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Piotr Czerski: Badanie oporów przepływu wrzącego chłodziwa w reaktorze jądrowym
MARIA - wydanie drugie, rozszerzone. W pracy przedstawiono analizę wyników
eksperymentów przeprowadzonych na instalacji WIW-300 znajdującej się w Instytucie Energii
Atomowej w Świerku. W doświadczeniach modelowano przepływ chłodziwa w szczelinie
pierścieniowej kanału paliwowego reaktora jądrowego MARIA. Eksperymentalny charakter
przeprowadzonej pracy powoduje, że uzyskane wnioski dotyczą fizycznej istoty badanych
zjawisk hydrodynamicznych oraz praktycznych aspektów prowadzenia dalszych badań.
Sformułowano hipotezę określającą przyczynę zmian ciśnienia stanowiących przedmiot badań,
a także określono problemy związane ze stworzeniem modelu matematycznego opisującego
kompleksowo badane zjawiska. Z przeprowadzonej analizy wynika, że przy traktowaniu
przepalenia się ścianki grzejnej jako tematu badań należy zwrócić uwagę przede wszystkim na
zjawiska hydrodynamiczne. Eksperymenty udowodniły wagę zjawisk hydrodynamicznych
(często o charakterze lokalnym) na proces wymiany ciepła. Przeprowadzone obserwacje
stanowią punkt wyjściowy do dalszych prac nad termodynamicznymi aspektami analizowanych
zjawisk.

Piotr Czerski: The Study of Flow Resistance in Nuclear Reactor MARIA Under Coolant
Boiling Conditions, New Edition. This study describes an analysis of experiments carried out
in the WTW-300 installation located in the Institute of Atomic Energy (Świerk, Poland). The
flow, simulated in the annular gap of test section, was similar to the flow in the MARIA
reactor fuel channel. Experimental character of the work leads to the conclusions related to the
physical nature of the hydrodynamic phenomena investigated as well as to the practical aspects
of future research. A hypothesis defining a cause of pressure changes was formulated and
specific problems related to the mathematical model were defined. The analysis shows that
hydrodynamic phenomena studies are of basic significance for the prediction of burnout effects
and that heąt exchange is very often determined by local phenomena. All described
observations are the base for further research on thermodynamic aspects of investigated
phenomena.
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1. WSTĘP

1.1. Cel pracy

Powstanie niniejszej pracy wynikło z potrzeby przebadania i opisania zjawisk
termohydrodynamicznych związanych z chłodzeniem elementów paliwowych w reaktorze
jądrowym MARIA. Praca ma charakter eksperymentalny. Stanowi ona fragment szerokiego
wachlarza badań mających na celu poznanie warunków cieplno-przepływowych
towarzyszących eksploatacji oraz stanom awaryjnym reaktora MARIA. Znajomość
procesów fizycznych związanych z chłodzeniem elementów paliwowych tego reaktora jest
bowiem konieczne dla minimalizacji prawdopodobieństwa rozszczelnienia paliwa i
uwolnienia produktów rozszczepienia do wody chłodzącej. Jest to jednym z głównych
kryteriów określających bezpieczeństwo reaktora jądrowego.

W pracy rozważana jest sytuacja hipotetyczna, gdy woda w kanale paliwowym reaktora
wrze i powstaje niebezpieczeństwo uszkodzenia ścianki grzejnej (koszulki paliwowej). Jest
to możliwe w warunkach awaryjnych, na przykład w wyniku nagłego spadku ciśnienia w
kanale paliwowym lub skokowego wzrostu mocy zestawu paliwowego. W odcinku
badawczym, skonstruowanym dla potrzeb eksperymentalnych, modelowane były przepływy
związane z tak określonymi warunkami awaryjnymi w kanale paliwowym reaktora MARIA.
Towarzyszące takim warunkom zmiany ciśnień nie były dotąd przedmiotem badań. Tak
więc przeprowadzona praca ma sens nie tylko poznawczy, ale i utylitarny z uwagi na
skonkretyzowanie obiektu będącego przedmiotem badań.

Autor pracy stawia tezę, że zjawiska hydrodynamiczne obserwowane podczas wrzenia w
przepływie stanowią podstawową przyczynę różnicowania się struktur dwufazowych, co z
kolei odpowiada za zjawisko zwane kryzysem wrzenia. Zebrane wyniki doświadczeń
pozwoliły na wysnucie hipotezy co do ciekawego związku między ciśnieniami na wlocie i
wylocie odcinka badawczego, a inicjacją zjawiska prowadzącego do jego przepalenia.
Analiza wyników eksperymentów wykazuje, że zjawiska hydrodynamiczne mają
podstawowe znaczenie dla efektów cieplnych, których najbardziej spektakularnym
wynikiem jest przepalenie elementów grzejnych. Wstępna interpretacja wyników
przedstawiona została w [3, 5, 6].

Niniejsza praca stanowi analizę przeprowadzonych eksperymentów w zakresie
hydrodynamicznym. Ponieważ zmiany ciśnienia, a dokładniej spadki ciśnienia na długości
przewodu w którym porusza się płyn określa się za pomocą oporów przepływu, dlatego też
pracę zatytułowano: „Badanie oporów przepływu wrzącego chłodziwa w reaktorze
jądrowym MARIA".

W stosunku do [6] w obecnej wersji pracy znajduje się nowa, rozszerzona interpretacja
wyników doświadczeń i dodane załączniki o numerach 2 i 3. Materiał pracy odpowiada w
swojej treści pracy doktorskiej i dołączonej do niej aneksowi przedstawionej w celu
dopuszczenia do obrony w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku.

Praca niniejsza stanowi dorobek naukowy autora mający być podstawą do nadania mu
stopnia doktorskiego. Autor pragnie podziękować wszystkim osobom, których życzliwe
rady i pomoc przyczyniły się do jej powstania, a zwłaszcza panu profesorowi Andrzejowi
Rasmusowi - promotorowi pracy, który zawsze pełen optymizmu, przełamywał
zniechęcenie autora, pani mgr inż. Elżbiecie Borek-Kruszewskiej, dzięki której
eksperymenty i pomiary na instalacji WIW-300 mogły się w ogóle odbyć, panu profesorowi
Zbigniewowi Bilickiemu, którego rady okazały się bardzo pomocne przy interpretacji



wyników oraz panu dr inż. Januszowi Świdrowi, który drogą korespondencyjną dzielił się
swoimi doświadczeniami z pisania pracy doktorskiej.

1.2. Zakres pracy

Analiza przeprowadzonych eksperymentów w zakresie hydrodynamicznym zawężała obszar
danych eksperymentalnych do badań zmian struktury mieszaniny dwufazowej z
uwzględnieniem wpływu warunków cieplnych. Sprowadzało się to do zanalizowania
pomierzonych w eksperymentach zmian ciśnień, określenie warunków i przyczyn ich
wystąpienia i wreszcie wyciągnięcie wniosków co do natury zarejestrowanych zjawisk.
Praca miała charakter eksperymentalny, a nie teoretyczny toteż w intencji autora leżało
uwypuklenie szerokiego spektrum zarejestrowanych zjawisk z podkreśleniem trudności
sprowadzenia ich do jednej formuły matematycznej.

2. ZJAWISKA ZWIĄZANE Z TWORZENIEM SIĘ
PRZEPŁYWÓW DWUFAZOWYCH

Przepływ w przewodzie zamkniętym uzależniony jest m.in. od rodzaju poruszającego się
płynu. Przepływ ten może być uwarstwiony lub burzliwy, może być ustalony lub
nieustalony. Niestabilność przepływu, pojawianie się stanów nieustalonych może być
powodowane przez szereg przyczyn. Do jednej z przyczyn należy ogrzewanie cieczy
przepływającej przez przewód. Prowadzi to do powstawania struktur parowych w jej
wnętrzu co jest przyczyną szeregu zaburzeń.

2.1. Tworzenie się struktur dwufazowych w przepływach

Podczas ogrzewania ścianki przewodu przez który płynie ciecz (np. woda) zaobserwować
można szereg zjawisk. Przy niskich prędkościach przepływu, dla przepływów
uwarstwionych (laminarnych) ogrzewanie ścianki powoduje ogrzewanie warstwy
przyściennej, a od niej dalszych warstw cieczy. Przy przepływach w przewodach o
przekroju kołowym (rurach), ciecz bliższa osi przewodu ma niższą temperaturę niż ciecz
bliższa ściance. Przy przepływach burzliwych (turbulentnych) to zjawisko odgrywa mniejszą
rolę. Z grubsza biorąc opory przepływu określane przez straty hydrauliczne są wprost
proporcjonalne do kwadratu średniej prędkości przepływu cieczy v o gęstości p, długości
przewodu L, zaś odwrotnie proporcjonalne do średnicy przewodu d, a ponadto zależą od
współczynnika oporu X (zależnego również od prędkości v). Ten znany wzór Darcy'ego
[29] można przekształcić uzyskując wzór na różnicę ciśnień PirrPout n a krańcach
poziomego przewodu o długości L :

Pin-Pout =p^(L/d)v 2/2

(Wartość współczynnika oporu X określić można za pomocą wzoru Langa:
X=a+0,0018(v d)"0'5, a zależy od materiału rury, v podane w [m/s], a d w [m]).

Przy intensywniejszym ogrzewaniu ścianek przewodu ich temperatura może osiągnąć
wartość równą temperaturze nasycenia cieczy. Wówczas w zagłębieniach ścianki rury
zaczną formować się zarodki pęcherzyków. Ich ilość zależy od rodzaju zagłębień, materiału
rury i rodzaju cieczy. Pęcherzyki te rosną, przylegają do miejsc ich formowania i w pewnym
momencie odrywają się. Gdy średnia temperatura cieczy przylegającej do powierzchni
pęcherzyka parowego jest mniejsza od temperatury nasycenia to pęcherzyk nie będzie się
mógł oderwać, gdyż po początkowym wzroście nastąpi jego kondensacja. Tworzenie się



warstwy pęcherzyków nie odrywających się od ścianki określa się nazwą porowatości
przyściennej. W warunkach porowatości przyściennej zachodzi pęcherzykowe wrzenie
częściowe, w związku z czym kolonie pęcherzyków powstają w pasmach równoległych do
kierunku ruchu płynu. Najmniejsze pęcherzyki są na początku pasma, a potem ich wymiary
rosną, co wynika zarówno ze wzrostu temperatury cieczy jak i z faktu zasłaniania
następnych pęcherzyków przez frontowe. Powstaje w ten sposób porowate pasmo
przyścienne.

Odrywanie się pęcherzyków od ściany i kondensacja w warstwach cieczy bardziej
oddalonych od ścianki określone zostało jako porowatość przemieszczona.

Grubość obu warstw rośnie wzdłuż ogrzewanego odcinka rury [16]. W efekcie,
ponieważ objętość właściwa pary jest większa od objętości właściwej cieczy, wzrasta
prędkość przepływu w przewodzie i rośnie różnica ciśnień na jego końcach. (Dotyczy to
przypadku utrzymywania stałego masowego natężenia przepływu).

Spadek ciśnienia jako efekt tarcia w przepływie próbowano obliczyć przy uwzględnieniu
stopnia zapełnienia oraz strumienia ciepła doprowadzanego do przewodu rurowego. Wpływ
strumienia cieplnego przejawia się poprzez zjawisko oderwania pęcherzyków parowych od
powierzchni ogrzewanej powodujące wzrost średnich naprężeń stycznych na ściance. Z
drugiej strony przy zjawisku odparowania cieczy, strumień masy parowej skierowanej od
ścianki do rdzenia przepływu powoduje zmniejszenie oporów tarcia. Model matematyczny
uwzględniający wymienione zjawiska przedstawiono w [23].

Można powiedzieć, że w związku z powstającymi strukturami parowymi wzrastają
opory przepływu na ogrzewanym odcinku przewodu rurowego. Analizą tego zjawiska
zajmowało się wielu autorów. Przegląd prac i teorii opisujących to zjawisko można znaleźć
w [16].

2.2. Oscylacje parametrów cieplno-przepływowych

Przepływ dwufazowy komplikowany jest przez oscylacje parametrów termodynamicznych.
Najłatwiej rejestrowane są oscylacje zmiany gęstości i ciśnień. Różne są przyczyny
powstawania oscylacji. Do pierwszej zaliczyć można oscylacje spowodowane działaniem
siły wyporu na skutek istnienia różnic w stopniu zapełnienia dla różnych odcinków
przepływu. Inną przyczyną są fluktuacje gęstości. Mogą one być powodowane przez
przeszkodę znajdującą się na drodze przepływu. Sprężanie się objętości płynnej na skutek
istnienia przeszkody w swobodnym przepływie i lokalne zmniejszenie prędkości przepływu
wywołuje powstawanie korków parowych. (Objętość płynna rozumiana jest tu jako
poruszająca się objętość płynu będąca mieszaniną pary i cieczy). Powstawaniu i znikaniu
korków parowych towarzyszą fale zgęszczeniowo-rozrzedzeniowe objawiające się skokami
ciśnień.

Kolejną przyczyną oscylacji przepływu jest występowanie w instalacjach hydraulicznych
dużych objętości gazowych np. w stabilizatorze ciśnienia. Może wówczas występować
współzależność między siłami bezwładności płynu i jego dużą zdolnością do sprężania
takich objętości. Mogą nimi być korki parowe łączące się w większe objętości parowe jak i
wspomniane już duże objętości gazowe w przeróżnych zbiornikach. Efekt kondensacji
powoduje, że pęcherzyki parowe łatwiej sprężają się niż gazowe, dlatego też wpływ pary na
powstawanie fal zgęszczeniowych jest większy niż innych gazów. Fale zgęszczeniowe były
analizowane przez Maulbetscha i Griffitha [18], zaproponowali oni prosty model
mechaniczny w którym ciśnienie na wylocie jest stałe, podczas gdy ciśnienie na wlocie jest



funkcją wydajności przepływu. Wyprowadzono wzór na częstotliwość drgań w rurze
będąca częstotliwościąHelmholza [30].

2.3. Zjawisko Ledinegga

Spadki ciśnienia w przepływie dwufazowym badane były przez Ledinegga [15].
Analizował on przepływy w rurkach wymiennika ciepła. Jest to ważne zagadnienie dla
wymiennika ciepła, gdyż formowanie się przepływu parowego w jednej z równoległych
rurek przez które płynie woda może spowodować zmniejszenie masowego natężenia
przepływu i pogorszenie chłodzenia ścianki. Spowoduje to, że w rurce tworzyć się będzie
jeszcze więcej pary. Przepływ w niej może ustać zupełnie w konsekwencji czego dojdzie do
jej przegrzania i przepalenia.

Na rys.l przedstawiono krzywe strat hydraulicznych
różnych rodzajów przepływów w rurce wymiennika ciepła.

(określonych przez Ap) dla

<

Rys.l. Krzywe spadków ciśnienia Ap (strat hydraulicznych) przy różnych rodzajach przepływu w
rurze: A - pary, B - mieszaniny woda-para, C - wody, w funkcji masowego natężenia przepływu G.

Krzywa "C" przedstawia spadek ciśnienia na skutek strat hydraulicznych w warunkach
izotermicznych (przepływa jedynie nie ogrzewana ciecz), krzywa "A" pokazuje straty
ciśnienia przy przepływie pary suchej, natomiast krzywa "B" przedstawia spadek ciśnienia
przy przepływie dwufazowym. Lokalne maksimum na tej krzywej spowodowane jest
przyśpieszeniem mieszaniny i wzrostem spadku ciśnienia z powodu formowania się pary.
Ledinegg opisał analitycznie kształt krzywej "B" która określa przepływ nieustalony.

W myśl dowodu przeprowadzonego przez Ledinegga straty ciśnienia w strefie
przegrzanej były proporcjonalne do sześcianu masowego natężenia przepływu G [kg/s]
mieszaniny dwufazowej.

Uzyskano to łącząc spadek ciśnienia na skutek tarcia w strefie wrzącej ze spadkiem
ciśnienia na skutek zmian pędu płynu i wstawiając otrzymane zależności do równania
bilansu ciepła grzanej rury. W efekcie otrzymuje się związek który jest równaniem trzeciego
stopnia zmiennej G. Tłumaczy to zależność przebiegu różnicy ciśnień Ap od G co ilustruje
krzywa B na rys 1.



Jak to widać na rysunku dla każdego Ap z pewnego przedziału określa się trzy
intensywności przepływu, tak więc można powiedzieć, że system będzie niestabilny.
Warunek niestabilności może być określony matematycznie jako :

dAp/dG= 0

Analiza równań prowadzi do wniosku, że niestabilność przepływu jest zależna od
wielkości przechłodzenia. Niestabilności można zapobiec poprzez zwiększenie strat
ciśnienia w kanale.

Konsekwencją zjawiska Ledinegga jest fakt, że w przepływie dwufazowym w pewnym
zakresie prędkości, struktur przepływu i ciśnień nie istnieje przepływ stabilny [27]. Ciągłe
zmiany spadków ciśnienia na badanej długości są trudne do przewidzenia.

Zjawisko jeszcze bardziej się komplikuje w przypadku przepływu dwufazowego
kanałami równoległymi. W niektórych przypadkach może dojść nawet do przepływu
odwróconego [17].

2.4. Kryzys wrzenia

Pod terminem kryzys wrzenia w przepływie rozumie się zespół zjawisk
termohydrodynamicznych w wyniku których tak pogarszają się warunki wymiany ciepła, że
dochodzi do przepalenia ścianki. Konsekwencją tego jest awaria urządzenia w którym ma to
miejsce (wymiennik ciepła, kanał paliwowy reaktora jądrowego). Kryzys wrzenia w
przepływie nie jest pojęciem tak jasno określonym jak kryzys wrzenia w dużej objętości,
gdzie określa się tym terminem konkretne zjawisko fizyczne. Cytując za [30] można
powiedzieć, że z kryzysem wrzenia mamy do czynienia, gdy z powodu niedostatecznego
chłodzenia, temperatura powierzchni grzejnej gwałtownie rośnie. Zjawisko to nazywane jest
czasem przepałem (ang.: burnout), a natężenie strumienia cieplnego przy którym to
zjawisko się rozpoczyna - krytycznym natężeniem strumienia cieplnego. Kryzys wrzenia
może wystąpić zarówno przy wrzeniu w dużej objętości jak i przy wrzeniu w przepływie.

Kryzys wrzenia w dużej objętości (ang.: pool boiling) to konkretne zjawisko przejścia z
wrzenia pęcherzykowego do wrzenia błonowego. Następuje to na skutek przekroczenia
przez ściankę grzejną temperatury Leidenfrosta. Stabilna błonka parowa (ang.: film)
pogarsza tak odbiór ciepła od ścianki, że następuje jej przegrzanie i przepalenie. Kryzys
wrzenia jest tożsamy tu ze zjawiskiem określanym jako wrzenie błonowe (ang.: film
boiling).

Powstawanie pęcherzyków parowych podczas wrzenia w dużej objętości, gdy ruch
cieczy wywoływany jest tylko przez konwekcję naturalną, został stosunkowo dobrze
poznany. Stworzono teorię powstawania pęcherzyków i warunków ich oderwania się.
Zostało to opisane za pomocą sprawdzonych korelacji. Sam proces wrzenia został
zilustrowany krzywą wrzenia na której wyróżniono punkt krytyczny uzależniony od
wartości natężenia strumienia cieplnego.

Powyżej pewnej wartości natężenia strumienia cieplnego nie powstają już pęcherzyki
parowe, lecz przy powierzchni grzejnej tworzy się cienka błonka parowa utrudniająca
wymianę ciepła między ścianką a cieczą.

Zjawisko wrzenia w przepływie jest trudniejsze do opisania z racji większego
skomplikowania niż wrzenie w dużej objętości.

Powstawanie "suchych miejsc" na ogrzewanej ściance, czyli miejsc w których ścianka
styka się tylko z parą zależy od szeroko rozumianych warunków przepływu. Samych



korelacji na obliczenie krytycznego natężenia strumienia cieplnego jest ponad 500, a dla
zjawiska wrzenia przechłodzonego utworzono wiele modeli fizycznych [24].

Przy wrzeniu w przepływie na skutek działania sił lepkości tworzenie się stabilnej błonki
parowej jest utrudnione. W zależności od geometrii przewodu i jego orientacji w
przestrzeni, a także w zależności od własności płynu tworzą się różne struktury dwufazowe,
których powstanie doprowadza do lokalnego przegrzania ścianki i jej przepalenia. Para
może występować w postaci pęcherzyków (nawet o mikronowych rozmiarach), tworzyć z
nich ławice, obłoki oraz duże bąble (struktury parowe utworzone z połączonych
pęcherzyków parowych). Utworzenie się cienkiej błonki parowej na ściance nazywane jest
suchą strefą.

Temperatura ścianki przy której zachodzi jej przepalenie różna jest od temperatury
Leidenfrosta (określonej dla wrzenia w dużej objętości).

Inicjacja kryzysu wrzenia w przepływie ustalonym przebiegać może w trojaki sposób:
1. Wysuszenie cienkiej błonki cieczy przy przepływie pierścieniowym, przewodem płynie

para (ang.: dry out).
2. Rozprzestrzenienie się pod bąblem parowym suchej strefy (podobieństwo do przebiegu

kryzysu wrzenia dla wrzenia w dużej objętości - mechanizm zjawiska określany jako
DNB).

3. Wysuszenie cienkiej błonki cieczy wokół bąbla parowego w przepływie korkowym.

Każdy z powyżej wymienionych mechanizmów kryzysu może być wywołany poprzez
pogorszenie warunków chłodzenia na skutek oscylacji przepływu. Oscylacje powodują
bowiem czasami chwilowe zatrzymanie przepływu, a nawet odwrócenie jego kierunku.
Zauważyć należy, że wzrost temperatury powodowany niedostatecznym chłodzeniem może
mieć charakter lokalny lub wystąpić na dużej powierzchni. Jeśli na przykład kryzys
następuje pod bąblem parowym, nagrzanie powierzchni jest ograniczone do bardzo małego
obszaru. Mimo to przy wystarczająco wysokim natężeniu strumienia cieplnego może dojść
do przepalenia ścianki.

W przypadku wysuszenia się błonki cieczy (przypadek nr 1) przepalenie ścianki
następuje na dużym obszarze przy krańcu powierzchni ogrzewanej. Warstewka cieczy przy
ściance zmniejsza swoją grubość aż do wyschnięcia w pewnej odległości od początku
grzania Należy nadmienić, że wysuszenie cienkiej błonki cieczy (film dryout) nie oznacza
wcale, że w przepływie mamy tylko parę nasyconą. Do kryzysu wrzenia typu "film dryout"
dochodzi gdy w przepływającej parze krople cieczy istnieją nawet w dużej ilości.

Pośrednim przypadkiem między DNB (przypadek nr 2), a dryout (przypadek nr 1)
ilustrującym wielorakość powstających struktur dwufazowych jest wysuszanie się warstwy
cieczy pod ławicą łączących się pęcherzyków parowych, które tworzą jakby obłok parowy
nad powierzchnią grzejną. Błonka cieczy między tym obłokiem, a powierzchnią grzejną
ulega miejscowemu wysuszeniu i może dojść do przepalenia ścianki mimo silnego
przechłodzenia cieczy w głównym strumieniu przepływu.

Wyniki obserwacji powstawania opisanego zjawiska prezentowane były już w pracach
[8] [28]. Łączenie się pęcherzyków w obłok utrudniający dopływ cieczy i chłodzenie
powierzchni grzejnej zostało udokumentowane fotograficznie w pracach [19] [20].
Ta struktura dwufazowa ma charakter przejściowy, przechodzi w przepływ typu
pulsacyjno-pierścieniowego (ang.: slug flow). Przepalenie ścianki ma charakter lokalny, tzn.
miejsce jego wystąpienia jest przypadkowe i może zaistnieć w całym obszarze
występowania omawianego przepływu.



Niebezpieczeństwo przepalenia grozi również w przypadku przepływu korkowego. W
czasie przechodzenia korka parowego następuje gorsze odparowanie ciepła od warstewki
cieczy odgradzającej korek parowy od ścianki i następuje odparowanie błonki parowej. W
efekcie na skutek lokalnego wzrostu temperatury może dojść do przepalenia ścianki.

Zmiany struktur dwufazowych w przepływie mają charakter dynamiczny. Wynika to z
faktu istnienia procesów nierównowagowych i stanów nieustalonych charakterystycznych
dla omawianych zjawisk. Stąd wynikają trudności w określeniu przyczyn przepalenia
ścianki. Trudności te pogłębiają obserwowane w przepływie dwufazowym oscylacje
ciśnienia i gęstości.

Z powyższego omówienia widać jak różny może być przebieg zjawisk
termohydrodynamicznych prowadzących do przepalenia ścianki grzejnej chłodzonej
przepływaj ącą wodą.

2.5. Przebieg wrzenia przejściowego typu DNB

We wrzeniu w przepływie mechanizmem prowadzącym do przepalenia ścianki jest zespół
zjawisk określanych jako przejście od wrzenia pęcherzykowego do wrzenia błonowego. Jest
to charakterystyczne zwłaszcza dla przepływu przechłodzonego. W literaturze określa się
go skrótem DNB (ang.:departure from nucleate boiling).

Wraz z podnoszeniem się temperatury powierzchni grzejnej proces wrzenia
pęcherzykowego w przepływie ulega zmianie. Na powierzchni grzejnej tworzy się z bąbli
parowych niestabilna błonka. (Pod nazwą - bąbel wyróżnia się tu strukturę parową
utworzoną z połączonych pęcherzyków parowych). Zjawisko to nosi nazwę wrzenia
przejściowego i prowadzi do kryzysu wrzenia w przepływie kończącego się przepaleniem
ścianki grzejnej. Wrzenie przejściowe w przepływie nie jest tak dobrze przebadane jak
wrzenie w dużej objętości. Przebieg wrzenia przejściowego podzielić można na cztery fazy.

Poniżej podaje się (za [13]) następujący model fizyczny zjawiska:
1. Pojawienie się bąbla parowego.
2. Utworzenie się pod bąblem cienkiej warstwy cieczy.
3. Odparowania cieczy pod bąblem.
4. Niestabilne wrzenie błonowe - falowanie bąbla parowego, tak że ciecz miejscami styka

się ze ścianką, kontakt fazy ciekłej i ścianki następuje regularnie.

Zakłada się, że wrzenie przejściowe rozpoczyna się, gdy bąbel (czy nazywając inaczej
- obłok parowy) zbliża się do danego punktu na grzanej ściance. Wrzenie pęcherzykowe
przechodzi we wrzenie przejściowe, gdy czas wysuszenia warstewki cieczy jest równy
czasowi przejścia bąbla nad osuszanym obszarem. Ważnymi parametrami dla tego procesu
jest długość bąbla i jego prędkość przesuwania się. Wrzenie przejściowe przechodzi w
błonowe, gdy przegrzanie ścianki staje się wystarczająco duże. Wówczas rozdział między
błonką parową, a cieczą staje się trwały.

Opisany w skrócie model fizyczny zjawiska wrzenia przejściowego stanowi rozwinięcie
modelu PHL (model Pana, Hwanga i Lina) dla wrzenia w dużej objętości [21] ale jest on
zmodyfikowany dla uwzględnienia specyfiki wrzenia w przepływie.



3. METODA BADAWCZA

3.1. Wstęp

Celem pracy było eksperymentalne przebadanie zjawisk termohydrodynamicznych
związanych z przepływem chłodziwa w reaktorze jądrowym MARIA. Ściślej mówiąc
chodziło o zbadanie i opisanie zjawisk związanych z przepływem wody chłodzącej w kanale
paliwowym reaktora w warunkach awaryjnych.

Eksperymenty w samym reaktorze byłyby zbyt ryzykowne, gdyż nieokreślony charakter
zjawiska groziłby przegrzaniem i uszkodzeniem koszulki paliwowej, a co za tym idzie
skażeniem chłodziwa uwolnionymi z elementu paliwowego produktami rozszczepienia.
Dlatego też eksperymenty przeprowadzono na wodnej instalacji wysokociśnieniowej
znajdującej się w innym budynku niż reaktor. Specjalnie dla celów tych eksperymentów
skonstruowano grzany elektrycznie odcinek badawczy modelujący przepływ w kanale
paliwowym. Wyniki pomiarów były na bieżąco obserwowane na monitorze oraz
rejestrowane przez komputer.

3.2. Kanał paliwowy reaktora MARIA

Reaktor MARIA jest reaktorem kanałowym. Kanał paliwowy reaktora stanowi konstrukcja
składająca się z montowanej w rdzeniu reaktora rury typu Fielda oraz z zestawu
paliwowego będącego zespołem 6 koncentrycznych rur. Woda chłodząca paliwo jądrowe
(tzn. koncentrycznie umieszczone rury paliwowe) doprowadzana jest do główki kanału,
spływa w dół w zewnętrznej części kanału, zmienia kierunek przepływu pod elementem
paliwowym i powraca ku górze w środkowej części kanału do kolektora zbiorczego układu
chłodzenia. Paliwo jądrowe chłodzone jest przez przepływającą wodę o ciśnieniu około 1,4
MPa. Konstrukcję kanału paliwowego przedstawiono na rysunku 2.

Sposób chłodzenia kanału jest czytelniej uwidoczniony na rysunku 3. Woda płynąc w dół
trzema zewnętrznymi szczelinami zawraca na dole kanału i płynie do góry czterema
szczelinami wewnętrznymi. Prędkość wody w najbardziej obciążonej cieplnie drugiej, licząc
od wewnątrz szczelinie wynosi 6,77 m/s. Dla geometrii charakterystycznej dla tej szczeliny
skonstruowano grzany elektrycznie odcinek badawczy i przeprowadzono eksperymenty na
instalacji doświadczalnej WIW-300.
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prowadnica rur paliwowych

Rys.2. Element paliwowy umieszczany w kanale reaktora MARIA.
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Rys. 3. Schemat rozpływu wody w kanale paliwowym w warunkach konwekcji wymuszonej.
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3.3. Instalacja doświadczalna WIW-300

Do badań przepływu w kanale paliwowym reaktora MARIA użyto odcinka badawczego
zamontowanego w wysokociśnieniowej instalacji wodnej WIW-300. Instalacja ta wraz z
odcinkiem badawczym została przygotowana do realizacji eksperymentów których celem
było określenie natężenia krytycznego strumienia cieplnego dla określonych warunków
cieplno-przepływowych. Krytyczny strumień cieplny rozumiany był tu jako maksymalny
strumień cieplny, przy którym nie dochodziło jeszcze do zjawiska przepalenia ścianek
odcinka badawczego lecz radykalnie zmieniały się parametry cieplno-przepływowe.
Przepalenie ścianek byłoby wynikiem raptownej zmiany warunków wymiany ciepła między
chłodziwem, a ściankami grzejnymi na skutek zmian struktury przepływu. Dlatego też
odcinek badawczy wyposażony został w zestaw 17 termopar dla detekcji miejsca
ewentualnego przepału. Założenia do tak określonego celu eksperymentów przedstawiono
w pracy [2].

Instalacja WIW-300 zajmuje dwa poziomy wydzielonej hali doświadczalnej znajdującej
się poza budynkiem reaktora. Składa się z urządzeń umożliwiających symulację zjawisk
cieplno-przepływowych. Uproszczony schemat instalacji WIW-300 przedstawia rys.4.

Odcinek badawczy (poz.1.1) ogrzewany jest prądem dostarczanym przez prądnicę prądu
stałego o mocy 300 kW. Ciśnienie w pętli wodnej kontrolowane jest przez stabilizator
ciśnienia (poz.1.3), a zastosowanie oddzielacza pary (poz. 1.2) i kondensatora (poz. 1.9)
pozwala na badanie przepływów dwufazowych. Woda do odcinka badawczego tłoczona
jest przy użyciu pompy (poz. 1.7) o wysokości podnoszenia od 0,3 do 4 MPa. Przepływa
ona przez regeneracyjny wymiennik ciepła (poz.1.6), podgrzewacz elektryczny (poz.1.5)
oraz odcinek badawczy grzany prądem stałym (poz.1.1), po czym wypływa do oddzielacza
pary (poz. 1.2).

Główne elementy instalacji:
1.1 odcinek badawczy
1.2 oddzielacz pary
1.3 stabilizator ciśnienia
1.5 podgrzewacz elektryczny
1.6 wymiennik ciepła (chłodnica)
1.7 główna pompa cyrkulacyjna
1.9 układ kondensatora i głównego wymiennika ciepła
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Rys.4. Uproszczony schemat instalacji WIW-300 z podłączonym odcinkiem badawczym.

System chłodzenia uwidoczniony na schemacie został uproszczony. W rzeczywistości w
chłodzeniu uczestniczy jeszcze zbiornik wodny widoczny u dołu schematu. Połączony on
jest z basenem znajdującym się na zewnątrz budynku. Układ kondensatora i głównego
wymiennika ciepła połączony jest ze stabilizatorem ciśnienia co zapewnia całkowitą
kondensację pary i utrzymywanie temperatury wody na wlocie do odcinka badawczego na
stałym poziomie. Na schemacie nie uwidoczniono również układu chłodzenia łożysk pompy
mającego połączenie poprzez szczelinę przy wale pompy z głównym układem cyrkulacji
chłodziwa. Wpływa to na specyficzne własności tej pompy które wyrażają się w płaskiej
charakterystyce, tzn. w braku znaczącego wpływu natężenia przepływu na wysokość
podnoszenia. Z powodu braku dokumentacji technicznej pompy (konstrukcja dla celów
wojskowych) przeprowadzono w lutym 1999 r. pomiary wysokości podnoszenia pompy w
funkcji jej wydajności. Przedstawiona na rys.5 charakterystyka, zdjęta na podstawie tych
pomiarów, stanowi uzupełnienie charakterystyki pompy zamieszczonej w [12].
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Rys.5. Charakterystyka głównej pompy cyrkułacyjnej CEN-148 (wysokość podnoszenia pompy w
funkcji jej wydajności) zainstalowanej w instalacji doświadczalnej WIW-300 zdjęta na podstawie
wskazań manometrycznych 15.11.1999 r. (dane z 3 pomiarów).

Wskazania manometrów były odczytywane z dokładnością+/- 0,01 MPa.
Z podanych powyżej wykresów widać, że wysokość podnoszenia pompy może być
przybliżona linią poziomą przy odchyleniu od wartości średniej dochodzącym do 0,06 MPa.
Biorąc pod uwagę fakt, że skoki ciśnień na wlocie do odcinka badawczego (patrz załącznik
2) zawierały się w granicach 0,25-1,25 MPa nie należy przypuszczać by skoki ciśnień były
efektem niestabilności pracy pompy.

Charakterystyka wskazuje na niewrażliwość pompy CEN-148 na zmiany natężenia
przepływu i na istnienie pewnego obszaru niestabilności. Są to ważne własności mające
wpływ na wyciągane wnioski co do wpływu pompy na uzyskane wyniki zmian ciśnienia w
odcinku badawczym.
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3.4. Odcinek badawczy

Zjawisko wrzenia w szczelinie pierścieniowej odwzorowującej drugą szczelinę kanału
paliwowego reaktora MARIA badane było w specjalnie skonstruowanym, grzanym
elektrycznie odcinku badawczym.
Konstrukcję tego odcinka badawczego pokazano na rys.6. Woda wpływająca dolnym
króćcem wlotowym miała w przeprowadzanych doświadczeniach następujące parametry
termodynamiczne:
ciśnienie na wlocie pin = 0,75 - 1,35 MPa
temperatura na wlocie T^ = 40 - 78 °C

Woda wypływała górnym króćcem jako mieszanina parowo-wodna.
Woda grzana była w pierścieniowej szczelinie o szerokości 2,5 mm na długości 60 cm.
Elementem grzejnym były współosiowe rurki stalowe o średnicach takich jak rury paliwowe
tworzące szczelinę nr 2 w kanale paliwowym. Grzanie odbywało się poprzez wydzielenie
ciepła Joule'a w wyniku przepływu prądu stałego, generowanego z prądnicy o mocy
regulowanej od 0 do 340 kW.

Wyposażenie pomiarowe odcinka badawczego stanowiły termopary chromowo-niklowe,
czujniki ciśnienia i przepływomierz turbinkowy, których wskazania wyprowadzone były na
PC-AT i rejestrowane co 0,1 sek. Przepływomierz turbinkowy mierzył wydajność
przepływu wody na wlocie do odcinka pomiarowego, 2 termopary - temperatury wody na
wlocie i wylocie z odcinka, a 17 termopar - temperatury w różnych punktach na ściankach
rur grzejnych. Ciśnienie wody na wlocie, w środku i na końcu odcinka badawczego
mierzone było czujnikami poprzez doprowadzone rurki impulsowe. Króćce montażowe
czujników znajdowały się w 3 miejscach: na króćcu wlotu wody, w środku części grzejnej i
na króćcu wylotu wody z odcinka badawczego. Dane geometryczne odcinka badawczego
zamieszczono w załączniku 1.
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Rys.6. Odcinek badawczy wraz z uwidocznionym umiejscowieniem punktów pomiarowych ciśnienia
i temperatury.

15



3.5. Procedura przeprowadzania eksperymentów

Eksperymenty przeprowadzane dla potrzeb niniejszej pracy podzielić można na
eksperymenty przeprowadzane w jednodniowych seriach oraz eksperymenty mające na celu
badania pomocnicze. Eksperymenty przeprowadzane w seriach miały na celu uzyskanie jak
największej ilości rejestracji zjawisk prowadzących do kryzysu wrzenia.

Każdą serię doświadczeń poprzedzały czynności przygotowawcze, a mianowicie:
- sprawdzenie instalacji WTW-300 (uzupełnienie wodą);
- uruchomienie prądnicy prądu stałego;
- sprawdzenie systemu zbierania danych;
- wybór sygnałów do rejestracji;
- ustalenie okresów cyklu rejestracji;
- objęcie poszczególnych sygnałów funkcją kontroli kryzysu wrzenia;
- ustalenie wartości progowych dla kontroli kryzysu wrzenia.

Sygnał detekcji kryzysu wrzenia emitowany był przy spełnieniu przynajmniej jednego z
trzech następujących warunków :
- jakikolwiek sygnał pomiaru temperatury w odcinku badawczym, objęty kontrolą,

wykazywał przyrost w ciągu 0,1 sekundy większy niż podana wartość; tzn. początkowo
przyjęto AT > 31°C, następnie AT > 50°C, a w ostatniej serii AT>80°C;
dowolna para sygnałów pochodzących z sąsiednich termopar, objętych kontrolą,
wykazywała w ciągu 0,1 sekundy przyrost większy niż podana wartość; tzn.
początkowo przyjęto AT>10°C, następnie AT>25°C, a w ostatniej serii AT>50°C;
przyrost ciśnienia na wlocie do odcinka badawczego w ciągu 0,1 sekundy był większy

niż zadana wartość ; tzn. początkowo przyjęto Apjn >0,l MPa, a w ostatniej serii

Apin >0,25 MPa.

Zastosowano dwa algorytmy prowadzenia eksperymentów:

1. Przy ustalonym poziomie natężenia przepływu chłodziwa, temperatury chłodziwa i
ciśnienia wlotowego, podnoszono moc grzania elementu badawczego aż do osiągnięcia
kryzysu wrzenia.

2. Przy ustalonej temperaturze i ciśnieniu chłodziwa oraz przy maksymalnej mocy grzania
odcinka badawczego, stopniowo zmniejszano natężenia przepływu chłodziwa aż do
osiągnięcia kryzysu wrzenia.

Drugi algorytm prowadzenia eksperymentów zastosowano tylko w drugiej serii badań
(oznaczenia: expl3vi numeracja).

Eksperymenty brane pod uwagę w niniejszej pracy przeprowadzane były w trzech
jednodniowych seriach :

1) I seria eksperymentów z dnia 7. VI.95r (oznaczenia: exp7vi numeracja)

2) II seria eksperymentów z dnia 13.VI.95r (oznaczenia: expl3vi numeracja)

3) III seria eksperymentów z dnia 22.VI.95r (oznaczenia: exp22vi numeracja)

Oprócz wymienionych serii eksperymentów przeprowadzano pomiary pomocnicze
mające na celu eksperymentalne sprawdzenie wiarygodności przeprowadzonych obserwacji
dla uzyskania dodatkowych danych do interpretacji wyników. ..

16



7.VI.95 przeprowadzono pomiary kontrolne mające na celu określenie błędów pomiaru
ciśnienia po przeprowadzonej jednodniowej sesji eksperymentalnej oraz określenie
charakterystyki hydraulicznej instalacji.
22.X.98 r. przeprowadzono pomiary sprawdzające rejestrację przy skokowym wzroście
ciśnienia oraz sprawdzano działanie przetworników ciśnienia.
15.11. 99 r. zdjęto charakterystykę głównej pompy cyrkulacyjnej.
28.IV.99 r. przeprowadzono eksperymenty mające na celu rejestracje efektów akustycznych
przy dochodzeniu do kryzysu wrzenia i obserwację zjawiska przy odłączeniu sygnału
wzrostu ciśnienia jako wyłączającego grzanie (wyłączenie grzania jedynie od sygnału
wzrostu temperatury ścianek odcinka badawczego). Sprawdzono również efektywność
działania układu stabilizacji ciśnienia w instalacji WIW-300.

Świadectwem tego, że badane zjawiska rzeczywiście prowadziły do kryzysu wrzenia jest
zamieszczona poniżej fotografia przepalonego odcinka badawczego. Do przepalenia doszło
po wyłączeniu układu detekcji kryzysu wrzenia.

Rys.7. Fotografia przepalonej wewnętrznej rury odcinka badawczego, widoczna dziura, a na prawo
od niej podłużne piętno przepałowe.

4. PRZEBIEG I INTERPRETACJA ZJAWISKA

Przedstawiony poniżej wykres (rys. 8). ilustruje przebieg typowego eksperymentu. Przebieg
ten, tak jak wszystkich eksperymentów, był monitorowany i rejestrowany na bieżąco. W
załączniku 2 zamieszczono końcowe fragmenty (około 10 s) przebiegów analizowanych
eksperymentów. (Powiększona część ostatnich 10 s przebiegu eksperymentu pokazanego na
rys. 8 o oznaczeniu exp7vi6 zamieszczona jest w załączniku na rys. 2.)
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Rys. 8 Przebieg eksperymentu exp7vi6 (od początku grzania do zakończenia rejestracji zjawiska
inicjującego kryzys wrzenia)
Oznaczenia: P - moc grzania (pełna skala na wykresie: 250 kW)

T3 - temperatura na ściance odcinka badawczego (pełna skala na wykresie: 500°C)
Pin - ciśnienie na wlocie do odcinka badawczego (pełna skala na wykresie: 2,5 MPa)
Q - natężenie przepływu przez odcinek badawczy (pełna skala na wykresie: 10 rn /̂h)
Pout' ciśnienie na wylocie z odcinka badawczego (pełna skala na wykresie: 2,5 MPa)
Tout' temperatura na wylocie z odcinka badawczego (pełna skala na wykresie: 500°C)
T ^ - temperatura wody na wlocie do odcinka badawczego (pełna skala na wykresie:

500 °C)

Przy ustalonych parametrach wody wpływającej do odcinka badawczego:
ciśnieniu p m , temperaturze T m i objętościowym natężeniu przepływu Q, podwyższana jest
stopniowo moc grzania P. W wyniku tego rośnie temperatura ścianek odcinka badawczego (co
na rysunku pokazuje wzrost temperatury T3) i wzrasta temperatura wody na wylocie T0U{ .

Gdy temperatura ścianek wzrośnie powyżej temperatury określonej przez linię nasycenia dla
wody, przy ściankach zaczynają tworzyć się pęcherzyki parowe. W trakcie eksperymentów
można było usłyszeć dźwięk podobny do syczenia czajnika z gotującą się wodą. Świadczyło to
o kondensacji pęcherzyków parowych w strumieniu chłodniejszej wody, bliższej rdzenia
przepływu. Natężenie przepływu Q utrzymywało się na niezmienionym poziomie cały czas aż
do momentu inicjacji zjawiska kryzysu wrzenia. Również różnica ciśnień na długości odcinka
badawczego utrzymywała niezmienioną wartość (około 0,15 MPa). Tak więc tzw. opory
przepływu na odcinku badawczym utrzymywały stałą wartość. Było to charakterystyczne dla
przepływu przechłodzonego, to jest przepływu w którym pęcherzyki parowe płyną "ławicą"
wzdłuż ogrzewanych ścianek, a rdzeń przepływu tworzy przechłodzona woda. W efekcie
temperatura na wylocie jest niższa od temperatury na linii nasycenia. Jak wskazują wyniki
eksperymentów w zależności od natężenia przepływu Q następuje raptowny wzrost ciśnienia
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p m na wlocie do odcinka badawczego. Im natężenia przepływu Q wyższe, tym większa moc
grzania potrzebna jest do inicjacji kryzysu. Ilustruje to wykres na którym zebrano wyniki z 3
serii eksperymentów. Na osi rzędnych przedstawiono wartości mocy grzania P [kW], na osi
odciętych umieszczono objętościowe natężenie przepływu Q [m^/h] mierzone
przepływomierzem turbinkowym zamontowanym przed odcinkiem.

u u u —•
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moc grzania P [kW]
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+ +
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+
+
+

natężenie przepływu Q [m3/hj

3 4 £

Rys.9 Zależność ciśnienia inicjującego rozpoczęcie zjawiska pj^ od natężenia przepływu Q (dane z
trzech serii eksperymentów).(Interpolacja dokonana metodą najmniejszych kwadratów).

Podobne uzależnienie ilustruje wykres (rys. 10) ukazujący zależność mocy grzania P
(potrzebnej do inicjacji kryzysu) od wartości ciśnienia na wlocie p m . Im wyższe ciśnienie na
wlocie tym wymagana moc grzania P jest wyższa.

moc grzania P [kW]500 —,

400 —

300 —

200 —

100 —

T
0.6 0.8 1.0 1.2 1.4

Rys. 10 Zależność mocy grzania P, przy której zachodzi inicjacja zjawiska w zależności od ciśnienia
absolutnego na wlocie p j n (dane z trzech serii eksperymentów).(Interpolacja dokonana metodą
najmniejszych kwadratów.)

ciśnienie na wlocie p in absolutne [MPa
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Moc grzania P, przy której zachodzi inicjacja kryzysu wrzenia jest związana z temperaturą
przegrzania ścianek (ang. wall superheat). Temperatura przegrzania to różnica temperatur
między temperaturą ścianki, a niższą od niej temperaturą nasycenia dla cieczy omywającej
ściankę. Od określonej wartości temperatury przegrzania ścianek zależy inicjacja kryzysu
wrzenia. Badania doświadczalne, których wyniki opublikowano w [13] pokazują, że dla
zakresu temperatury przegrzania 50-150 K i ciśnienia 1 MPa, wrzenie ma charakter
niestabilny, jest to obszar wrzenia przejściowego.

Potwierdzają to wyniki doświadczeń będące przedmiotem niniejszej pracy
eksperymentalnej. Tak więc dwie zależności stwierdzone eksperymentalnie (zilustrowane rys.9
i rys. 10) dają się łatwo wytłumaczyć. Zależność z rys.9: "im wyższe Q (lepsze chłodzenie) tym
moc grzania P potrzebna do inicjacji kryzysu wrzenia większa". Potrzeba po prostu więcej
ciepła by ogrzać ścianki do wyższej temperatury.

Zależność z rys. 10: "im ciśnienie na wlocie pjn wyższe (wyższa temperatura nasycenia T s.
odpowiadająca temu ciśnieniu) tym moc grzania P jest wyższa (do wyższej temperatury T w

muszą być dogrzane ścianki, by różnica temperatur określona jako temperatura przegrzania
(ang.: wall superheat temperature) była odpowiednio wysoka, ATW S = T W - T s.

Ciekawym spostrzeżeniem z przeprowadzonych eksperymentów było stwierdzenie, że
przepalenie odcinka badawczego zachodziło przy wartościach krytycznego natężenia
strumienia cieplnego qcr około 300 [W/cm2], tj. wartościach 2 razy niższych niż użyte do
porównania wartości obliczeniowe. Wyniki obliczeń wykonanych dla potrzeb reaktora MARIA
za pomocą korelacji Mołdysza, Griffela (przedstawione w pracy [10]), określały bowiem
wartości krytycznego natężenia strumienia cieplnego qcr na poziomie 600 [W/cm2]. Również
zgrubne obliczenia wykonane za pomocą prostego wzoru Jensa i Lottesa [11] potwierdzają
powyższe spostrzeżenie.

Powyższe spostrzeżenie wskazuje na potrzebę weryfikacji stosowanych korelacji bądź
wykonanie nowych badań doświadczalnych. Nie jest to jednak zadaniem niniejszej pracy, gdyż
przedmiotem analizy są w niej opory przepływu inicjujące kryzys wrzenia, określone poprzez
przebiegi zmian ciśnienia w odcinku badawczym.

Przebiegi zmian ciśnienia wskazują, że można je powiązać z maksymalną temperaturą
przegrzania ścianek grzejnych.

Dla niskich temperatur przegrzania średnio o ATWS = 140 K przebiegi ciśnień są
charakterystyczne dla I grupy eksperymentów w których występowało wyraźne niedogrzanie
(przechłodzenie) przepływu prowadzące do kryzysu wrzenia typu DNB (podział na grupy w
zależności od charakteru zmian przebiegu ciśnień przedstawiony jest w dalszej części pracy).

Dla wysokich temperatur przegrzania - średnio o ATws=305 K, charakterystycznych dla
przebiegów ciśnień z II grupy eksperymentów, przepływ ma prawdopodobnie charakter
pierścieniowo-mgłowy co prowadzi do kryzysu wrzenia typu "dryout".

Pośrednie temperatury przegrzania, to jest około ATWS = 215 K związane są z przebiegami
ciśnień w odcinku badawczym zebranymi w DI grupie eksperymentów w których struktury
dwufazowe przekształcają się prawdopodobnie z przepływu korkowego w pierścieniowo-
mgłowy.

Z powyższego omówienia różnych przebiegów eksperymentalnych wynika związek między
"oporami przepływu" określonymi poprzez spadek ciśnienia w odcinku badawczym
(wynikający z różnych procesów tworzenia się struktur dwufazowych w przepływie), a
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temperaturami przegrzania ścianek. Związek ten ilustruje rys. 11 na którym uwidoczniono
relację między temperaturą przegrzania ścianek ATWS. i podziałem przeprowadzonych
eksperymentów na trzy grupy w zależności od "oporów przepływu".
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Rys. 11 Podział eksperymentów na trzy grupy w zależności od charakteru zmian przebiegów ciśnień
w funkcji temperatury przegrzania ścianek ATWS.

Gwałtowny wzrost ciśnienia na wlocie nie daje się wytłumaczyć zjawiskami omówionymi
we wstępie teoretycznym do tej pracy: zjawiskiem Ledinegga, oscylacjami na skutek istnienia
objętości gazowych w instalacji czy też falami zgęszczeniowo-rozrzedzeniowymi na skutek
istnienia przeszkód na drodze przepływu. Z kolei (omówiona w rozdziale 3.3) płaska
charakterystyka pompy ilustrująca niewielką wrażliwość wysokości podnoszenia pompy na
zmiany natężenia przepływu wskazuje, że odpowiedzi na pytanie o przyczynę wzrostu ciśnienia
nie należy szukać w zjawiskach związanych z niestabilnośnią pracy pompy czy też zmiany
charakterystyki hydraulicznej pętli.

Stanowi to przesłankę do wysnucia hipotezy, że powodem nagłego wzrostu ciśnienia jest
zjawisko podobne do uderzenia hydraulicznego. Płynący przewodem strumień cieczy spotyka
się z podgrzewaną, rozprężającą się parą w przestrzeni międzyrurowej odcinka badawczego.
Zderza się jak gdyby z poduszką parową. Efektem tego jest zahamowanie napływającej cieczy.
Przebieg obserwowanych w eksperymentach zmian ciśnienia przy badanym zjawisku wrzenia
jest podobny do opisywanego w literaturze [7][22] uderzenia hydraulicznego. Opisy te
wskazują, że w wyniku raptownego zamknięcia lub tylko przymknięcia zaworu przy końcu
rurociągu, powstaje specyficzne zjawisko zmian ciśnienia. Zjawisko to objawia się w
gwałtownym przyroście ciśnienia w miejscu zamknięcia rurociągu i rozprzestrzenianiu się fali
ciśnienia w górę przepływu. Jednocześnie w dół przepływu unosi się fala obniżonego ciśnienia.

Tak więc jak przy uderzeniu hydraulicznym powstaje spiętrzenie ciśnienia przed zaworem,
spadek ciśnienia za zaworem oraz oscylacje wskazujące na odbicie fal ciśnieniowych.
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Przypadek uderzenia hydraulicznego jest przykładem zadania niestacjonarnego w którym
można uzyskać rozwiązanie analityczne. Rozwiązanie metodą charakterystyk [9] wskazuje, że
wzrost ciśnienia ma charakter wykładniczy.

Hipoteza "poduszki parowej" zakłada, że tworząca się gwałtownie para powoduje
wyhamowanie strumienia napływającej do odcinka badawczego wody. Efektem tego jest
wzrost ciśnienia na wlocie do odcinka i jego spadek na wylocie, a także zmniejszanie się
natężenia przepływu Q. Jest to wynikiem nagłego zdławienia przepływu, nagłego stworzenia
oporu przez rozprężającą się w wybuchowy sposób parę.

Powodem jest zmiana postaci struktur parowych przejmujących ciepło od ścianek
grzejnych. Mogą one mieć postać pęcherzyków parowych płynących "ławicą" oddzielającą
ściankę grzejną (z podwarstwą cieczy) od rdzenia przepływu stanowiącego przechłodzoną
ciecz. Ogrzewając się i powiększając gwałtownie, pęcherzyki wyhamowują chłodniejszą ciecz
płynącą środkiem.

Do sformułowania takiej hipotezy upoważnia obserwacja zmian ciśnienia na końcach
odcinka badawczego oraz spadek prędkości napływającej wody. We wszystkich
doświadczeniach następował wyraźny, o charakterze wykładniczym wzrost ciśnienia p^n na
wlocie, natomiast w pewnej grupie doświadczeń występował jednoczesny spadek ciśnienia
p o u t na wylocie.

Doświadczenia, które miały przebieg najbardziej zgodny z hipotezą "poduszki parowej"
można wybrać z trzech serii eksperymentów i wyodrębnić w I grupę.

Najbardziej charakterystyczne przebiegi, z wyraźnym maksimum dla pjn i minimum dla
Pout pochodzą jednak z pierwszej serii eksperymentów i mają oznaczenia: exp7vi6, exp7vi7,
exp7vi8, exp7vi9, exp7vilO, exp7vill, exp7vil2. (zmiany parametrów mierzonych w funkcji
czasu - załącznik 2).

W drugiej serii eksperymentów w doświadczeniach oznaczonych: expl3vi3, expl3vi4,
expl3vi7, expl3vib, expl3vid występują wahania ciśnienia na wylocie p o u t , jednak bez tak
wyraźnego minimum jak w pierwszej serii.

W trzeciej serii eksperymentów podobnie jak w drugiej zmiany ciśnienia na wylocie mają
również charakter oscylacyjny. Przebieg taki mają eksperymenty oznaczone symbolami:
exp22vi3, exp22vi4, exp22vi5, exp22vi8.

Zmiany różnicy ciśnień na wlocie i wylocie Pm-pOut są również czynnikiem ilustrującym
zasadność podziału przebiegów eksperymentów na trzy grupy. Zmiany pin-pout w zależności
od jednej z trzech grup do której zostały zakwalifikowane eksperymenty zebrane zostały na
wykresach w załączniku 3.

• Cechy przebiegów dla grupy I zebrać można w następujących punktach :
1. Wzrost różnicy ciśnień pin-pout na odcinku badawczym (co przedstawiono na wykresach w

załączniku 3 ). Jest to wynikiem gwałtownego wzrostu ciśnienia na wlocie oraz spadku
ciśnienia na wylocie z odcinka badawczego.

2. Przegrzanie ścianek grzejnych średnio o ATWS = 140 K.
3. Przechłodzenie płynu na wylocie z odcinka badawczego średnio o Tsub-Tout = 65 K (dla

momentu bezpośrednio przed skokiem ciśnienia.)
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Przebieg bardziej ekstremalny, powodujący trudności w klasyfikacji i zaliczeniu do I, II czy
III grupy miało doświadczenie oznaczone jako exp22vip (JeS° przebieg został omówiony
poniżej). Świadczy to o płynności przejścia struktur dwufazowych jedna w drugą, tak, że
trudno wyróżnić granicę między nimi.

Od przebiegów charakterystycznych zwłaszcza dla pierwszej serii eksperymentów odróżnić
można II grupę doświadczeń w których zmiany ciśnienia miały nieco inny przebieg.
Wprawdzie wzrost ciśnienia na wlocie do odcinka badawczego był równie gwałtowny co w
poprzednio omówionym przypadku lecz następował jednocześnie wzrost ciśnienia na wylocie z
odcinka. Malała różnica ciśnień na odcinku badawczym, a temperatura wody na wylocie
osiągała wartość odpowiadającą warunkom nasycenia.

Tak więc "zamknięcie zaworu" (analogia do uderzenia hydraulicznego) następowało na
wlocie do odcinka badawczego poprzez przemianę pęcherzyków w korek parowy, który
następnie wydłużał się na cały odcinek badawczy. W ten sposób powstały warunki do kryzysu
wrzenia typu "dryout" - całym przekrojem płynęła para nasycona, osiągając na końcu
parametry wskazujące na przegrzanie. Ciekawe, że do kryzysu wrzenia typu "dryout" dochodzi
się w sposób stopniowy. Przed samym skokiem ciśnienia na wlocie parametry mieszaniny
parowo-wodnej bliskie są warunkom nasycenia. Charakterystyczne dla tej grupy są
eksperymenty mające oznaczenia: expl3vi6, expl3vi8, expl3vic, exp22vid.

Doświadczenia z drugiej serii eksperymentów (z 13vi) przeprowadzane były w nieco
odmienny sposób niż doświadczenia z pierwszej serii (z 7vi) i z trzeciej serii (z 22vi). W
drugiej serii eksperymentów moc grzania P ustalona była na stałym (dość wysokim, ponad 170
kW) poziomie zaś natężenie przepływu przez odcinek badawczy było stopniowo zmniejszane.
Woda kierowana była na bocznik pompy na którym przepływ regulowany był poprzez
odkręcanie zaworu.

W efekcie, zjawisko zmian struktury dwufazowej przechłodzonego przepływu przez
odcinek badawczy prowadziło do spadku natężenia przepływu, niekiedy aż do jego
wyzerowania, a nawet chwilowego odwrócenia kierunku (expl3vi5, expl3vi7, expl3vi9).

Wzrost temperatury ścianek grzejnych wraz z rozpoczęciem się zjawiska objawiającego się
skokiem ciśnienia i spadkiem przepływu wskazuje na pogorszenie się warunków chłodzenia
odcinka badawczego.

• Cechy przebiegów dla grupy II zebrać można w następujących punktach :
1. Spadek różnicy ciśnień Pm-pout na odcinku badawczym (przedstawiono to na wykresach w

załączniku 3) następuje mimo gwałtownego wzrostu ciśnienia na wlocie do odcinka.
Spadek ów powodowany jest bowiem gwałtownym wzrostem ciśnienia na wylocie z
odcinka. Należy również zauważyć, że raptowny skok ciśnienia na wlocie do odcinka
poprzedzony jest powolnym jego wzrostem. Stanowi to istotną różnicę w stosunku do
przebiegów zakwalifikowanych do grupy I.

2. Przegrzanie ścianek grzejnych średnio o ATWS = 305 K.
3. Parametry wody na końcu odcinka badawczego odpowiadają stanowi nasycenia (dla

momentu bezpośrednio przed skokiem ciśnienia .)

Połączenie zjawisk charakterystycznych dla I i II grupy doświadczeń wiąże w sobie
przebieg p o u ^ w expl3vi7. Można przypuścić, że początkowa przemiana struktur
dwufazowych związana była z utworzeniem się korka parowego - p o u t rosło, następnie
nastąpił spadek p o u t i wzrost różnicy ciśnień na odcinku badawczym (charakterystyczne dla I
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grupy) co świadczy o wybuchowym przekształceniu się powstających na ściance pęcherzy
parowych w większą strukturę hamującą przepływ. Następnie nastąpiło przekształcenie się tej
struktury w przepływ pierścieniowo-mgłowy (p o u t znowu wzrosło). Przepływ zostaje
wyzerowany co objawia się nie tylko wskazaniem przepływomierza ale i brakiem różnicy
ciśnień na odcinku badawczym (charakterystyczne dla II grupy).

Ciekawy przebieg ma ciśnienie na wylocie p o u ^ w doświadczeniu exp22vip. Początkowo
następuje jego spadek, jednak dalszy przebieg tego ciśnienia jest charakterystyczny dla
przebiegów wyodrębnionych w drugiej grupie. Najbardziej jednak interesujące jest to, że
parametry początkowe dla doświadczenia exp22vip są bardzo podobne do występujących w
doświadczeniu exp7vi8 (gdzie zmiany ciśnień są charakterystyczne dla I grupy). Charakter
przebiegów ciśnień w obu tych doświadczeniach jest więc różny.

Podobna sytuacja występuje przy porównaniu eksperymentów exp7vilO i exp22vim.
Występują tu jeszcze wyraźniejsze różnice. Mogło by to wskazywać na alternatywność
przebiegu ciśnień bądź w sposób charakterystyczny dla pierwszej bądź dla drugiej grupy.
Byłoby to możliwe w obszarze wrzenia przejściowego.

Innym powodem może być to, że w obu seriach doświadczeń posługiwano się różnymi
odcinkami badawczymi, co prawda o tej samej konstrukcji, lecz mogących się różnić
szczegółami wykonania (np. wykonaniem spawów).

Jeszcze innym powodem tej różnicy mogła być błędność wskazań pOut w pierwszej serii
eksperymentów. Jest to jednak mało prawdopodobne, gdyż trudno byłoby tym wytłumaczyć
różnicę przebiegów p m w eksperymentach exp7vilO i exp22vim oraz w eksperymentach
exp7vi8 i exp22vip.

Narzucającym się z tych rozważań wnioskiem jest stwierdzenie, że dla badanych warunków
występujących w omawianych doświadczeniach, ze względu na alternatywność przebiegu,
związaną z naturą wrzenia przejściowego, trudno jest przewidzieć jak przebiegać będzie
proces tworzenia się struktur dwufazowych.

Potwierdzeniem dla tego wniosku jest możliwość wyodrębnienia DI grupy doświadczeń w
której przebiegi ciśnień mają charakter pośredni między I, a II grupą. W tej wyodrębnionej III
grupie wzrost ciśnienia p o u t jest wyraźny (jak w drugiej z wyszczególnionych grup) lecz nie
jest tak gwałtowny jak ciśnienia pjn. Rośnie natomiast różnica ciśnień na odcinku badawczym
podobnie jak w pierwszej z omówionych grup doświadczeń. Osiągane różnice ciśnień są
jednak mniejsze. Parametry charakterystyczne dla linii nasycenia występują krótko (około
0,2 s). Zjawisko oscylacji ciśnień przebiega dla parametrów charakterystycznych dla przepływu
przechłodzonego. Do tej III grupy należą eksperymenty oznaczone symbolami:
exp22vi6, exp22vi7, exp22vi9, exp22via, exp22vib, exp22vic, exp22vig, exp22vih, exp22vii,
exp22vik, exp22vil, exp22vim, exp22vin.

• Cechy przebiegów dla grupy III zebrać można w następujących punktach :
1. Kolejno występuje wzrost i spadek różnicy ciśnień na odcinku badawczym (co

przedstawiono na wykresach w załączniku 3). Ciśnienie na wylocie wzrasta, lecz nie tak
silnie jak w przebiegach charakterystycznych dla II grupy.

2. Przegrzanie ścianek grzejnych średnio o ATWS = 215 K.
3. Przechłodzenie płynu na wylocie z odcinka badawczego średnio o TSUb - Tout = 45 K (dla

momentu bezpośrednio przed skokiem ciśnienia .)
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W kwietniu 1999 przeprowadzono doświadczenia nad doprowadzeniem do kryzysu wrzenia
używając do tego celu odcinka badawczego o części grzejnej przedłużonej do 1 m
(poprzednio część grzejna miała 0,6 m). W trzech eksperymentach uzyskano przebiegi
charakterystyczne dla II grupy doświadczeń. Do kryzysu doszło więc na skutek dojścia
mieszaniny parowo-wodnej do parametrów nasycenia. Był to kryzys typu "dryout". W czasie
dojścia do kryzysu nie zarejestrowano efektów dźwiękowych, co potwierdzało, że w
momencie dojścia do kryzysu wrzenia nie występowało przechłodzenie przepływu. Skoki
ciśnienia zostały zarejestrowane nie tylko przez czujniki, lecz były uwidocznione poprzez ruchy
rurek impulsowych. Zostało to zapisane na taśmie video. Kryzysowi wrzenia towarzyszyły
oscylacje ciśnień o 1 s okresie.

Oscylacyjny charakter różnicy ciśnień został wyraźnie zarejestrowany w eksperymentach w
których wyłączenie grzania nie zostało uruchomione, a przepływ był przechłodzony
(doświadczenie z 17.V. 1995 zakończone przepaleniem odcinka badawczego). Ilustruje to rys.
12.

0.8 —i

0.6 —

0.4 —

różnica ciśnień p in - p out [MPa] eksperyment exp17vi1

-0.2 —>

Rys. 12 Oscylacje różnicy ciśnień Pin-pout w przechłodzonym przepływie w momencie dochodzenia
do kryzysu wrzenia (expl7vl).

Gdy natomiast w odcinku dochodziło do przepływu pary nasyconej oscylacyjny charakter
zmian ciśnienia pj n przenoszony był podobnie przez ciśnienie p o u ^ (exp22via, exp22vib,
exp22vic, exp22vid, exp22vig, exp22vih, exp22vii, exp22vil, exp22vim, exp22vin, exp22vip).
Jest to zrozumiałe, gdyż prędkość rozprzestrzeniania się fali w gazie może być wielokrotnie
większa niż w przepływie dwufazowym. Stąd wypływa wniosek o niebezpieczeństwie
wynikającym z oscylacji ciśnienia w przepływie dwufazowym obojętne z jakiego źródła
oscylacje by pochodziły. Jak wskazuje analiza warunków niestabilności przepływu dokonana
przez Ledinegga (patrz: [15][17]) oscylacje są jednak szczególnie groźne w przepływie
przechłodzonym.
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Wnioskiem z powyżej przeprowadzonej analizy przebiegu eksperymentów jest stwierdzenie,
że zjawiskiem prowadzącym do przepalenia odcinka badawczego jest zmiana struktury
mieszaniny parowo-wodnej objawiająca się wahaniami ciśnienia. Na odcinku badawczym
powstawała różnica ciśnień tak, jak gdyby wzrastały opory przepływu. W efekcie spadała
wydajność przepływu. Powodowało to pogorszenie odbioru ciepła od ścianek i prowadziło
wprost do zjawiska określanego kryzysem wrzenia (ang.burnout).

Stwierdzono duży wpływ oscylacji ciśnienia na przyśpieszenie kryzysu wrzenia (burnout)
dla przepływu przechłodzonego.

Fakt, że za przepalenie rury odpowiedzialny jest mechanizm tworzenia się struktur
dwufazowych, a nie jedynie parametry termodynamiczne przepływu jest najistotniejszym
wnioskiem z analizy wyników przeprowadzanych eksperymentów. Tłumaczy to trudność
zbudowania uniwersalnego modelu dla zjawiska kryzysu wrzenia w przepływie, trudność
wynikłą z faktu, że sama budowa instalacji wpływa na wyniki pomiarów. Im bardziej jest ona
skomplikowana tym trudniej przewidzieć zachowanie się mieszaniny dwufazowej będącej
czynnikiem termodynamicznym. Dlatego też celowe jest wykonywanie badań kryzysu wrzenia
adresowanych dla konkretnych instalacji, jaką w przypadku tej pracy jest kanał paliwowy
reaktora MARIA. Dopiero wtedy można bowiem sformułować wnioski skonkretyzowane
wartościami liczbowymi.

5. ANALIZA DOKŁADNOŚCI POMIARÓW

Analiza wyników przeprowadzanych eksperymentów skierowana była na określenie powiązań
między poszczególnymi mierzonymi parametrami i miała cel bardziej jakościowy niż
ilościowy. Szczególnie ważne były dynamiczne własności układów pomiarowych ze względu
na krótki czas przebiegu badanych zjawisk. Pod tym kątem przeprowadzana jest analiza
dokładności pomiarów.

5.1. Pomiary ciśnień

"Opory przepływu" znajdujące się w tytule tej pracy określone są przez różnice ciśnienia na
długości odcinka badawczego. Analiza przebiegów ciśnień jest więc właściwym przedmiotem
niniejszej pracy i określenie występujących przy ich pomiarze niedokładności jest szczególnie
ważne.

Po kalibracji przetwornika ciśnienia, błąd bezwzględny wskazania w używanym zakresie
pomiarowym (tj. pj n = 0,75 - 1,35 MPa) dawał odchylenia od wartości nominalnej około 0,03
MPa (tj. 2,5%). Wyniki skalowania przetwornika tzn. określenie błędu względnego pomiaru
przy podnoszeniu ciśnienia (linia ciągła) i obniżaniu ciśnienia (linia przerywana) pokazuje
rys. 13 .
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Rys. 13. Wyniki skalowania przetwornika ciśnienia
Przetworniki ciśnienia nie były jednak kalibrowane przed każdym doświadczeniem.

Przeprowadzone badania dokładności wskazań po przeprowadzanej serii eksperymentów
(opisane w [4]) pokazały, że niedokładność pomiarów ciśnienia może sięgać 0,14 MPa (tj.
14% wartości nominalnej). Charakterystyka przetwornika nie wykazywała liniowej zależności
ciśnienia od sygnału napięciowego na wyjściu przetwornika.

Pominięcie wielkości błędu pomiaru ciśnień (jp-m i p o u t ) mogło sugerować, przy ujemnej
różnicy ciśnień, odwrócenie kierunku przepływu w odcinku badawczym. W rzeczywistości
różnica ciśnień była zmniejszona, ale dalej dodatnia. Dlatego też wnioski co do odwrócenia
przepływu w eksperymentach wysuwane były bardzo ostrożnie.

Innym zagadnieniem był problem oscylacji wskazań w wyniku drgań własnych miernika
ciśnienia będących odpowiedzią na gwałtowny wzrost ciśnienia w odcinku badawczym. Aby to
sprawdzić, w warunkach zbliżonych do eksperymentalnych, przeprowadzono na instalacji
doświadczenie polegające na szybkim otwarciu zaworu odcinającego znajdującego się na rurce
impulsowej prowadzącej do miernika ciśnienia. Wyniki tego doświadczenia przedstawia rys. 14.
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Rys. 14. Wyniki doświadczalnego wywołania skoku ciśnienia na jednym z torów pomiarowych ciśnienia
(skok ciśnienia 0,5 MPa, warunki: przepływ wody o temperaturze 50°C, doświadczenie z 22.X.98 r.)

Jak widać na rysunku, przy sygnale wymuszającym skok ciśnienia o wartości około 0,5
MPa, nie zarejestrowano oscylacji wskazań. Wnioskiem z tego jest stwierdzenie, że
rejestrowane w eksperymentach oscylacje ciśnienia nie są wynikiem drgań miernika.

5.2. Pomiar natężenia przepływu

Pomiar natężenia przepływu przez odcinek badawczy dokonywany był jedynie na jego wlocie
przy zastosowaniu przepływomierza turbinkowego. Sprawdzenie wskazań przepływomierza w
warunkach nagłej zmiany natężenia przepływu było przedmiotem doświadczenia
przeprowadzonego 22.X.98 r.
Przebieg doświadczenia ilustruje wykres na rys. 15.
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Rys. 15. Doświadczenie obrazujące czas stabilizacji wskazań przepływomierza turbinkowego przy
gwałtownej zmianie natężenia przepływu (warunki: temperatura wody 20°C, doświadczenie z 22.X.98
roku.)

Przy zamkniętym zaworze odcinającym na wlocie do odcinka badawczego objętościowe
natężenie przepływu Q wynosi zero, natomiast ciśnienia na końcach odcinka badawczego p m

i pOU{ odpowiadają ciśnieniu w stabilizatorze. Dla czasu na wykresie t = 1-1,2 s zawór
odcinający zostaje gwałtownie otworzony co pokazuje wzrost ciśnień p m i pou^- . Czas
otwierania zaworu wynosi około 0,2 s (co pokazuje na wykresie czas stabilizacji ciśnienia na
nowym poziomie). Różnica ciśnień na odcinku badawczym osiąga ustaloną wartość również
dla czasu około 0,2 s, znaczy to , że osiąga ustabilizowaną wartość 5,4 m-Vh w czasie około
0,2 s. Jak wynika natomiast z przeprowadzonego pomiaru doświadczalnego natężenie
przepływu wskazywane przez układ pomiarowy przepływomierza turbinkowego, jakby "czas
rozpędzania się turbinki" wynosi 6 sekund. Wynika z tego, że przy szybkozmiennych
przepływach użycie przepływomierza turbinkowego daje błąd pomiaru związany z
"bezwładnością turbinki".

W przeprowadzanych eksperymentach skoki ciśnień trwały ułamki sekundy, sam czas
zjawiska inicjacji kryzysu wrzenia zakończony wyłączeniem grzania odcinka badawczego trwał
około 1,5 s, tak więc wskazania przepływomierza należy traktować jedynie jako wskazanie
istniejącej tendencji zmian natężenia przepływu.

5.3. Pomiary temperatur

Termopary były kalibrowane przed zamontowaniem ich na odcinku badawczym, tym niemniej
różnice wskazań dla blisko siebie umieszczonych termopar dochodziły w czasie pomiarów
eksperymentalnych do 30°C. W trakcie przeprowadzania serii eksperymentów - część z nich
ulegała uszkodzeniu. Uszkodzona termopara dawała nietypowe, skokowe, łatwo
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rozpoznawalne wskazania (patrz: załącznik 2, rys. 31, 33, 34, 35 - wskazanie T n ). Duża ilość
termopar umieszczonych na ściankach dawała jednak możność eliminacji sygnału od
uszkodzonej termopary bez szkody dla informacji o średniej temperaturze ścianek. Błędy
wskazań nie mają jednak tutaj większego znaczenia, gdyż przebiegi temperatur ścianek nie były
analizowane w niniejszej pracy.

Większe znaczenie dla pomiarów miały wskazania dwóch termopar - umieszczonych na
wlocie i wylocie odcinka badawczego. Awaria jednej z nich (jak to miało miejsce 28.IV.99 r.)
uniemożliwiała przeprowadzenie nawet orientacyjnych obliczeń cieplnych.

5.4. Pomiar mocy grzejnej

Ponieważ obliczenia cieplne nie były przedmiotem niniejszej pracy, tak więc niedokładności
pomiaru strumienia cieplnego nie były w specjalny sposób sprawdzane. Moc grzania została
określona jako iloczyn spadku napięcia na rurach grzewczych odcinka badawczego przez
natężenie prądu płynącego z prądnicy. Przed eksperymentami była sprawdzana oporność
wewnętrznej i zewnętrznej rury grzejnej odcinka badawczego. Były one równe w
dostatecznym przybliżeniu. Należy zauważyć, że powierzchnia wymiany ciepła była dla rury
zewnętrznej o 25 % większa od powierzchni rury wewnętrznej (biorąc pod uwagę
powierzchnie chłodzone wodą). Odpowiednio mniejsze były więc strumienie cieplne i różnice
temperatur między wodą chłodzącą, a ściankami.

Podawane na wykresach wartości mocy grzejnej nie uwzględniały strat cieplnych do
otoczenia. Konstrukcja odcinka badawczego podobna do budowy termosu (patrz: rys.6)
powodowała zmniejszenie strat cieplnych do pomijalnego poziomu.

5.5. Ograniczenia konstrukcyjne instalacji doświadczalnej WIW-300

Zadanie badawcze będące przedmiotem niniejszej pracy tj. "badanie oporów przepływu
wrzącej wody w szczelinie pierścieniowej charakterystycznej dla zestawu paliwowego
reaktora MARIA" było ograniczone pierwotnym celem programu badawczego, a co za tym
idzie konstrukcją instalacji badawczej WIW-300 i metodyką pomiarów. Celem pierwotnego
programu badań było bowiem wyznaczenie górnej granicy wartości natężenia strumienia
cieplnego przy której nie pojawiała się jeszcze inicjacja kryzysu wrzenia. Tak więc dla
założonego celu doświadczeń, woda używana jako chłodziwo w reaktorze MARIA, była
najlepszym czynnikiem roboczym. Ograniczało to jednak obserwacje fluktuacji przepływu,
gdyż wysokie temperatury do jakich dochodziły ścianki kanału, powodowały konieczność
wyłączania grzania odcinka badawczego w początkowej fazie zjawiska - tzn. po rozpoczęciu
wzrostu ciśnienia na wlocie do odcinka badawczego.

Kanał paliwowy reaktora MARIA stanowi zespół 6 wspołsrodkowych rur w których woda
płynie szczelinami z dołu do góry lub z góry do dołu. Zamodelowanie przepływu w kanale
tylko 1 wybraną środkową szczeliną eliminowało możliwość rejestracji zjawiska związanego z
bocznikowaniem się szczelin poszczególnych rur. Obserwacja oscylacji typu Ledinegga
związanych z przepływem równoległymi kanałami nie była praktycznie możliwa. Opory
przepływu w przepływie dwufazowym związane są bowiem głównie z formowaniem się
różnych rodzajów mieszaniny woda-para i mają charakter dynamiczny. Występujące zjawiska
falowe i oscylacje ciśnień charakterystyczne są zwłaszcza dla przepływów równoległymi
kanałami. Modelowanie elementu paliwowego odcinkiem badawczym z 1 szczeliną
międzyrurową stanowi najpoważniejsze ograniczenie - wpłynęło bowiem na samą fizykę
zjawiska powstawania oporów przepływu. Pewną możliwością obserwacji efektu przepływu
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kanałami równoległymi było skierowanie części przepływu na bocznik obiegu pompy.
Wykorzystano to w eksperymentach przeprowadzonych 13.VI. 1995 r. Oprzyrządowanie
stanowiska pomiarowego jedynie termoparami, trzema czujnikami ciśnienia i jednym
przepływomierzem stanowiło kolejne ograniczenie. Jak widać aparatura pomiarowa dobrana
została dla identyfikacji rozpoczęcia zjawiska przepalania ścianki. Brak gęstościomierza czy
też choćby przepływomierza na końcu odcinka uniemożliwiał eksperymentalne określenie
stopnia zapełnienia czy też gęstości właściwej mieszaniny woda-para. Nie istniała też
możliwość określenia rozkładu ciśnienia dla przekroju szczeliny. Pomiar ciśnienia odbywał się
tylko w 3 miejscach na ściance (na króćcu wlotowym, króćcu wylotowym i w środku odcinka
badawczego). Opory przepływu mogły być określone jedynie przez różnicę ciśnień mierzoną
między miejscami umieszczenia czujników.

Określało to ograniczenia dla niniejszej pracy.

6. PODSUMOWANIE I OGÓLNE WNIOSKI

Eksperymentalny charakter niniejszej pracy powoduje, że uzyskane wnioski dotyczą fizycznej
istoty badanych zjawisk oraz praktycznych aspektów prowadzenia dalszych badań w reaktorze
jądrowym MARIA. W pracy dokonano interpretacji wyników eksperymentów i identyfikacji
występujących zjawisk. Sformułowano hipotezę określającą przyczynę zmian ciśnienia
stanowiących przedmiot badań, a także określono problemy związane ze stworzeniem modelu
matematycznego opisującego kompleksowo badane zjawiska.

Przeprowadzone eksperymenty udowodniły istnienie ścisłego związku między procesem
tworzenia się struktur dwufazowych w przepływie, a efektami cieplnymi (przepalenie ścianki).
Z przeprowadzonej analizy widać, że przy traktowaniu kryzysu wrzenia jako tematu badań
należy zwrócić uwagę przede wszystkim na zjawiska hydrodynamiczne. Sam mechanizm
tworzenia się struktur dwufazowych w przepływie odpowiada bowiem za efekt końcowy jakim
może być przepalenie ścianek grzejnych.

Eksperymenty udowodniły wagę zjawisk lokalnych w przepływie (zwłaszcza w przepływie
przechłodzonym) na wymianę ciepła między ściankami grzejnymi, a omywającym je płynem.
Tak więc od sposobu tworzenia się pęcherzy parowych, obszarów w jakich łączyć się one
będą w większe struktury, uzależniony będzie lokalny kryzys wrzenia. Traktowanie więc
przekroju strugi w przepływie przechłodzonym jako jednorodnej mieszaniny gubi istotę
fizycznej strony zjawiska - różnorodności parametrów termodynamicznych w różnych
punktach badanej przestrzeni. Może się w niej znajdować zarówno woda przechłodzona, para
nasycona, jak też rozprężająca się para przegrzana.

Analiza wyników eksperymentów wykazała, że przy przejściu z rozwiniętego wrzenia
pęcherzykowego w obszar wrzenia przejściowego następuje gwałtowny wzrost ciśnienia i
zahamowanie przepływu.

Sygnałem inicjującym zjawisko kryzysu wrzenia był raptowny wzrost ciśnienia na wlocie do
odcinka badawczego. Zjawisko to zostało wytłumaczone za pomocą "hipotezy poduszki
parowej" stanowiącej analogię do uderzenia hydraulicznego.

Stwierdzono, że w zależności od temperatury przegrzania ścianek grzejnych przebiegi
zmian ciśnienia prowadzą do dwóch rodzajów kryzysów wrzenia. Przy mniejszym przegrzaniu
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dochodzi do kryzysu wrzenia typu "DNB", przy większym przegrzaniu do kryzysu typu
"dryout". Przebiegi zmian ciśnienia są charakterystyczne dla obu tych efektów.

Dla określonej temperatury przegrzania ścianek charakterystycznej dla obszaru wrzenia
przejściowego może dojść do różnych przemian struktur dwufazowych co objawia się
rożnymi przebiegami zmian ciśnień. Uniemożliwia to utworzenie dla tego obszaru jednolitego
modelu matematycznego zachodzących zjawisk.

7. WNIOSKI Z EKSPERYMENTÓW
WYSNUTE DLA POTRZEB REAKTORA MARIA

Cel pracy został sformułowany jako "badanie oporów przepływu wrzącego chłodziwa w
reaktorze jądrowym MARIA". Badania miały więc również utylitarny charakter i skierowane
były nie tyle w celu odkrycia nowych zjawisk, co służyć miały sformułowaniu wniosków
pomocnych przy opracowywaniu procedur eksploatacyjnych i awaryjnych reaktora jądrowego
MARIA. Miały także wpłynąć na określenie dalszego kierunku prac eksperymentalnych,
których celem jest poznanie warunków cieplno-przepływowych w kanale paliwowym tego
reaktora.

Przeprowadzone eksperymenty udowodniły, że zjawiska hydrodynamiczne objawiające się
wahaniami ciśnień, określonymi jako opory przepływu są odpowiedzialne za inicjację kryzysu
wrzenia. Uwidacznia się to zwłaszcza przy przepływie przechłodzonego chłodziwa przy
temperaturze przegrzania ścianek grzejnych o 100-150°C. W tym zakresie temperatur
przegrzania ścianek, dochodziło do lokalnego kryzysu wrzenia (DNB) w odcinku badawczym.

Porównanie wyników obliczeń kryzysu wrzenia przy zastosowaniu korelacji Mołdysza,
Griffela [25] czy też prostego wzoru lensa i Lottesa [11] z wynikami eksperymentów
pokazuje, że wartość krytycznego natężenia strumienia cieplnego uzyskanego z
eksperymentów jest dwukrotnie niższa niż obliczona. Wskazuje to na potrzebę weryfikacji
stosowanych korelacji.

Eksperymenty wykazały, że inicjacja kryzysu wrzenia rozpoczyna się od raptownego
wzrostu ciśnienia na wlocie. Wskazuje to na niebezpieczeństwo efektów związanych z
oscylacjami ciśnienia w jądrowych kanałach paliwowych. Tak więc wszelkie zjawiska związane
z wahaniami ciśnienia niosą za sobą potencjalne niebezpieczeństwo zaistnienia kryzysu
wrzenia. Wskazuje to jednocześnie na wagę monitorowania ciśnienia chłodziwa w kanałach
paliwowych z doprowadzeniem sygnału do układu zabezpieczeń. Eksperymenty
(przeprowadzone 28.IV. 1999 r.) wykazały bowiem niedostateczność sygnału wzrostu
temperatury ścianek grzejnych jako sygnału awaryjnego. Wskazane, zwłaszcza są dalsze
badania przechłodzonego przepływu przy przegrzaniu ścianek charakterystycznym dla obszaru
przejściowego.

Eksperymenty pokazały, że czas dojścia do parametrów kryzysu wrzenia (zwłaszcza
lokalnego kryzysu wrzenia, typu DNB) jest krótki (rzędu 4 s) co wskazuje na niemożność
prowadzenia badań doświadczalnych nad wrzeniem w jądrowym kanale badawczym.
Dodatkowym powodem jest to, że odcinek badawczy użyty w doświadczeniach był bardzo
uproszczonym modelem kanału paliwowego.

Ponieważ kanał paliwowy reaktora stanowią pierścieniowe szczeliny (patrz rys.2 i 3) to w
programie dalszych prac eksperymentalnych wskazane byłoby uwzględnić badania z kanałami
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równoległymi przy jednoczesnej wizualizacji przepływu. Co prawda przeprowadzono
eksperymenty z bocznikowaniem odcinka badawczego (seria doświadczeń z 13vi) ujawniły
niebezpieczeństwo przepływu chłodziwa kanałami równoległymi (dochodziło wręcz do
wyzerowania przepływu w odcinku badawczym). Tym niemniej dalszy kierunek badań
powinien uwzględnić prace z modelem jądrowego kanału paliwowego, grzanego elektrycznie,
by sprecyzować niebezpieczeństwo zjawisk hydrodynamicznych związanych ze zmianą
kierunku przepływu chłodziwa w szczelinach kanału (z kierunku z góry na dół na kierunek z
dołu do góry) i z przepływami równoległymi. Ujawnienie się efektów zjawiska Ledinegga
(omówionego we wstępie teoretycznym) czy oscylacji ciśnienia innego pochodzenia nie można
bowiem wykluczyć. Eksperymenty z wizualizacją przepływu uwiarygodniłyby natomiast
przypuszczenia, wysnute z przebiegu zmian ciśnień, dotyczące rodzaju struktury mieszaniny
parowo-wodnej.
Tak więc badania eksperymentalne nad wrzeniem wody chłodzącej w kanale paliwowym
reaktora MARIA powinny być nadal kontynuowane.
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ZAŁĄCZNIK 1
Dane do obliczeń - dane geometryczne odcinka badawczego:

odległość między króćcami
długość stalowej części grzejnnej
średnica rury zewnętrznej - zewnętrzna
średnica rury zewnętrznej - wewnętrzna
średnica rury wewnętrznej - zewnętrzna
średnica rury wewnętrznej - wewnętrzna
grubość rury zewnętrznej
grubość rury wewnętrznej
szerokość szczeliny pomiędzy rurami grzejnymi
pole powierzchni grzejnej od strony rury zewnętrznej
pole powierzchni grzejnej od strony rury wewnętrznej
pole powierzchni grzejnej rur grzejnych
pole przekroju szczeliny między rurami grzejnymi
objętość wody w szczelinie stalowej części grzejnej
pole przekroju rury zewnętrznej
pole przekroju rury wewnętrznej
pole przekroju rury zewnętrznej i wewnętrznej
objętość grzejna rury zewnętrznej
objętość grzejna rury wewnętrznej
objętość grzejna rury zewnętrznej i wewnętrznej
średnica hydrauliczna szczeliny między rurami grzejnymi

I m
0,6 m
0,03 m
0,025 m
0,02 m
0,015 m
0,0025 m
0,0025 m
0,0025 m
0,047123 m 2

0,0377 m 2

0,084823 m 2

0,0001767 m 2

0,000106 m 3

0,0002159 m 2

0,0001375 m 2

0,0003553 m 2

0,00012954 m 3

0,0000825 m 3

0,00021204 m 3

0,005 m
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ZAŁĄCZNEK 2 Zmiany parametrów mierzone w eksperymentach
Wykaz eksperymentów z podziałem na grupy

Nr Oznaczenie eksperymentu Nr grupy
Rysunku
1 exp7vi6 1
2 exp7vi7 1
3 exp7vi8 1
4 exp7vi9 1
5 exp7vilO 1
6 exp7vill 1
7 exp7vil2 1
8 expl3vi2 1
9 expl3vi3 1
10 expl3vi4 1
11 expl3vi7 1
12 expl3vib 1
13 expl3vid 1
14 exp22vil 1
15 exp22vi3 1
16 exp22vi4 1
17 exp22vi5 1
18 exp22vi8 1

19 expl3vi6 2
20 expl3vi8 2
21 expl3vic 2
22 exp22vid 2

23 exp22vi6 3
24 exp22vi7 3
25 exp22vi9 3
26 exp22via 3
27 exp22vib 3
28 exp22vic 3
29 exp22vig 3
30 exp22vih 3
31 exp22vii 3
32 exp22vik 3
33 exp22vil 3
34 exp22vim 3
35 exp22vin 3
36 exp22vip 3
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ZAŁĄCZNIK 3 : Wykresy zmian różnicy ciśnień na odcinku badawczym

Wykaz eksperymentów z podziałem na grupy
Nr Oznaczenie eksperymentu Nr grupy
Rysunku
1 exp7vi6 1
2 exp7vi7 1
3 exp7vi8 1
4 exp7vi9 1
5 exp7vilO 1
6 exp7vil2 1
7 expl3vi2 1
8 expl3vi3 1
9 expl3vi4 1
10 expl3vi7 1
11 expl3vib 1
12 expl3vid 1
13 exp22vi3 1
14 exp22vi4 1
15 exp22vi8 1

16 expl3vi6 2
17 expl3vi8 2
18 expl3vic 2
19 exp22vid 2

20 exp22vi7 3
21 exp22vi9 3
22 exp22via 3
23 exp22vib 3
24 exp22vic 3
25 exp22vig 3
26 exp22vih 3
27 exp22vik 3
28 exp22vil 3
29 exp22vim 3
30 exp22vin 3
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