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Perneczky L.: A nyomottvizes atomreaktorok biztonsági elemzésének új eszköze, a RELAP5 kod 
KFKI 1988 65/G 

KIVONAT 

A nyomottvizes atomreaktorok hűtőközegelvesztéses üzemzavarainak elemzésére világszerte 
alkalmazzák a RELAP típusú termohkJrautikai rendszerkódokat. A riport bemutatja a kódcsalád 
legfejlettebb tagját, a RELAP5 programot. A RELAP4/mod6 kóddal való összehasonlítás után 
nemzetközi alkalmazási tapasztalatok alapján ismerteti a RELAPS/modl EUR változat által nyújtott 
lehetőségeket kis, közepes és nagy folyás esetére. 

Пернецки Л. : Новое средстве анализа аварий, происходящих в реакторах под давле
нием - RELAP5. KFKI-1988-65/G 

АННОТАЦИЯ 

Во всем мире широко используются вычислительные программы типа RELAP, служа
щие для анализа аварий, связанных с потерей теплоносителя в реакторах под дав
лением. В отчете представлен самый развитый вариант этой программы - RELAP5/modl. 
На основе сравнения этой программы с программой REXAP4/mod6 и на основе междуна
родных опытов представлены возможности использования программы KELAP5/EUR для 
анализа аварий, связанных с малыми и средними течами. 

L. Perneczky: RELAP5 the new tool for pressurized water reactor safety analysis. 
KKKI 1988 65/Q 
ABSRACT 

The RELAP type pressurized water reactor safety system codes are used world wide lor tiie 
loss of coolant accident analyses, in the paper the RELAP6, the advanced generation of the code 
family is presented The relationship to RELAP4/mod6 version Is discussed The capability of the 
RELAP5/modl EUR version for small, medium and large break LOCA is Investigated based on 
international user experience. 



1. Bevezetés 

A könnyűvízhűtésű atomreaktorok (LWR) biztonsági elemzéseinél 
a hŰtőközegelvesztéses üzemzavarok (Loss of Coolant Accident -
LÓCA) lefolyásának és következményeinek szimulálására az ameri
kai eredetű RELAP (Reactor Excursion and Leak Analysis Program) 
kódcsalád különböző tagjait világszerte használják mind a ku
tatások elméleti és kísérletet alátámasztó tevékenységében, 
mind az atomreaktorok üzembe helyezéséhez kapcsolódó engedélye
zési eljárásokban. 

A KFKI 1979-ben kapta meg az első, e kódcsaládhoz tartozó 
RELAP4/mod3 változatot az USA National Energy Software Center
tói (NESC) [1, 2, 3 1, majd 1982-től nyílt lehetőség az United 
States Nuclear Regulatory Commission (USNRC) engedélye alapján 
a RELAP4/mod6 kódváltozattal való számításokra a Nemzetközi 
Atomenergia ügynökség (IAEA) bécsi központjában az "IAEA Assis
tance in Uses of Computer Codes for Safety Analysis", majd a 
"Computer Aided Safety Analysis" regionális programok keretében 
[4, 5, б, 7, 8]. 

Az elmúlt, közel 10 évben széleskörű tapasztalatokat szereztünk 
a RELAP4 kód alkalmazására mind a Paksi Atomerőmű WER-440-es 
reaktora hŰtőközegelvesztéses elemzése, mind az időközben léte
sített PMK-NVH kísérleti berendezésen folyó kutatás analitikai 
megalapozása vonatkozásában. Ezt a kettős tevékenységet a pub
likációk sora dokumentálja, amelyek közül kiemelhető az OKKFT 
A/11-2 alprogramja keretében 1981 és 1985 között végzett munkát 
összefoglaló kiadvány [9J, a NAÜ "Standard Problem Exercise" 
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két fázisának lezáró dokumentuma [10 és 11], a baleseti helyze
tek előrebecslését szolgáló számításaink [12, 13], illetve a 
Paksi Atomerőmű biztonságnövelő intézkedéseihez kapcsolódó vizs
gálataink [14,15]. 

A RELAP4 kód fejlesztése idején meghatározó szempont az elsőd
leges alkalmazási terület, a tervezési üzemzavar (DBA), azaz a 
nagykeresztmetszetű törést követő üzemzavar (Large Break LOCA) 
termohidraulikai jelenségeinek uralása volt. Az ismert TMI reak
torbaleset azonban az LBLOCA folyamatoknál jóval nagyobb való
színűséggel bekövetkező kis folyások következményei megismerésé
nek fontosságára hívta fel a figyelmet és azóta az LWR bizton
sági kutatásokban, mind a kísérleti területen (Semiscale, LOFT, 
PKL, LOBI, ROSA-I1I, PMK-NVH), mind a kódfajlesztésben a hangsúly 
a kis töréseket követő (SBLOCA) folyamatok jelenségeire tevődött 
át. Mivel a RELAP4 kód homogén áramlást és a fázisok között ter
mikus egyensúlyt feltételező hidrodinamikai modelljének korlátai 
e jelenségekkel kapcsolatban leküzdhetetlennek bizonyultak, az 
Idaho National Engineering Laboratory (INEL) munkatársai az US 
NRC megbízása alapján teljesen új alapokon, egy fejlettebb, in
homogén, nemegyensúlyi, 5 egyenletes hidrodinamikai modell alap
ján kezdték el a RELAP5 biztonsági rendszerkőd fejlesztését. 
Az első, széleskörű felhasználásra szánt változatot, a RELAP5/modl
et 1980 decemberében adták át az amerikai felhasználóknak, majd 
1981 márciusában nemzetkőzi workshop keretében a 10 országból 
érkezett résztvevő szakembereknek. A kódfejlesztés újabb jelen
tős állomását jelentette a RELAP5 un. befagyasztott változatának 
1985-ben történt kibocsájtása, amely a RELAP5/mod2 Cycle 36.05 
változatot jelenti. A RELAP5/mod3 megjelenését pedig 1988 év 
második felére Ígérték, 

A KFKI több kísérletet tett a RELAP5 kódhoz való hozzáférésre, 
így szorgalmazta a NAt) Számítóközpontjában a kód implementálását 
és a NEA Data Banktól kérte a saját számítógépre történő honosí-
táb engedélyezését is. Az USNRC kedvező válasza 1986 júniusában 
érkezett,amelyben egy kétoldalú egyezmény alapján a RELAP5/modl 
Cycle 25 változat átadását ajánlották fel. A Magyar Tudományos 
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Akadémia és az Országos Atomenergia Bizottság felvette a tárgy
ban a kapcsolatot az NRC-vel és 1988 október végén a NAÜ közve
títésével megkaptuk a RELAP5/modl-EüR programot, azt az anali
tikai eszközt, amelyet a RELAP4/mod6 kiváltásával, a RBLAP4 kód 
különböző változatainak alkalmazásával szerzett tapasztalatok 
felhasználásával a következő évek reaktor-biztonsági analízi
seihez, elsősorban a Paksi Atomerőmű új, 1000 MW-os blokkjaihoz 
kapcsolódó feladatainkhoz kívánunk felhasználni. 1989-től pedig 
várható a RELAP5.'mod2 változat futtatási lehetősége is a NAÜ 
számítógépén a regionális program keretében. 

A továbbiakban összefoglaljuk a iSLAP4 és RELAP5 kódok közötti 
legfontosabb eltéréseket, a RELAP5 különböző változatainak főbb 
jellemzőit. A nemzetközi tapasztalatokra támaszkodva felvázol
juk a RELAP5/modi-EUR változat helyét és a kód által nyújtott 
lehetőségeket a kis, közepes és nagy folyások okozta üzemzavarok 
elemzésénél. 

2. A RELAP4 és RELAP5 kódok összehasonlítása 

A RELAP5 számítógépi program a könnyűvízhűtésű atomreaktorok 
termohidraulikai jelenségeinek, elsősorban a hűtőközegelveszté-
ses üzemzavari tranzienseinek számítását a legkorszerűbb módsze
rekkel végzi. Kifejlesztése egy több, mint 20 éves folyamat e-
redménye, amelyben a RELAP kód-sorozat olyan tagjai szerepel
nek, mint a RELAPSE, RELAP2, RELAP3 és végül a RELAP4, amely
nek utolsó változata, a RELAP4/raod7, amely 1980-ban késztilt el, 
de a RELAP4/mdo6 átütő sikerét a konkrét alkalmazási gyakorlat
ban már nem tudta megismételni. Mindezek a kódok a reaktor 
primer hűtőközegének kétfázisú áramlási folyamatára felírt egy
dimenziós homogén egyensúlyi modellen alapulnak. 

A RELAP4/mod6 kódváltozat a tömeg, energia és impulzus megmara
dási egyenleteket a vizsgált rendszer olyan térfogatelemeire, 
amelyeken belül a hőhordozó közeg az adott térfogatelemre át
lagolt paramétereivel elfogadhatóan jellemzi, úgy írja fel és 
úgy oldja meg, hogy feltételezi a kétfázisú közeg homogén voltát 
és a fázisok közötti termikus egyensúlyt. A homogén feltételezés 
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módosítására azonban lehetőség van külön modellek alkalmazásával, 
ezek a szlipmodell, amely az összeköttetéseknél a fázisok külön
böző áramlási sebességét teszi lehetővé, és az un. buborék felü-
szási modell, amely a térfogaton belül a gőztartalom eloszlás 
változtatását teszi lehetővé. Az energia egyenlet kiegészítését 
jelenti az un. entalpia szállítási (enthalpy transport) modell. 

A RELAP5 fejlesztését - mint a bevezetőben említettük - elsősor
ban a kisfolyásos üzemzavarok (SBLOCA) olyan speciális jelensé
gei motiválták, amelyek az inhomogén éb termikusan nemegyensúlyi 
termodinamikai folyamatok körébe tartoznak. Ezenkívül a kódfej
lesztési munkában tükröződnie kellett az időközben jelentősen 
megnövekedett tudásnak is, így a kétfázisú áramlás alapkutatási, 
valamint a nagy és kis méretarányú szimulációs kísérletek ered
ményeinek, a numerikus megoldási módszereknek, a számítógépi 
programozási technika fejlődésének, a számítógépek megnövekedett 
kapacitása és sebessége nyújtotta előnyöknek is. 

A RELAP5 kód alapvető jellemzője a RELAP4-ben használt 3 megma
radási egyenlettel szemben, a kétfázisú, kétközeges áramlás 5 
egyenletes hidrodinamikai modellje. (A mod2 változat 6 egyenle
téről később lesz szó.) Az öt egyenlet a következő: tömegmegma
radási egyenlet mindkét fázisra, impulzus megmaardási egyenlet 
mindkét fázisra és egy általános energia megmaradási egyenlet, 
amely azt a feltételezést is magában foglalja, hogy a fázisok 
egyike telített állapotban van. Ezek az egyenletek lehetővé te
szik két sebesség teljes értékű és a nem azonos hőmérséklet ha
tásainak bizonyos mértékig korlátozott kezelését. Az elgőzölgési 
ós kondenzációs folyamatban pedig lehetséges a metastabil termo
dinamikai állapot. Ez a fejlett modell tehát helyettesíti a RELAP4-
ben használt egy-közeges modellt, valamint a kiegészítő modelle
ket (szlip-modell, buborékfelúszási modell, entalpia szállítási 
modell). 

A RELAP5 új struktúrája számos előnnyel rendelkezik a RELAP4-
hez képest. Közismert, hogy a RELAP kódoknál jelentős mennyi
ségű bemenő adat megadására van szükség, amely nemcsak a 
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modellezendő rendszer bonyolultságával függ össze, az input file 
terjedelmét befolyásolja a nodalizáció durvább vagy finomabb 
módja is. A RELAP5 komponens orientált adatmegadási módja teszi 
lehetővé a sokkal finomabb térfogatfelosztáshoz tartozó adat
mennyiség lényeges csökkenését (pl. egy változatlan keresztmet
szetű csőszakasznál tetszőleges számú, azonos nagyságú térfogat
elemre bontás esetén az adatokat csak egyszer kell megadni). 

A térfogatok, összeköttetések és hővezető elemek sorszámozásánál 
megszűnt a szigorúan egymás után következő számok kötelező hasz
nálata, ami megkönnyíti az input adat előkészítést és különösen 
a nodalizáció módosításánál előnyös, mert elemek beszúrása vagy 
kihagyása esetén nem kell átszámozni a rendszert. 

A RELAP4-gyel szerzett tapasztalatok jelentős része átmenthető 
volt a RELAP5-be, mivel mindkét kód alapvető koncepciója a térfo
gatok és junctionok használata. A főkeringető szivattyú modellje 
is azonos a két kódban. Ugyancsak azonos a hővezetési egyenlet, 
bár a hővezető elemek input struktúrája megváltozott. A hőátadás 
számítása a RELAP5-ben zömmel a RELAP4/mod6 blowdown korrelációit 
használja. A reteszelési (trip) logika hasonló, de jelentősen ki
bővített lehetőségeket nyújt a RELAP4-éhez viszonyítva. 

A RELAP4-et eredetileg a mai számítógépekhez viszonyítva kis 
memóriája gépekre fejlesztették ki és ez a nodalizációs elemek 
számát erősen korlátozta. A viszonylag nagy méretű, de kis számú 
térfogatra felépített hidrodinamikai modellt járulékos modellek 
- mint a buborékfelúszási modell és az entalpia szállítani mo
dell - szuperpozíciójával kellett finomítani, hogy a durva no
dalizáció szolgáltatta eredmények reálisabbak legyenek. Az 
alap hidrodinamikai egyenletrandszer és a fejlesztés későbbi 
fázisában vtólag ráépített járulékos modellek egybeolvasztásának 
logikája rendkívül bonyolulttá tette a RELAP4 hidrodinamikai 
modelljét. Az entalpia szállítási modell jól működik a reaktor 
zóna vagy a hőcserélő normál üzemi viszonyai között, de komoly 
nehézségek támadnak, ha az áramlás megfordul, vagy stagnál. 
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Mivel a RELAP5 két-közeg modellre épül és a megmaradási egyenle
tek véges differencia közelítése feltételezi, hogy a közegek az 
egydimenziós térfogat két végén lépnek be, vagy távoznak, ha a 
vizsgált rendszer valamely szakaszán a helyi entalpia gradiens 
nagy, vagy a keverék szint változásának követése fontos, a tér
fogatok jóval nagyobb számát, vagyis sokkal finomabb felosztást 
kell alkalmazni, mint a RELAP4-ben. A két sebességet kezelő mo
dell viszont megengedi a dinamikus szlippet, azaz, a gőz és fo
lyadék fázis ellenáramlását a junctionoknál, Így reálisabb a 
keverékszintek ée entalpia eloszlás szimulálása. A jelenlegi 
számítógépek nagy memóriája lehetővé teszi a RELAP5-nél több 
száz térfogat és összeköttetés használatát és a feladat függő 
változók dinamikus tárolása, de különösen a hidrodinamikai 
modell numerikus megoldásának lényegesen egyszerűbb logikája 
sokkal gyorsabbá, hatékonyabbá és gazdaságosabbá teszi a RELAP5 
futtatását, mint volt az a RELAP4 esetében. 

Az előzőekből az is következik, hogy a RELAP5-ben két áramlás 
egyesítésére vagy áramlások megosztására új komponens modellt, 
az elágazás (branch) modellt kellett bevezetni. Ez az új modell 
alkalmassá teszi a kódot az impulzus erők, vagy a gravitáció 
hatására fellépő fázisszeparációs hatások figyelembe vételét 
beleértve két dimenziós szituációkat is. Az elágazási komponens
hez tartozó térfogathoz maximálisan 9 junction csatlakozhat. 

Ugyancsak új komponens modell a RELAP5-ben az un. annulus kompo
nens, amely a gyűrű keresztmetszetben lévő áramlási képet az egy 
szerű csőben lévő áramlástól eltérő, módosított feltételek alap
ján (módosított áramlási térképből) határozza meg. 

Bővült a RELAP5 a gőzszeparátor komponens modelljével és a 
hidroakkumulátorok speciális modelljével, amely magában foglalja 
az összekötő vezetéken lévő visszacsapó szelepet ев azt a hő
átadás! csomagot, amely a politropikus expanzióra jellemző ki-
gőzölgés és kondenzáció kezeléséhez szükséges. 
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Rendkívül fontosnak minősítendő azonban az a két újdonság a 
RELAP5-ben a RELAP4-hez képest, amely a kód szolgáltatásait 
mennyiségileg és minőségileg egyaránt érinti. 

A szabályozó rendszerek szimulálását szolgáló modell, bár 
elsődlegesen a hidrodinamikai rendszerek szabályozó köreinek 
modellezésére fejlesztették ki, alkalmassá teszi a kódot bár
milyen, algebrai vagy differenciál egyenletrendszerrel leírható 
jelenség modellezésére. Ezen kívül igen hasznos eszköz az out
putban olyan számított mennyiségek megjelenítésére, mint például 
a nyomáskülönbségek, vagy a térfogatban a teljes kétfázisú tömeg
áram. 

A RELAP4 input előkészítésénél komoly gondot okozott a kezdő 
állapot olyan megadása, amely az állandósult állapotnak felel 
meg. Zavarás nélkül a paraméterek, közülük is elsősorban a 
szekunder oldali nyomás, nem maradtak állandók, különösen kis 
folyásos üzemzavar esetén ez a változás azonos nagyságrendű 
is lehetett a törés okozta tranzienssel. A RELAP5 tartalmaz 
állandósul állapot számítására opciót, amely a hidrodinamikai, 
neutronkinetikai, a szabályozó rendszer algoritmusait és egy 
módosított termikus algoritmust használva az állandósult álla
pothoz konvergál. A különbség a stacioner és a normál tranziens 
számítás között egyrészt a "termikus nyomatékok" csökkentett 
értékű használata, amellyel a tranziens folyamat felgyorsul, 
másrészt annak folyamatos ellenőrzése, hogy az állandósult ál
lapot beállt-e már. A "termikus nyomatékok" módosítását az 
indokolja, hogy a hidrodinamikai állandósult állapot jóval 
előbb beáll, esetleg még az előtt, mielőtt a hővezető elemekben 
a termikus tranziens kialakulna és az utóbbiak konvergálása is 
sokkal lassabb. Így az input adatok megbízhatósága, pontossága 
kevésbé kritikus, szerepük csak egy olyan kiinduló pont megadá
sára szorítkozik, amelyből az állandósult állapothoz a konver-
gáláe megkezdődhet. Természetesen a névleges értékű paraméterek, 
mint pl. a rendszernyomás, tömegáram, stb. értékállandóságát 
szabályozók alkalmazásával biztosítani kell. 
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A RELAP4 és RELAP5 kódok összehasonlítását végül egy szintén 
el nem hanyagolható felhasználói szemponttal zárjuk. A RELAP4 
kód alkalmazói időnként a modell és paraméter opciók dzsungelé
ben elveszni vélték magukat és még a kísérletekkel verifikált 
opciók alkalmazása esetén is általában erősen konzervatív ered
ményeket kaptak. A RELAP5 - ahol csak lehet - mechanikus modell-
kiválasztást használ, hogy elkerülje az opcionális modellek 
kétértelműségét. A kódfejlesztés körül bábáskodó intézetekben 
szabványos nodalizációs stratégia kidolgozása van folyamatban 
és a felhasználói tapasztalatokat a RELAP4-nél sokkal gazdagab
ban hasznosító használati útmutató segíti elő a következetes 
alkalmazást. Maga a kód pedig a "best estimate", azaz a legjobb 
becslés, a leghűebb közelítés igényeinek kielégítését igéri. 

3. A RELAP5 program különböző változatai 

A RELAP5/modO változat volt az új RELAP kódcsalád első, munkakö
zi verziója, amelyben kipróbálták az új hidrodinamikai modell-
koncepciót, a kétközeges, őt megmaradási egyenletet megoldó 
rendszert. 1980 év végén készült el az első, hivatalosan is 
kibocsájtott változat, a RELAP5/modl program [17,18] , amely CDC 
számítógépen való felhasználást (mégpedig Cyber-176 vagy Cyber-
173 típusú gépen NOS-BE operációs rendszer támogatásával, vagy 
SCOPE-2 rendszerrel üzemelő CDO7600 gépen) tételez fel. Az 
idők folyamán a kódon több kisebb módosítást hajtottak végre, 
ezt jelzik a Cycle sorszámok. Így az 1981 márciusi un. "RELAP5 
Workehop"-on használt változat a Cycle 06, az irodalomban leg
gyakrabban hivatkozott változat a Cycle 19, míg a modi verzió 
utolsó naprakész változata a Cycle25. 

Több európai intézet nem tudta az eredeti RELAP5/modl változatot 
használni, mivel IBM számítógép állt a rendelkezésükre és az 
eredeti változat közvetlenül nem futtatható az IBM gépeken, első 
sorban a kódban lévő néhány géporientált assembler nyelvű szub
rutin, és az eltérő számábrázolás miatt. Ezért több helyen is 
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megindult a kód konvertálása IBM kompatibilib formára. Mivel 
számunkra a CEC EURATOM Ispra-i Joint Research Centre kutató
intézetben folyt ilyen irányú tevékenység meghatározó jelentő
ségű, ezért elsősorban az isprai IBM változatokról ejtünk szót. 

Ispra-ban a Cycle06 CDC változattal kezdték el a konverziós 
munkát 1981-ben és a Cyclel9 IBM kompatibilis változattal fe
jezték azt be 1983-ban és a párizsi NEA Data Bank-on keresztül 
hozzáférhetővé tették mások számára is [18,19]. A japán JAERI 
ugyancsak a RELAP5/modi/Cycle19 IBM kompatibilis (FACOM) válto
zatát adta át együttműködő partnereinek, Így a karlsruhe-i 
K-j-nforschungszentrumnak is [20] 1982-ben. 

A RELAP5 fejlesztése folytatódott és a RELAP5/modl-gyel, első
sorban a Cyclel9-cel szerzett felhasználói tapasztalatok a kód 
számos hiányosságára hívták fel a figyelmet. Ezek egyrésze a 
fizikai modellekkel (pl. termikus nemegyensúlyi elgózölgée és 
kondenzáció, fázishatárokon az elragadás, fázisszeparáció víz
szintes csövekben, ugyanitt a réteges áramláshoz tartozó kri
tikus kiömlés stb.), más része az állapotjellemzőkre, vagy az 
áramlási kép helyes kiválasztására, végül a numerikus megoldási 
módszerre vonatkoztak. 1984 áprilisára az INEL-nél kialakultak 
a mod2 változat kibocsájtásának feltételei, de ezzel párhuzamo
san számos intézetben módcsítgatták a modi verziót, melyek össze
hasonlíthatósága egyre csökkent. 

A RELAP5/modl eredeti INEL változatánál tapasztalt nehézségek 
kiküszöbölésére a kód JRC-Ispra változatában számos modelljaví
tásra került sor és így jött létre a RELAP5/modi-EUR változat 
[21], amelyet RELAP5/modi.5-nek is neveznek, mivel a mod2-nél 
alkalmazott javítások nagy részét tartalmazza és a mod2-vel való 
összehasonlításban is megállja a helyét [22, 23] . így ez lett 
az Isprai LOBI kutatási program legfontosabb analitikai eszköze 
is. 

Mint említésre került, a RELAP5/mod2 első változata 1984 április
ban lett kibocsátva [24]. Hogy egységes alapot biztosítsanak a 
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kód képességeire vonatkozó következtetések levonására az ÜSNRC 
befagyasztott kód-verzió használatát írta elö a RELAP5 felhasz
nálók részére. Erre a célra az 1985 februárban kibocsájtott 
Cycle36 változat lett kijelölve [25] és ez a változat jutott el 
az "International Code Assessment Program" (ICAP) résztvevőihez. 
Ennek a befagyasztott változatnak a konvertálására 1985 júniusá
ban az EüRATOM-JRC-t kérte fel az NRC és 1986 júniusában készült 
el az IBM kompatibilis RELAP5/mod2/Cycle36.00 változat [22,23] 
amelyet leprából az INEL-nek küldtek meg, majd innen kerü.'.t az 
IBM komputeres felhasználókhoz (így 1988 őszén a NAÜ bécsi számí
tóközpontjába is). 

Mielőtt a kódfejlesztés jelenlegi helyzetére rátérnérk, röviden 
ki kell térr.i a modi és mod2 közötti elvi különbségre. Ez pedig 
az áttérés a teljes nemegyensúlyi kétközeges modellre, amely már 
tartalmazza mind a hat megmaradási egyenletet. Ezzel eltűnt a 
RELAP4 egyközeges hidrodinamikai modelljéből megmaradt utolsó 
korlát is, azaz egy térfogatban átmenetileg jelen lehet aláhűtött 
folyadék és túlhevített gőz is. A numerikus megoldásban is tör
tént változtatás, átvették a TRAC-PFl kódból a "two rteps nume
rics "-et [17], ennek a semi-implicit két lépéses módszernek to
vábbi finomítására Ispra-ban került sor az SBLOCA számításoknál 
tapasztalt numerikus oszcilláció .uszöbölésére [22]. 

Lévén a RELAP5/mdo2 általános használatra kibocsájtott változata 
befagyasztott kódverzió, a feltárt hiányosságok kijavítása csak 
mod3 kibocsájtáaával együtt várható. (Kisebb programozási hibák 

kijavítása és a felhasználói komfort növelése után a Cycle36.05 
változatot használják.) Viszont a kódellenőrzésről megjelent 
JRC publikációk [22,23] egyértelműen azt bizonyítják, hogy a kód
ellenőrzésnél a RELAP5/modl-EUR változattal nyert eredmények nem 
rosszabbak, mint a RELAP5/mod2 befagyasztott változatával kapot
tak, sőt bizonyos kísérletek reprodukálásánál jobb egyezést kap
tak a mért értékekkel, mint a mod2-vei. 

Az előzőeket összegezve: a RELAP5/modl-EüR változat minden tekin
tetben alkalmas eszköz lesz a soronkövetkező feladatainkban, 
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ugyanakkor biztosítja a felkészülést a RELAP5/mod3 kódváltozat 
honosítására, amelyre reális lehetőség másfél-két éven belül 
várható. 

4. A közepes és nagy folyások számításának nemzetközi tapaszta
latai 

A RELAP5 kód alkalmazásánál nélkülözhetetlen segédeszközt jelen
tenek a felhasználói kézikönyvek vagy "User Manual"-ok [161,124]. 
Hasznos információkkal egészítik ki ezt a "RELAF5 Newsletter Ser
vice" kiadványai [25],[27], továbbá a felhasználói vezérelvek, 
azaz a "User Guidelines" [26]. 

Igen sok tapasztalatot átvehetünk azonban az ICAP keretében meg
jelent publikációkból is. A legfontosabb RELAP5 publikációk for
dítását mellékletben közreadjuk [30]. Ezek alapján foglaljuk 
össze a különböző méretű töréseket követő hűtőközegelvesztéses 
üzemzavari folyamatok számítására vonatkozó legfontosabb nemzet
közi tapasztalatokat. 

A feladatok végrehajtása a futtatások előkészítésével kezdődik, 
amely a RELAP5 input modell kialakításának több fázisából áll. 
Erről igen részletes áttekintést találhatunk Jacobs és Mansoor 
tanulmányában [20]. 

Az első lépés a nodalizáció, amelyet bizonyos fokig befolyásol a 
vizsgálandó tranziens természete is. Ezért kis, közepes és nagy 
folyásokhoz célszerű lehet más és más nodalizációs séma alkalma
zása. Ennek támogatására kialakítás alatt van egy egységes irány
adó nodalizációs filozófia [26], amelynek használata a mi munká
inkban is szükségszerű, ezért a "User Guidelines" beszerzése 
nélkülözhetetlen. 

A következő fázis az adatbázis felépítése. Erre jó példa a LOBI 
berendezés input adatbázisa, amelyet mind Isprában [18], mind 
a KfK-nál [20] létrehoztak. 
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Az előkészítés utolsó fázisa a vizsgálandó folyamat kezdeti 
állapotának létrehozása, vagyis az inicializálás. Erre szolgál 
a RELAP5 állandósult állapotot számító opciója, valamint hasz
nos segédeszköznek bizonyul a kód fejlett szabályozási rend
szere. Közismert probléma a primer és szekunder kör névleges 
paramétereinek egyidejű, állandósult értékű beállítása [17], 
különösen részletes és hasznos információkat találunk erről a 
[20] tanulmányban (nyomásesések, hőveszceségek, by-pass áramok 
szerepe, az állandósult állapot jellemző paraméterei stb.). 

A nagy keresztmetszetű törésekre vonatkozóan a LOFT és a LOBI-
modl berendezéseken elvégzett kísérletek (pl. LOFT LB-1, LOBI 
A1-04R) poszt-teszt számításaiból szerezhetünk hasznos tapasz
talatokat. Mivel a nagy törésnél, különösen a kezdeti szakasz
ban a gravitáció által befolyásolt jelenségeknek nincs szerepUk 
és jelentős fázis-szeparáció létrejöttére nincsenek meg a fel
tételek, a nyomáslefutást minden kódverzió elég jól számolja. 
A [18] különösen részletesen foglalkozik 4 LBLOCA kísérletre 
vonatkozó számításoknál jelentkezett azon problémákkal, amelyek 
a RELAP5/modl eredeti INEL változatánál léptek fel. A [22]-t is 
figyelembe véve megállapítható, hogy a RELAP5/modl-EUR változat 
nál a modelljavításokkal sikerült e nehézségeket kiküszöbölni, 
bizonyos oszcillációkat megszüntetni, aőt az A1-04R kísérlet 
késői szakaszában ez a változat még a RELAP5/mod2-nél is jobb 
egyezést adott a fűtőélemrúd hőmérsékletekre. 

A közepes törést követő üzemzavari folyamat elemzése egy 10 %-os 
törést modellező LOBI-mod2 kísérlet (A2-83) kapcsán történt 
[22, 23]. Ennél a töréeméretnél már nagy a jelentősége a két 
fázis ellenirányú áramlásának. A modi eredeti INEL változata 
ezt a jelenséget még nem tudja kielégítően kezelni, így a zóná
ban megrekedő gőz a számítási eredményeket jelentősen eltorzít
ja. A mod2 befagyasztott változatával kapcsolatban az elemzések 
a törés környezetének helyes nodalizációjára illetve a törési 
helyet megelőző vízszintes csőszakaszban a réteges áramlás mo
dellezésének fontosságára hívják fel a figyelmet. Ez utóbbival 
kapcsolatos a mod2 kritikus kiömléei modelljének hiányossága: 
kb. 20 %-os gőztartalmú kétfázisú keverék esetén a mcdell a 
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mérttől lényegesen kisebb kiömlést ad meg és ez nem kívánt 
nyomásplatót eredményez a folyamatban. A modl-EUR változat 
viszont mindkét említett változattal szemben kedvezőbb megíté
lésű eredményt szolgáltatott erre a közepes folyásra. 

5. SB LÓCA analízis a RELAP5 kóddal 

A kis folyásos hűtőközegelvesztéses Üzemzavarok (SBLOCA) a 
többszáz és ezer szekundumos időtartományba eső tranziensek. 
Minél hosszabb a folyamatidő, annál kisebbek a változások és 
gyorsulások és annál nagyobb a rendszerben a termikus kapcsolat. 
Emiatt rendkívül fontossá várnak olyan jelenségek, mint a gra
vitációs fázisszeparáció, a konvektlv hőátadás és a kondenzá
ció. 

Ezeknél az üzemzavari folyamatoknál a blokk-szabályozási és az 
operátori beavatkozásokat is figyelembe kell venni. A kis fo
lyásos jelenségek modellezési igénye a RELAP5 fejlesztésében 
a következő modellek javítását tette szükségessé: 
(a) rétegződött áramlási modell, (b) természetes cirkulációs 
hőátadás és kondenzáció, (c) pontkinetika, termikus visszacsa
tolással, (d) akkumulátorok modellje fázisok közötti energia
cserével, (e) nem kondenzálódó gázok modellje és (f) dinamikus 
szabályozók és reteszelések. 

A kódfejlesztést végző INEL-nél a Semiscale és LOFT kis folyásos 
kísérletek szimulálása a RELAP5-tel, új és javított kód modellek 
szükségének felismerése a rendszer modellezési technika fino
modását is eredményezte. Bizonyos modelljavítások megvalósítha
tók az input adatokon keresztül is, ez nem igényel járulékos 
kódfejlesztést. Ilyen tapasztalatok voltak például a hőveszte-
ség figyelembe vétele a hermetikus tér felé, a biztonsági szelep 
lefúvása esetén a keverékszint jobb modellezésére a nyomástartó 
részletesebb nodalizációja, vagy a gőzfejlesztőnél természetes 
cirkulációnál egy cirkulációs csatorna modellezése. 
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A RELAP5 kódfejlesztés célkitűzésének megfelelően a kód 
nemzetközi ellenőrzésének silypontját a kis folyásos kísérle
tek mérési és számítási eredményeinek Összevetése jelenti és 
így az irodalom is az e területre vonatkozó információkban a 
leggazdagabb. 

A [17] irodalom ismerteti azokat a kulcsparamétereket, illetve 
kulcseseményeket, amelyek az SBLOCA folyamatok szimulációjának 
megítélésében döntó jelentőségűek. Ezek a következők: 

- üzemanyagrűd burkolat maximális hőmérséklete, 
- a maximális hőmérséklet fellépésének időpontja, 
- minimális hűtőközegszint a zónában, 
- a minimális szint elérésének időpontja, 
- kritikus hőfluxus észlelési időpontja, 
- a zóna leszáradás kezdete, 
- időtartam, ameddig a keverékszínt a zóna kilépő keresztmet

szete alatt van, 
- a zóna üzemzavari hűtőrendszerek üzembelépésének időpontjai, 
- a szekunder nyomás csúcsértéke, 
- a maximális nyomás időpontja, 
- a primer ée szekunder kör nyomáskiegyenlítődésének időpontja, 
- a vízzsák leürülési időpontja. 

Ezek a kulcsparaméterek jelentős szerepet játszanak a nemzet
közi "Standard Problem" tevékenységben is [10],[11], [20],[22], 
[28], amely tevékenység a kódfelhasználók egyik legfontosabb 
tapasztalatszerzési forrása. 

A RELAP5 kódváltozatok értékelésében igen fontos szerepet ját
szott az OECD országok részére az International Standard Problem 
No. 18 (ISP18) céljára kiválasztott, a LOBI-mod2 berendezésen 
végrehajtott A2-81 jelű kísérlet, amely egy 1%-os hidegági tö
rést követő üzemzavari folyamat 4000 s folyamatidejű szimulá
ciója volt. 12 országból 26 résztvevő 9 különböző kódváltozat
tal végzett kétszeresen vak számítást [20]. Ehhez jönnek még a 
"házigazdák", azaz a JRC-Ispra LOBI projekt számításai és elem
zései [19], [22]. 



- 15 -

Az ISP18 tapasztalatait "Final report" foglalja össze, ennek 
megszerzése feltétlenül hasznosnak bizonyulna. Néhány fontos 
megállapítást a RELAP5/modl-EUR változat minősítésére azonban 
itt is rögzíthetünk. A modi eredeti INEL változata numerikus 
eredetű lengési hajlama miatt túlzottan nagy CPU időfelhasz
nálással volt futtatható, viszont mind a modi-EUR, mind a mod2 
változatnál jelentős, mintegy 4-5-ös faktorral jellemezhető 
futtatási idő csökkenést tapasztaltak. A kísérlettel ellentét
ben mind az eredeti modi, mind a mod2 változatnál a primer nyo
más a szekunder nyomás alá esett, aminek közvetlen következmé
nye a gőzfejlesztőben a hőátadás meqfordulása volt. Ez a jelen
ség a kísérlettel egybehangzóan a modi-EUR változatnál nem je
lentkezett. Ugyancsak jól becsülte a modl-EUR kód a hidegági 
vízzsák állapotát a teljes tranziens idő alatt, azaz végig 
folyadékkal töltve maradt, míg a másik két kódváltozat hibá
san a vízzsák kiürülését jósolta. Ez a körülmény elsősorban a 
WER-440, illetve a PMK-NVH berendezés vonatkozásában figyelem
re méltó, hiszen ott mind a hideg, mind a meleg ág tartalmaz 
vízzsákot [14]. Megemlítendő még az is, hogy a tranziens során 
a hűtőközeg tömegének a rendszerben való eloszlását is a modl-
EUR változat számította a legjobban. 

NéHny LOFT kis folyásos kísérlet is felhasználásra került az 
ICAP keretében, így pl. a LOFT SB-01 1 %-os hidegági töréses 
LÓCA, a LOFT SB-02, amely az előző megismétlése késleltetett 
szivattyú kifutással, a LOFT SB-03 0,4%-os hidegági töréses 
LÓCA [29]. 

A kód-ellenőrzési tevékenység a változatok több hiányosságát 
segített feltárni, amelyeket az INEL-nél a további kódfejlesz-
téenél hasznosítottak. Ez egyaránt vonatkozik a modi változat 
hibáira, amelyet a mod2 kialakításánál vettek figyelembe, és 
a mod2 befagyasztott változatánál felmerült problémákra, ame
lyek a mod3-hoz vezető modelljavításokat inspirálták. 
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