatú bórkarbid rudakat 
alkalmaztunk, amelyeket egymáshoz rögzítettünk (2. ábra). 
Ilyen módon nincs szükség vezetőcsövekre, melyek 
növelnék a parazita abszorpciót. 
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1. ábra: A víz sűrűségének hatása a HPLWR kazetta sokszorozási tényezőjére 

Acél burkolat, drót távtartó, vékony falak, kihúzott abszorbensrudak, 
Tfűtőelem=1000 K, kiégés=0., egyensúlyi Xe, Sm, alapdúsítás=6%, a sarokpálca dúsítása=5% 

1. táblázat Végtelen sokszorozási tényezők SS burkolattal és drót távtartókkal. 
A kazetta alapdúsítása 7%, a hűtővíz és moderátor sűrűsége 200 és 600 kg/m3, Tfűtőelem=1200 K 

A kazettafal típusa A kazettafal vastagsága MCNP k∞ Egyszeres szórás 

SS vastag 1,14670 0,00027 

SS-ZrO2-SS szendvics vastag 1,19781 0,00027 

SS vékony 1,25567 0,00027 

SS-ZrO2-SS szendvics vékony 1,28517 0,00027 

 

 
2. ábra: A 3x3-as fűtőelemkazetta-klaszter abszorbensrudakkal 

A 

B 

C 
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2. táblázat Végtelen sokszorozási tényezők és teljesítményegyenlőtlenségek szigetelt SS burkolat és drót távtartók 
alkalmazásával. A kazetta alapdúsítása 7%, a hűtővíz és moderátor sűrűsége 200 és 600 kg/m3, Tfűtőelem=1200K. 
A Gd-os pálcák Gd2O3 tartalma 4 w/o 

Számított eset: keff kk kkA kkB kkC 

kazetta, 0 db Gd-os pálca, nincs rúd            1,221 1,053 - - - 

kazetta, 4 db Gd-os pálca, nincs rúd            1,056 1,125 - - - 

kazetta, 4 db Gd-os pálca, van   rúd, természetes bór   0,718 1,243 - - - 

kazetta, 4 db Gd-os pálca, van   rúd, 40% B-10   0,665 1,245 - - - 

kazetta, 4 db Gd-os pálca, van   rúd, 60% B-10   0,634 1,251 - - - 

kazetta, 4 db Gd-os pálca, van   rúd, 80% B-10   0,609 1,255 - - - 

klaszter, 4 db Gd-os pálca, van   rúd, természetes bór   0,861 1,393 1,212 1,288 1,294 

klaszter, 4 db Gd-os pálca, van   rúd, 40% B-10   0,833 1,415 1,216 1,308 1,300 

klaszter, 4 db Gd-os pálca, van   rúd, 60% B-10   0,813 1,434 1,227 1,304 1,264 

klaszter, 4 db Gd-os pálca, van   rúd, 80% B-10   0,794 1,421 1,211 1,312 1,259 

 
A rudak értékességére és az eloszlásokat torzító hatására 
vonatkozóan sorozatszámításokat végeztünk, melyben a 
bór dúsítását növeltük (2. táblázat). A táblázatban 
feltüntettük a klaszter-számítások alapján az A, B és C 
kazettákra normált egyenlőtlenségek maximumát is (kkA, 
kkB, kkC).  

Az eredményekből látható, hogy a bór dúsításának 
növelésével a rúdértékesség kb. 50%-kal növelhető, amely 
lehetőséget ad a reaktor lezárására akkor is, ha ez 
természetes bórral nem volna lehetséges. A mikro 
egyenlőtlenségi tényezőket nem növeli jelentősen a bór 
dúsításának növelése. 

A Gd tartalmú kiégő mérgek előzetes optimalizációja 2 
dimenziós transzportszámítások segítségével is lehetséges. 
A nehézséget az okozza, hogy jelentős reaktivitást kell 
lekötni a kampány elején a bóros szabályozás hiánya miatt. 
A kampányhosszak becslése és a Gd-os reaktivitás-lekötés 
kiégés során bekövetkező változásának vizsgálata céljából a 
reaktor egészére vonatkozó nominális paraméterek mellett 
elvégeztük a kazetták 2 dimenziós transzportszámítását is. 
A kazetták alapdúsítása 3-tól 7%-ig terjedt. Minden 
alapdúsításhoz 5 kiégési számítás tartozott, amelyek a Gd-
os pálcák számában és Gd2O3 szerinti dúsításában 
különböztek. A 3. ábrán a 6%-os alapdúsítású változat 
végtelen sokszorozási tényezőit mutatjuk be. 

Alapdúsítás: 6%
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3. ábra: A 6%-os alapdúsítású kazetta variánsok kiégési számításai nominális üzemviteli paraméterek mellett 



Nukleon 2008. szeptember I. évf. (2008) 15 

© Magyar Nukleáris Társaság, 2008  4 

 Látható, hogy a Gd-os pálcák száma a kezdeti lekötött 
reaktivitást szabja meg, míg a dúsítása a reaktivitás lekötés 
hosszára van hatással. A Gd nélküli kazetták háromszori 
átrakásával és azzal a feltételezéssel, hogy a kazetták 
kiégésnövekményei minden átrakás után azonosak, kb 
10 MWnap/kgU kiégést tudunk elérni kampányonként. 
Mivel a négy százalékos Gd2O3 tartalmú kazetták 
reaktivitás-lekötése még jelentős ennél a kiégésnél, csak a 
két százalékosak használhatóak fel. A 8 db pálcát 
tartalmazó változat kezdeti reaktivitás lekötése túl erős, így 
szubkritikus maradna a zóna a becslés szerint. A 4 Gd 
pálcás változattal a kampány elején és közepén csupán 2% 
reaktivitást kell lekötni abszorbensrudak segítségével, és 
elérhető a 10 MWnap/kgU kiégés kampányonként 
egyszerű becsléseink alapján. A későbbiekben 
természetesen részletes háromdimenziós 
kampányszámításokat kell végezni. 

Háromdimenziós zónaszámítások 
A 2006. év szeptemberében az AEKI-ben megrendezett 
„HPLWR Phase 2 Kick-off Meeting” és „HPLWR 
Information Exchange Meeting” keretében ismertetett 
eredmények azt mutatják, hogy a módosított KARATE 
neutronfizikai program [4]  alkalmas a HPLWR típusú 
szuperkritikus vízhűtésű reaktorok számítására. A csatolt 
neutronfizikai-termohidraulikai programban használt 
SPROD kódban [5] alkalmazott termohidraulikai 
korrelációkat kicseréltük [6,7], alkalmassá tettük a kódot a 
négyszöges geometriájú kazetták számítására, iterációs 
gyorsításokat vezettünk be, valamint beépítettük a 
nemzetközileg elfogadott IAPWS-IF97 vízjellemzőket 
szolgáltató programcsomagot [8]. Lehetővé tettük a kódban 
a 3 utas HPLWR zóna [9] számítását, amely megoldás a 
forró pontok hőmérsékletének csökkentésére szolgál. A 
hűtővíz háromszor áramlik át a zónán, minden egyes 
áthaladás után keveredik a felső, vagy alsó keverőterekben 
(4. ábra). 

 
4. ábra: A 3 utas HPLWR zóna koncepciója 

(T. Schulenberg, J. Starflinger, FZK [9]) 
 

Elkészült az új HPLWR kazetták kazettaszintű, 
paraméterezett 2-csoportállandó könyvtára is a kiégés, az 
abszorbens pozíciója, az 235U, 238U, 239Pu, 135Xe és 149Sm 
koncentrációja, a hűtővíz, a moderátor és a kazettarés 
sűrűsége, valamint a fűtőelem-hőmérséklet függvényében.  

Az 5.-7. ábrákon példaként bemutatjuk, hogy az elkészült 
apparátussal a régi hőszigetelés nélküli kazetták 
alkalmazása esetén a reaktorzónán való háromszori 
áthaladás közben hogyan változik a hűtővíz és a moderáló 
régiók vízének hőmérséklete a három régió reprezentatív 
kazettáiban. 
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5. ábra: A hűtővíz, a moderátor és a kazettarés vizének hőmérséklete a hőszigetelés nélküli HPLWR kazettákban 

Superheater 1, FA 14
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6. ábra: A hűtővíz, a moderátor és a kazettarés vizének hőmérséklete a hőszigetelés nélküli HPLWR kazettákban 

Superheater 2, FA 17
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7. ábra: A hűtővíz, a moderátor és a kazettarés vizének hőmérséklete a hőszigetelés nélküli HPLWR kazettákban 
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A második és harmadik zónarégióban (túlhevítők) a 
moderátorok hőmérséklete eléri, illetve meghaladja a 
pszeudokritikus hőmérsékletet, ami rossz moderálást 
eredményez. A sokszorozási tényező értéke a friss zónára, 
kihúzott rudakkal, kiégőméreg nélkül csak 1,03. A 
moderátor régiók relatív forgalmának növelésével a 
sokszorozási tényező gyakorlatilag változatlan, mivel a fal 
hőátadási tényezője a moderátor felé jelentősen növekszik a 
tömegáram növekedésével, így a sűrűségnövekedés itt 
meglehetősen korlátozott. A hőszigetelés hatására a 
sokszorozási tényező növekszik, és a teljesítmény-eloszlás 
kedvezőbben alakul a reaktor szélén.  

Az egyensúlyi kampányra vonatkozóan csak egyszerű 
becslést adtunk a várható kampányhosszakra és felhasznált 
fűtőelemekre, de egy lehetséges induló zónát kialakítottunk, 

amely Gd-os és Gd nélküli kazettákat is tartalmaz. A 
kezdeti többlet-reaktivitást abszorbensekkel kompenzáltuk. 
A HPLWR 3 utas zónája 3x52 kazetta klasztert tartalmaz . A 
kazettákban a pálca rácsosztás / fűtőelempálca 
átmérő = 1,18, a vékony kazettafalak hőszigeteltek és 
merevítőbordákkal ellátottak. A nyomás 250 bar, a termikus 
teljesítmány 2,2458 GW, a reaktortartály belépő 
hőmérséklete 553 K. A gyűrűkamrában lefelé irányuló 
relatív forgalom 76%, míg a kazettarések és a 
moderátorcsövek relatív forgalma 16 és 8%. A teljes 
forgalom 1160 kg/s, a zóna átlagos kilépő hőmérséklete 
773 K. A nulla kiégésű, egyensúlyi xenont tartalmazó teljes 
teljesítményen működő reaktor radiális teljesítményelosz-
lása a 8. ábrán látható. 

 
8. ábra: A 3 utas HPLWR reaktor egy lehetséges kezdeti zónájának térképe 

XX : A hűtőközeg áramlási útjai: 0 : föl, 1 : le, 2 : föl 
YY : A radiális teljesítményegyenlőtlenség 

 

A radiális teljesítményegyenlőtlenség (kq) maximális 
értéke = 1,529, míg a térfogati teljesítményegyenlőtlenség 
(kv) maximuma = 2,266. A 2. táblázatban található 
maximális kk érték = 1,312, a zóna átlagos lineáris 
teljesítménysűrűsége Plinav = 95,2 W/cm. A konzervatívan 
számított Plinav × kv × kk érték = 283,0 W/cm, amely elég 
távol áll a 390 W/cm limittől. A kettő hányadosa 1,378, 
amelynek fedeznie kell a számítási bizonytalanságot és a 
technológiai bizonytalanságból eredő hatást. A 

munkahipotézisként elfogadott 620 °C maximális 
burkolathőmérséklethez való viszonyt forrócsatorna 
számítással fogjuk ellenőrizni. Az elkészült apparátussal a 
továbbiakban el fogjuk végezni az egyensúlyi 
kampányszámításokat és meghatározzuk azon 
keretparamétereket, amelyek felhasználhatóak lesznek 
későbbi biztonsági elemzéseknél. 

A megerősített, vékony falú hőszigetelt kazetta lehetőséget 
ad a reaktivitás-probléma megoldására a kisebb parazita 
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abszorpcióval, és javítja a periférián lévő kazetták 
teljesítményét a jobb moderálási viszonyokkal. 

 Az induló zóna néhány alapvető neutronfizikai paramétere 
nominális teljesítmény mellett a következő: 

A reaktortartályba belépő hőmérséklet szerinti reaktivitás-
tényező: dρ/dTin = -47 pcm/K 

A fűtőelem-hőmérséklet szerinti reaktivitás-tényező: 
dρ/dTf = -2,3 pcm/K 

Az effektív későneutron-hányad: βeff  = 7,12E-03 

Az abszorbensrudak értékessége kicsi a nyomottvizes 
reaktorokéhoz képest a 2. ábrán bemutatott természetes bórt 
tartalmazó B4C rudakkal, de ha minden egyes klaszter 
rúdhajtást kap, a zóna lezárható a bór dúsításának növelése 

nélkül is. Nagyobb felületet mutató, pl. négyszögletes 
elrendezésű abszorbenssel is növelhető a rúdértékesség. A 
hőmérsékletek szerinti reaktivitás-együtthatók negatív 
visszacsatolást mutatnak és a kinetikai paraméterekkel 
együtt közel állnak a megfelelő állapotú nyomottvizes 
reaktorok mutatóihoz. 
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