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Povzetek
Poznavanje fizikalnih mehanizmov mešanja nehomogene atmosfere je z vidika jedrske
varnosti pomembno zaradi varstva pred težkimi nesrečami. Med težko nesrečo lahko
pride do taljenja reaktorske sredice in posledične tvorbe vodika, le-ta pa se potem
neenakomerno razporedi po zadrževalnem hramu. Na območjih višjih koncentracij se
nato lahko pojavi nevarnost vžiga in eksplozije. Med različnimi načini preprečevanja
vžiga vodika je tudi mešanje atmosfere.
Glavni del magistrskega dela predstavlja modeliranje poskusa mešanja atmosfere
LOWMS, izvedenega v eksperimentalni napravi MISTRA (CEA, Francija). Najprej
je podrobneje predstavljen problem vodika v zadrževalnem hramu, čemur sledi opis
eksperimenta in naprave. Nadalje so predstavljene osnovne enačbe dinamike tekočin
in modeliranja turbulentnega toka. V osrednjem delu magistrske naloge so predstavljeni razvoj modela eksperimenta za odprtokodni program za računsko dinamiko
tekočin OpenFOAM, rezultati same simulacije in njihova primerjava z eksperimentalnimi podatki. Prikazane so tudi analize masne in energijske bilance ter vpliva
numerične mreže na rezultate, ki so bile opravljene za potrditev numerične točnosti.

Ključne besede: vodik, zadrževalni hram, mešanje atmosfere, simulacija, turbulentni tok, OpenFOAM, MISTRA, LOWMS
PACS: 47.10.A-, 47.10.ad, 47.11.Df, 47.27.E-, 47.27.wg, 47.27.te

Abstract
Understanding of the physics of nonhomogeneous atmosphere mixing is important
for nuclear safety. During a severe nuclear accident, partial or full reactor core
meltdown may occur and large amounts of hydrogen can be generated. Due to its
nonhomogeneous distribution, flammability and explosion limits can be exceeded
locally. While there are several methods for reducing the hydrogen risk in such case,
one of them is the mixing of the atmosphere.
The main focus of this master thesis is the simulation of the LOWMS experiment
performed in the MISTRA facility (CEA, France). First, the problem of hydrogen
in containment is highlighted. The basic equations of fluid dynamics are introduced,
followed by the description of turbulent model used. The development of the model
for the open source computational fluid dynamics code OpenFOAM is described
and the simulation results are presented and compared to experimental data. For
the assessment of numerical accuracy, energy and mass balances are checked. Mesh
convergence analysis is also performed.
Keywords: hydrogen, containment, atmosphere mixing, turbulent flow, simulation,
OpenFOAM, MISTRA, LOWMS
PACS: 47.10.A-, 47.10.ad, 47.11.Df, 47.27.E-, 47.27.wg, 47.27.te
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Poglavje 1
Uvod
Med težkimi jedrskimi nesrečami, pri katerih zaradi nezadostnega hlajenja pride
do talitve reaktorske sredice, lahko v reaktorju z različnimi procesi in kemijskimi
reakcijami nastanejo večje količine vodika. Uhajajoč plin se neenakomerno nabira
po različnih delih zadrževalnega hrama, zato lahko koncentracije lokalno presežejo
vnetljivostni in eksplozivni prag. Podobni dogodki so vodili do vžiga vodika v nesreči
elektrarne na otoku Treh milj v ZDA leta 1979 in vodikovih eksplozij v elektrarni
Fukušima - Daiči na Japonskem leta 2011.
Za preprečevanje takšnih posledic nesreč je razumevanje disperzije vodika po zadrževalnem hramu ključnega pomena. Poleg izvedbe nadzorovanih eksperimentov na
realni ali pomanjšani skali, si lahko pri tem pomagamo s teoretičnim modeliranjem.
Eden od možnih pristopov je numerično reševanje sklopljenega sistema enačb za
gibanje tekočine, znano pod imenom Računska dinamika tekočin (angl. Computational Fluid Dynamics - CFD). Ker enačbe za gibanje tekočine praviloma vsebujejo
tudi nekatere konstitutivne relacije z empirično določenimi koeficienti, je potrebno
vsak teoretični model pred uporabo umeriti z eksperimentom izvedenim v podobnem
tokovnem režimu.
V okviru projekta OECD SETH-II, ki je potekal med leti 2007-2010, sta bili za
namen kalibracije računskih modelov uporabljeni napravi MISTRA in PANDA. V
obeh je bil pri poskusih mešanja atmosfere namesto vodika uporabljen helij, ki ima
podobne fizikalne lastnosti kot vodik, vendar hkrati ni reaktiven. Magistrsko delo
se osredotoča na napravo MISTRA in tam izvedeni poskus LOWMS [1]. V napravi
je bila najprej vzpostavljena plast helija v zgornjem delu, nato pa je bilo opazovano,
kako se ta plast razbija pod vplivom vpihovanja pare oz. prisilne konvekcije.
V magistrski nalogi smo se ukvarjali s problemom vodika v zadrževalnem hramu
jedrske elektrarne, tako da smo razvili poenostavljen numerični model eksperimenta
LOWMS za odprtokodni program za računsko dinamiko tekočin OpenFOAM 2.4.0.
Najprej so predstavljeni procesi nastajanja vodika, njegove razporeditve, gorenja in
zmanjševanja tveganja povezanega z njim. Sledi pregled relevantnih eksperimentalnih in teoretičnih raziskav. Nato je podrobneje predstavljena eksperimentalna
naprava MISTRA in obravnavani eksperiment LOWMS, čemur sledi predstavitev
fizikalnega ozadja dinamike tekočin in modeliranja turbulentnih tokov. Osrednji del
magistrskega dela obsega zasnovo fizikalnega in numeričnega modela eksperimenta
ter primerjava rezultatov simulacij z eksperimentalnimi podatki.
1
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V okviru analize je predstavljena tudi variacija količin turbulentnega modela in
raziskan vpliv numerične mreže na rezultate.

2

Poglavje 2
Problem vodika v zadrževalnem
hramu jedrske elektrarne
Glavni namen varstva pred težkimi jedrskimi nesrečami, pri katerih pride do poškodb reaktorske sredice, je preprečevanje izpustov radioaktivnih snovi v okolje [2].
Za ta namen imajo vse današnje jedrske elektrarne zadrževalni hram, ki obdaja
celotni primarni sistem elektrarne in mora biti primerno dimenzioniran, da lahko
prepreči izpuste radioaktivnih snovi tudi med težkimi jedrskimi nesrečami. Enega
od problemov načrtovanja zadrževalnih hramov predstavlja varstvo pred pojavi, povezanimi z nastankom vodika. Vodik, ki lahko med težkimi jedrskimi nesrečami
nastane z različnimi procesi sicer ni strupen, ni koroziven in ni radioaktiven plin, a
je hkrati zelo reaktiven s kisikom. Vžig in eksplozija vodika znotraj hrama običajno
vodita v velike termične in tlačne oz. mehanske obremenitve in zato lahko ogrozita
njegovo tesnost. Ker zadrževalni hram predstavlja zadnjo mejo obrambe okolja pred
radioaktivnimi snovmi, je zagotavljanje njegove integritete ključnega pomena.
Da nevarnosti povezane z vodikom niso zgolj hipotetične narave in je razumevanje
procesov, povezanih z njim, pomembno, se je pokazalo v jedrskih nesrečah na otoku
Treh milj leta 1979 in v Fukušimi leta 2011. V obeh primerih je prišlo do taljenja
reaktorske sredice in nastanka vodika. Na otoku Treh milj je nato prišlo do vžiga
vodika znotraj zadrževalnega hrama, a je bil porast tlaka relativno majhen in ni
ogrozil integritete hrama. Drugače je bilo v Fukušimi, kjer je vsled drugačne zasnove
elektrarne vodik ušel iz zadrževalnega hrama v pomožno zgradbo in tam povzročil
eksplozijo [3].
Kako vodik med jedrskimi nesrečami nastaja, kako reagira in kako lahko nevarnosti
povezane z njim zmanjšamo, je opisano v naslednjih podpoglavjih.

2.1

Nastajanje vodika

Vodik lahko v jedrski elektrarni nastaja z različnimi kemijskimi reakcijami, med
katerimi prevladujejo:
• reakcija med cirkonijem in vodno paro,
• korozija kovinskih spojin iz cinka, aluminija in železa (jekla),
3
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• reakcija med staljeno reaktorsko sredico in betonom.
Nastajanje vodika je možno tudi z drugimi procesi, kot so npr. radioliza vode in
korozija kovinskih delov znotraj ali zunaj reaktorske posode, vendar so ti procesi
v primerjavi z zgoraj naštetimi več redov velikosti počasnejši in zato vsaj v prvih
fazah poteka težke jedrske nesreče zanemarljivi [2].
Zaradi sestave reaktorske sredice, v kateri pomemben delež celotne mase predstavljajo cirkonijeve srajčke gorivnih elementov, predstavlja najpomembnejši vir vodika
med težko nesrečo kemijska reakcija med hladilno vodo in cirkonijem, ki jo opisuje
enačba
Zr + 2H2 O −→ ZrO2 + 2H2 .

(2.1)

Iz enačbe sledi, da s popolno oksidacijo 1 kg cirkonija nastane 0.044 kg vodika [2].
Reakcija je eksotermna z ∆H = −586 kJ/mol [2, 3], zato še dodatno pospešuje taljenje sredice in s tem povečuje količino nastalega vodika. Ker je v tipični reaktorski
sredici tlačnovodnega reaktorja prisotnih več ton cirkonija, lahko s tem procesom
nastane okoli 1000 kg vodika, hitrosti nastajanja pa se gibljejo od 0.1 do 5 kg/s.
V vrelnovodnih reaktorjih, kjer je prisotnega še več cirkonija, lahko nastane tudi
za faktor 2 do 5 krat več vodika [2, 3, 4]. Reakcijske hitrosti so močno odvisne od
temperature in običajno postanejo pomembne pri 800 - 1000 °C [5].
Analize nesreče na otoku Treh milj so pokazale, da je s tem procesom nastalo okoli
860 kg vodika, podobna količina vodika pa naj bi nastala tudi pri nesreči v Fukušimi
[3].
Med tem, ko lahko z oksidacijo ostalih (ne-cirkonijevih) kovinskih spojin v sami
reaktorski posodi nastane okoli 10 - 15% celotne količine vodika [2], predstavljajo
pomemben vir vodika tudi strukture izven reaktorske posode. V kasnejših fazah
nesreče, ko staljena reaktorska sredica pretali dno reaktorske posode, lahko pride
do reakcije z betonom pod njo. Med plinastimi produkti te reakcije so tudi vodna
para H2 O, ogljikov oksid CO in ogljikov dioksid CO2 , iz njih pa pri dovolj visokih
temperaturah (1000 K in več) lahko nato nastaja vodik po ravnovesnem procesu:
H2 O + CO −→ H2 + CO2 .

(2.2)

Poleg samega vodika sta vnetljiva tudi prvotni produkt CO in metan CH4 , ki nastaja iz vodika in vodne pare, a v tej nalogi nista obravnavana. Ker gre v primeru
nastajanja vodika po tem postopku za ravnovesni proces, ki je dolgotrajen in močno
odvisen od temperature, se ga običajno zanemari [2, 3]. Tako najpomembnejši vir
ostaja predvsem reakcija med vodno paro in cirkonijem znotraj same reaktorske
posode.

2.2

Razporeditev vodika po zadrževalnem hramu

Tekom težke jedrske nesreče nastaja pri taljenju reaktorske sredice poleg vodika tudi
mešanica različnih plinov, ki se nato z različnimi fizikalnimi mehanizmi razporeja po
celotnem zadrževalnem hramu. Tako nastalo atmosfero sestavljajo predvsem zrak,
4
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ki je bil že prej prisoten, vodna para iz različnih delov primarnega kroga ter novo
nastali vodik. Zaradi majhne gostote in visoke difuzivnosti se vodik običajno loči od
mešanice ostalih plinov in se akumulira v zgornjih predelih hrama. Taka nehomogena porazdelitev in lokalno povečane koncentracije lahko predstavljajo nevarnost
gorenja in eksplozije. Večina jedrskih elektrarn je sicer projektiranih tako, da so koncentracije vodika pod pragom vnetljivosti in eksplozivnosti, če je vodik homogeno
razporejen po celotnem prostoru hrama [3], a omenjena nehomogena porazdelitev
to nevarnost povečuje. Kje v hramu se bo vodik nabral v povečanih koncentracijah
in v kakšnem razmerju bo zmešan z ostalimi plini je zelo odvisno od poteka nesreče
in geometrije hrama [2].
Na porazdelitev vodika po zadrževalnem hramu vplivajo naslednji fizikalni procesi:
• gibanje atmosfere kot posledica različnih vzrokov,
• difuzija posameznih komponent atmosfere,
• prenos toplote med različnimi strukturami (cevi, stene, kovinske strukture),
• snovni tok ob kondenzaciji vodne pare.
Gibanje plina med nesrečo poganjajo tako vztrajnostne kot vzgonske sile. Vztrajnostne sile prevladujejo v prvi fazi izlivne nesreče, pri kateri vodna para v curku
brizga iz razpoke katerega od visokotlačnih sistemov. Izhajajoča para z visoko kinetično energijo prenaša gibalno količino tudi na okoliško atmosfero in s tem spodbuja
mešanje okoliške zmesi plinov.
Vzgonske sile prevladujejo pri naravni konvekciji, do katere pride zaradi lokalnih
razlik v gostoti plinske mešanice. Deli tekočine z manjšo gostoto se pomikajo navzgor
medtem ko deli z večjo gostoto tonejo proti dnu. Razlike v gostoti so lahko posledica
raztezanja in krčenja plinov pri različnih temperaturah ali lokalno različne sestave
mešanice. Segrevanje in ohlajanje atmosfere ob stiku s kovinskimi strukturami v
zadrževalnem hramu povzroči vzgonske sile zaradi razlike v temperaturah, medtem
ko so te pri vodiku prisotne tudi brez drugih vplivov že zaradi njegove majhne
gostote [3].
Kondenzacija pare ob stenah in drugih kovinskih strukturah, ali pa tudi znotraj
same plinske mešanice, povzroča snovni tok bodisi zaradi vzgonskih sil bodisi zaradi
difuzijskih efektov. Vzgonske efekte povzročijo spremembe v gostoti plinske mešanice, ki se pri kondenzaciji pare poveča in preostali plin se začne spuščati. Hkrati
pride zaradi gradienta koncentracije pare do molekularne difuzije v smeri proti območjem, kjer je kondenzacija prisotna. Gibanje pare inducirano v kateremkoli od
procesov lahko povzroči tudi prerazporejanje vodika.
V zadrževalnem hramu so med nesrečo prisotni vsi opisani fizikalni mehanizmi in
vsi vplivajo na končno porazdelitev vodika. Kateri od mehanizmov prevladuje, je
odvisno od pogojev nesreče, geometrije hrama in faze v kateri je trenutna nesreča.
Napovedovanje porazdelitve vodika zato zahteva bodisi izvedbo eksperimentov bodisi računsko modeliranje.
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2.3

Proces gorenja vodika

Vodik je vnetljiv dvoatomni plin, ki ob eksotermni reakciji s kisikom tvori vodo
2H2 + O2 −→ 2H2 O,

(2.3)

pri reakciji pa se sprosti 120 kJ energije na vsak gram reagiranega vodika [3]. Kljub
temu, da kisik in vodik lahko reagirata med seboj, mora biti za potek reakcije zadoščeno določenim pogojem. Prvi pogoj za gorenje je vir vžiga, s katerim je zagotovljena aktivacijska energija za potek reakcije. Drugi pogoj so primerne koncentracije
vodika in kisika. Brez prisotnosti obeh pogojev bodisi ne pride do gorenja, ali pa
gorenje po določenem času ugasne.
Pri katerih volumskih deležih zraka, vodika in vodne pare lahko pride do stabilnega
gorenja ali eksplozije prikazuje t.i. Shapirov diagram (Slika 2.1). Shapirov diagram
je bil določen empirično in meje med prikazanimi območji ne sledijo direktno iz
osnovnih fizikalnih zakonov, zato je v principu veljaven le za geometrijo in temperaturne pogoje v katerih je bil določen. Kljub tej pomanjkljivosti je široko uporabljan
za napoved nevarnosti vžiga različnih plinskih mešanic.

Slika 2.1: Shapirov diagram za mešanico vodik-zrak-vodna para. Rumeno območje
prikazuje mejo vžiga, oranžno mejo gorenja (deflagracije) in rdeče mejo detonacije.
Povzeto po [6].
Gorenje vodika v plinasti zmesi ločimo na deflagracijo in detonacijo. Pri deflagraciji
se fronta plamena premika predvsem zaradi termične ekspanzije produktov gorenja.
Detonacija je definirana kot goreča fronta, ki se po mešanici premika z nadzvočno
hitrostjo glede na nezgoreli plin. Glavna razlika od deflagracije je ta, da sta v
primeru detonacije udarni val in fronta plamena sklopljena - udarni val stisne plin
pred sabo in sproži nadaljnji vžig. Kadar je govora o eksploziji, je s tem navadno
mišljena hitra deflagracija, pri kateri sicer pride do hipnega močnega povišanja tlaka,
a širjenje udarnega vala ni sklopljeno z nadaljnjim vžigom.
6

2.4. Zmanjševanje tveganja zaradi vodika

2.4

Zmanjševanje tveganja zaradi vodika

Ne glede na varnostne ukrepe, povezane s preprečevanjem jedrskih nesreč in posledičnega nastanka vodika v zadrževalnem hramu, je za zagotavljanje tesnosti hrama
pomembno tudi poznavanje metod za zmanjševanje nevarnosti, v kolikor do gorljivih
in eksplozivnih pogojev vseeno pride. Ker je glavni namen te magistrske naloge modeliranje in simulacija enega od postopkov za zmanjševanje tveganja zaradi vodika,
je tukaj predstavljenih nekaj različnih možnosti.
Vodika ne moremo izpustiti v ozračje, saj je atmosfera znotraj hrama lahko kontaminirana z ostalimi radioaktivnimi snovmi. Kot je bilo razloženo v prejšnjem poglavju,
prisotnost vodika v zadrževalnem hramu sama po sebi še ne pomeni nevarnosti. Zato
obstajajo v okviru zaprtega zadrževalnega hrama naslednje možnosti:
• dodajanje inertnega plina za zmanjšanje deleža kisika v zmesi,
• mešanje atmosfere, ki vodik razporedi po večjem območju,
• odstranitev vodika s kontroliranim vžigom ali rekombinacijo s kisikom.
Vsaka od navedenih možnosti ima svoje prednosti in slabosti. Katera je v danih
okoliščinah najboljša, je izven okvira te magistrske naloge.
Dodajanje inertnega plina
V nekaterih manjših zadrževalnih hramih je možna popolna zamenjava kisika z inertnim plinom (npr. CO2 ali dušik N2 ), s čimer je zagotovljena varnost ne glede na
koncentracije vodika v atmosferi [7]. V tlačnovodnih elektrarnah, kjer so hrami
preveliki za popolno zamenjavo, se nevarnost vžiga ali eksplozije ob nesreči lahko
zmanjša z vpihovanjem inertnega plina. Da je atmosfera inertna mora znašati volumski delež CO2 vsaj 60%, vodne pare pa vsaj 75 %. Čeprav vodna para ni povsem
inerten plin, deluje v atmosferi pri zmanjševanju tveganja vžiga ali eksplozije podobno učinkovito kot CO2 [3], kar kaže tudi Shapirov diagram (Slika 2.1).
Mešanje atmosfere
Večina zadrževalnih hramov je zasnovanih tako, da bi bile koncentracije vodika
nenevarne, če bi bil enakomerno razporejen po celotnem prostoru [3]. Prvi korak za
preprečevanje lokalnega nabiranja vodika je primerna zasnova geometrije hrama, pri
kateri je posebej poskrbljeno, da ni ločenih razdelkov oz. ovir, ki bi ovirale mešanje
atmosfere. Mešanje atmosfere je nato lahko zagotovljeno z različnimi pasivnimi ali
aktivnimi mehanizmi.
Pod pasivne mehanizme, ki inducirajo gibanje atmosfere, štejemo vse pojave, ki ne
potrebujejo posredovanja operaterjev ali zunanjega vira energije. Taki mehanizmi
so npr. prisilna konvekcija kot posledica uhajanja pare zaradi zloma cevi primarnega
sistema, naravna konvekcija povzročena z različnimi temperaturnimi gradienti med
posameznimi strukturami v zadrževalnem hramu in vzgonski efekti zaradi toplote iz
avtokatalitskih sežignih peči. Naravna konvekcija, ki jo povzroči vzgonski efekt zaradi manjše gostote vodika, je sicer pasiven mehanizem, a je ne štejemo pod koristne
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pojave, saj prispeva kvečjemu k nabiranju vodika na posameznih območjih. Pod aktivne mehanizme lahko štejemo ventilatorje, ki so sicer namenjeni predvsem hlajenju
zadrževalnega hrama med obratovanjem elektrarne, vendar prav tako pomagajo pri
mešanju atmosfere. Za modeliranje vseh omenjenih mehanizmov naravne in prisilne
konvekcije je možno uporabiti pristop, opisan v nadaljevanju tega magistrskega dela.
Ena od možnosti za lokalno nižanje koncentracij bi lahko bila uporaba prh na vrhu
zadrževalnega hrama, ki sicer spodbudijo mešanje atmosfere, a hkrati tudi znižajo
koncentracijo pare in s tem lahko v neugodnem primeru celo povečajo možnost
eksplozije.
Kontroliran vžig in rekombinacija vodika
Nevarnost vodika v zadrževalnem hramu lahko zmanjšamo tudi s kontroliranim požigom ali odstranitvijo vodika s katero drugo kemijsko reakcijo. Ključno pri tem
postopku je, da je izveden pri nizkih koncentracijah in se pri tem hipno ne sprostijo
prevelike količine energije, ki bi lahko povzročile prekomerne termične ali tlačne
obremenitve zadrževalnega hrama in drugih komponent elektrarne.
Pasivne avtokatalitske sežigne peči (angl. Passive autocatalytic recombiners - PAR)
s pomočjo katalizatorjev omogočajo rekombinacijo vodika in kisika v atmosferi pri
dovolj nizki temperaturi, da se reakcija ne razširi na okolico. Običajno so sestavljene
iz več vzporednih plošč, prevlečenih s tanko plastjo platine ali paladija, zloženih v
ohišje, ki omogoča pretok zraka od spodaj navzgor [3]. Reakcija, ki poteka na
ploščah, je enaka kot gorenje (Enačba 2.3) in je prav tako eksotermna. Sproščena
toplota povzroča segrevanje plošč in s tem inducira naravno konvekcijo, ki zagotovi
nadaljnji pretok skozi peč in spodbuja tudi mešanje atmosfere v okolici. Peči so se
izkazale za pomembno varnostno komponento predvsem v zgodnjih fazah nesreče,
saj začnejo delovati že pri koncentracijah vodika okoli 1 - 2 vol % [3]. Čeprav
imajo avtokatalitske peči številne prednosti, imajo zaradi razmeroma nizkih hitrosti
pretoka omejeno kapaciteto in zato niso najprimernejše za velike izpuste vodika.
Za njihovo optimalno delovanje je treba pri umestitvi v zadrževalni hram poleg
predvidene razporeditve vodika upoštevati tudi njihov vpliv na gibanje atmosfere
[6].
Za namerni vžig vodika so v rabi vžigalne svečke, katalitski vžigalniki in v nekaterih
starejših elektrarnah tudi žarilne nitke dizelskih motorjev. Ker so za vžig vodika v
primerjavi s PAR potrebne razmeroma visoke koncentracije vodika, je ključno, da so
vžigalniki nameščeni na mestih, kjer so pričakovani največji izpusti. Vžigalne svečke
vžgejo vodikovo mešanico s pomočjo visokonapetostnih isker. Katalitski vžigalniki
delujejo podobno kot avtokatalitske peči, le da dovolijo dovolj veliko reakcijsko hitrost, da pride do vžiga celotne okoliške vodikove mešanice. Žarilne nitke vžgejo
mešanico s pomočjo visokih temperatur na površini nitke. [3].
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Eksperimentalne raziskave porazdelitve vodika oz. splošneje raziskave mešanja nehomogene atmosfere so pomembne za boljše razumevanje fizikalnih in kemijskih
pojavov. Pomembne so za razvoj in validacijo teoretičnih modelov, pogosto pa so
tudi sestavni del izdelave analize tveganja pri jedrskih elektrarnah [3].
Glavni problem današnjih eksperimentalnih raziskav predstavlja predvsem njihova
izvedba na pomanjšani skali in posledična ekstrapolacija na realno velikost zadrževalnega hrama. Čeprav je bilo več raziskav izvedenih v razmeroma velikih eksperimentalnih napravah, njihove prostornine še vedno dosegajo le okoli stotino ali
tisočino prostornine pravih hramov. Tako je pri neposredni uporabi eksperimentalnih podatkov potrebna ekstrapolacija, ki sicer lahko pravilno napove nekatere
procese na večji skali, a hkrati v rezultate vnese velike negotovosti [3].
Izvedba eksperimentov z mešanjem nehomogene atmosfere običajno poteka v velikih
zaprtih posodah oz. napravah, kjer je možno nadzorovati in spremljati sestavo ter
gibanje plinske mešanice. Običajno sta pri tem uporabljena zrak in vodna para ter
helij namesto vodika, saj ima podobne fizikalne lastnosti in hkrati ni vnetljiv.
Na začetku so v posodi vzpostavljeni določeni začetni pogoji, ki so lahko bodisi homogeni bodisi nehomogeni, tako v smislu sestave, kot v smislu temperatur in gibanja
mešanice. Glede na namen in vrsto eksperimenta je po vzpostavitvi želenih začetnih pogojev mešanje atmosfere znotraj eksperimentalne posode lahko inducirano na
različne načine. Pogosto je tako mešanje doseženo z vpihom plina (običajno zraka
ali vodne pare) v različnih smereh, na različnih lokacijah in z različnimi hitrostmi.
V drugih eksperimentih, namenjenih validaciji programov v drugačnih tokovnih režimih, je bilo mešanje atmosfere doseženo tudi s segrevanjem posameznih delov
naprave in posledično naravno konvekcijo, uporabo prh in katerih drugih mehanizmov prisilne konvekcije. Tako inducirano mešanje atmosfere je bilo nato spremljano
več ur, pri tem pa so bili merjeni tudi različni parametri kot so tlak, temperature,
sestava atmosfere in njene hitrosti [3].

2.6

Teoretično modeliranje porazdelitve vodika

Poleg eksperimentalnih raziskav lahko za napoved porazdelitev vodika služijo tudi
različni teoretični modeli. Tako kot eksperimentalne raziskave, lahko tudi teoretično
modeliranje privede do boljšega razumevanja osnovnih principov mešanja povezanih
z razporejanjem vodika, hkrati pa omogoča napoved pogojev (časovnega razvoja
koncentracij vodika) med resno jedrsko nesrečo v hramu jedrske elektrarne.
Teoretične raziskave modeliranja razporejanja vodika v zadnjem času temeljijo predvsem na simulaciji eksperimentov izvedenih v različnih eksperimentalnih napravah,
saj podatki iz dejanskih jedrskih nesreč niso dovolj podrobni in natančni. Rezultati
teoretičnih modelov se nato primerjajo z eksperimentalnimi podatki, razlike med
njimi pa služijo tako za odkrivanje napak v modelih, kot tudi za njihovo umeritev,
nadaljnje izboljšave in razvoj.
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Primerno umerjeni in preverjeni teoretični modeli so ključnega pomena za načrtovanje objektov in analizo tveganja v primerih, kadar direktno aplikativni eksperimentalni podatki niso na voljo. Takrat teoretične napovedi predstavljajo edino
informacijo o omenjenih problemih.
Modeli, ki so v uporabi v računalniških programih, lahko dogajanje popišejo na različnih nivojih, na podlagi česar jih delimo v dve večji skupini. Nič razsežni programi,
ki popisujejo atmosfero s pomočjo kontrolnih volumnov, so znani kot t.i. Lumped Parameter programi (LP), programi, ki numerično rešujejo transportne enačbe gibanja
tekočin, pa so znani kot Computational Fluid Dynamics (s kratico CFD) programi.
Ker se v tej magistrski nalogi ukvarjamo le z računsko dinamiko tekočin so tukaj
podrobneje prestavljeni le CFD programi.
V programih za računsko dinamiko tekočin je računska domena razdeljena na več
deset tisoč do več milijonov računskih celic, ki jim skupno pravimo numerična mreža.
Na osnovi te mreže program numerično rešuje osnovne enačbe gibanja tekočin po
posameznih časovnih korakih. Poleg osnovnih enačb so pogosto uporabljeni tudi
različni turbulentni modeli, ki zagotavljajo stabilnost in točnost rešitve tudi pri
redkejših mrežah ter s tem omogočajo hitrejše izračune.
Glavni prednosti CFD programov sta njihova splošna uporabnost v širokem območju
začetnih in robnih pogojev ter možnost simulacije kompleksnih pojavov. V primeru
uporabe dovolj goste numerične mreže, pri kateri je že prišlo do konvergence rešitev,
so dobljeni rezultati v principu neodvisni od oblike mreže in razdelitve prostora.
Slabost CFD programov je predvsem njihov dolg računski čas, ki ga zahtevajo primerno goste numerične mreže velikih računskih domen. Zaradi počasnega računanja
je razvoj modelov za CFD programe dolgotrajen in zahteven proces. Dodatno je potrebno zavedanje, da tudi najbolj podrobne numerične mreže in fizikalni modeli še
vedno do neke mere predstavljajo poenostavitve [3].

2.6.1

Odprtokodni program OpenFOAM

V okviru te magistrske naloge je bil uporabljen odprtokodni program OpenFOAM
(Open source Field Operation And Manipulation) 2.4.0. Program v osnovi omogoča
reševanje splošnega sistema parcialnih diferencialnih enačb, najpogosteje pa se ga
uporablja za računsko dinamiko tekočin. Sestoji iz več različnih podprogramov (t.i.
solverjev) od katerih je vsak namenjen za svoj režim toka in ima svoje specifike, vsem
pa je skupna enaka zgradba numerične mreže in enak sistem nadzora parametrov.
Ker je OpenFOAM odprtokoden, v principu omogoča spreminjanje in razširitve
kode ter s tem tudi prilagajanje lastnim potrebam. V zadnjem času je bil uspešno
uporabljen za simulacijo več eksperimentov mešanja atmosfere, kar je podrobneje
opisano v poglavju 3.
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Poglavje 3
Pregled literature
Pojavi, povezani z razporeditvijo vodika v zadrževalnem hramu jedrske elektrarne,
so zaradi jedrske varnosti široko raziskani. Ker je tema magistrske naloge simulacija točno določenega poskusa LOWMS v eksperimentalni napravi MISTRA, so
v tem poglavju omenjene le raziskave, ki zadevajo fizikalno dogajanje v podobnih
geometrijah oz. podobnih tokovnih režimih.

3.1

Pregled eksperimentalnih raziskav

V okviru projekta OECD SETH-II, ki je potekal med letoma 2007 in 2010, je bilo
v napravah MISTRA in PANDA opravljenih več eksperimentov povezanih s porazdelitvijo vodika oz. njegovega nadomestka helija pod različnimi pogoji. Eksperimentalno napravo MISTRA je postavil Commissariat à l’énergie atomique (CEA) v
Saclayu v Franciji, napravo PANDA pa Paul Scherrer Institut (PSI) v Švici [8]. V
okviru magistrske naloge se omejimo le na poskuse povezane z mešanjem atmosfere,
pod vplivom prisilne konvekcije kot posledice vpihovanja vodne pare ali zraka.
V eksperimentalni napravi MISTRA, podrobneje opisani v poglavju 4, sta bili izvedeni dve seriji poskusov, LOWMA in LOWMS. V obeh primerih je bila na vrhu
naprave najprej vzpostavljena helijeva plast, nato pa se je začelo vpihovanje vodne
pare ali zraka usmerjeno navpično, neposredno proti zgornji plasti. To je povzročilo
mešanje atmosfere in počasno razbitje omenjene plasti [9].
V seriji poskusov LOWMA, pri kateri je bila naravna konvencija povzročena z vpihovanjem zraka, je bilo izvedenih skupno devet poskusov mešanja helijeve plasti z
različnimi pretoki oz. hitrostmi zraka. Injektor za vpih zraka je bil nameščen ekscentrično, približno na polovici višine naprave. Hitrosti v eksperimentih so bile izbrane
tako, da so se eksperimenti med seboj razlikovali po t.i. Froudovem številu. To
število v osnovi predstavlja brezdimenzijsko količino definirano kot razmerje vztrajnostnih in gravitacijskih sil, v okviru izvedenih poskusov pa so ga definirali z enačbo
v0
vztrajnostne sile
=√ ,
(3.1)
gravitacijske sile
gL
kjer je v0 karakteristična hitrost curka plina, g gravitacijski pospešek in L karakteristična dolžina mešanja v plasti mešanja atmosfere. Vrednost Froudovega števila
kvalitativno opisuje vpliv vpihanega curka na stabilno plast plina. Kadar je Froudovo število manjše kot 1 prevladujejo gravitacijske sile, zato bo erozija potekala
Fr =
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počasi in le na spodnji strani plasti, ne da bi curek prodrl v samo plast plina. Pri
vrednostih Fr > 1, kadar prevladujejo vztrajnostne sile curka, lahko pride do prodiranja curka v plinsko plast in s tem hitrejšega mešanja.
Pri poskusih LOWMA so bile dosežene vrednosti Froudovega števila 0,1; 0,31; 1,01
in 3,38; tako da so bili zajeti različni tokovni režimi. Hitrosti mešanja atmosfere in
čas do večinske homogenizacije atmosfere je bil zato zaradi različnih prevladujočih
fizikalnih mehanizmov zelo različen [9].
Podobno kot poskusi LOWMA je bil izveden poskus LOWMS. Namesto zraka je
bila v tem poskusu vpihovanja uporabljena vodna para, zaradi tehničnih omejitev
pa je bil izveden le poskus z eno hitrostjo curka vodne pare in Froudovim številom
približno 2 [1]. Čeprav je zaradi vpiha vodne pare v kasnejših fazah prišlo do kondenzacije, je bilo mešanje atmosfere hitro in večina mešanja se je zgodila še pred
kondenzacijo. Podrobneje je poskus opisan v poglavju 4.3.
Podobni poskusi kot LOWMA in LOWMS v napravi MISTRA so bili izvedeni tudi
poskusi ST1 - ST7 v eksperimentalni napravi PANDA [9]. Naprava PANDA sestoji
iz več med seboj povezanih posod, glavnina poskusov pa se je dogajala v eni sami
posodi, katere dimenzije so podobne dimenzijam naprave MISTRA. Primerjavo dimenzij kaže Slika 3.1.

Slika 3.1: Primerjava naprave MISTRA (levo) in PANDA (desno) v prerezu. Napravi na skici sta v pravilnem razmerju [9].

Poleg eksperimentov mešanja s prisilno konvekcijo je za to magistrsko delo pomemben tudi eksperiment NATHCO, prav tako izveden v napravi MISTRA [8]. Namesto
prisilne konvekcije je bila za mešanje helijeve plasti uporabljena naravna konvekcija
povzročena s segrevanjem zunanjih sten naprave, razen tega pa so bili robni in začetni pogoji eksperimenta zelo podobni poskusom LOWMA in LOWMS [10].
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Kljub velikemu številu izvedenih simulacij na področju mešanja nehomogene atmosfere nismo našli nobenih člankov, ki bi se neposredno nanašali na poskus LOWMS.
Tukaj so zato predstavljene raziskave, ki so povezane z našim delom.
L. Ishay et. al. [11] so se ukvarjali s simulacijo poskusa LOWMA-3 v CFD programu
Fluent in programu lastnega razvoja Trio-U. Pokazali so, da lahko s spremembo
modelskih konstant turbulentnega modela k- od standardnih vrednosti dosežejo
bistveno boljše ujemanje hitrostnega polja in koncentracij helija z eksperimentalnimi
podatki.
R. Krpan [7] se je v magistrskem delu ukvarjal s simulacijo poskusa razbitja helijeve
plasti pod vplivom vpihovanja vodne pare v napravi PANDA s programom OpenFOAM in turbulentnim modelom k- . Robni in začetni pogoji eksperimenta so bili
podobni kot pri eksperimentu LOWMS. Glavne razlike od eksperimenta LOWMS
so večji presek cevi za vpih pare, njena pozicija na osi naprave in odprtost posode
(delovanje pri stalnem tlaku). V simulaciji je bilo ugotovljeno prepočasno mešanje
atmosfere in premajhen prenos toplote na okolico.
M. Debevc [4] se je v magistrskem delu ukvarjal s simulacijo poskusa NATHCO s
programom ANSYS CFX. Preveril je obnašanje dveh turbulentnih modelov (k- in
SST) ter odvisnost rezultatov od poenostavitve geometrije eksperimenta. Ugotovil
je, da se rezultati ob uporabi modela k- bolje ujemajo z eksperimentalnimi podatki
kot tisti ob uporabi SST modela, ter da je model SST bolj občutljiv na spremembe
geometrije.
Tako v delu R. Krpana, kot v delu M. Debevca, je bila zaradi simetrije eksperimentov
uporabljena osno simetrična numerična mreža, kar je omogočilo obravnavo problema
v dveh dimenzijah in s tem zmanjšanje numerične zahtevnosti.
V delu pred magistrsko nalogo smo (B. Zajec, I. Kljenak [10]) s programom OpenFOAM simulirali poskus NATHCO. Ob uporabi poenostavljene geometrije, osno
simetrične mreže in turbulentnega modela k-ω SST (k-ω Shear Stress Transport)
smo dosegli kvalitativno dobro ujemanje koncentracij helija z eksperimentalnimi podatki. Podobno kot v delu R. Krpana in M. Debevca so bile temperature v simulaciji
na večini merilnih mest previsoke. Kljub uporabi modela k-ω SST je bilo ujemanje
koncentracij boljše kot v delu M. Debevca.

13

Poglavje 3. Pregled literature

14

Poglavje 4
Eksperimentalna naprava in
obravnavani eksperiment
Glavni namen eksperimentalnih študij razporeditve vodika po zadrževalnem hramu
v okviru projekta OECD-SETH II je bil zagotoviti dovolj kvalitetne podatke za
validacijo CFD in nič razsežnih LP programov. V napravah MISTRA in PANDA je
bilo izvedenih več eksperimentov povezanih z atmosferskimi pojavi v zadrževalnih
hramih, kot so inducirana naravna konvekcija, prisilna konvekcija, vpliv pasivnih
avtokatalitskih peči ter vpliv prh zadrževalnega hrama na mešanje atmosfere. V
obeh napravah je bil v poskusih iz varnostnih razlogov namesto vodika uporabljen
nevnetljiv helij [8]. Ker se v tej magistrski nalogi osredotočamo na poskus LOWMS,
je tukaj natančneje predstavljena le naprava MISTRA.

4.1

Eksperimentalna naprava MISTRA

Eksperimentalna naprava MISTRA je v osnovi cilindrična posoda iz nerjavečega
jekla s prostim volumnom (brez volumna notranjih struktur) 97,3 m3 . Z notranjim
premerom 4,25 m in višino 7,38 m predstavlja pomanjšan model zunanje lupine
zadrževalnega hrama tipične francoske tlačnovodne elektrarne v razmerju 1 : 10
[12]. V notranjosti cilindrične posode je nameščen cilindrični razdelek, ki je na dnu
zaprt in ima na sredini nameščeno veliko prirobnico (glej Slika 4.1).
Notranja geometrija naprave se, razen razmerja višine in premera, ne ujema z geometrijo realnega zadrževalnega hrama. Eksperimentalni rezultati zato ne morejo
biti direktno uporabljeni v dejanskih jedrskih elektrarnah, lahko pa so uporabljeni
za validacijo programov za računsko dinamiko tekočin.
Celotna eksperimentalna posoda ni neposredno temperaturno regulirana, a je na
zunanji strani izolirana z 20 cm kamene volne in ima tik ob notranjem plašču nameščene tri temperaturno regulirane plošče imenovane kondenzatorji. Vsak kondenzator je sestavljen iz vertikalnih cevi, po katerih se pretaka voda z želeno temperaturo
stene, na zadnji strani (med kondenzatorjem in plaščem naprave) pa je nameščena
dodatna izolacija z 2 cm stiroporja. Kondenzatorji imajo površine med 21 in 26 m2
in zavzemajo skupaj okoli 80% celotne površine plašča naprave (Slika 4.2). Čeprav
so kondenzatorji blizu zunanjega roba naprave, predstavlja reža med kondenzatorji
in zunanjo steno skupno okoli 13% celotnega prostega volumna. Zaradi slabe cirkulacije plinov v tem območju je le-to znano kot mrtvi volumen [12].
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Slika 4.1: Eksperimentalna naprava MISTRA od zunaj in shematično v prerezu [12].
Zaradi velike površine in velikega koeficienta konvektivnega prenosa toplote (h =
8000 W/m2 K) kondenzatorji skupaj z izolacijo zagotavljajo možnost natančne kontrole temperaturnih robnih pogojev po plašču cilindra. Spodnja in zgornja ploskev
valja ter območje plašča izven kondenzatorjev razen izolacije nima nobenih mehanizmov za regulacijo temperature. Pri nekaterih poskusih prihaja na neogrevanih
stenah ter deloma tudi na notranjih strukturah do kondenzacije vodne pare.

Slika 4.2: Razporeditev kondenzatorjev in injektorjev v napravi MISTRA [12].
Za uravnavanje sestave atmosfere znotraj naprave je MISTRA opremljena s šobami
oz. injektorji za vpihovanje plinov. Nahajajo se na različnih mestih in omogočajo
kontroliran vpih vodne pare, helija ali drugih plinov, tako za zagotovitev začetnih
pogojev, kot pri izvedbi eksperimentov, kjer je prisotna prisilna konvekcija. Po16
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imenovani so RADINJ, UPOF in LOWOF. Za to magistrsko delo je najpomembnejši
injektor UPOF, ki se nahaja na prirobnici notranjega razdelka in je bil uporabljen
za vpihovanje vodne pare pri obravnavanem eksperimentu LOWMS (poglavje 4.3).
Preostala dva injektorja sta bila uporabljena zgolj za vzpostavitev začetnih pogojev
v atmosferi, ki jih obravnavamo kot osnovo in zato podrobneje ne bosta obravnavana.
Glede na potrebe eksperimenta je naprava lahko neprodušno zaprta, ali odprta proti
zunanji atmosferi.

4.2

Merilna mreža naprave MISTRA

Merilni sistem eksperimentalne naprave MISTRA obsega merilnike tlaka, temperature, sestave atmosfere in pretoka vpihane in kondenzirane vodne pare. Merilni
sistemi za določitev hitrosti plina znotraj naprave so v napravi sicer prisotni, a
zaradi same konfiguracije poskusov izvedenih v okviru projekta SETH-II niso bili
uporabljeni [12].

Slika 4.3: Merilna mreža naprave MISTRA za senzorje temperature in koncentracij
posameznih plinov označena s pikami. Na desni strani prereza so označeni referenčni
nivoji 01 - 17 , na spodnji pa referenčni polmeri A - G [12].
Koncentracije plinov so v napravi merjene s kvadrupolno masno spektrometrijo,
za kar je na različnih mestih po napravi na voljo 72 lokacij za vzorčenje. Zaradi
same narave postopka poteka meritev koncentracij v več fazah. V prvi fazi se iz
30 merilnih mest naenkrat odvzame vzorce in jih shrani v sistemu za shranjevanje.
V drugi fazi gredo posamezni vzorci v začasno shrambo pred spektrometer, kjer se
razpnejo na dovolj nizek tlak za meritev. V tretji fazi je masni spektrometer najprej
očiščen vsebine prejšnjih vzorcev, nato pa je izvedena meritev. Sam postopek od
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zajema vzorca do njegove analize traja 45 do 60 sekund, a ker so vzorci v posamezni
fazi zajeti hkrati, lahko meritve obravnavamo kot sočasne. Med eksperimenti, kjer
se razmere hitro spreminjajo, se zaradi razmeroma počasnih meritev namesto vseh
72 merilnih mest ves čas spremlja le 8 merilnih mest, zato so meritve na posamezni
lokaciji na voljo v časovnih intervalih 8 - 10 min. Negotovosti opisanega merilnega
sistema za koncentracije znašajo do 3 % [12].
Za merjenje temperature plinske mešanice so v napravi uporabljeni termočleni tipa
K, pri čemer je deklarirana merilna negotovost ±0.5 ◦ C. Merjenje tlaka v plinski
mešanici je bilo izvedeno z dvema merilnikoma na različnih mestih, znotraj naprave
pa je bilo predpostavljeno homogeno tlačno polje. Deklarirana merilna negotovost
senzorjev tlaka znaša 0.5 % [12].
Za poimenovanje merilnih mest v napravi MISTRA je bila že v prvotnem delu Abda
in Brinsterja [12] izbrana nomenklatura, ki je nadalje uporabljana tudi v tem magistrskem delu. Vsako merilno mesto je poimenovano s šestmestno kodo, ki določa
merjenca (atmosfera, stena, vpihovani plin...), merjeno fizikalno veličino (temperaturo, koncentracijo...) in njegovo lokacijo. Kot primera označitve mest vzemimo
merilno mesto TG17C0 za merjenje temperature in mesto CG16C3 za merjenje koncentracije plinov. Črka T na prvem mestu imena pomeni, da je merjena fizikalna
količina temperatura, C pa molski delež posameznih plinov (helij, vodna para in
zrak). Črka G na drugem mestu pomeni, da so količine merjene v atmosferi oz.
plinu (angl. gas). Tretje in četrto mesto oz. prvi dve števki v imenu od 01 - 17
predstavljata nivo oz. višino od dna naprave, na katerem se merilno mesto nahaja.
Na katerih absolutnih višinah se nahajajo posamezni nivoji je prikazano na Sliki 4.3.
Na petem mestu imena se nahajajo črke A do G (brez šumnikov) in predstavljajo
polmer oddaljenosti od središčne osi naprave [4, 12]. Zadnji dve številski mesti v
imenu predstavljata azimutalni kot oz. na kateri kotni ravnini (Glej Slika 4.4 ) se
merilno mesto nahaja. Številke od 0 do 3 po vrsti predstavljajo kotne ravnine 345 ◦ ,
105 ◦ , 225 ◦ in 165 ◦ [12].
Po taki nomenklaturi so poimenovani vsi merilniki temperature in koncentracij znotraj naprave. Celoten seznam vseh referenčnih nivojev, azimutov in polmerov je
podan v dodatku v Tabeli A.1. Poleg omenjenih senzorjev za parametre atmosfere
je v napravi prisotnih tudi več senzorjev temperature kondenzatorjev, zunanjih sten
in vpihane vodne pare, ki pa ne sledijo omenjeni nomenklaturi in bodo po potrebi
opisani v nadaljevanju.

4.3

Eksperiment LOWMS

Eden izmed eksperimentov izvedenih v napravi MISTRA je eksperiment LOWMS
(angl. LOW Momentum Steam injection). Namen eksperimenta je bilo opazovanje
razbitja helijeve plasti pod vplivom vpiha navpičnega curka vodne pare z nizko
hitrostjo. Eksperiment je potekal v več fazah, ki so predstavljene v nadaljevanju,
njihov časovni potek pa prikazuje Slika 4.5.
18

4.3. Eksperiment LOWMS

Slika 4.4: Kotna razporeditev merilnikov temperature in koncentracij znotraj naprave MISTRA. Povzeto po[12].

Slika 4.5: Časovni potek eksperimenta LOWMS skozi različne faze. Povzeto po [12].

Faza predgretja in homogenizacije
Tekom predgretja je bila v napravo na sredinskem injektorju CENTRINJ vpihana
vodna para, curek pa je bil usmerjen direktno proti jeklenim notranjim strukturam in
proti mrtvemu volumnu za kondenzatorji. Istočasno z vpihom pare so začeli delovati
tudi kondenzatorji, ki so bili nastavljeni na temperaturo 100 °C. Po fazi začetnega
predgretja, ko so notranje strukture dosegle temperature 105 °C, je sledila faza
homogenizacije. Poleg pare je bil tokrat vpihovan tudi vroč zrak, na vrhu naprave
pa je bil odprt ventil, ki je sprožil dekompresijo in s tem postopno izenačevanje
pogojev po celotnem prostoru. Po približno 1 h, ko so bili doseženi začetni pogoji z
molskim deležem okoli 60% vodne pare, je bila faza zaključena.
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Faza INITIALS - Vzpostavitev začetnih pogojev
Fazi homogenizacije je sledila faza monitoringa, med katero je bila posoda spet
neprodušno zaprta, na različnih senzorjih pa je bil spremljan časovni razvoj temperatur in koncentracij vodne pare. Ko je bila zagotovljena stacionarnost, je bil
preko radialnih injektorjev RADINJ na višini 6.56 m vpihan helij, kar predstavlja
fazo INITIALS. Na ta način je bila vzpostavljena stabilna plast s povečanim deležem helija na vrhu posode. Pogoji vzpostavljeni v napravi po koncu faze INITIALS
predstavljajo začetne pogoje za fazo LOWMS.

Faza LOWMS
V zadnji fazi, ki je relevantna za to magistrsko delo in jo zato v nadaljevanju imenujemo kar eksperiment LOWMS, se je dogajalo mešanje nehomogene atmosfere pod
vplivom navpičnega curka vodne pare, kot to prikazuje Slika 4.6.

Slika 4.6: Shematski prikaz faze LOWMS. Povzeto po [12].
Para je pritekala skozi injektor UPOF na robu prirobnice notranjega razdelka (Slika 4.2),
temperatura kondenzatorjev pa je bila ves čas regulirana na 100°C. Tekom eksperimenta (1799 s) je bil ohranjen konstanten tok vodne pare v napravo φm = 18.75 g/s,
med tem ko so se temperature pare gibale med 100 in 140 °C [1], kot to prikazuje
Slika 4.7. Tekom te faze je bil zabeležen tudi časovni razvoj koncentracij helija in
temperatur na posameznih merilnih mestih, kar je prikazano v kasnejših poglavjih.
V eksperimentu je bila ob času t = 1100 s zaznana tudi kondenzacija vodne pare
[1].
Povprečni začetni pogoji na začetku faze LOWMS so bili: temperatura T = 99 °C,
tlak p = 1.16 bar, Froudovo število pa je pri obeh eksperimentih znašalo približno 2
[1]. Podrobneje so začetni pogoji predstavljeni v nadaljevanju pri opisu fizikalnega
modela.
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Eksperiment LOWMS (po vseh fazah) je bil izveden dvakrat, 12. 5. 2009 in 30.
10. 2009. Ker so zanemarljivo odstopanje med obema ponovitvama pokazali že
avtorji eksperimenta (Abdo, Brinster et. al. [1]), predstavlja v tem magistrskem
delu referenco eksperiment opravljen 12. 5. 2009 in se z analizo razlik nismo posebej
ukvarjali.
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Slika 4.7: Časovni potek temperature vpihane pare tekom faze LOWMS.
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Poglavje 5
Fizikalni popis turbulentnega toka
Gibanje tekočine v modelu kontinuuma opisuje sistem transportnih enačb, ki jih
lahko zapišemo v več različnih oblikah. Ker gre v primeru poskusa LOWMS za
obravnavo zaprte posode, pri kateri z vpihovanjem gostota in tlak tekočine s časom naraščata, so tukaj predstavljene enačbe zapisane v obliki za stisljivo tekočino.
Zaradi kompleksnosti celotnega sistema enačb v vseh treh koordinatnih smereh je
le-ta v nadaljevanju zapisan z Einsteinovim sumacijskim dogovorom, ki velja vedno,
kadar sta v posameznem členu enačbe prisotna več kot dva indeksa.
Prva od osnovnih enačb gibanja tekočine, ki mora biti vedno zadoščena, je kontinuitetna enačba, ki popisuje ohranitev mase v vsaki točki sistema:
∂ρ ∂(ρ vi )
+
= 0,
∂t
∂xi

(5.1)

kjer ρ predstavlja gostoto tekočine v določeni točki in v = (vx , vy , vz ) vektor hitrosti
tekočine. Tako zapisana enačba, kjer se gostota ρ nahaja znotraj odvoda, velja tudi
v stisljivi tekočini. Transport gibalne količine opisuje gibalna enačba, znana tudi
pod imenom Navier-Stokesova enačba: [13]
(ν)

∂τ
∂(ρ vi ) ∂ (ρ vi vj )
∂p
+
=−
+ ij + ρgi ,
∂t
∂xj
∂xi
∂xj

(5.2)

(ν)

kjer je p tlak, gi gravitacijski pospešek v smeri i in τij tenzor strižnih napetosti. V
∂p
enačbi člen ∂(ρ∂xvijvj ) predstavlja konvektivni transport gibalne količine in − ∂x
gostoto
i
tlačnih sil.
Z upoštevanjem modela newtonske tekočine, v kateri velja linearna zveza med napetostjo in deformacijo, lahko tenzor viskoznih napetosti določimo preko tenzorja
hitrosti deformacij Sij : [19]
(ν)
τij



= 2µ Sij −

1
S δ
3 kk ij

1
Sij =
2



!

∂vi
∂vj
+
.
∂xj ∂xi

(5.3)

Kadar obravnavamo pline, se gostota in ostale fizikalne lastnosti s temperaturo
močno spreminjajo, zato jih praviloma ne moremo obravnavati kot konstantne.
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Transport energije v tekočini popisuje energijska enačba. V kolikor enačbo zapišemo v obliki za gostoto notranje energije u ima obliko: [14]


∂ 
∂ 
∂qi ∂(p vi ) ∂τij vj
ρ u vj + 12 ρ vi vi vj −
−
+
+ρ gi vi .
ρ u + 21 ρ vi vi = −
∂xj
∂xi
∂xi
∂xj
|∂t
{z
}
1

|

{z
2

}

|{z}
3

| {z }
4

| {z }
5

(5.4)
Posamezni členi v enačbi (5.4) predstavljajo:
1. Hitrost spremembe notranje in kinetične energije po času;
2. Konvektivni transport notranje in kinetične energije;
3. Prevod toplote po Fourierovem zakonu;
4. Delo tlačnih sil;
5. Delo viskoznih sil;
6. Delo gravitacijske sile.
Predstavljene enačbe skupaj z enačbo stanja idealnega plina zadoščajo za popis
gibanja homogene atmosfere.
V primeru eksperimenta LOWMS je znotraj posode prisotnih več plinov (helij, vodna
para in zrak), ki imajo med seboj bistveno različne gostote in termične lastnosti [1],
zato za njihovo modeliranje približek homogene atmosfere ne zadošča. Ker navedeni
plini med seboj ne reagirajo in se njihova masa večinoma ohranja1 , lahko atmosfero
v približku modeliramo kot nehomogeno mešanico.
Celotno tekočino tako obravnavamo kot enofazno in vse predhodno opisane transportne enačbe ostanejo enake, dodatno pa upoštevamo, da so lokalno prisotne različne
koncentracije posameznih plinov in se zato po prostoru spreminjajo fizikalne lastnosti plina. Tako vsakemu od obravnavanih plinov v atmosferi priredimo masni delež
wi , s pomočjo teh vrednosti pa lahko izračunamo gostoto mešanice po enačbi
ρmix =

X

ρi wi ,

(5.5)

i

kjer teče vsota po vseh prisotnih plinih. Podobno kot gostota se prek masnih deležev
računajo tudi ostale fizikalne lastnosti kot sta specifična toplota cv in viskoznost
mešanice µ v vsaki točki prostora:
cv mix =

X

cv i wi ,

(5.6)

µi w i .

(5.7)

i

µmix =

X
i

Zaradi že omenjene nereaktivnosti plinov transport masnega deleža posameznega
plina po prostoru in času popisuje enačba pasivnega skalarja, ki sestoji samo iz
konvekcijskega in difuzijskega člena:
∂wi
+ ∇ · (vwi ) = ν∇2 wi ,
∂t
1

Ohranja se masa vseh plinov, razen vodne pare, v kolikor pride do kondenzacije.
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(5.8)

5.1. Modeliranje turbulence
kjer je ν = µ/ρ kinematična viskoznost tekočine in v vektor hitrosti tekočine.

5.1

Modeliranje turbulence

Tokove v različnih režimih delimo na laminarne in turbulentne. V laminarnih tokovih tekočina teče v vzporednih plasteh, ki se med seboj ne mešajo v prečni smeri in
gibalna količina se med plastmi prenaša le z molekularno difuzijo. V turbulentnem
toku, kjer prevladuje konvektivni prenos gibalne količine, po drugi strani pride do
vrtinčenja in mešanja posameznih plasti. To vodi v nestabilno in kaotično gibanje tekočine. Skozi vrtinčenje se kinetična energija tekočine pretvarja v notranjo,
zato je v turbulentnih tokovih prisotna tudi večja disipacija kinetične energije kot v
laminarnih.
Ali bo tok v določenih razmerah laminaren ali turbulenten določa razmerje viskoznih
in vztrajnostnih sil v tekočini. Kadar vztrajnostne sile močno prevladujejo nad
viskoznimi, pride do nestabilnega vrtinčenja in tok je turbulenten. Kot merilo za
turbulentnost ali laminarnost toka lahko služi t.i. Reynoldsovo število, definirano z
enačbo
Re =

ρvL
vL
vztrajnostne sile
=
=
.
viskozne sile
µ
ν

(5.9)

V enačbi (5.9) ρ predstavlja gostoto tekočine, v velikost vektorja hitrosti in µ = ν/ρ
dinamično viskoznost tekočine. Med tem, ko fundamentalna fizikalna meja med laminarnim in turbulentnim tokom ni eksaktno opredeljena, v splošnem velja, da so
tokovi z višjim Reynoldsovim številom bolj turbulentni (bolj vrtinčni, manj predvidljivi). Glede na robne pogoje se lahko prehod v turbulentni tok zgodi pri vrednostih
v širokem območju 2000 - 40000, a vsaj za višja števila je tok gotovo turbulenten
[15]. Ker se tako gostota, kot tudi hitrost lahko spreminjata po prostoru, je lahko
tok laminaren v enem in turbulenten v drugem območju toka tekočine.
Navier-Stokesova gibalna enačba v osnovi zadošča za popis turbulentnega toka v
tekočini. Žal je zaradi nelinearnosti in splošne kompleksnosti analitično rešljiva le
za nekatere enostavne geometrije in točno določene primere. Zaradi vseh dodatnih
enačb je zlasti v kompleksni geometriji zato potrebno numerično reševanje. V kolikor bi hoteli z direktnim numeričnim reševanjem (angl. Direct numerical simulation
- DNS) zajeti tudi vse turbulentno dogajanje na najmanjših prostorskih skalah, bi
morala biti numerična mreža zelo gosta. Pri diskretizaciji prostora je namreč izgubljeno vse dogajanje na prostorski skali manjši od ene numerične celice. To je zlasti
pomembno pri tokovih z visokim Reynoldsovim številom, kjer so vrtinci v tekočini
zelo majhni in razpršeni, večina disipacije energije pa se dogaja na pod-mrežnih skalah. Ker ima primerno gosta numerična mreža zelo veliko število numeričnih celic
in zahteva tudi krajši časovni korak, je v večini primerov računsko prezahtevna.
Računsko zahtevnost modeliranja turbulentnega toka lahko zmanjšamo bodisi tako,
da na grobi numerični mreži simuliramo le večje vrtince, bodisi da časovno povprečimo Navier-Stokesovo gibalno enačbo. Prvi princip je znan kot LES (Large Eddy
Simulation - simulacija velikih vrtincev), drugi pa kot RANS (angl. Reynolds Averaged Navier-Stokes equation - časovno povprečena Navier-Stokesova enačba). Oba
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pristopa imata določene prednosti in slabosti. RANS s pomočjo povprečenja enačb
omogoča uporabo razmeroma grobe in enostavne numerično mreže, vendar s tem
pridobimo le informacije o časovno povprečenih količinah. LES omogoča spremljanje trenutne slike v toku, vendar je za stabilnost in natančnost metode potrebna
finejša numerična mreža ter njeno zgoščevanje ob stenah. [16, 17].
Enačba za nestacionarni model RANS (znan tudi pod imenom URANS, angl. unsteady RANS ) je izpeljana z Reynoldsovim povprečenjem kontinuitetne in gibalne
enačbe (5.1) in (5.2). Hitrost in tlak lahko razklopimo na povprečeni in spremenljivi
del kot vi = vi + vi0 in p = p0 + p0 , kjer sta Reynoldsovo povprečeni komponenti
definirani s povprečjem preko časovne periode T :
vi (t) =

1
1 Z t+ 2 T
vi (t0 )dt0 .
T t− 12 T

(5.10)

Za razliko od stacionarnih RANS modelov se srednja vrednost vi zato lahko spreminja s časom in tako povprečenje predstavlja filter le za visoke frekvence oscilacij
hitrosti. Dodatno za lažiji zapis enačb definiramo tudi Favrejevo oz. gostotno povprečenje količine, z enačbo: [7]
R

ρ(t)ϕ(t)dt
ρϕ
,
(5.11)
=
ρ
T ρ(t)dt
v kateri predstavlja ρ Reynoldsovo povprečeno gostoto. Z zamenjavo hitrosti in tlaka
v Navier-Stokesovi enačbi s povprečenimi vrednostmi dobimo Favrejevo povprečeno
gibalno enačbo: [18]
ϕe =

T

R

(v)

∂p ∂τij
∂  ]
∂(ρṽi ) ∂ (ρ ṽi v˜j )
+
=− +
−
ρ vi 0 vj 0 + gi ρ,
∂t
∂xj
xi
∂xj
∂xj

(5.12)

v kateri oznake (. . .) pomenijo Reynoldsovo, oznake (.g
. .) pa Favrejevo povprečene
količine. Enačba je podobna Navier-Stokesovi enačbi (5.2), vsebuje pa tudi dodaten
člen z s povprečenimi odmiki okoli stacionarnih vrednosti. Dodatnega člena, ki
0
0
vsebuje v]
i vj in v bistvu predstavlja dodaten tenzor Reynoldsovih napetosti, ne
določa noben osnovni fizikalni princip. Za njegov izračun se zato uporabljajo različne
konstitutivne relacije. Ker predstavlja ta člen tudi bistvo modeliranja turbulence,
ga pogosto krajše imenujemo kar turbulentni model.
Čeprav je danes na voljo veliko različnih turbulentnih modelov, ne obstaja noben
splošni turbulentni model, ki bi zadovoljivo opisal vse različne tokovne režime. Kot
kompromis med računsko natančnostjo in računsko zahtevnostjo se pogosto uporabljajo RANS modeli, ki temeljijo na skalarnih spremenljivkah oz. parametrih. V
principu bi namreč modeliranje zahtevalo modeliranje celotnega tenzorja Reynoldsovih napetosti, a se izkaže, da lahko to zadovoljivo naredimo tudi s skalarnimi
spremenljivkami [13].
Po običajnem pristopu transporta strižnih napetosti turbulenco modeliramo s pomočjo transporta turbulentne oz. vrtinčne viskoznosti, ki je sorazmerna turbulentni
kinetični energiji: [13]
1 0 0
k = v]
i vj .
2
26

(5.13)

5.2. Model strižnih napetosti k-ω SST
Za popis disipacije vrtinčne energije v toploto oz. notranjo energijo tekočine je potrebna dodatna spremenljivka. Običajno sta v rabi dve taki spremenljivki. Ena od
možnosti je hitrost disipacije kinetične energije ε, druga možnost pa je ω, ki predstavlja karakteristično časovno skalo disipacije in je sorazmerna s časovno periodo
povprečenja ∝ 1/T v enačbi (5.10). Glede na izbiro ene od obeh spremenljivk, dobi
ime tudi turbulentni model. Iz uporabe spremenljivke ε sledi model k-ε, ki je zlasti
primeren v režimu prostega toka. Ob uporabi spremenljivke ω sledi model k-ω, ki
se bolje prilega rezultatom zlasti v območju tik ob steni. V obeh primerih so za
poznavanje časovnega razvoja parametrov  in ω potrebne dodatne enačbe [13].

5.2

Model strižnih napetosti k-ω SST

Turbulentni model k-ω SST (Shear Stress Transport) je široko uporabljani hibridni model. Združuje dobre lastnosti modelov k-ω in k-, zato je uporaben tako v
območju prostega toka, kot tik ob steni, prav tako pa je primeren za širok razpon
Reynoldsovih števil [19].
Osnovni model je zasnoval F.R.Menter leta 1994 [20], od takrat pa je bilo razvitih
več variacij. V nadaljevanju je predstavljena različica modela, ki je implementirana v
programu OpenFOAM 2.4.0 in je bila zato tudi dejansko uporabljena pri numeričnih
izračunih v kasnejših poglavjih. Razen mešalnih funkcij je model v osnovi enak
tistemu, predstavljenemu v delu D.C. Wilcox-a [13].
Časovno povprečen tenzor hitrosti deformacij je izražen kot
2
0 0
v]
i vj = 2νt Sij − kδij ,
3

(5.14)

kjer je νt vrtinčna oz. turbulentna viskoznost izražena z enačbo
νt =

a1 k

√ i.
max a1 ω ; b1 F2 S 2

(5.15)

h

V enačbi (5.15) predstavlja S 2 velikost tenzorja deformacij, definirana kot:
1
Sij =
2

2

S = 2Sij Sij ,

!

∂vi
∂vj
+
,
∂xj ∂xi

(5.16)

kjer je F2 mešalna funkcija in sta a1 in b1 konstanti modela. Spremembi turbulentne
kinetične energije k in specifične hitrosti disipacije ω sta izračunani preko sistema
transportnih enačb [19]
"

#

∂k
∂k
∂
∂k
+ uj
=
(ν + αk νt )
+ Pk − β ∗ kω
∂t
∂xj
∂xj
∂xj
"
#
∂ω
∂ω
∂
∂ω
1 ∂k ∂ω
+ uj
=
(ν + αω νt )
− γS 2 − βω 2 + 2(1 − F1 )αω2
.
∂t
∂xj
∂xj
∂xj
ω ∂xj ∂xj
(5.17)
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Kot je razvidno iz enačb, imata obe enačbi v osnovi konvektivno-difuzivno obliko z
različnimi dodatnimi členi. Poleg tega v difuzijskem členu dodatno nastopa turbulentna viskoznost νt . Enačba za k vsebuje tudi člen, ki omejuje produkcijo turbulentne kinetične energije, definiran kot
h

i

Pk = min νt S 2 ; c1 β ∗ kω .

(5.18)

Vse spremenljivke v enačbah (5.17), razen funkcije F1 , so mešalni koeficienti navedeni
v Tabeli 5.2. Določeni so tako, da zagotovijo zvezni prehod med obnašanjem k-ε in
k-ω modela.
αk = F1 (αK1 − αK2 ) + αK2 ,
β = F1 (β1 − β2 ) + β2 ,

αω = F1 (αω1 − αω2 ) + αω2
γ = F1 (γ1 − γ2 ) + γ2 .

(5.19)

Podobno vlogo kot mešalni koeficienti imata tudi mešalni funkciji F1 in F2 , le da sta
odvisni tudi od razdalje y med numerično celico in najbližjo steno. Funkcija F1 ima
vrednost 1 v območju blizu stene in 0 v režimu prostega toka:




F1 = tanh arg41 ,






√

k 500ν
1 ∂k ∂ω
arg1 = min 10 , min max  ∗ , 2 4αω2 2αω2
β ωy y ω
ω ∂xj ∂xj

!−1 

(5.20)

 .

Podobno je zapisana funkcija F2 , ki ima za razliko od F1 vrednost 0 blizu stene in
1 v območju prostega toka




F2 = tanh arg22 ,

√
##
2 k 500ν
.
arg2 = min 100 , max ∗ , 2
β ωy y ω
"

(5.21)

"

Tako določeni funkciji zagotovita, da v prostem toku enačba za ω v sistemu (5.17)
efektivno postane enačba za ε in s tem efektivno preklopita iz obnašanja modela k-ω
v k-ε. Numerični parametri modela uporabljani v vseh enačbah so predstavljeni v
Tabeli 5.2.
αK1

0.85034

αK2

1.0

αω1

0.5

αω2

0.85616

β1

0.075

β2

0.0828

γ1

0.5532

γ2

0.4403

a1

0.31

b1

1.0

c1

10.0

β∗

0.09

Tabela 5.1: Numerični parametri turbulentnega modela k-ω SST uporabljenega v
programu OpenFOAM 2.4.0 [19].
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Poglavje 6
Model poskusa LOWMS
6.1

Fizikalni model

Za fizikalni popis je bilo najprej izvedenih več poenostavitev geometrije. Kondenzatorje smo modelirali kot del zunanje stene, kot to prikazuje Slika 6.1. S tem smo
povsem zanemarili mrtvi volumen med kondenzatorji in steno. Dodatno je bilo ukrivljeno dno naprave modelirano kot ravno. Ker obe poenostavitvi geometrije vodita
v manjšo prostornino, je bil cilinder na dnu podaljšan za 1.18 m, tako da se je ohranil prvotni prosti volumen naprave 97 m3 . Opisana sprememba geometrije je bila
uspešno uporabljena tudi v prejšnjih simulacijah poskusov v napravi MISTRA [4] in
[10]. Vertikalni razmik med kondenzatorji je bil v celoti zanemarjen in ves zunanji
plašč naprave višje od z = 1.245 m je bil modeliran kot kondenzator.

Slika 6.1: Levo: Skica naprave MISTRA prerezane po simetrijski ravnini poskusa
LOWMS [12]. Desno: Poenostavljena geometrija uporabljena pri konstrukciji numerične mreže.
Zaradi geometrije eksperimenta, pri katerem je bilo vpihovanje pare izvedeno ekscentrično skozi injektor UPOF, za razliko od predhodno omenjenih simulacij [4] in [10]
ni bilo mogoče uporabiti osno simetrične mreže. Ker je bilo s tem celoten eksperiment potrebno simulirati v treh dimenzijah, smo za zmanjšanje računske zahtevnosti
predpostavili polovično simetrijo. Upoštevali smo, da se skozi simetrijsko ravnino
nastalo ob prerezu posode MISTRA vzdolž osi cilindra (pri čemer je na polovico
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prerezan tudi injektor pare) vsi merilni podatki zrcalijo in lahko simuliramo le polovico naprave. Taka predpostavka je podprta tudi s prvotnimi meritvami izvedenimi
med eksperimentom (Abdo, Brinster et. al. [1]).
Začetni pogoji znotraj posode so bili izbrani tako, da bi bili čimbolj podobni dejanskim začetnim pogojem na začetku poskusa LOWMS. Upoštevan je bil tlak 1.16 bar
ter homogena temperatura plinske mešanice 100 °C. Meritve temperatur na začetku
poskusa LOWMS so na nekaterih mestih kazale razpršena odstopanja reda ± 2 °C,
vendar se je tekom simulacij izkazalo, da to nima večjega vpliva na rezultate. Zato
v končni različici ta odstopanja niso bila upoštevana. Hitrostno polje je bilo zaradi
mirujoče atmosfere na začetku eksperimenta povsod postavljeno na nič. Začetne
vrednosti polj turbulentnih parametrov k in ω so bile postavljene na k = 3, 75 · 10−4
in ω = 0, 12, kar je bilo povzeto iz prejšnjih simulacij poskusa NATHCO [10]. Tam
je bil velikostni red obeh količin določen s poskušanjem, vrednost 3,75 pa je povzeta
iz osnovnih nastavitev programa OpenFOAM.
Začetne koncentracije plinov sprejeme OpenFOAM v obliki masnih deležev, v eksperimentalnih podatkih pa so bili podani molski deleži. Zato je bilo vse molske
deleže xi treba preračunati v masne deleže wi po enačbi
Mi
,
i xi Mi

w i = xi · P

(6.1)

kjer je s Mi molska masa i-te komponente in teče vsota po vseh plinih v mešanici
(zrak, helij in vodna para). Za izračun posameznega masnega deleža je potrebno
poznati molske deleže vseh plinov ob istem času. Molske mase plinov uporabljene
v izračunu so navedene v Tabeli 6.1. Z določitvijo začetnih masnih deležev plinov
so bili določeni vsi potrebni začetni pogoji simulacije. Za določitev robnih pogojev
smo definirali robne ploskve tekočinske domene, kot je to prikazano na Sliki 6.2.

Slika 6.2: Poimenovanje robnih ploskev tekočinske domene.
Najbolj raznoliko so bili izbrani robni pogoji za temperature. Za kondenzatorje
je bila tako kot v eksperimentu izbrana konstantna temperatura T = 100 °C. Na
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zgornji in spodnji ploskvi posode ter zunanjih stenah (plašč pod kondenzatorji) je
bil predpisan toplotni tok, ki se je v vsakem časovnem koraku simulacije v vsaki
numerični celici izračunal glede na temperaturo atmosfere tik ob steni. Za to je bil
uporabljen Fourierev zakon prevoda toplote
λS (Tnot − Tzun )
,
(6.2)
d
kjer je S površina stene, λ toplotna prevodnost in d debelina stene. Tak model je
že zajet v OpenFOAM modelu externalWallHeatFlux. Fizikalne lastnosti stene,
t.j. prevodnost λ = 0.04 W/mK in debelina d = 20 cm so bile upoštevane enake kot
so navedene v osnovnih podatkih naprave MISTRA [12]. Ker temperatura zunaj
naprave ni bila podana med eksperimentalnimi podatki, smo jo postavili na 20 °C.
Zaradi prevelike kompleksnosti modeliranja sklopitve trdne in tekočinske domene
ter njene že omenjene velike toplotne kapacitete so bile stene notranjega razdelka
modelirane s stalno temperaturo 100 °C. Temperatura vpihane pare na injektorju
se je s časom spreminjala enako, kot je prikazano na Sliki 4.7.
q=

Robni pogoji za hitrosti in masne deleže plinov so na vseh stenah trivialni (gradient
masnega deleža je nič), razen na injektorju pare. Tam je bila hitrost v vsakem
časovnem koraku določena tako, da se je ohranjal konstantni masni pretok pare,
prav tako pa je bil tam masni delež pare postavljen na 1. Na simetrijski ravnini je
bil za vse količine predpisan ničelni gradient.
Poleg robnih in začetnih pogojev je treba v simulaciji definirati tudi fizikalne lastnosti plinov prisotnih v plinski mešanici. Uporabljeni podatki so povzeti po podatkih
NIST [21], ker pa se le-ti s temperaturo spreminjajo, so bili povprečeni po pričakovanem temperaturnem območju t.j. od 100 do 140°C. Podobna poenostavitev je bila
narejena v delu [7]. Uporabljene vrednosti so navedene v Tabeli 6.1. Tekom samega
numeričnega izračuna so lastnosti plinov upoštevane kot konstantne in nespremenljive s temperaturo, medtem ko se lastnosti plinske mešanice računajo v skladu z
njihovimi masni deleži po enačbi (5.6).
Molska masa [g/mol]

cp [J/kgK]

µ [Pa s]

Helij

4.00

5190

2.417 ·10−5

Vodna para

18.02

1890

1.316 ·10−5

Zrak

28.96

1004

1.831 ·10−5

Tabela 6.1: Uporabljene fizikalne lastnosti plinov - molska masa, specifična toplota
cp in dinamična viskoznost µ. Povzeto po podatkih NIST [21]

6.2

Numerični model

Za konstrukcijo numerične mreže tekočinske domene iz tridimenzionalnega modela
geometrije sta bila uporabljena OpenFOAM podprograma blockMesh in snappyHexMesh.
Osnovna ekvidistantna kartezična mreža je bila z adaptivnim algoritmom primerno
zgoščena in oblikovana na robovih geometrijskega modela. Največje celice v tako
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nastali mreži so imele najdaljši rob dolžine ∆x = 8.1 cm, med tem ko so bile tiste
najbolj zgoščene velikosti ∆x = 1.5 cm. Območje okoli injektorja je bilo za bolj
natančno določitev njegovega preseka dodatno zgoščeno s celicami z ∆x = 3 cm.
Končna mreža je bila mreža sestavljena iz 403 900 celic. Za potrditev numerične
konvergence mreže so bili opravljeni tudi izračuni na bolj zgoščenih mrežah (glej
poglavje 7.3).

Slika 6.3: Levo: Numerična mreža na zunanjih stenah in notranjih strukturah.
Desno: Pogled na numerično mrežo iz simetrijske ravnine. Na obeh slikah so vidne
zgostitve mreže ob robu in tik ob injektorju.
S transportnimi enačbami je bila modelirana zgolj tekočinska domena, prenos toplote na okoliške strukture pa je bil modeliran s pomočjo robnih pogojev. S tem
je bil zanemarjen prenos toplote po notranjih strukturah, kar je bilo zaradi velike
toplotne kapacitete jekla in posledičnih majhnih temperaturnih sprememb ocenjeno
kot sprejemljivo.
Za ohranitev numerične stabilnosti je bil uporabljen spremenljiv časovni korak ∆t,
izračunan preko Courantovega števila: [22]
|U |∆t
≤ 1.
(6.3)
∆x
V enačbi ∆x predstavlja najmanjšo dimenzijo numerične celice in |U | velikost vektorja hitrosti v tej celici. Čeprav je v principu za stabilnost eksplicitne metode dovolj
strog pogoj Co < 1 in OpenFOAM uporablja implicitne numerične metode, smo za
gotovo stabilnost uporabili pogoj Co < 0.5. V praksi se je tako časovni korak tekom
simulacije gibal okoli 10−4 s.
Co =

Simuliranih je bilo prvih 1500 sekund eksperimenta, saj je bila po tem obdobju že
vidna večina erozije helijeve plasti. Izračuni na opisani numerični mreži so trajali
okoli 40 ur.
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Rezultati in razprava
Po uspešno izvedenih simulacijah je sledila primerjava z eksperimentalnimi podatki.
Ker je bila v simulaciji modelirana le polovica naprave, merilna mesta pa so razporejena po celotni napravi (na več azimutalnih ravninah), so bili eksperimentalni
podatki izmerjeni na ravninah izven računske domene primerno prezrcaljeni čez simetrijsko ravnino na simulirano polovico.
Rezultate simulacij smo najprej preverili kvalitativno, tako da smo si ogledali časovni
razvoj koncentracij helija in vodne pare na simetrijski ravnini poskusa. Časovni
razvoj koncentracij vodne pare tekom prvih 1000 sekund simulacije je prikazan na
Sliki 7.1, razvoj koncentracij helija pa prikazuje Slika 7.2.
Opazimo lahko, da pride do razmeroma hitrega mešanja atmosfere in hitrega razbitja
helijeve plasti na vrhu naprave. Na Sliki 7.1 je vidno, kako se curek vodne pare pri
t = 100 s sprva delno odbije od helijeve plasti, pri t = 500 s pa jo že popolnoma
predre. Obratno dogajanje je vidno na Sliki 7.2, kjer je razvidno tudi, da se mešanje
in erozija helijeve plasti dogajata že ob času t = 100 s. Hitro mešanje helijeve plasti,
do katerega pride zaradi prodora curka v samo plast, se sklada z eksperimentalno
vrednostjo Froudovega števila Fr ≈ 2.

Slika 7.1: Časovni razvoj koncentracij vodne pare na simetrijski ravnini. Injektor
vodne pare se nahaja na desni strani prirobnice.
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Slika 7.2: Časovni razvoj koncentracij helija na simetrijski ravnini.
Slika 7.3 prikazuje hitrostno polje v zgornji polovici naprave ob časih t = 300 s in
t = 500 s. Največje hitrosti (do 6 m/s) so prisotne tik nad injektorjem, v okolici pa
hitrosti hitro padejo za velikostni red. Puščice na slikah zato kažejo le smer hitrosti,
ne pa tudi njene velikosti. Hitrostno polje ob kasnejših časih je podobno kot ob času
t = 500 s, z vrtincem na zgornji strani naprave nasprotni strani injektorja.
Primerjavo med eksperimentalno izmerjenimi koncentracijami in podatki iz simulacij
na posameznih lokacijah kažeta Sliki 7.5 in 7.4. Prikazani so podatki vseh merilnih
lokacij, ki se nahajajo v mejni plasti atmosfere, tik pod in tik nad robom helijeve
pasti. Poudarimo, da so bili eksperimentalni podatki izmerjeni le na označenih
točkah, med tem ko so s črtkanimi črtami na grafu za lažjo berljivost prikazane
tudi linearne interpolacije med njimi. Črte tako ne predstavljajo nujno dejanskega
časovnega razvoja, kar se zdi opazno zlasti na primeru lokacije CG15C0. Zanesljivo
lahko zato rezultate primerjamo le v izmerjenih točkah.
Kot je bilo razvidno že na Sliki 7.2, se koncentracije helija v zgornjih delih naprave
(nad prvotno plastjo helija) zmanjšujejo (Slika 7.4), v spodnjih (pod prvotno plastjo)
pa povečujejo (Slika 7.5). Najboljše ujemanje je opazno na senzorjih na nivoju 13 in
14 (Slika 7.5), ki se nahajata tik pod prvotno mejno plastjo. Na višjih nivojih (16 in
17) pride do prehitrega padanja koncentracij helija, kar kaže na prehitro prodiranje
curka vodne pare v helijevo plast.
Na splošno je kvalitativno ujemanje rezultatov z eksperimentalnimi podatki dobro
in odstopanje znaša na večini merilnih točk reda 5 - 15%. Tako odstopanje je sicer
nekajkrat večje od negotovosti eksperimentalnih podatkov, vendar je zaradi opisanih poenostavitev geometrije in razmeroma grobe numerične mreže sprejemljivo in
pričakovano. Podobno dobro ujemanje koncentracij je bilo doseženo pri simulacijah
poskusa NATHCO [10], ki je sicer potekal v drugačnem tokovnem režimu, vendar
v isti eksperimentalni napravi in je bil simuliran z enakim numeričnim solverjem, z
istim turbulentnim modelom.
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Slika 7.3: Hitrostno polje v zgornjem delu naprave ob dveh različnih časih. Z
barvami so prikazane koncentracije vodne pare, s puščicami pa smer toka tekočine.
Dolžine puščic niso sorazmerne velikosti vektorja hitrosti.
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Časovni razvoj koncentracij v simulaciji se kvalitativno dobro ujema z eksperimentalnimi podatki, vendar koncentracije na večini merilnih mest preveč padejo in zato
z varnostnega stališča ne predstavljajo konzervativne ocene. Zato bi bili rezultati
simulacij lahko uporabljeni za varnostne analize ob upoštevanju primernih varnostih
faktorjev.
Potek temperatur na nekaj senzorjih znotraj naprave MISTRA prikazujeta sliki
7.6 in 7.7. Na vseh grafih sta prikazana po dva senzorja, ki se nahajata na isti
višini, vendar na različni oddaljenosti od osi naprave. Tako se eden od senzorjev
na nižjih nivojih nahaja tik ob steni znotraj cilindričnega razdelka, drugi od niju pa
tik ob steni zunaj njega. Razlika med obema krivuljama na Sliki 7.6 in podobnost
krivulj na Sliki 7.7 kaže, da se mešanje in prenos toplote dogajata povsem drugače
znotraj in zunaj cilindričnega razdelka. Medtem, ko je na skoraj vseh mestih (tako
na notranji kot zunanji strani razdelka) vidno prehitro naraščanje temperatur, je
naraščanje temperature znotraj razdelka v simulaciji bolj izrazito kot izven njega
ter bolj odstopa od eksperimentalnih podatkov.
To bi lahko bila posledica prevelike počasne disipacije turbulentne kinetične energije
v tem razdelku, saj se del vpihane pare ob zgodnejših časih (do t = 200 s) odbije
od helijeve plasti in konča v cilindričnem razdelku, kot je vidno tudi na Sliki 7.1.
Drugih virov segrevanja v notranjem razdelku ni, stene pa pri stalni temperaturi
glede na temperature atmosfere predstavljajo kvečjemu ponor toplote.
Čeprav temperature na vseh merilnih mestih preveč naraščajo, so na nivojih 14, 16
in 17 na vseh krivuljah vidni podobni trendi, ko temperatura najprej naraste in nato
spet pade. To je sprva posledica direktnega prodiranja curka vroče vodne pare do
temperaturnih senzorjev, nato pa pride do mešanja z okoliškim plinom in zato kljub
naraščanju temperature pare (Slika 4.7) izmerjene temperature atmosfere s časom
padajo. Čeprav simulacija pravilno napove ta pojav, je na vseh merilnih mestih
viden prezgodnji porast temperatur, ki se zgodi približno 200 sekund prej kot v
eksperimentu. Dodatno je ta vrh viden tudi na merilnem mestu ob steni na nivoju
10 (TG10F0), kar nakazuje da pride območju tik ob injektorju sprva do premajhnega
mešanja curka z okolico. Žal ob tem času meritve koncentracij na tem nivoju (10)
zaradi slabe časovne ločljivosti sistema za zajem koncentracij plinov niso na voljo,
zato tega s pomočjo spremljanja koncentracij helija ne moremo dodatno potrditi.
Končne temperature v simulaciji od dejanskih odstopajo za približno 10 °C. Podobne
previsoke temperature so bile ne glede na eksperimentalno napravo (MISTRA ali
PANDA), uporabljene programe (ANSYS CFX, OpenFOAM) turbulentne modele
(k-ε, k-ω SST) in režim toka (prisilna ali naravna konvekcija) ugotovljene tudi v
drugih simulacijah [10], [7] in [4].
Zdi se, da previsoke temperature ne morejo biti posledica poenostavljenih robnih
pogojev, saj bi morali vsi pogoji predpisani v simulaciji povzročiti kvečjemu prenizke temperature. Stene notranjega cilindričnega razdelka v praksi nimajo stalne
temperature 100 °C, temveč se s časom segrevajo. Toplotni tok v stene kot posledica
konvektivnega gibanja atmosfere v okolici je zato v simulaciji kvečjemu precenjen.
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Z vidika jedrske varnosti zadrževalnega hrama je natančno poznavanje temperaturnega polja manj pomembno kot poznavanje koncentracij posameznih plinov, saj bi
največje obremenitve hrama nastopile predvsem med gorenjem ali vžigom vodika.
Tudi v kolikor bi lahko bilo temperaturno polje med izlivno nesrečo pomembno za
vprašanje integritete zadrževalnega hrama, predstavljajo izračunane vrednosti konzervativno oceno in bi zato lahko bile uporabljene za napoved stanja med nesrečo.
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Slika 7.4: Časovni razvoj koncentracij helija na posameznih merilnih mestih, ki se
nahajajo v prvotni plasti helija.
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Slika 7.5: Časovni razvoj koncentracij helija na posameznih merilnih mestih, ki se
nahajajo pod prvotno helijevo plastjo.
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Slika 7.6: Časovni razvoj temperatur na posameznih merilnih mestih, ki se nahajajo
pod prvotno helijevo plastjo.
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Slika 7.7: Časovni razvoj temperatur na posameznih merilnih mestih, ki se nahajajo
v prvotni plasti helija.
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Primerjavo eksperimentalno izmerjenega tlaka s tlakom v simulaciji kaže Slika 7.8.
Do časa t = 600 s lahko opazimo dobro ujemanje, nato pa tlak v simulaciji še
naprej enakomerno narašča, medtem ko se v eksperimentu naraščanje tlaka takrat
upočasni. Zakaj ob tem času pride do hipnega preloma krivulje tlaka ni jasno, saj
v temperaturi vpihane vodne pare ni skokovitih sprememb (Slika 4.7), masni tok
vodne pare in temperature kondenzatorjev pa imajo ves čas konstantne vrednosti.
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Slika 7.8: Primerjava tlakov v eksperimentu in simulaciji.
Previsoke temperature in previsok tlak v simulaciji ob kasnejših časih so najverjetneje posledica kondenzacije vodne pare, ki je bila zaznana v eksperimentu. Čeprav
je bil v simulaciji ta pojav zanemarjen, lahko kondenzacijo prikažemo z analizo parcialnih tlakov vodne pare v posameznih numeričnih celicah. Predpostavili smo, da
bi do kondenzacije lahko prišlo povsod, kjer je parcialni tlak vodne pare višji od
nasičenega parnega tlaka pri danih pogojih. Parcialni tlak vodne pare lahko, ob
predpostavki, da se obnaša kot idealni plin, določimo preko ostalih količin numeričnih celic:
RT
,
(7.1)
M
kjer je wH2 O masni delež vodne pare, ρ gostota mešanice in T temperatura v celici.
Konstanti R in M predstavljata splošno plinsko konstanto in molsko maso vodne
pare.
pH2 O = ρ wH2 O

Temperatura se v celotni tekočinski domeni spreminja za več 10 °C (zlasti zaradi
visoke temperature vpihane pare), nasičeni parni tlak vode pa je od nje močno
odvisen. Zato je bila za izračun nasičenega parnega tlaka vodne pare uporabljena
Antoinejeva empirična enačba [23]
log10 (psat ) = a −
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b
,
c+T

(7.2)
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kjer je psat podan v mmHg in temperatura T v stopinjah Celzija. Uporabljeni
so bili parametri a = 8.1402, b = 1810.94 in c = 244.485, ki so veljavni za območje med 100 in 374 °C [23]. Dodatno je bil uporabljen koeficient pretvorbe
760 mmHg = 101.3 kPa.
Na Sliki 7.9 je prikazano razmerje dejanskega parcialnega tlaka vodne pare in nasičene vrednosti pH2 O /psat . Kjerkoli je to razmerje 1 ali več bi se ob stenah ali v prosti
atmosferi ob prisotnosti kondenzacijskih jeder lahko pojavila kondenzacija.
Iz razmerja tlakov v neposredni bližini injektorja lahko opazimo, da ima vpihana
para dovolj visoko temperaturo, da do kondenzacije v njej ne prihaja. Kondenzacija
se lahko zgodi šele po tem, ko se para zmeša s hladnejšo okoliško atmosfero. Opazimo lahko tudi, da se kondenzacija zlasti v plasteh na dnu posode začne pojavljati
že pred t = 1100 s, ko je bil v eksperimentu prvič zaznan tok kondenzata po zunanjih stenah. Kondenzacija na drugih delih eksperimentalne naprave bi se, glede na
razmerje tlakov vodne pare, lahko začela že ob t = 600 s, kar je tudi čas ko začne
izračunani tlak odstopati od eksperimentalnih vrednosti. Prvotno poročilo o eksperimentu LOWMS [1] žal navaja le meritve pretoka kondenzata po plašču naprave,
ne pa tudi po ostalih ploskvah, zato neposredno z eksperimentalnimi podatki tega
ponovno ne moremo potrditi.

Slika 7.9: Časovni razvoj razmerja delnega tlaka vodne pare napram nasičenemu
parnemu tlaku pH2 O /psat . Vrednosti večje od ena so prikazane s temno rdečo barvo.
Modeliranje kondenzacije vodne pare bi zaradi občutnega zmanjšanja volumna vode
pri faznem prehodu znižalo tlak znotraj posode. Poskusi simulacij z modeliranimi
ponori vodne pare na neogrevanih stenah naprave so pokazali padec tlaka, vendar zaradi slabe numerične stabilnosti in nekonsistentnosti modela (slabe ohranitve mase)
niso bili uporabljeni oz. bi zahtevali nadaljnje delo, ki presega okvir te magistrske
naloge.
Kondenzacija vodne pare znotraj atmosfere bi lahko bila vzrok tudi previsokim temperaturam. Prisotnost vodnih kapljic znotraj plinske mešanice bi zaradi velike specifične toplote vode v primerjavi s specifično toploto plinov močno povečala toplotno
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kapaciteto atmosfere. Tako bi lahko plinska mešanica sprejela več energije pri isti
temperaturi in končni prirast temperatur bi bil nižji. Vedno večja toplotna kapaciteta atmosfere lahko, ob vedno večjih izgubah na zunanjih stenah, razloži tudi
vedno počasnejše naraščanje (in ustalitev) temperatur na vseh senzorjih, čeprav se
temperatura vpihane pare na injektorju ves čas dviguje.

7.1

Variacija turbulentnih količin

V okviru preverjanja izbire pravih začetnih in robnih pogojev smo preverili tudi
pravilnost izbire količin, ki ne sledijo neposredno iz fizikalnih zakonov. Pod taki
količini spadata predvsem turbulentna kinetična energija k in hitrost disipacije kinetične energije ω. Kot omenjeno v poglavju 6.2, smo v simulaciji poskusa LOWMS
uporabili vrednosti, ki so se s pomočjo ugibanja izkazale kot najboljše v primeru
poskusa NATHCO [10]. Čeprav gre za isto eksperimentalno napravo, smo zaradi
drugačnega tokovnega režima tudi tokrat preverili ujemanje še z drugimi vrednostmi
obeh parametrov. Za referenčno začetno vrednost turbulentne kinetične energije
(konstantno po celi napravi) smo izbrali vrednost iz eksperimenta NAHTCO, t.j.
k0 = 3.75 · 10−4 . Poleg te vrednosti smo preverili tudi obnašanje sistema pri desetkrat večji in desetkrat manjši vrednosti, k = 10 k0 in k = k0 /10. Na Sliki 7.10
sta prikazani le najnižja in najvišja merilna lokacija koncentracij helija, ostale pa so
zaradi kvalitativne podobnosti prikazane v dodatku.
Čeprav smo pri obravnavanih primerih začetne vrednosti parametra k spremenili
za red velikosti navzgor ali navzdol, je vpliv na časovni razvoj koncentracij helija
majhen. Razen ob začetnih časih se naša osnovna izbira k = k0 najbolje prilega
eksperimentalnim podatkom in se zato izkaže kot najprimernejša od obravnavanih
vrednosti. Čeprav bi glede na velikostne rede spremembe začetne turbulentne kinetične energije atmosfere pričakovali, da bo kasneje opazno več ali manj mešanja v
posameznih plasteh atmosfere, tega tukaj za razliko od poskusa NATHCO [10] nismo opazili. Majhne spremembe pravzaprav kažejo majhno občutljivost koncentracij
helija na začetno turbuletnost atmosfere. Ker gre pri tem poskusu za vpihovanje
razmeroma velikih količin vodne pare, kar proizvaja dodatno turbulenco, je nizka
občutljivost na parametre začetne atmosfere pričakovana.
Podobno šibek odziv je viden tudi pri časovnem razvoju temperatur, kar prikazuje
Slika 7.11. Ponovno lahko opazimo, da se temperature najbolj približajo eksperimentalno izmerjenim vrednostim pri k = k0 . Razlike med simulacijami z različnimi
k so največje v zgornjih delih naprave, najmanjše so na spodnjih nivojih, med tem
ko v sredini vrednosti oscilirajo ena okoli druge. Tako kot pri koncentracij helija
ni jasne zveze med povečanjem ali zmanjšanjem začetne turbulentnosti atmosfere
in temperaturami. Tako povečanje kot zmanjšanje parametra k vodi v povišane
temperature znotraj naprave.
Glede na dogajanje v eksperimentu, kjer večina mešanja poteka zaradi vpiha vodne
pare, smo sklepali, da bi na rezultate lahko imela vpliv turbulentnost pare na injektorju. Tako je bilo izvedenih več simulacij z različnimi velikostnimi redi robnega
pogoja na injektorju. Poskusili smo s stopnjo turbulenc 0.1 %, 1% (uporabljeno v
prej opisanih primerih) in 5%. V nasprotju z rezultati R. Krpana v napravi PANDA
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[7] se je izkazalo, da sprememba turbulentnih parametrov vpihanega plina na injektorju nima večjega vpliva na časovni razvoj koncentracij in temperature plinske
mešanice. Razlike v temperaturah med posameznimi simulacijami so bile 3 °C ali
manj, razlike v koncentracijah pa do 3%. Kvalitativna razlika med obema simulacijama verjetno sledi iz uporabe drugačnega turbulentnega modela in posledičnega
različnega tolmačenja robnih pogojev.
Podobno majhen vpliv na razvoj koncentracij in temperatur ima tudi spreminjanje
začetnih pogojev za disipacijo turbulentne kinetične energije ω. Dvakratno, štirikratno ali celo desetkratno zmanjšanje in povečanje parametra ima za posledico nekaj
manjših fluktuacij okoli rezultatov referenčnega primera, kjer so bile uporabljene
vrednosti opisane v poglavju 6.2. Zato sklepamo, da je bila uporabljena vrednost
parametra ω primerna.
Glede na rezultate lahko sklepamo, da ima za določitev časovnega razvoja koncentracij v okviru uporabljenega modela največji vpliv spreminjanje začetne vrednosti
k znotraj atmosfere, med tem ko so spremembe vrednosti na injektorju manj pomembne. Podobno velja tudi za spreminjanje vrednosti parametra ω.
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Slika 7.10: Primerjava časovnega razvoja koncentracij helija na obeh skrajnih merilnih mestih pri različnih začetnih vrednostih k.
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Slika 7.11: Primerjava časovnega razvoja temperatur pri različnih začetnih vrednostih k.
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Zakaj imajo začetni pogoji za k vpliv na obnašanje koncentracij tudi ob kasnejših
časih je razvidno na Sliki 7.12, kjer je prikazana oblika curka vodne pare tik nad
injektorjem ob času t = 300 s.

Slika 7.12: Oblika curka vodne pare pri različnih vrednostih k ob času t = 300 s.
Različna turbulentnost atmosfere bistveno vpliva na razširjanje curka proti helijevi
plasti. Največjo prodornost ima curek pri naši referenčni vrednosti k0 , kjer se vodna
para razširi po celotnem zgornjem delu naprave. Pri nižji začetni vrednostni turbulentne kinetične energije k = k0 /10 curek ne prodre do vrha, saj je helijeva plast
zaradi odsotnosti turbulentnega mešanja bolj stabilna. Pri večji kinetični energiji
turbulence, pri k = 10k0 , pride na drugi strani do prevelike disipacije kinetično
energije na robu curka, zato hitreje izgublja hitrost, kar prav tako zmanjša njegovo
prodornost.
Različni začetni pogoji za k tako pomenijo različno začetno razporeditev plinov v atmosferi, kar ima vpliv tudi ob kasnejših časih, ko se je začetna turbulentna kinetična
energija že disipirala in nima več neposrednega vpliva na mešanje atmosfere. To razloži tudi, zakaj ni enostavne zveze med spremembo k in padanjem ali naraščanjem
koncentracij ter temperatur.

7.2

Ohranitev mase in energije

Za zagotovitev numerične točnosti in preverjanje konsistentnosti uporabljenih fizikalnih modelov smo preverjali dve integralni količini v eksperimentu. Prvi tak test
predstavlja izračun masne bilance, pri kateri se mora tekom simulacije ohranjati
vsota mas v vseh numeričnih celicah. Z upoštevanjem vpihane vodne pare mora
torej simulacija zadoščati bilančni enačbi
mzačetek + mvpihana =

Z

ρ(t = 0) dV +

V

Z tend
0

φm dt = mkonec ,

(7.3)

kjer prvi integral teče po celotnem volumnu numerične mreže in je tk = 1500 s čas
simulacije, tekom katere je v napravo tekel masni tok pare φm = 9,38 g/s. Tako
lahko izračunamo, da bi moralo biti na koncu v napravi 53,86 kg plina, z numeričnim
izračunom volumskega integrala pa na koncu dejansko dobimo 53,97 kg. Ohranitev
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mase torej velja in 0,1 % razlike med napovedano in izračunano vrednostjo je le
posledica numerične napake. Taka razlika je zanemarljiva, zato lahko sklepamo da
je model z vidika ohranitve mase konsistenten.
Za izračun energijske bilance smo si zaradi vpihovanja pare in na injektorju opravljenega dela pomagali z entalpijami H = m cp T , kjer je cp specifična toplota atmosfere
pri stalnem tlaku, T pa temperature mešanice. Zaradi številnih prispevkov in različnih robnih pogojev ima enačba obliko
Hzačetek + Hvpihana + Wi + Qstene = Hkonec .

(7.4)

V enačbi sta direktno upoštevana entalpija vpihanega plina in delo, ki je bilo na
plinski mešanici opravljeno na injektorju Wi , toplotne izgube na zunanjih stenah in
kondenzatorjih pa so zajete v členu Qstene .
Začetna temperatura v napravi je bila določena z začetnimi pogoji T1 = 373 K, po
volumnu povprečena temperatura na koncu simulacije pa znaša T2 = 383 K. Entalpijo plinske mešanice na začetku in na koncu smo zaradi lokalno različnih masnih
deležev plinov računali prek integralov
H=

Z
V





H2 O
ρ wHe cHe
+ wZrak cZrak
T dV,
p + wH2 O cp
p

(7.5)

kjer so w lokalni masni deleži, cp pa specifične toplote pri stalnih tlakih, navedene v
Tabeli 6.1. S pomočjo izračuna tega integrala dobimo začetno entalpijo plinske mešanice Hzačetek = 22, 68 MJ in končno entalpijo Hkonec = 32, 81 MJ. Dotok entalpije
preko injektorja lahko izračunamo po enačbi
Hvpihana = φm tk cp T vpih = 10,37 MJ,

(7.6)

kjer je T vpih povprečna temperatura vpihane pare. Podobno lahko po enačbi določimo delo tlačnih sil na injektorju:
Wi = V ∆p = 2,61 MJ,

(7.7)

kjer je ∆p prirast tlaka tekom eksperimenta ∆p = 0,737 bar in V = 48, 66 m3
volumen numerične mreže.
Toplotni tok skozi stene smo izračunali direktno v programu OpenFOAM in ga nato
le integrirali po času. Vse stene so predstavljale ponor toplote, kar je zaradi njihove
nižje temperature od atmosfere razumljivo. Skupno je iz plina v stene prešlo 2,16
MJ, od tega okoli 600 kJ v stene notranjega razdelka. Z upoštevanjem njegove
toplotne kapacitete približno 380 kJ/K lahko tudi izračunamo, da bi se segrel le za
1,6 °C, kar upraviči modeliranje njegovih sten s stalno temperaturo.
Če vse izračunane količine vstavimo v enačbo (7.4) ugotovimo, da se obe strani
enačbe razlikujeta za 0,68 MJ, kar je 2% končne vrednosti. To odstopanje je sicer
večje kot v primeru masne bilance, a je še vedno sprejemljivo in najverjetneje le posledica numeričnih napak. Tako energija, kot masa se torej tekom simulacije večinsko
ohranjata in modeli so medsebojno konsistentni. Odstopanja simuliranih vrednosti
od eksperimentalnih podatkov zato težko pripišemo zgolj numeričnim napakam in
najverjetneje sledijo iz modelov samih.
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7.3

Vpliv numerične mreže na rezultate

Kot zadnji indikator numerične točnosti smo preverili še, če je bila uporabljena
mreža dovolj gosta, da rešitev ni več odvisna od gostote oz. zgradbe mreže. V ta
namen smo poleg referenčnega primera opisanega na začetku poglavja sestavili še
dva primera, enega z bolj zgoščeno in drugega z bolj razredčeno mrežo. Prerez vseh
numeričnih mrež v smeri prečno na os cilindra kaže Slika 7.13.

Slika 7.13: Numerične mreže uporabljene pri analizi mrežne konvergence v prerezu.
Zgoraj je prikazana referenčna mreža z ∆x = 8,1 cm, spodaj levo redkejša mreža z
∆x =12,1 cm, spodaj desno pa gostejša z ∆x = 5,5 cm.
Uporabljene mreže nimajo enake oblike, temveč je najbolj redka mreža ob robovih
bolj goščena kot ostale. Tako obliko smo izbrali, da bi pri gostejših mrežah vsaj
delno omejili naraščanje števila celic in s tem preprečili predolge računske čase.
Vse mreže imajo za osnovo kartezično mrežo s približno kockastimi celicami in so
nato okoli zaobljenih robov nekoliko deformirane in zgoščene, da se bolje prilegajo
dejanski obliki modela. Najbolj groba mreža ima celice velikosti 12,1 cm, srednja
(referenčna, uporabljena zgoraj) 8,1 cm in najgostejša 5,5 cm. Ker sta gostejši mreži
manj razdrobljeni imajo vse mreže na koncu približno enako število numeričnih celic.
Žal je algoritem za konstrukcijo mreže težko nadzirati, zato na vseh mrežah injektor
nima povsem enakega preseka in hitrosti vpihovanja vodne pare niso povsod povsem
enake (se razlikujejo za nekaj procentov), kar je treba upoštevati pri primerjavi
rezultatov.
Rezultati na nekaj merilnih mestih so prikazani na Sliki 7.14 in Sliki 7.15, ostali pa
so prikazani v dodatku. Poskusili smo tudi s še finejšo mrežo z osnovnimi celicami
velikosti 3,7 cm, prav tako zgoščeno na robovih, a so se pojavile numerične nestabilnosti in so bili rezultati popolnoma drugačni. Ker bi izračun namesto 20 - 40 ur
trajal 12 dni, na tako gostih mrežah nismo več poskušali. Tako dolgotrajna simulacija se ni zdela smiselna zaradi že omenjenega zanemarjanja kondenzacije vodne pare
in ostalih poenostavitev, ter zadovoljive ohranitve mase in energije predstavljene v
prejšnjem podpoglavju.
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Mrežna konvergenca koncentracij pri z = 5.45
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Slika 7.14: Primerjava časovnega razvoja koncentracij helija na različnih numeričnih mrežah. Mreža 8.1 cm je referenčna in je bila uporabljena povsod v prejšnjih
poglavjih.
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Temperatura [° C]
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Slika 7.15: Primerjava časovnega razvoja temperatur na različnih numeričnih mrežah. Mreža 8.1 cm je referenčna in je bila uporabljena povsod v prejšnjih poglavjih.
Na Sliki 7.14 je razvidno, da so med koncentracijami izračunanimi na različnih
mrežah sicer prisotne razlike, a so rezultati za obe gostejši mreži zlasti ob kasnejših
časih zelo blizu skupaj. Večja razhajanja so opazna pri najbolj grobi mreži, ki je
zgoščena le ob robu. Tako lahko sklepamo, da je bolj kot natančna diskretizacija roba
pomembna dovolj gosta mreža v prostem toku. Ostale razlike bi lahko bile posledica
različnih hitrosti vpiha zaradi že omenjenih napak pri konstrukciji mreže. Najbolj
točno se presek ujema pri referenčni mreži 8.1 cm, kar se vidi tudi v najboljšem
ujemanju z rezultati. Z vidika koncentracij helija je uporabljena mreža 8.1 cm
dovolj gosta, da se z njenim zgoščevanjem rezultati bistveno ne spreminjajo več.
V primeru temperatur ne moremo trditi, da se z zgoščanjem mreže približujejo
neki skupni končni vrednosti, temveč divergirajo in se vedno bolj oddaljujejo od
eksperimentalno izmerjenih vrednosti. V našem primeru torej z zgoščanjem mreže
izboljšujemo ujemanje koncentracij in poslabšujemo ujemanje temperatur, kar je
najverjetneje posledica numeričnih nestabilnosti pri reševanju energijske enačbe. Z
zmanjšanjem residualov numeričnih metod bi se verjetno temu lahko izognili in bi
lahko na gosti mreži dobili tako točne temperature kot koncentracije helija.
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Poglavje 8
Zaključek
V tem magistrskem delu je bil, z nekaterimi poenostavitvami, razvit model eksperimenta LOWMS za odprtokodni program OpenFOAM. Eksperiment je bil izveden v
eksperimentalni napravi MISTRA (CEA, Saclay, Francija) z namenom opazovanja
vpliva navpičnega curka vodne pare na helijevo plast na vrhu pomanjšanega modela
zadrževalnega hrama. Za enostavnejšo konstrukcijo numerične mreže je bila nekoliko spremenjena geometrija eksperimentalne posode, ob predpostavki polovične
simetrije in izpustitvi mrtvega volumna za kondenzatorji. Modelirali smo le tekočinsko domeno, prenos toplote na okolico pa smo zajeli z robnimi pogoji. Za simulacijo
turbulence smo uporabili turbulentni model k-ω Shear Stress Transport. Zaradi neobstoječih modelov kondenzacije v programu OpenFOAM in njenega poznega pojava
je bila kondenzacija vodne pare zanemarjena.
Rezultati simulacij kažejo kvalitativno dobro ujemanje izračunanih koncentracij helija z eksperimentalnimi podatki, medtem ko se od dejanskih vrednosti razlikujejo za
5 do 15 %. Na večini merilnih mest je vidno prehitro prodiranje curka vodne pare
v helijevo plast in posledično prehitro mešanje. Čeprav podcenjene koncentracije
helija z vidika jedrske varnosti ne predstavljajo konzervativne ocene, bi lahko bili
zaradi pravilno napovedanih trendov rezultati simulacije uporabljeni s primernimi
varnostnimi faktorji. Napovedane temperature se kvalitativno slabše ujemajo z eksperimentalnimi podatki, saj kljub nekaterim pravilno prikazanim trendom ves čas
preveč naraščajo. Razlike so največje znotraj cilindričnega razdelka, kjer znašajo do
20 °C, na večini ostalih mest pa je ujemanje boljše in so razlike do največ 10 °C.
Kljub navidez velikemu odstopanju to z vidika jedrske varnosti ni problematično,
saj so termične obremenitve zadrževalnega hrama na začetku težke nezgode običajno
manj pomembne od nevarnosti vodikovih eksplozij.
Kvalitativno najslabše ujemanje smo dosegli pri časovnem razvoju tlaka v napravi.
Sprva je ujemanje dobro in tlaka v simulaciji in eksperimentu naraščata enakomerno
z majhnim medsebojnim odstopanjem. Po približno 600 sekundah se naraščanje
tlaka v eksperimentu upočasni, v simulaciji pa še naprej narašča z enako hitrostjo.
Ta razlika je najverjetneje posledica zanemarjanja kondenzacije vodne pare, ki pa
bi se po naših izračunih morala začeti že prej kot je omenjeno v eksperimentalnem
poročilu. Upoštevanje kondenzacije vodne pare bi zaradi tvorbe kapljic v atmosferi in posledičnega povečanja njene toplotne kapacitete najverjetneje znižalo tudi
temperature v eksperimentu.
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Z variacijo začetnih vrednosti turbulentne kinetične energije smo pokazali, da so bili
uporabljeni parametri iz predhodnega dela primerni in se tako izračunani rezultati
najbolje ujemajo z eksperimentalnimi podatki. Analiza rezultatov, izračunanih na
različnih numeričnih mrežah, je potrdila, da je mreža z vidika izračuna koncentracij
dovolj gosta, med tem ko temperature z zgoščanjem mreže divergirajo stran od pravih vrednosti. To je najverjetneje posledica numeričnih nestabilnosti pri reševanju
energijske enačbe, kar bi se verjetno dalo rešiti s primerno nastavitvijo numeričnih
parametrov.
Kljub temu, da je glede na rezultate simulacije še prostor za izboljšavo, so rezultati
take in podobnih simulacij lahko uporabni za boljše razumevanje fizikalnih procesov
znotraj nehomogene atmosfere in zmanjševanje tveganja zaradi vodika.
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Dodatek A
Poimenovanje merilnih mest
Oznaka višine

Višina [m]

Oznaka polmera

Polmer [m]

01

0.622

A

0.004

02

1.247

B

0.754

03

1.585

C

0.843

04

2.431

D

0.953

05

3.318

E

1.101

06

3.489

F

1.472

07

3.618

G

1.811

08

3.634

09

3.714

10

4.169

11

4.623

12

5.151

13

5.451

14

5.751

15

6.080

16

6.409

17

7.079

Tabela A.1: Tabela oznak za poimenovanje merilnih mest v napravi MISTRA in
njihove lokacije - višina in oddaljenost od osi.
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Dodatek B. Rezultati na ostalih merilnih mestih

Dodatek B
Rezultati na ostalih merilnih
mestih
B.1
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Slika B.1: Primerjava časovnega razvoja koncentracij helija pri različnih začetnih
vrednostih k.
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Slika B.2: Primerjava časovnega razvoja koncentracij helija pri različnih začetnih
vrednostih k.
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Slika B.3: Primerjava časovnega razvoja temperatur pri različnih začetnih vrednostih k.
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Slika B.4: Primerjava časovnega razvoja temperatur pri različnih začetnih vrednostih k.
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B.2. Vpliv numerične mreže na rezultate
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Vpliv numerične mreže na rezultate
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Slika B.5: Primerjava časovnega razvoja koncentracij helija na različnih numeričnih mrežah. Mreža 8.1 cm je referenčna in je bila uporabljena povsod v prejšnjih
poglavjih.
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Dodatek B. Rezultati na ostalih merilnih mestih
z = 5.75 m
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Slika B.6: Primerjava časovnega razvoja temperatur na različnih numeričnih mrežah. Mreža 8.1 cm je referenčna in je bila uporabljena povsod v prejšnjih poglavjih.
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