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Összefoglaló 

A NUKENERG konzorcium a Nemzeti Kutatási és Technológia Hivatal 2005-ben 
meghirdetett "Nemzetközi Kutatás-fejlesztési Nagyprojektek" (NAP-2005) pályázati 
felhívására jött létre. A pályázati felhívás célja a volt, hogy elősegítse a hazai kutatás-
fejlesztés nemzetközi versenyképességének növelését, a gazdasági hasznosításra alkalmas 
szellemi termékek előállítását, a hatékony K+F technológiatranszfert valamint a hazai 
részvételt EU és nemzetközi nagyprojektekben. A pályázat alapgondolata az volt, hogy két 
nukleáris energetikai terület a jelenleg is működő fissziós és a hosszú távú célt megtestesítő 
fúziós közös pontjainak és erősségeinek kihasználásával érje el a kitűzött célt. 2005-ben a 
fissziós terület technológiája Magyarországon több évtizedes múltra tekintett már vissza és 
felmerült, hogy szorosabban kellene kapcsolódnia a Világszerte folyó Negyedik Generációs 
(Generation IV) fejlesztési programhoz. Ezzel szemben a hazai fúziós kutatás már 2000 óta az 
EU szabályozott fúziós programjának szerves részét képezte, azonban hazai mérnöki-
technológiai bázisa igen korlátos volt, ezért bizonytalannak tűnt mennyire képes kapcsolódni 
a nemzetközi ITER berendezéshez és más erősen technológiaigényes nagyprojektekhez. A két 
terület közös pontjai az anyagtechnológiában, mérnöki eljárásokban valamint kutatókban és 
kutatási infrastruktúrákban vannak. 

A projekt eredetileg tervezett 3 éves futamideje alatt mindkét terület nagy fejlődésen ment 
keresztül. A fissziós területen számítógépes eljárásokat és technológiákat hoztak létre az 
európai szuperkritikus vízzel hűtött reaktortípus (HPLWR) megvalósításához, ezzel a magyar 
kutatók részei lettek az európai fejlesztési folyamatnak. A fúziós területen kialakult egy erős 
mérnökcsoport és olyan technológiák, amelyek hatékony támogatást tudtak nyújtani a fizikus 
kutatóknak. Az eredmény nem maradt el, számos kísérleti berendezés épült magyar 
kutatókkal és beszállítókkal, és ezeken keresztül sikerült bekapcsolódni az ITER kísérlet 
diagnosztikai konzorciumainak munkájába is. Az anyagtudományi területen kialakult az 
infrastruktúra és a módszerek a mindkét nukleáris technológiában használatos anyagok 
vizsgálatára. 

2008-ban a 3 éves pályázat lejárta után  ̶  a NUKENERG konzorcium pályázott a projekt 
folytatására melyet újabb 3 évre megkapott. Finanszírozási okokból, valamint külföldi 
projektek késése miatt, végül a pályázatot változatlan összeggel 2012 június végéig 
meghosszabbították. A második szűk 4 év alatt egyrészt szélesedett a tevékenység köre, 
másrészt végleg beértek az eredmények. A hazai fissziós kutatóközösség a HPLWR mellett 
meghatározó partnerré vált az Európai Unió egyik kiemelt kutatási nagyberendezése, az 
ALLEGRO tervezésében és megvalósításában is. A fúziós kutatási területen magyar fúziós és 
fissziós kutatók az ITER berendezés európai diagnosztikai elemeinek és trícium szaporító 
teszt kazettáinak egyik fő tervezői. E mellett évente számos diagnosztikai berendezést 
építenek Európa és Ázsia legnagyobb fúziós kísérleteire. A fenti fejlesztésekhez kapcsolódó 
külföldi források a pályázat zárásakor lényegesen meghaladták már a teljes pályázatra 
fordított összes hazai forrást. 
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I. Fissziós és fúziós erőművek új szerkezeti anyagainak vizsgálata  

A jelenleg üzemelő nyomottvizes és forralóvizes reaktorok 250-320°C hőmérséklet-
tartományban üzemelnek, mert a jelenleg alkalmazott cirkónium alapú fűtőelem burkolatok 
korlátozzák a magasabb hőmérsékletű üzemet. A jövő reaktorai magasabb hőmérsékleten és 
üzemi nyomáson fognak működni, amelynek egyik feltétele a megfelelő sugárzás- és hőálló 
szerkezeti anyagok megléte. A projekt hat éve alatt két lépésben továbbfejlesztettük a 
Budapesti Kutatóreaktor besugárzó berendezését, és alkalmassá tettük a magasabb 
hőmérsékletű (300-650°C) vizsgálatokra, illetve kúszás és a kisciklusú anyagfáradás sugárzás 
közbeni vizsgálatára.  

Emellett tanulmányoztuk a szuperkritikus nyomású vízhűtésű reaktor egyes szerkezeti 
anyagainak korrózióállóságát. Fűtőelem-viselkedési számításokat végeztünk, amelyek 
lefedték a normál üzemi terhelés során fellépő folyamatokat. 

A kialakított besugárzási és anyagvizsgálati lehetőségeket az európai ITER szervezettől 
elnyert pályázatban, valamint számos más EURATOM fejlesztésben is hasznosítottuk. Az 
alábbiakban áttekintjük az egyes részfeladatokat, és összegző értékelést adunk. 

Szuperkritikus nyomású vízhűtésű reaktor szerkezeti anyagainak vizsgálata 

A szuperkritikus nyomású vízhűtésű reaktor (SCWR) konstrukciója és jellemző üzemviteli 
paraméterei jelentősen eltérnek a napjainkban használatos nyomottvizes, vagy forralóvizes 
reaktoroktól. Ezért a jelenleg használatos fűtőelemek sem használhatók az SCWR reaktorban, 
hanem új típusú fűtőelemek kifejlesztésére és bevezetésére van szükség. A végleges 
döntéshez azonban még számos vizsgálatra és elemzésre van szükség – ebben vett részt az 
AEKI 2005-2008 között olyan korróziós kísérletekkel és fűtőelem-viselkedési számításokkal, 
amelyek lefedték a normál üzemi terhelés során fellépő folyamatokat. A munka célja annak 
meghatározása volt, hogy az SCWR reaktorba szánt fűtőelemekben milyen változások 
mennek végbe a tervezett kampányok során és, hogy az üzemelő fűtőelemek paraméterei 
garantálják-e az alapvető biztonsági követelmények teljesülését. 

1. Reaktortartály sugárállóságának vizsgálata 

A szuperkritikus nyomású reaktor tartályának alsó része a belépő hűtővíz hőmérsékletén 
üzemel (350-450°C), míg a felső blokk hőmérséklete eléri az 510°C-ot. A tartály szóba jöhető 
anyagai között szerepelnek az alacsonyan ötvözött Cr-Mo acélok vagy 9%-os krómacél. 
Munkánkban javasoltuk a VVER-440 reaktoroknál használt Cr-Mo-V ötvözésű hőálló acélok 
alkalmazását és megvizsgáltuk sugárkárosodásuk mértékét. A kutatás célja annak bizonyítása 
volt, hogy ez az acél sugárkárosodás szempontjából is megfelel a szuperkritikus nyomású 
reaktor tartályanyagának.  

A próbatesteket a Budapesti Kutatóreaktor zónájában a BAGIRA-1 szabályozott 
hőmérsékletű besugárzó szondában (mintatartó tok) sugároztuk be hélium+nitrogén 
atmoszférában, 450°C hőmérsékleten.  

A projekt keretében kidolgoztuk a fáradt repedés terjedés mérés módszertanát. A törési 
szívósság megállapításához 10x10x55mm illetve 10x5x55mm méretű, hárompontos hajlító 
próbatesteket használtunk 5 mm mélységig befárasztva. Az eredményeket a 270°C-on 
besugárzott próbatestek adataihoz hasonlítottuk. A 450°C–on történt besugárzásoknál a 
kovácsdarabok T0 kritikus hőmérséklete a mérési hibán belül maradt besugárzás után is, 
illetve a hegesztési varrat T0 kritikus hőmérséklete is csak 30°C-al növekedett. A kísérletek 



NUKENERG pályázat végbeszámoló 
 

5 
 

eredménye igazolta, hogy a Cr-Mo-V anyagok és hegesztési varrataik megfelelőek az SCWR 
tartály és egyéb alkatrészek anyagának. 

2. Korróziós vizsgálatok és besugárzó hurok tervezése 

A szuperkritikus nyomású reaktor tervezésekor a legnagyobb kihívást a megfelelő 
fűtőelem burkolat kiválasztása jelenti, amely elegendően korrózióálló, ugyanakkor a hasadási 
neutronokat nem nyeli el jelentős mértékben. A korróziós folyamatokat a hűtőközegen kívül a 
fémötvözetek összetétele is befolyásolja. A nagy nyomás, magas hőmérséklet mellett az 
atomreaktorban fellépő sugárzás is hatással van a fémfelületeken kialakuló oxidréteg 
mikroszerkezetére. A projekt keretében koncepciótervet készítettünk egy nagynyomású, 
magas hőmérsékleten üzemelő besugárzó hurokra a Budapest Kutatóreaktor számára, 
valamint megépítettük ennek a huroknak a kicsinyített modelljét. A korróziós hurok 
laboratóriumi modelljén végeztük el a korróziós kísérleteinket, összesen két sorozatban és 
négyféle anyagmintán. Az anyagminták közül kettőt (Eurofer97 és 15H2MFA), mint 
lehetséges tartályanyagot választottunk ki, a másik kettőt (AISI 316 és Titán Gr.2) az ismert 
jó korrózióállóságuk miatt. Az első vizsgálatok után az utóbbi ötvözeteken mért 10-15 m/év 
korróziósebesség elfogadhatónak tűnik fűtőelem burkolat céljára legfeljebb 500°C–os üzemi 
hőmérsékleten. A korróziós vizsgálatok eredményei kedvező fogadtatásra találtak az európai 
szuperkritikus reaktor fejlesztését célzó kutatási programban (HPLWR Phase 2).  

3. Fűtőelem viselkedés modellezése 

A rendelkezésre álló irodalmi adatok, valamint az AEKI nemzetközi kapcsolatai alapján 
kritikai áttekintést végeztünk a jelenleg elképzelt SCWR fűtőelemek főbb jellemzőiről. Az 
SCWR reaktorokban olyan fűtőelemrudakat fognak használni, amelyekben az üzemanyag 
oxid alapú kerámia lesz és ezt valamilyen acél, vagy nikkel alapú burkolat veszi körül. 
Referencia üzemanyagként az UO2-dal lehet számolni, amelyet magas szilárdságú ausztenites 
vagy ferrites-martenzites rozsdamentes acél vagy nikkel ötvözetből álló burkolat vesz körül. 
A burkolat anyagáról egyelőre még nem született végleges döntés, ezért az elemzésekben az 
egyik lehetséges ötvözettel (316-os rozsdamentes acél) számoltunk. A SCWR fűtőelemek 
termikus és mechanikai viselkedésének elemzését a TRANSURANUS fűtőelem kód 
segítségével hajtottuk végre. A kód alkalmas atomreaktorok üzemanyagrúdjainak 
szimulációjára különböző határfeltételek mellett, sok éves normál üzemi, vagy akár 
tizedmásodperces tranziens viszonyok között is. A különböző reaktortípusok fűtőelemeinek 
modellezhetőségét az adatbázisból választható üzemanyagok, burkolat anyagok és 
hűtőközegek széles tárháza biztosítja. A számításokhoz szükséges peremfeltételeket olyan 
neutronfizikai számítások alapján határoztuk meg, amelyekben az átlagos fűtőelemek 30 
MWnap/kgU kiégést értek el a 353 napos kampány során. Az elvégzett stacioner számítások 
részletes információt szolgáltattak az SCWR fűtőelemekben végbemenő folyamatokról. 
Meghatároztuk a fűtőelemekben kialakuló hőmérséklet-eloszlást, és nyomon követtük a 
tabletta és a burkolat méret-változását. Becslés készült a fűtőelemen belüli gáznyomás 
növekedés mértékéről.  

Összességében kijelenhető, hogy az elvégzett számítások szerint a kiválasztott 
konstrukciójú SCWR fűtőelem a reaktor normál üzemelése során – hőtechnikai és mechanikai 
szempontból – sérülés nélkül képes elviselni a terhelést. Ha a fűtőelem burkolata korróziós 
szempontokból is megfelelő bizonyul, akkor a jelen elemzésekben használt konstrukció 
használható az SCWR reaktor terveinek véglegesítéséhez.  



NUKENERG pályázat végbeszámoló 
 

6 
 

Fúziós berendezések anyagainak vizsgálata 

A fúziós reaktor tervezett szerkezeti anyagai közül egy speciális acéltípust és a hőálló 
burkolat wolfram anyagát tanulmányoztuk. 

Az Eurofer nevű acélötvözetet az ún. csökkentett aktivitású acél koncepció alapján 
fejlesztették, azaz igyekeznek mellőzni azokat az ötvözőelemeket (és szennyezéseket), 
amelyekből az üzemeltetés során hosszú felezési idejű és/vagy nagy aktivitású izotópok 
keletkeznek. A kísérleti adagból kevés mennyiség állt rendelkezésünkre, így ezen az anyagon 
próbáltuk ki elsőként azt a próbatest rekonstrukciónak nevezett hegesztési eljárást, amivel a 
törésvizsgálatokban eltört anyagot ismételten fel tudjuk használni. Az új technikával az 
elektronsugaras hegesztést tudjuk kiváltani helyben, és besugárzott, aktív anyagokat is újra 
felhasználunk. Az Eurofer mintákat 300 C hőmérsékleten és kb. 5x1019 n/cm2 (E > 0.5 MeV) 
dózissal sugároztuk be a Budapest Kutatóreaktorban. A sugárkárosodás értékeléséhez a 
Mestergörbe módszert alkalmaztuk a mintákon, azonban ez az acél annyira szívósnak 
bizonyult, hogy a szabványos módon nem tudtuk végrehajtani a kiértékelést.  

Wolfram huzalokat is öregítettünk az Eurofer mintákkal azonos feltételek mellett. A 
vizsgálatok célja a wolfram neutronsugárzás hatására bekövetkező károsodásának kvantitatív 
jellemzése volt. A minták hajlító- és szakítóvizsgálata alapján megállapítottuk, hogy a 
magasabb hőmérsékleten történt besugárzott minták szakítószilárdsága ugyan nem változott 
jelentősen, de a törést megelőző plasztikus alakváltozás jelentősen lecsökkent. Az Európai 
Fúziós Szövetség által rendezett tanácskozáson más intézetek is hasonlóan rossz 
eredményekről számoltak be. A kutatások valószínűleg a jelenleginél szívósabb wolfram 
ötvözetek előállítása irányában folytatódnak. 

Sugárzás és terhelés együttes vizsgálatára szolgáló berendezés fejlesztése 

A kúszás és kisciklusú fárasztás céljára szolgáló berendezés csak 2-3 Európai 
laboratóriumban van. A besugárzó berendezések a reaktor zónájában üzemelnek, ezért a 
térfogatuk limitált. A nagy intenzitású neutron és gammasugárzás, valamint a magas 
hőmérséklet miatt elektronikus mérőberendezések, és nagy terhelést adó berendezések csak 
igen korlátoltan alkalmazhatóak a besugárzó berendezésekben, és főként magasan a reaktor 
aktív zónája fölött kell ezeket elhelyezni. Ezért olyan próbatestek kifejlesztésére törekedtünk, 
amelyek kis terhelésnél is jelentős deformációt szenvednek 450-600°C-on történő 
besugárzásoknál. Az egyes próbatestek deformációját a környezeti hatások miatt külön-külön 
mérni a fentiek miatt nem lehet, ezért olyan sorba kapcsolt próbatest sorozatok alkalmazását 
terveztük, amelyeknek a méreteit változtatva az egyes próbatestekben ébredő feszültségek 
azonos terhelés mellett is különböző lesz. Ugyancsak követelmény volt, hogy a próbatestek 
deformációja a vizsgálatok alatt elég nagy legyen ahhoz, hogy a vizsgálat után lemérve több 
próbatestből kiértékelhető legyen a deformáció sebessége a feszültség függvényében. A 
vizsgálati minták optimális geometriájának tervezéséhez véges elemes modellt dolgoztunk ki. 
Gyűrű alakú mintákat terveztünk 15H2MFA alacsonyan ötvözött reaktoracélból, amelynek az 
500°C-on érvényes anyagjellemzőit használtuk. 

1. A kísérleti berendezés tervezése 

A fenti számítások alapján megterveztünk egy terhelő keretet, majd a villamosan fűtött 
modelljét megépítettük és szakítógépen teszteltük. A terhelő keret kialakítása olyan, hogy a 
gyűrűk csak egy megadott értékig nyomhatóak össze, illetve a szakító próbatestek adott 
értéknél nagyobb megnyúlása vagy szakadása esetén átveszi a terhelést, azaz a többi próbatest 
terhelése nem változik és a kísérlet folytatható. Ez azért fontos, mert kísérlet közben csak a 
próbatestek összes deformációja mérhető, egyetlen próbatest tönkremenetele nem észlelhető.  
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1. ábra A kísérleti terhelő keret látványrajza. Két sorban 

5-5 gyűrű- és két szakítópróba helyezhető el benne. A 
mintatartó külső átmérője 50mm 

2. ábra A kísérleti terhelő keret a villamos 
fütéssel, hőszigeteléssel és termoelemekkel a 

szakítógépre előkészítve 

 
A kísérleti terhelő keretet az INSTRON típusú szervohidraulikus szakítógépen teszteltük. 

A kísérleteket változó mértékű előterheléssel és növekvő amplitúdójú erővel terheltük, majd a 
mért deformációkat összehasonlítottuk a számított értékekkel.  

2. Besugárzott próbatestek mechanikai vizsgálatának értékelése 

Besugárzással öregített, 15H2MFA reaktoracél anyagú szakító próbatesteken végzett 
kísérletsorozat szakítódiagramjainak (erő–keresztfej-elmozdulás) vizsgálatakor megfigyeltük, 
hogy a diagramok lineárisan rugalmas szakaszának meredeksége alacsonyabb a vártnál és 
ingadozó értékű. Az ingadozást nem indokolhatja önmagában az anyag inhomogenitása, és az 
univerzális szakítógép is kellően merev a kisméretű próbatestekhez képest. 

A reaktorban besugárzott próbatestek egy manipulátor segítségével helyezik be a 
szakítógép befogói közé. A próbatest „beesik” a megfelelő pozícióba, felütközik a pofa 
toroidális felületén. A könnyű behelyezés érdekében kialakított geometria azonban a próbatest 
szabadabb mozgását is lehetővé teszi, amely rontja a rendszer merevségét. 

 
 
 

 

3. ábra Villás befogópofa és hengeres próbatest 4. ábra A szakítás végeselemes szimulációja jól 
mutatja a lokálisan kialakuló egyenértékű képlékeny 

alakváltozás eloszlását 
 

Végeselemes szimulációkkal (4. ábra) kimutattuk, hogy a próbatest és a befogópofa közt 
kialakuló kontaktus viselkedése a szakítás során nem elhanyagolható mértékben függ attól, 
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hogy a próbatestet pontosan milyen pozícióban helyeztük be a befogópofába. A próbatest 
helyzete a súrlódási erők miatt akkor is stabil, amikor nem teljesen függőleges, hanem attól a 
próbatest tengelye néhány tized fokkal eltér. A szakítás során a próbatest igyekszik 
függőleges helyzetbe kerülni, de közben lokális képlékeny alakváltozást szenved, amelyet 
befolyásol a kezdeti geometria és a súrlódási tényező. Ezek a folyamatok okozzák a 
szakítódiagramok lineárisan rugalmas szakaszának ingadozását. A diagramok utólagos 
korrekciójára kidolgoztunk és publikáltunk egy eljárást. 

3. Próbatest-rekonstrukció csaphegesztéssel 

A szabványos méretű próbatestek nagyobbik részét a vizsgálatok során nem deformáljuk, 
így abból további próbatestek készíthetők. Azt az eljárást, ami a vizsgálatban eltört, elszakított 
próbatestekből további értékes mintadarabokat állít elő, próbatest-rekonstrukciónak hívjuk. 
Ezt az eljárást használjuk akkor is, amikor kisméretű próbatesteket kell a szabványos 
vizsgálati méretre „kiegészíteni”. A projekt elején az inaktív, majd később a besugárzott, 
aktivált darabokra is kidolgoztuk az eljárást. Munkánk elsődleges célja a csaphegesztés 
adaptálása volt neutronsugárzással öregített, és így radioaktív próbatesteken. A radioaktív 
minták kezelése speciális feladat, ez megnehezíti a méretek ellenőrzését a technológia egyes 
lépéseinek végrehajtása után. A hegesztés minőségét vizuális, mikroszkópos megfigyeléssel, 
mechanikai vizsgálatokkal, neutron radiográfiai felvételekkel is ellenőriztük. Többféle csap 
geometriát (négyzet keresztmetszetű csap, „gombafejes” csap), és több hegesztési eljárást 
(védőgáz használata, kerámiagyűrű használata, stb.) vizsgáltunk meg és hasonlítottunk össze.  

Összefoglalás 

A projekt keretében a magas hőmérsékleten üzemelő reaktorok (azon belül is a 
szuperkritikus nyomású reaktor) szerkezeti anyagainak korróziós és mechanikai 
tulajdonságait tanulmányoztuk, és kifejlesztettük a vizsgálathoz szükséges technológiákat, 
eszközöket. Elkészült egy nagynyomású, magas hőmérsékleten üzemelő autokláv, amellyel 
korróziós vizsgálatok végezhetők. Elkészült a BAGIRA besugárzó berendezés reaktorba 
szerelhető harmadik verziója, a korábbiakhoz képest nagyobb helyen és számos új 
tulajdonsággal. A besugárzó csatornában elhelyezett bór-karbid neutronárnyékoló hatására két 
nagyságrenddel kisebb lesz a próbadarabok aktiválódása, ami gyorsabb utófeldolgozást tesz 
lehetővé. A berendezés készen áll, hogy a 150-650°C hőmérséklet tartományban vizsgáljuk a 
reaktorok szerkezeti anyagainak sugárkárosodását.  

A projektben kifejlesztett eszközök és technológiák felhasználásával számos nemzetközi 
együttműködésben vettünk és veszünk részt. Az AEKI sikerrel pályázott – konzorciumi 
tagként – az EU 6. és 7. keretprogramjain belül a kísérleti reaktorok infrastruktúra fejlesztési 
programjában (MTR-I3), a reaktoranyagok hosszú távú sugárkárosodásával foglalkozó 
LONGLIFE és a negyedik generációs reaktorok témakörében indított MATTER projektben. 
A fejlett anyagbesugárzók alkalmazásával foglalkozó európai-kínai együttműködésben 
(ALICE projekt) a BAGIRA új tulajdonságait fogjuk használni.  

A fúziós témájú kutatási együttműködésekben elindítottuk a jövőbeli alkalmazások céljaira 
fejlesztett szívós kerámiák és a kerámiaszemcsékkel erősített acélok kutatási programját. 
Sikerrel pályáztunk a holland NRG intézettel az ITER hőálló falához elsőként alkalmazandó 
CuCrZr ötvözet sugárállóságának vizsgálatára.  

Az AEKI (2012-től MTA EK néven) koordinátorként vezeti a negyedik generációs 
gázhűtésű kísérleti reaktor előkészítésével foglalkozó ALLIANCE projektet. A közép-európai 
szervezésben készülő ALLEGRO gyorsspektrumú kísérleti reaktor engedélyezéséhez szükség 
lesz a tartály és más szerkezetek anyagainak tesztelésére.  
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II. Termohidraulika 

A NUKENERG projekt keretein belül részben a 4. generációs atomerőművek aktuális 
termohidraulikai problémáinak megoldásával foglalkoztunk, részben pedig a jelenleg üzemelő 
atomerőművi blokkok - biztonságosság és hatékonyság szempontjából jelentős - 
termohidraulikai problémáinak vizsgálatát folytattuk. A következőkben röviden 
összefoglaljuk e munkák kapcsán elért legfontosabb eredményeinket. 

A 4. generációs atomerőművek közül elsősorban a szuperkritikus nyomású vízzel hűtött 
reaktorok termohidraulikai problémáival foglalkoztunk. Vizsgálataink során a 
nyomásvesztéssel járó üzemzavarok kapcsán kialakuló folyamatokra és a pszeudokritikus 
hőmérséklet környékén kialakuló hőátadási jelenségekre fókuszáltunk. 

A hőátadás és nyomásesés alapvető tervezési paraméter nukleáris reaktorok esetén. 
Szuperkritikus nyomású közegek esetén a szoros csatolás a neutronfizikai és termohidraulikai 
folyamatok között minden korábbi igénynél erősebben írja elő ezen mennyiségek pontos 
ismeretét. A termofizikai paraméterek hőmérséklet- és nyomásfüggése miatt vizsgálatainkat 
igen széles skálán végeztük, felhasználva analitikus és numerikus technikákat. 

Modellt készítettünk, és felhasználtuk a kritikus pont környéki hőátadás vizsgálatára. 
Demonstráltuk, hogy a kritikus pont környékén a hőátadás felgyorsulhat az ún. piston-effektus 
hatására. A hő ebben a tartományban nem megszokott módon: akusztikus hullámok révén 
terjedhet, ún. termoakusztikus oszcilláció alakulhat ki. Egyszerű termohidraulikai problémák 
esetén, pl. Rayleigh-Benard konvekció, megmutattuk, hogyan hat az akusztikus hőátadás pl. a 
kritikus Rayleigh-számra. Vizsgálataink e szakasza szintén felhívta figyelmünket a 
termofizikai paraméterek nyomásfüggésének jelentőségére. Perturbációs analízis segítségével 
összehasonlítást végeztünk, és megmutattuk, hogy a termofizikai paraméterek hőmérséklet- és 
nyomásfüggése a pszeudokritikus pont környezetében azonos nagyságrendű, továbbá a 
folyadék összenyomásából származó hő ebben a tartományban a konvekcióval szállított hővel 
megegyező nagyságrendű lehet, így elhanyagolása indokolatlan.  

Az elméleti munka mellett kísérletet tettünk turbulens áramlások számításos 
folyadékdinamikai (CFD) vizsgálatára is különböző szinteken. Direkt numerikus szimulációt 
végeztünk, melynek alapvető célja a szuperkritikus közegek áramlása során kialakuló 
határrétegek jobb megismerése volt, megalapozva így a határrétegek elméleti analízisét. 
Reynolds átlagolt Navier-Stokes megközelítést felhasználva vizsgáltuk, hogy vajon a jelenleg 
rendelkezésre álló CFD-kódok milyen pontossággal képesek hőátadást modellezni, 
szuperkritikus nyomású közegek esetén. Első lépésben referenciaként, csőben történő 
áramlásra vonatkozó méréseket használtunk fel. Majd az egymással párhuzamosan fejlesztett 
amerikai, japán és európai SCWR-koncepciók közül az európai HPLWR-t választottuk 
vizsgálatunk tárgyául. A HPLWR kazettakoncepciója alapján előbb a kazetta 1/8-át 
modelleztük távtartórácsok nélkül a teljes fűtött hosszon (5. ábra baloldal), majd a kazetta 1/4-
ét 200mm hosszon az úgynevezett helikális huzal távtartókkal (5. ábra jobboldal). 
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5. ábra A HPLWR kazetta 1/8 (bal oldal) és 1/4 (jobb oldal) geometriai modellje 
 

A hőátadási vizsgálatokon túl felhívtuk arra a figyelmet, hogy szuperkritikus nyomású 
közegek esetén kritikus kiáramlás meghatározásánál a hangsebesség pszeudokritikus-
hőmérséklet közeli erős lecsökkenését feltétlenül figyelembe kell venni. Elméleti 
vizsgálataink kimutatták, hogy SCWR reaktorokban csőtöréses balesetek esetén a hűtőközeg 
nyomásveszteségének hatására, nemcsak a nyomottvizes erőműveknél jól ismert ún. flashing 
effektusra (nagy mennyiségű víz hirtelen forrása) lehet számítani, hanem kondenzáció 
indukált vízütés is felléphet. Ennek oka, hogy a nyomásesés során a szuperkritikus közeg nem 
csak metastabil gőz hanem metastabil víz állapotba is kerülhet. Konzervatív becslést adtunk a 
flashing illetve a vízütés hatására kialakuló nyomáscsúcsra. 

A projekt keretében végzett kutatómunka során kísérleti munkát is végeztünk. 
Kifejlesztettünk egy mintatartó családot, amelynek egyik tagja gr.5 típusú titánötvözetből 
készült, és teljes hosszában fűthető, a homogén hőmérsékleteloszlás érdekében. A GR-5H 
mintatartó képe az 6/A ábrán látható. A mintatartó megfelelő kiegészítő elemekkel alkalmassá 
vált a kutatómunkában való sokoldalú felhasználásra. Kidolgoztuk a szuperkritikusvíz-
mérések reprodukálható vizsgálati technológiáját. Ehhez létrehoztunk egy mérőkeretet, amely 
tartalmazza a működtetéshez nélkülözhetetlenül szükséges beavatkozó és adatszolgáltató 
elemeket. A mérések során a dinamikus neutronradiográfiával láthatóvá tudjuk tenni a 
mintatartó belsejében lejátszódó eseményeket, 40msec-os képidővel, amint az a 6/B, 6/C és 
6/D ábrákon látható, a magyarázatokkal együtt.  

Az általunk korábban fejlesztett RETINA kétfázisú programcsomagba szuperkritikus 
nyomású közegekre javasolt hőátadási és nyomásveszteségi korrelációkat építettünk be, annak 
érdekében, hogy a rendszert alkalmassá tegyük rendszerszintű vizsgálatokra. A rendszer 
állapotegyenleteit kiterjesztettük szuperkritikus nyomásig, figyelembe véve a szükséges 
hőmérséklettartományt is. A viszkozitás-, fajhő- és hővezetésitényező-korrelációkat szintén 
módosítottuk, hogy a szuperkritikus nyomású reaktorok paramétertartományát le tudjuk fedni. 
A kritikus kiáramlás számításához szükséges hangsebességtáblázatot a kód számára 
elérhetővé tettük, annak érdekében, hogy a kóddal hűtőközegvesztéssel járó tranziens 
szituációkat tudjunk vizsgálni.  
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6/A ábra GR-5H mintatartó fotója, 6/B ábra 13 cm3 víz DNR képe szoba hőmérsékleten, 6/C ábra A táguló víz 
DNR képe 330 Co-on, fölötte a gőztér egyre telítettebb (sötétebb), 6/D ábra Szuperkritikusvíz homogén kitölti a 

mintatartót 374 Co-on, csak a fenekén maradt vissza egy kis jellegzetes „víz labda” 
 

A 4. generációs erőművek közül szintén foglalkoztuk a folyékony fémmel hűtött reaktorok 
termohidraulikai problémáival is. Ebben az altémában alapos irodalomkutatást végeztünk a 
folyékony fém hűtőközegű reaktorok termohidraulikájának megismerése céljából. Az 
irodalomkutatás eredményeit összefoglaltuk az erről a kutatásról készült jelentésben, majd 
ismertettük benne egy kiválasztott kísérletre az ANSYS CFX 12.1 CFD kóddal készített CFD 
validációt. A CFD modellezésnek, véleményünk szerint igen nagy szerepe lesz a negyedik 
generációs ólomhűtésű atomreaktorok és ADS-ek termohidraulikai tervezése, illetve 
biztonsági elemzései során. A második projektévben elkészítettük a Forschungszentrum 
Karlsruhe fűtött hengeres mérésének CFD modelljét. A modellek készítése során fontos 
tapasztalatunk volt, hogy a numerikus rács megfelelő méretezéséhez eddig jól bevált képlet a 
folyékony ólom közeg esetén egy nagyságrenddel torzított eredményt adhat. Vizsgáltuk az 
izotróp turbulenciát modellező SST és az anizotróp turbulenciát modellező RSM SSG 
modellek pontosságát, alkalmazhatóságukat a folyékony ólom turbulens hőátadásának 
leírásában. A modellezési eredményeink a sebességi profilt tekintve az SSG számítások 
esetében átlagosan 4%-ban, az SST modelleknél átlagosan 13%-ban tértek el a mérési 
eredményektől, a vizsgált metszetben. A hőmérsékletnövekedési profilt vizsgálva ugyanazon 
metszetben megállapítható volt, hogy a kutatás keretében elkészített modelljeink pontossága 
közel megegyező az FZK által készített CFD modellével, azonban a falakhoz közel, a 
határrétegekben sem a sebességprofilt, sem a hőmérsékleti profilt nem sikerül az FZK CFD 
analízisénél pontosabban meghatározni. 

A jelenleg működő atomerőművi blokkok kapcsán a kritikus hőfluxus jelenségét vizsgáltuk 
mind kísérleti, mind elméleti úton. 

A forráskrízis tanulmányozására elkészítettük az ACRIL mérőkört. Előzetes számítások 
segítségével különböző hűtőközeg forgalmakhoz meghatároztuk azokat a hőfluxus értékeket, 
amelyek környékén a forráskrízis kialakulhat. Több sikeres mérést végeztünk, melyek során a 
kritikus hőfluxust elértük.  A mérésekkel párhuzamosan többször sikerült a csőben kialakuló 
folyamatokat a NUKENERG konzorcium fúziós projektjében fejlesztett gyors kamerával is 
rögzíteni. Egyik talán legfigyelemreméltóbb megfigyelésünk volt, hogy a kritikus hőfluxus 
termoelemes detektálása és a vizuális megfigyelés között nem mindig volt összhang. Vagyis 
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néhány esetben a termoelemes hőmérsékletmérés alapján még nem gondoltuk volna, hogy 
elértük a kritikus hőfluxus értékét, ugyanakkor a pálca felső része már felizzott. A 7. ábrán az 
egyik mérés során készített pillanatkép látható. A cső közepén jól látható egy gőzdugó, amely 
kialakulása forráskrizishez vezet. 

 
 

 
 

 
A mérésekkel párhuzamosan különböző részletesség modelleket készítettünk és 

számításokat végeztünk.  

Nagyrészletességű modellt készítettünk, mellyel egyes buborékok kialakulása és falról 
történő leválása követhető volt. A modell segítségével ellenőrizni tudtunk olyan funkcionális 
kapcsolatokat, melyeket korábban állítottak fel a forráskrízis kialakulása esetén 
kulcsfontosságú paraméterek között. Így például meghatároztuk az alapvető fizikai jellemzők 
(pl. gravitáció, sűrűség stb.) és a buborékok leválási átmérője és gyakorisága közötti kapcsolat 
jellemző paramétereit. Vizsgálataink kiterjedtek annak vizsgálatára, hogy a fűtött falak 
tulajdonságai milyen módon befolyásolják a forrás folyamatát, továbbá a keletkező 
buborékok, hogyan hatnak egymással kölcsön.  

Összességében elmondható, hogy az előzetesen kitűzött szakmai célokat nagyrészt elértük. 
Létrehoztunk két olyan berendezést, amelyek lehetővé teszik további vizsgálatainkat, 
modelljeink finomítását, eredményeink ellenőrzését. Ezek alkalmazására remélhetőleg 
hamarosan sor kerül többek között például a NURESAFE európai uniós projekt keretein belül 
is. 

A forráskrízis tanulmányozása kapcsán létrehozott numerikus modelljeink olyan 
vizsgálatokat tesznek lehetővé, melyek máshol jelenleg még nem lehetségesek. Az e munkák 
kapcsán publikált eredményekre már az elmúlt időszakban közel egy tucat független 
hivatkozást kaptunk, ami mindenképpen motiválja további kutatásainkat. 

 
 

7. ábra Kritikus hőfluxus kialakulása gyors kamerával rögzítve. A cső közepén jól látszik a gőzdugó, 
aminek hatására a hőátadás jelentősen leromlik, és ami így a kritikus hőfluxus kialakulásához vezet. 
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III. Zónatervezés 

Bevezetés 

A részfeladatban célunk a szuperkritikus nyomású vízhűtéses reaktor (Supercritical Water-
Cooled Reactor, SCWR) európai változatának, a HPLWR reaktornak (High Performance 
Light Water Reactor) olyan stacionárius, kapcsolt reaktorfizikai-termohidraulikai 
programrendszerének létrehozása volt, amely alkalmas a mindenkori aktuális zónakoncepció 
számítására (8. ábra). A számítások kiterjedtek a HPLWR reaktor kazettáinak 
neutrontranszport számításaira, az egész zónára vonatkozó globális számításokra és a 
pálcaszintű számításokra is. Az új programrendszerrel megterveztük a HPLWR reaktor 
zónájának betöltését és ellenőriztük a lineáris hőteljesítmény és maximális 
burkolathőmérséklet limitekhez való viszonyt. A részfeladat tartalmazta a HPLWR reaktor 
xenon-lengések iránti érzékenységének vizsgálatát is. Vizsgáltuk a HPLWR reaktor 
tartályának sugárterhelését és az anyagtudományi részfeladathoz kapcsolódóan a besugárzott 
acél próbatestek neutronspektrumát, valamint fluensét is meghatároztuk.   

A 2010-ben lezárult EU 6. keretprogramban szereplő HPLWR Phase 2 projekt több 
munkacsoportjával volt kapcsolódása az elvégzett feladatoknak. A HPLWR Phase2 
projektben elért eredményeket folyamatosan adaptáltuk munkánk során.  

 
8. ábra A HPLWR reaktor jelenlegi felépítése.(Karlsruhe Institute of Technology) 

Neutronfizikai tesztfeladatok 

Az alkalmazott KARATE programrendszer tesztelése alapvetően szükséges volt, mivel a 
hatszöges geometriájú VVER-440 és VVER-1000 reaktorok számítására kifejlesztett 
KARATE algoritmusok nem szükségszerűen alkalmazhatóak a szuperkritikus vízhűtésű 
reaktorok zónáinak tervezésére, azok erős heterogenitásokat felmutató szerkezeti felépítése és 
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a hűtővíz sűrűség jelentős axiális változása miatt. Mivel neutronfizikai kísérleti eredmények 
nem állnak rendelkezésre, a tesztelésre egyedül alkalmas módszer a nagy pontosságú, ám 
rendkívüli számítási erőforrásokat igénylő Monte Carlo referenciaszámításokkal való 
összehasonlítás. A KARATE számítások pontosságának meghatározása a zónatervezés során 
alkalmazott mérnöki faktorok megalapozásában játszott szerepet. A tesztfeladatokat úgy 
választottuk meg, hogy lehetőség legyen az egyes számítási modulok, illetve közelítések 
alkalmazhatóságának megítélésére és javítására. A tesztelést az 1 utas és a későbbi 3 utas zóna 
koncepcióra is elvégeztük, melyben a megváltozott reflektorszerkezetet is modelleztük (9. 
ábra), és számos szabályozórúd konfigurációt definiáltunk. Jó egyezést találtunk mind a 
sokszorozási tényezőben, mind a teljesítményeloszlásban (10. ábra). 

 
9. ábra A HPLWR reaktor radiális szerkezete az aktív zónán kívül. (MCNP modell) 
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10. ábra A GLOBUS-MCNP teljesítményeloszlás különbségek gyakorisága. 

A GLOBUS-SPROD csatolt kód verifikálása 

A HPLWR reaktorban a termikus jellemzők élesen változnak a pszeudo-kritikus pont 
közelében (p=25 MPa, T=384 oC). A vízsűrűség gyorsan változik, ahogy a hőmérséklet 
növekszik a reaktor bemeneti pontjától a kimeneti pontjáig. A HPLWR reaktor számításaihoz 
a vízsűrűség és a kritikusság közötti szoros összefüggés miatt szükséges egy kapcsolt 
reaktorfizikai és termohidraulikai kóddal való számítás. Programrendszerünket az MCNP-
STAFAS kóddal elvégzett, az egy utas HPLWR zónára vonatkozó számítással verifikáltuk.  
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Fűtőelemkazetták neutronfizikai modellezése, tervezése 

A diffúziós típusú kevéscsoportállandók számítására szolgáló MULTICELL 
neutrontranszport kód kiégési számításának ellenőrzésére az AEKI-ben létrehozott MCNP-
TIBSO kapcsolt kódot használtuk. Az MCNP Monte Carlo kód nagy pontossága párosul a 
TIBSO kiégési számítások több mint 1000 izotópra kiterjedő részletességével. Átlagos 
paraméterekkel rendelkező HPLWR kazettákat modelleztünk a két kóddal. A végtelen 
sokszorozási tényezők összehasonlítása mutatta a MULTICELL kiégési számítások 
alkalmazhatóságát a zónatervezésben. A fűtőelemkazetták geometriai kialakítása módosult az 
eredeti javaslathoz képest. A fűtőelempálcákra spirálisan feltekert drót távtartókat javasoltak. 
Ez a megoldás javítja a szubcsatornák közötti hűtőközeg keveredést. A másik változtatás a 
kazetta és a moderátorcső falvastagságának jelentős megnövelése volt szilárdságtani 
szempontból. A fenti változtatások azt eredményezték, hogy a szerkezeti anyagok parazita 
abszorpciója miatt a tervezett kazetták sokszorozási tényezője kb. 10 %-ot csökkent, ami 
megengedhetetlenül rövid kampányhosszat eredményezett volna. A probléma megoldására 
zónaszámítási eredményeink alapján felmerült a rozsdamentes vékony acélfal merevítő 
bordákkal való ellátása és a moderátor vizének túlzott felmelegedését megakadályozandó, 
hőszigetelés használata. A Gd tartalmú kiégő mérgek előzetes optimalizációját is 2 dimenziós 
transzportszámítások segítségével végeztük el, ahol a Gd-os pálcák számát és Gd2O3 szerinti 
dúsítását határoltuk be.  

3-D nodális számítások, egyensúlyi kampányszámítások 

Az egyensúlyi kampányszámításokhoz szükséges paraméterezett diffúziós típusú 
kevéscsoportállandó könyvtár számítási módszerét kidolgoztuk. A csoportállandók 
közelítőleg a következő paraméterektől függnek: kiégés, hűtővízsűrűség, a moderátorcső és a 
vízrés sűrűsége, fűtőelemhőmérséklet, 135Xe koncentráció, 149Sm koncentráció, 235U 
koncentráció, 238U koncentráció, 239Pu koncentráció. A csatolt neutronfizikai-termohidraulikai 
programba beépítettük a Watt és Jackson-Hall hőátadási korrelációkat, és alkalmassá tettük a 
kódot a négyszöges geometriájú kazetták számítására, iterációs gyorsításokat vezettünk be, 
valamint beépítettük a nemzetközileg elfogadott IAPWS-IF97 víz jellemzőket szolgáltató 
programcsomagot.  

A maximális burkolathőmérsékletek uralása céljából a kilenc kazettából álló klaszterek 
bemenetén található szűkítőket használhatjuk a zóna forgalomeloszlásának hangolására. A 
kiégő mérgek alkalmazásának következményeképpen erős teljesítményátrendeződés jön létre 
a zónában, amely a forgalomeloszlás változásán keresztül is kihat a burkolathőmérsékletekre. 
A forgalomeloszlás megváltozásának figyelembevételére a hűtővíz nyomásesés számítását 
vezettük be, amely tartalmazza a lokális nyomáseséseket és az elosztott nyomásesést is a zóna 
mentén. A HPLWR reaktor kazettáiban a jó hűtőközeg-keveredés érdekében az eredetileg a 
fémhűtésű gyorsreaktorokban használt helikális drót távtartókat alkalmaznak, amelyek 
elosztott nyomásesés számítására Rehme korrelációját használtuk. 

A háromutas zónaelrendezés 3x52 szigetelt kazetta klasztert tartalmaz. A HPLWR zóna 
névleges nyomása 250 bar, a reaktortartály belépő hőmérséklete 553 K. A 2,300 GW termikus 
teljesítményen egyensúlyi volt a Xe koncentrációja. A HPLWR friss zónájától kezdve elértük 
az egyensúlyi kampányt, amely Gd kiégőmérges kazettákat tartalmaz. A következő 
megfontolások voltak mérvadóak az egyensúlyi kampány kialakításánál: 

 a 390 W/cm lineáris teljesítmény limit betartása;  

 a fűtőelem középponti hőmérsékletének jóval az olvadáspont alatti tartása; 

 a maximális burkolathőmérséklet  630 C alatt tartása; 

 lehetőség szerint nagy kiégés elérése; 
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 a többletreaktivitás főként Gd kiégőméreggel történő lekötése; 

 a Gd teljes kiégetése a kampány végére.  

Az elgőzölögtetőbeli erős axiális hűtővízsűrűség-változás miatt axiális 
dúsításprofilírozásra volt szükség. Az egyensúlyi számításokban alkalmazott klaszter-
típusokban a maximális fűtőelempálca dúsítás 7% volt. Átlagosan 3 évi zónában tartózkodás 
esetén a kirakott fűtőelemklaszterek 33,5 (MWnap/kgU) átlagkiégést értek el. 

A kazettaszintű radiális teljesítményeloszlásban az egyensúlyi kampány során jelentős 
átrendeződést figyeltünk meg. A zóna középpontjától távolabb eső 1. és 2. túlhevítő radiális 
teljesítményeloszlásai meglehetősen heterogének. Az 1. és 2. túlhevítőben levő klaszterekben 
fellépő burkolathőmérsékletek csökkentésére klaszterszűkítőket tételeztünk fel, amelyek 
forgalommódosító hatásukon keresztül érik el a kívánt célt. 

A tartályfal sugárterhelésének számítása 

Az élettartam meghatározása szempontjából kulcsfontosságú a tartályfal mechanikai 
tulajdonságainak a sugárterheléssel való változása. A HPLWR esetére 60 év működési időt 
feltételezve meghatároztuk a tartályfal sugárterhelését a KARATE és MCNP kódok 
segítségével. A számított HPLWR tartályfal sugárterhelés közel van a mai PWR 
reaktortartályok terheléséhez, és alatta van a 60 évre számított VVER-440 terhelésnek. 

Xenonlengések lehetőségének vizsgálata 

Tekintettel a HPLWR aktív zónájának jelentős méreteire (4 métert meghaladó magasságára 
és átmérőjére), feltételezhető volt, hogy a zónában többirányú, többmódusú xenonlengések is 
kialakulhatnak. Mivel a lengések a teljesítménysűrűség jelentős lokális emelkedését 
eredményezhetik, biztonsági és anyagtechnológiai okokból is szükséges megismerni a 
lengések jellemzőit. A xenonlengések modellezéséhez egy olyan kapcsolt neutronfizikai-
termohidraulikai programrendszert hoztunk létre a SCALE6.0 programcsomag 
felhasználásával, amely alkalmas a háromutas HPLWR reaktor kvázistacionárius egyensúlyi 
állapotának meghatározására, és követni tudja a xenonkoncentráció térbeli és időbeli 
változását.  A részletes elemzések kimutatták, hogy a termohidraulikai és Doppler 
visszacsatolások stabilizálják a HPLWR reaktort a xenonlengésekkel szemben. 

A Budapest Kutatóreaktor besugárzó szondáinak spektrum és fluens számításai 
az anyagtudományi kísérletek kiértékeléséhez 

A VVRSZM reaktor anyagvizsgálati besugárzó szondáiban létrejövő gyors neutronfluxus 
számításához a KARATE programrendszer MULTICELL transzport kódját és a 
kampányszámítások elvégzésére képes  KIKO3D nodális kód VVRSZM változatát használtuk.  

Az 1 MeV feletti fluxuseloszlás és fluens számításokat két besugárzásra különböző axiális 
pozícióban elhelyezkedő próbatestekre végeztük el.  

Egyensúlyi kampányszámítások finomhálós elemzése  

A limitek fűtőelempálcaszakaszonkénti betarthatóságának ellenőrzésére a pálcaszintű 
teljesítmények meghatározására alkalmas DIF3D finomhálós diffúziós programot használtuk 
fel. A DIF3D programnak a szuperkritikus nyomástartományban működő KARATE 
programrendszerrel való kapcsolatát kiépítettük, és a programrendszert alkalmaztuk az 
egyensúlyi kampányra. A szuperkritikus KARATE nodális csatolt neutronfizikai-
termohidraulikai kóddal számított termohidraulikai adatokat és axiális görbületi tényezőket 
felhasználva 2 dimenziós, egész zónás finomhálós számításokat végeztünk a kazettákon belüli 
egyenlőtlenségek meghatározására. Konzervatív pálcaszintű számításokat alkalmaztunk az 
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egyenlőtlenségi tényezők bizonytalanságát, a keverőterek nem tökéletes keveredését 
figyelembevéve, melynek során a forrócsatorna entalpiaemelkedés egyenlőtlenségi 
tényezőjének számításához a HPLWR projektben kifejlesztett Heinecke korrelációt 
használtuk fel. A pálcaszintű lineáris teljesítményeloszlás az egyensúlyi kampány 
legterheltebb időpontjában  a legterheltebb rétegben a 11. ábrán látható.  

 
11. ábra Pálcaszintű lineáris teljesítményeloszlás az egyensúlyi kampány 105. napján a legterheltebb 8. szinten. 

[W/cm] 
 

A mérnöki tényezőkkel felszorzott lineáris teljesítményeloszlás maximumát az egyensúlyi 
kampány során 105 effektív napos üzemeltetés esetén kaptuk. A 390 W/cm-es limit éppen 
betartható. A pálcaszintű fűtőelemhőmérséklet konzervatív maximuma is hasonló viselkedést 
mutat, az urándioxid olvadáspontja alatt van. A konzervatívan számított burkolathőmérséklet 
maximuma az egyensúlyi kampány során mindig meghaladja a célul kitűzött 630 C fokos 
értéket. A maximum mindig az 1. túlhevítő olyan kazettájában található, amely szomszédos az 
elgőzölögtetővel. Mivel az elgőzölögtetőben a lineáris teljesítmény korlát még éppen tartható, 
a további optimalizálás iránya a teljesítmény részbeni áthelyezése az 1. túlhevítőből a 2. 
túlhevítőbe, ahol semmilyen korlát nincs veszélyben. Az átrakási sémával történő 
optimalizálásnak gátja a kazetták 3x3-as klaszterbe rendezése, továbbá a klaszterenkénti 
szűkítő alkalmazása. A kazettánkénti átrakás és szűkítők alkalmazásával sokkal jobb helyzet 
volna elérhető. 

Az eredmények további hasznosítása 

A NUKENERG projekt keretében két részfeladat foglalkozott az SCWR tervezésével. A 
zónatervezés mellett a biztonság részfeladatban fejlesztették ki a kapcsolt szuperkritikus 
KIKO3D-ATHLET kódot, amelyet többek között a reaktivitás üzemzavarok elemzésére 
használtak. E fejlesztések tették lehetővé, hogy az MTA-KFKI-AEKI részt vehessen az 
Euratom FP7 keretében létrejött Supercritical Water Reactor - Fuel Qualification Test 
(SCWR-FQT) projektben, melynek végső célja a csehországi LVR-15 kutatóreaktorban 
elhelyezni tervezett, fűtőelemeket tartalmazó, szuperkritikus tartományban üzemelő 
besugárzócsatorna megtervezése és a hatósági engedélyezéshez szükséges elemzések 
elvégzése nemzetközi együttműködés keretében. Az MTA-KFKI-AEKI konkrét feladata a 
besugárzócsatorna fűtőelemeinek stacionárius kiégési számítása, majd a kutatóreaktor 
reaktivitás üzemzavarainak dinamikai elemzése. 
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IV. A HPLWR reaktor biztonsága 

Az adott részfeladat általános célkitűzése egy szuperkritikus nyomású vízhűtéses reaktor, a 
HPLWR (High Performance Light Water Reactor) koncepció nukleáris biztonságának 
értékelése, megalapozása általunk végzett biztonsági elemzések és a biztonsági rendszerek 
méretezése révén. A projekt idején ezt a reaktor típust részletesen vizsgálták két egymást 
követő EU projektben („6th and 7th European Framework Programs for the Nuclear Fission 
and Radiation Protection”) is. Bár az EK jogelődje, az AEKI mindkét projektnek részvevője 
volt, speciálisan a NUKENERG projektben felvállalt feladatokat az EU pénzügyileg nem 
támogatta. Mindazonáltal alkalmunk nyílt a biztonsággal foglalkozó megbeszéléseken részt 
vennünk és eredményeinket mint „megfigyelő” előadni. 

A NUKENERG projekt első fázisában kidolgoztuk a csatolt KIKO3D 3D reaktor kinetikai 
program szuperkritikus változatát, és módosítottuk az ATHLET programot, valamint a 
változtatásokat verifikáltuk. Az eredetileg hatszöges geometriára rendelkezésre álló 
KIKO3DRM programot módosítanunk kellett a HPLWR reaktor négyszöges geometriájának 
megfelelően, valamint a HPLWR reaktor geometriai és összetétel adatainak megfelelően 
kiszámítottuk és paramétereztük a megfelelő reaktorfizikai csoportállandókat és reszponz-
mátrixokat. Az ATHLET kódba beépítettük a szuperkritikus víz termohidraulikai 
tulajdonságait és a megfelelő hőátadási korrelációt. 

A projekt első fázisában a Dr. Schulenberg által kidolgozott HPLWR változat dinamikai 
tulajdonságait elemeztük reaktivitás üzemzavarok esetén. Az elemzések előtt a 
termohidraulikai modellt a szuperkritikus körülmények között végzett, u.n Kirillov mérések 
eredményeivel teszteltük. A teszteléshez felhasznált méréseket kívülről elektromosan 
egyenletesen fűtött hengeres csöveken végezték a kritikus nyomás felett. A számítási és a 
mérési eredmények összehasonlítása alapján az adódott, hogy a Watts korreláció megfelelő 
pontosságú a hőátadási folyamatok modellezése során. A reaktorfizikai modell tesztelése 
céljából az abszorbensek értékességét összevetettük a geometriában rendkívül részletes 
KARATE számítási eredményekkel. 

Az alábbi reaktivitás bevitellel és/vagy a teljesítmény eloszlás változásával járó kezdeti 
események következményeinek elemzéseire került sor - a biztonságvédelmi rendszer 
működésével és anélkül (ATWS): 

- abszorbens csoport nem tervezett kihúzása alsó véghelyzetből 

- abszorbens csoport nem tervezett kihúzása középső axiális magasságból 

- aszimmetrikus helyzetben lévő abszorbens klaszter nem tervezett kihúzása 

- abszorbens kilökődés 

- a tápvízellátás olyan zavara, melynek során hidegebb hűtőközeg kerül az aktív zónába 

- abszorbens leesése, beszorulása 

A fenti elemzések a teljesítmény-eloszlás jelentős mértékű perturbációi adódtak, aminek 
következtében – bár az elfogadási kritériumok mindig teljesültek – egyes esetekben az erős 
visszacsatolások ellenére a forrócsatornában a maximális fűtőelem hőmérséklet csaknem eléri 
a megengedett értéket, ami aláhúzza az általunk végzett részletes, háromdimenziós elemzések 
szükségességét. A tapasztalt jelenségek a teljesítmény eloszlásának a hőhordozó 
tulajdonságaitól való erős függésével magyarázhatók a radiális irányban is nagyméretű 
reaktorban. Ennek következtében az egyenlőtlenségi tényezők megváltozásai gyakran 
meghaladják a rektor átlagos teljesítményének relatív változásait. Az elfogadási kritériumokat 
és a reaktivitás üzemzavarok esetén kapott elemzési eredményeket az 1. és 2. táblázatok 
mutatják be. 
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1. táblázat Korlátozások és elfogadási kritériumok  

A kezdeti esemény 
típusa/a reaktor 
kezdeti állapota 

Korlátozott 
paraméter 

Korlátozó érték A korlátozást igénylő 
potenciális fűtőelem-
sérülési folyamat 

 
Normál üzem 

Maximális 
burkolathőmérséklet 
Maximális lineáris 
hőteljesítmény 

625 oC 
 

390 W/cm 

A burkolat magas 
hőmérsékletű kúszása 
Gázkibocsátás, belső 
nyomás a pálcában 

Várható üzemi 
esemény, „AOO 
(Anticipated 
Operational 
Occurrence)” 

Maximális 
burkolathőmérséklet 
Maximális 
üzemanyag 
hőmérséklet 

850 oC 
 

2800 oC 

A pálca mechanikai 
instabilitásai: kihajlás, 
beroppanás a burkolat 
tabletta rések közötti 
résekbe való 
begyűrődése,  
Az üzemanyag 
megolvadása  

Tervezési 
üzemzavar, „PA 
(Postulated 
Accident)” 

Maximális 
burkolathőmérséklet 
Maximális tabletta 
átlag entalpia 

1204 oC 
 

230 cal/g 
 

A burkolat elridegedése 
oxidáció, 
hidrogénfelvétel 
következtében 
Tabletta fragmentáció és 
kiszóródás a hűtőközegbe 

 
 
2. táblázat Az elfogadási kritériumok teljesülése

Kezdeti esemény A kezdeti esemény 
osztályozása 

Maximális burkolat 
hőmérséklet 

Maximális 
üzemanyag 
hőmérséklet 

Szabályozó csoport kihúzása alsó 
véghelyzetből 

AOO 730 oC 2656 oC 

Szabályozó csoport kihúzása 
közbenső helyzetből 

AOO 746 oC 2142 oC 

Aszimmetrikus radiális pozícióban 
lévő szabályozó klaszter kihúzása 

AOO 810 oC 2011 oC 

Szabályozó klaszter kilökődése PA 870 oC 2565 oC 
A tápvíz hőmérséklet nem 
tervezett, hibás csökkenése 

AOO 670 oC 2197 oC 

Abszorbens meghibásodás: 
Abszorbens klaszter beszorulása 
alsó véghelyzetben (case A) vagy 
felső véghelyzetben (Case B) 

AOO Case A: 646 oC
Case B: 645 oC 

Case A: 2030 oC
CaSe B: 2064 oC 
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Több változatban elkészültek azok a reaktivitás üzemzavar-elemzések, melyek az 
abszorbens-rudakon alapuló védelmi rendszer méretezéséhez szükségesek. Ehhez alapvetően 
két határoló biztonsági cél megvalósíthatóságát kellett szem előtt tartani. Az egyik, hogy az 
abszorbens rudak nem tervezett mozgása által okozott, a reaktivitás és a 
teljesítménynövekedést okozó üzemzavarok során a vonatkozó elfogadási kritériumok 
teljesüljenek. A másik biztonsági cél a zóna lezárhatósága annak bármely állapotában. A 
szabályozó funkciót ellátó abszorbensek értékességét tehát a több változatban elvégzett 
elemzésekből adódó mértékben (27,5 %-kal) kellett csökkenteni, míg a lezárásra szolgálókét 
(30 %-kal) növelni kellett az eredeti tervezési értékekhez képest. Az utóbbi esetben a 
legértékesebb abszorbens meghibásodás miatti fennakadása esetén is mindig legalább -1,5 % 
reaktivitású lezárás biztosítható, ami ésszerű számítási bizonytalanságot feltételezve kielégítő. 

A védelmi rendszeren kívüli, további biztonsági rendszerek méretezése a termohidraulikai 
eredetű kezdeti események több változatban történő elemzésére épült. Ennek a feladatnak a 
megoldása során egy előzetes jelentésben javasolt biztonsági rendszer konfigurációból 
indultunk ki.  

 Nagyméretű cső törése a hidegágban 

 Közepes méretű cső törése a hidegágban 

 Kisméretű cső törése a hidegágban 

 Nagyméretű cső törése a melegágban, az elemzési eredményekből le lehetett vonni a 
következtetést, hogy kisebb méretű cső törésének elemzésére nincs szükség 

 Teljes feszültségkiesés, ami lefedte a turbina kiesés kezdeti esemény következményeit  

 Az egyik fő-keringtető szivattyú kiesése  

 

Bebizonyosodott, hogy a legnehezebben kezelhető kezdeti esemény a hidegági nagy 
csőtörés, és feltételezhető volt, hogy amennyiben ebben az esetben az elfogadási kritériumok 
teljesülnek, akkor a további kezdeti eseményekre is kedvező eredmények adódnak, ezért ezt 
az elemzést több változatban is elkészítettük. A biztonsági rendszerek paramétereit 
lényegében ezek az elemzések határozták meg. A fenti feltevésünket a későbbi elemzések 
igazolták. Az előzetes hidegági nagy LOCA elemzések eredményei azt mutatták, hogy az 
előzetesen elképzelt passzív hűtő rendszer nem képes elegendő hűtőközeget juttatni az aktív 
zónába, másrészt a megfelelő hűtéshez a betáplálások helyének célszerűbb, differenciáltabb 
megválasztása is szükséges. Az első konfigurációra vonatkozó elemzés azonban hasznos volt 
abban a tekintetben, hogy eredményei alapján leszűrhető volt a fogyatékosságok oka, és 
kialakítható volt egy újabb koncepció. Az ezen koncepció alapján elvégzett elemzések 
eredményei már mind kielégítették az elfogadási kritériumokat. A hidegági nagy csőtörés 
kezdeti eseményre kapott időfüggő maximális burkolathőmérsékletet az 12. ábrán látható. 
 
3. táblázat A biztonsági rendszerek javasolt paraméterei 

A biztonsági rendszer neve A biztonsági rendszer indítási 
feltételei 

A biztonsági rendszer 
kapacitása 

ADS (Automatic 
Depressurizer System) 

Elvétel mindegyik meleg ágból,
p  22.0 MPa vagy p  27.0 MPa 
szelepnyitási idő: 0.2 s 

Biztosítja a teljes névleges 
melegági forgalom elvételét 
25.0 MPa-nál. 

HPCI (High Pressure 
Coolant Injection) 

Betáplálás mindegyik hideg ágba,
pHPCI= 6.0 MPa, THPCI= 80 oC 

V= 40 m3, Vvíz= 25 m3, 
A nyomástartó közeg: nitrogén 
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RHR (Residual Heat 
Removal) 

Elvétel mindegyik meleg ágból,
p  2.0 MPa  
szelepnyitási idő: 2.0 s 

Szelepátmérő =  200 mm 

LPCI (Low Pressure 
Coolant Injection) 

A reaktortartály aljához két helyen 
csatlakozik, a középső „evaporátor” 
és szélső „szuperheater2” alá.  
TLPCI= 70 oC 

Tartálynyomás-függő  
betáplálás 
MPa                  kg/s 
  0.1                240.0 
  1.0                220.0 
  2.0                160.0 
  2.5                    0.0 

 
A rész-projekt elérte a kitűzött célokat. Kidolgozták a csatolt KIKO3D-ATHLET 

programnak azt a változatát, ami lehetővé tette a IV. generációs szuperkritikus nyomású 
vízzel hűtött reaktorok biztonsági elemzéseit. Az elvégzett elemzések metodikája meghaladta 
az általában szokásos módszerekét abban a tekintetben, hogy valósághű eredményeket biztosít 
azokban az esetekben is, amikor a teljesítmény-eloszlás a HPLWR reaktor nagy méretei miatt 
erősen aszimmetrikus. A program alkalmazható volt a HPLWR reaktor biztonsági rendszerei 
legfontosabb paramétereinek méretezésére. Ennek során elegendő tudásbázis jött létre, ami a 
jövőben az adott típusú tervezési munkái során hasznosítható. Az ismertetett elemzési 
eredmények nyomán az intézetet felkérték, hogy vegyen részt abban az Euratom FP7 
Supercritical Water Reactor - Fuel Qualification Test (SCWR-FQT) projektben, amelynek 
során egy szuperkritikus nyomású hurok kerül a csehországi LVR-15 kutatóreaktorba. Az 
intézet feladata a hatósági engedélyezéshez szükséges biztonsági elemezések elvégzése az 
általa kifejlesztett, fent említett szoftver felhasználásával. 
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12. ábra Maximális burkolathőmérséklet a hidegági nagy csőtörés esetén 
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V.  A IV. generációs, gyors neutron-spektrumú reaktorok reaktorfizikai és 
biztonsági vizsgálata 

A részfeladat célja a gyors spektrumú reaktorok különböző változatainak összehasonlító 
elemzése általunk végzett számítások alapján, valamint ezt megelőzően az elemzésekhez 
szükséges eszközök kifejlesztése volt. Az összehasonlítás két legfontosabb szempontja 
egyrészt a biztonság, másrészt az izotópháztartás fenntartható fejlődés követelményének való 
megfelelősége volt. Az irodalomban található, az alábbi jellemzők tekintetében eltérő gyors 
spektrumú reaktor-változatok számítására és értékelésére került sor. 

 Fűtőelem-típus (MOX, karbid, fém) 

 Hűtőközeg (ólom, nátrium, gáz) 

 Termikus teljesítmény  

 A zóna mérete és teljesítménye 

 Üzemanyag-gazdálkodási stratégia 

 

A hároméves al-projekt során az alábbi konkrét reaktor-koncepciókat vizsgáltuk: 

1. A Kalpakkamban (India) épülő, nátriumhűtésű, oxid fűtőelemmel rendelkező, gyors- 
spektrumú reaktor a nagy élethosszúságú hasadási termékek elégetésére 

2. Egy NAÜ együttműködésben definiált ólomhűtésű, oxid fűtőelemmel rendelkező 
gyorsreaktor 

3. Az OECD NEA SFR együttműködésben definiált nagyteljesítményű karbid 
fűtőelemmel rendelkező nátriumhűtésű gyorsreaktor 

4. Az OECD NEA SFR együttműködésben definiált nagyteljesítményű oxid fűtőelemmel 
rendelkező nátriumhűtésű gyorsreaktor 

5. Az OECD NEA SFR együttműködésben definiált közepes teljesítményű fémes 
fűtőelemmel rendelkező nátriumhűtésű gyorsreaktor 

6. Az OECD NEA SFR együttműködésben definiált közepes teljesítményű oxid karbid 
fűtőelemmel rendelkező nátriumhűtésű gyorsreaktor 

7. A GFR-600 gázhűtésű oxid fűtőelemmel rendelkező gyorsreaktor 

 

A projekt terveinek megfelelően nem vizsgáltuk a folyékony fém-hűtésű reaktorok 
biztonságának az összes lehetséges kérdését, mivel a biztonsági rendszerek tervezésével, azok 
számával és méretezésével kapcsolatos elképzelések még számos reaktortípus koncepció 
esetén nem kiforrottak. Ezért vizsgálatainkat az aktív zónára korlátoztuk. (A zónára 
vonatkozó elemzések éppen a megfelelő biztonsági rendszerek tervezését alapozhatják meg.) 
A biztonsággal kapcsolatos vizsgálatok során az aktív zóna olyan biztonsági jellemzőire 
koncentráltunk, melyek a meghatározóak az aktív zóna reaktorfizikai tulajdonságai, annak 
dinamikai viselkedésének tekintetében. Ilyenek: 

a. a hőmérséklet szerinti reaktivitás tényezők, 

b. az üregtényező, 

c. a teljesítmény egyenlőtlenségi tényezői, 

d. a lezárási reaktivitás az üzemvitel során,   

e. az egyes abszorbensek értékességei, mivel ezek meghatározók az abszorbensek 
mozgatásának meghibásodásából keletkező reaktivitás üzemzavarok során. 
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A projekt első részében az elemzésekhez szükséges számítási eszközök fejlesztése 
végeztük el, melyek közül az egyik legfontosabb a fémhűtésű reaktorok számítására szolgáló 
KIKO3DMG három-dimenziós sok-csoport nodális reaktorfizikai („Multigroup KIKO3D”) 
kód volt, amit egy szintén saját fejlesztésű „termo-hidraulikai” modullal egészítettünk ki a 
hűtőközeg visszacsatolásainak figyelembevétel céljából. Tekintettel arra, hogy a KIK3DMG 
program fejlesztés előtti változatában a két-csoport megközelítés elméletileg is alapvető 
szerepet játszott, ez a munka jelentős erőfeszítéseket igényelt. Ezen kívül a továbbiakban a 
program használatához reaktortípusonként ki kellett számítani a csoportállandókat és a 
reszponz-mátrixokat, majd azokat paraméterezni kellett olyan technológiai paraméterek 
függvényében, mint például a fűtőelem vagy a hűtőközeg hőmérséklete. A csoportállandók és 
az izotóp leltár számítására a NOTRADAT kód-rendszert fejlesztettük ki. A KIKO3DMG 
programot kiegészítettük még az aktinida izotópok fejlődésének követésére szolgáló kiégési 
modullal is. A „termohidraulikai” modul fejlesztésének a kiindulópontja a COBRA kód volt, 
amit kiegészítettünk a különböző hűtőközegek tulajdonságait leíró szubrutinokkal (fajlagos 
entalpia, fajhő, viszkozitás, hővezetési tényező, melyek a hőmérséklet és nyomás függvényei), 
valamint a megfelelő nyomásesési és hőátadási korrelációkkal. A gázhűtésű GFR-600 reaktor 
izotópháztartásának vizsgálatának céljára egy, az MCNP Monte Carlo és az ORIGEN 
programokra alapozott számítási rendszert dolgoztunk ki. 

A számítások egy jelentős része, nevezetesen a különböző nátriumhűtésű gyorsspektrumú 
reaktorok összehasonlító elemzése az OECD NEA SFR benchmark együttműködés 
számításainak keretében folyt, ami azért fontos momentum, mert így arra is lehetőség adódott, 
hogy a projekt előző részében kifejlesztett programokat validáljuk. Ennek során az 
eredményeket összevetettük az amerikai Argon National Laboratory (ANL) és a francia CEA 
kutatócsoportokéval. Négy különböző zónakoncepció legfontosabb neutronfizikai jellemzőit 
és kiégését határoztuk meg. Számításainkat a két nemzetközi kutatócsoport eredményeivel 
összehasonlítva megállapítottuk, hogy a KIKO3DMG kód alkalmas a gyors spektrumú, 
folyékony fém-hűtésű reaktorok számítására. A reaktorfizikai paraméterek és a teljesítmény 
eloszlások jó egyezést mutatnak, amit a 13. ábrán az egyik zónára jellemző példaként 
mutatunk be. 

Az alábbi, 4. táblázat az SFR benchmark nátriumhűtésű reaktorainak a biztonsággal 
kapcsolatos számított paramétereit tartalmazza, az 5. táblázat pedig az izotópháztartásra 
jellemző konverziós tényezőket mutatja be. A táblázatok adatai alapján kijelenthető, hogy a 
számítások szerint a karbidos üzemanyagú nagyméretű, nagyteljesítményű zóna a 

13. ábra A nagyméretű oxid 
fűtőelemekkel rendelkező 
nátriumhűtésű zóna radiális 
teljesítmény-eloszlásainak 
összehasonlítása. 
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legperspektivikusabb. Ennek nagy Doppler-együtthatója kompenzálhatja a pozitív 
üregegyütthatót, alacsony rúdértékessége pedig egy hosszabb idejű, szándék nélküli 
rúdhúzásos tranziens esetén kedvező. Az utóbbi érték igen magas volta a közepes méretű 
zónákban komoly probléma lehet a biztonság szempontjából. A fém üzemanyagú koncepció 
helyzetét tovább rontja a kis Doppler-együttható. A konverziós tényező szintén a karbidos 
nagy zóna esetén a legkedvezőbb, jóval 1 fölött található. Ugyan viszonylag magas 
hőmérsékleten üzemel, közel 1000 °C-on, ami ugyan kismértékben az oxidos üzemanyagok 
hőmérséklete alatt van, azonban az olvadáspontja és a hővezetési tényezője is magas (előbbi 
~2500 °C); ráadásul – az oxidos üzemanyaggal szemben – nehezen lép kölcsönhatásba a 
nátriummal. A lezárhatósági feltétel mindegyik esetben elégséges tartalékkal teljesül. Fontos 
momentum még, hogy az általunk vizsgált és az irodalom szerinti ólomhűtésű reaktorok 
üregegyütthatója nulla közeli értékű, tehát kedvezőbb, mint az általunk vizsgált 
nátriumhűtésűeké. 

 

4. táblázat A különböző nátriumhűtésű zónák biztonsággal kapcsolatos reaktorfizikai paraméterei a 
KIKO3DMG kóddal számolva  

 Large Core (3600 MWth) Medium Core (1000 MWth) 
Carbide Core Oxide Core Metallic Core Oxide Core 

Üzemanyag 
üzemi 

átlaghőmérséklet
e (°C) 

 987 1227 534 1027 

βeff 
BO
C 0.405% 0.393% 0.366% 0.357% 

EOC 0.393% 0.384% 0.367% 0.356% 

Doppler (pcm) 
BO
C -0.1535 -0.1117 -0.0914 -0.1230

EOC -0.1526 -0.1130 -0.0933 -0.1241

Doppler ($) 
BO
C -2.79 -2.42 -1.06 -2.31 

EOC -2.77 -2.44 -1.09 -2.33 

Üregegyüttható 
($) 

BO
C 5.73 5.19 5.06 4.87 

EOC 6.01 5.39 4.95 4.85 

Lezárási 
reaktivitás 

BO
C 0.95458 0.96371 0.83130 0.81941

EOC 0.96387 0.96518 0.82363 0.81793

Külső abszorbens 
értékessége ($) 

BO
C 0.28 0.24 1.35 1.25 

EOC 0.25 0.24 1.34 1.23 

Belső abszorbens 
értékessége ($) 

BO
C 0.39 0.38 3.80 3.67 

EOC 0.58 0.45 4.13 3.90 

 
5. táblázat A különböző nátriumhűtésű zónák tenyésztési tényezői a KIKO3DMG kóddal számolva 

 
Large Core (3600 MWth) Medium Core (1000 MWth) 

Carbide Core Oxide Core Metallic Core Oxide Core 
BR 1.15024 1.081747 0.79317 0.83938 
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A projekt keretében a vizsgálatokat végeztünk a több európai projektben is vizsgált 4. 

generációs gázhűtéses gyorsreaktor, a GFR600 üzemanyagciklusának számítására kidolgozott 
programrendszerrel. Részletesen elemeztük a mai nyomott-vizes reaktorok (mind a nyugati 
LWR, mind az orosz VVER típusúak) kiégett üzemanyagának hosszú-távú veszélyességéért 
felelős másodlagos aktinidák (MA-k) GFR600-ban való transzmutálásának lehetőségét és a 
másodlagos aktinidák üzemanyagba keverésének hatásait.  A vizsgálatok során három 
különböző üzemanyag-felhasználási stratégiát követve több egymás utáni ciklust 
modelleztünk. A számítási eredmények azt mutatták, hogy a homogén MA-tartalmú zónákkal 
lehetséges az üzemanyagba kevert MA-k mennyiségének csökkentése, de így csak az Am-t és 
a Np-t tudjuk hatékonyan elhasítani, a Cm elégetéséhez a vizsgált 1300 napnál hosszabb 
kiégési periódusok, vagy speciális Cm kiégető elrendezések szükségesek. Megmutattuk, hogy 
a MA-k csökkentik a reaktor reaktivitás-veszteségét, így a zóna MA tartalmának növelésével 
meghosszabbítható a kiégési periódus. Ugyanakkor a MA-k kedvezőtlenül befolyásolják a 
reaktor biztonságát, mivel jelentősen csökkentik a későneutron-hányadot. Megvizsgáltuk a 
VVER és LWR kiégett üzemanyagából származó MA-k felhasználása közötti eltéréseket, és 
azt találtuk, hogy azok izotóp-összetételének különbsége hatással van mind a reaktivitás és a 
későneutron-hányad változására, mind az elhasított MA-k mennyiségére. Ugyanis a VVER 
esetben a reaktor kezdeti reaktivitása közel kétszer akkora, mint az LWR-ben, és a 
későneutron-hányad is 5-10%-al magasabb, azonban mind a reaktivitás, mind a későneutron-
hányad jelentősebb csökkenést mutat az első ciklusokban. Láttuk, hogy a magasabb kezdeti 
értékekért és a kiégés során bekövetkező gyorsabb csökkenésért is alapvetően a VVER kiégett 
üzemanyagának magasabb Pu-241 tartalma és annak gyorsabb fogyása a felelős. Jelentős 
különbség mutatkozott az üzemanyagba kevert VVER és LWR eredetű MA-k mennyiségének 
változása között is, az LWR esetében főleg az Am, míg a VVER-nél a Np mennyisége 
csökkent. Az üzemanyag-felhasználási stratégiák elemzésével kimutattuk, hogy a GFR-600 
reaktor tisztán szegényített urán felhasználásával sok cikluson keresztül üzemeltethető, és a 
kezdetben az üzemanyagba kevert MA-k akár 70%-t is képes elégetni. Lehetséges a MA-k 
folyamatos betáplálása is, ezzel jóval nagyobb redukciót lehet elérni a MA-k mennyiségében 
(az üzemanyag kezdeti MA-tartalmától függően évi 14-90 kg MA-t lehet elhasítani), a 
későneutron-hányad komolyabb csökkenése nélkül (az első öt ciklus alatt bekövetkező 
csökkenés ~10%). 

Összefoglalásul megállapítható, hogy a projekt a kitűzött célokat elérte: 

 A projekt fejlesztései során elkészültek azok a számítási eszközök, amelyek 
felhasználásával a gyorsspektrumú reaktorok izotópháztartása és reaktorfizikai 
biztonsági kérdése vizsgálhatók. 

 A kifejlesztett számítási apparátussal (KIKO3DMG kód, NODRADAT 
programrendszer) végzett számítások lehetővé tették számunkra az OECD NEA által 
szervezett, a gyorsspektrumú reaktorok számítási módszerei összehasonlító 
elemzéseinek céljából létrehozott „SFR benchmark” együttműködésben való 
részvételünket, amit az előzetes tervek nem tartalmaztak. Így további számításainkat 
egy verifikált kódrendszerrel végezhettük. 

 Kiszámítottuk az irodalomban található hét különböző reaktor típus biztonsági és 
izotópháztartási jellemzőt, az eredmények alapján megállapítottuk, hogy a nagyobb 
teljesítményű karbid fűtőelemeket tartalmazó reaktorok a legperspektivikusabbnak. 

 Az alprojekt fontos eredménye volt, hogy reaktortípusonként input adatokat 
szolgáltatott az üzemanyagciklussal foglalkozó al-projekt számára is. 
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VI. Atomerőművi rendszerek üzemanyagciklusának modellezése  

Bevezetés  

A NUKENERG2-projekt 6. részfeladatában (üzemanyagciklus) egy olyan számítógépi 
programot fejlesztettünk ki, amely alkalmas az üzemanyagciklus modellezésére 
IV. generációs reaktorokat is tartalmazó atomenergia-rendszerben.  

A munka első lépéseként specifikáltuk a modellezni kívánt, Európa-méretű reaktorpark 
elemeit és fő jellemzőit. A nemzetközi szakirodalom és korábbi elemzéseink alapján 
kiválasztottuk azokat a reaktorokat, amelyek az üzemanyagciklus vizsgálatában a 
reaktorparkot fogják alkotni. Ezek az alábbiak:  

 

 nátriumhűtésű gyorsreaktor – SFR (Sodium-cooled Fast Reactor), 
 gázhűtésű gyorsreaktor – GFR (Gas-cooled Fast Reactor), 
 termikus spektrumú, szuperkritikus vízzel hűtött reaktor – SCWR (Supercritical 

Water Cooled Reactor)  
 harmadik generációs nyomottvizes reaktor – EPR (European Pressurized Water 

Reactor). 

 

Áttekintettük a szakirodalomban található újrafeldolgozási technológiákat. A kiválasztott 
szeparációs technológiának illeszkednie kell az adott üzemanyagciklusba és a megfelelő 
szeparációs hatásfok mellett a lehető legkevesebb másodlagos hulladék keletkezésével kell 
járnia. Fontos szempontnak tekintettük, hogy az üzemanyagciklust leíró modell figyelembe 
vegye az üzemanyagciklus valamennyi lépésében (dúsítás, üzemanyaggyártás, kiégett 
üzemanyag-pihentetés, reprocesszálás, a nyersanyagok és a veszteségek tárolása) a radioaktív 
izotópok bomlását.  

A SITONG4 program modelljei és felépítése 

A fejlesztés során először elkészült a program rendszerterve és fő moduljai, majd a kiegészítő 
modulok kidolgozására és a program integrálására került sor. A számítógépes program a 
SITONG4 nevet kapta (SImulation TOol for Modelling of Nuclear Fuel Cycle with 
Generation 4 Reactors). A program forráskódja szabványos FORTRAN 77-ben íródott, ami 
biztosítja a kód hordozhatóságát.  

Az atomenergia-rendszer különféle létesítményekből és az őket összekötő kapcsolatokból 
áll, ezért a rendszer leírásához szükséges mind a létesítmények, mind a kapcsolataik 
modellezése. Egy létesítménynek lehetnek bemenetei és kimenetei, ezek határozzák meg a 
többi létesítménnyel való kapcsolatát. Egy kapcsolat, és így az általa összekötött bemenet és 
kimenet is többféle típusú lehet. A létesítmények közül modellünk a következőket tartalmazza 
az alábbi három csoportba osztva:  

 

 Reaktor (EPR, SCWR, GFR és SFR típusok, 

 Üzem (dúsítómű, üzemanyaggyár vagy reprocesszáló üzem, 

 Raktár (anyagraktár vagy kiégett üzemanyagraktár). 

 

A programban még további ún. integrális modulok is helyet kaptak, amelyek a teljes 
rendszerre összegzik a fő paramétereket (pl. a felhasznált természetes urán mennyisége, az 
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előállított elektromos áram, keletkezett kiégett üzemanyag mennyisége, a nyomon követett 
izotópok aktuális tömege). 

Az üzemanyagciklus egy kulcskérdése az üzemanyag összetételének változása a 
reaktorban eltöltött idő alatt. A kiégés számítását a program jelen változata nem önálló 
modellek alapján, hanem speciális reaktorfizikai számítások eredményeinek felhasználásával 
szimulálja. A termikus reaktorokra korábbi elemzésekből rendelkezésre álltak a szükséges 
adatok, míg a gyorsreaktorokra a jelen projekt keretében készültek el az izotópleltár változását 
megadó számítások.  

A modell koncepciója szerint felépített üzemanyagciklus sémáját, az egyes létesítmények 
közötti kapcsolatokkal a 14. ábrán mutatjuk be. Az ábra felső részében látható a ma 
megvalósított üzemanyag-hasznosítás, a plutónium egyszeres visszaforgatása. Az ábra 
középső részén a jelen és a jövő határának két oldalán találhatók a dúsított uránt használó 
reaktorok (EPR-UOX és SCWR). Az ábra alsó felében látszik a jövő üzemanyagciklusa, mely 
a plutónium többszörös visszaforgatását valósítja meg gyors reaktorokban (GFR és SFR) és 
felhasználja a dúsításban keletkező szegényített uránt.  

A program nyomon követi az izotópok üzemanyag-ciklusbeli útját, valamint a végleges 
elhelyezésre került hulladék bomlását. A program által nyomon követett folyamatok 
időskálája eltérő. Az üzemanyagciklus jellemző időtartama 100–200 év, míg a mélységi 
geológiai elhelyezés 1 millió éves távlatú.  

 
14. ábra A SITONG4 program modelljében használt üzemanyagciklus sémája 

 

A modellben azon izotópokat vesszük figyelembe, melyek reaktorfizikai szempontból 
fontosak, azaz hasadó-, tenyész-, vagy méreganyagok, illetve amelyek hőfejlődése és 
radiológiai kockázata hosszútávon jelentős, azaz meghatározzák a mélységi geológiai tároló 
hőterhelését és az eltemetett izotópcsomag potenciális (a lerakó inhermetikussá válása esetén 
figyelembe veendő) radiológiai kockázatát. Egy alapos előzetes szűrés után 16 hasadási 
termék és 22 aktinida izotópot, illetve ezek fontosabb leányelemeit válogattuk be a nyomon 
követendő izotópok közé.  

A modellezett üzemanyagciklusok 

A SITONG4 programmal négy különböző üzemanyagciklus szimulációját végeztük el 
(6. táblázat). 

 Az első üzemanyagciklusban csak EPR reaktorok szerepelnek UOX üzemanyaggal.  
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 A második üzemanyagciklus az elsőtől abban tér el, hogy az EPR-eket, melyek harmadik 
generációs reaktorok, lecseréljük SCWR-ekre, mely típus szintén UOX üzemanyaggal 
működik, de már a negyedik generációs reaktorok közé tartozik.  

 A harmadik üzemanyagciklus annyiban hasonlít az elsőre, hogy ebben is csak EPR 
reaktorok vannak, azonban nemcsak UOX, hanem MOX üzemanyagot is használnak.  

 Végezetül a negyedik üzemanyagciklus szintén egy átmeneti üzemanyagciklus, melyben a 
harmadik esetben bemutatott reaktorparkból indul ki, de az EPR-eket lecseréljük negyedik 
generációs GFR-ekre. 

6. táblázat A vizsgált üzemanyagciklusok rövid neve, azonosítása 

 Név Rövid leírás 

1. eset EPR_UOX Csak EPR-ek UOX üzemanyaggal 

2. eset EPR-SCWR Az EPR_UOX reaktorok lecserélése SCWR-ekre 

3. eset EPR_MOX Csak EPR-ek UOX és MOX üzemanyaggal 

4. eset EPR-GFR Az EPR_UOX és EPR_MOX reaktorok lecserélése GFR-ekre.

 

Mindegyik üzemanyagciklus 2010-ben kezdődik és 100 évig működik. A reaktorpark teljes 
villamos teljesítménye időben állandó (10 GW) volt. A felhasznált természetes urán 
mennyisége a nyílt üzemanyagciklusokban (EPR_UOX és EPR-SCWR eset) a várakozásnak 
megfelelően a legnagyobb (7. táblázat). A két eset közül az EPR-SCWR átmeneti 
üzemanyagciklusban a nagyobb a természetes urán fogyasztás.  

 

7. táblázat A természetes urán, a kiégett üzemanyag és a végleges elhelyezést igénylő hulladék 
tömege a számított esetekben 

Eset neve EPR_UOX EPR-SCWR EPR_MOX EPR-GFR 

Természetes urán felhasználás (t) 111125 242789 77787 23669 

Az üzemanyagciklusban kirakott 
kiégett üzemanyag tömege (t) 

13927 19761 13927 13285 

A végleges elhelyezésre kerülő 
hulladék tömege (t) 

13928 19761 10220 5910 

 

Az EPR_MOX esetben a plutónium visszaforgatása miatt mérséklődik az üzemanyagciklus 
természetes urán igénye, mely mintegy 30%-a az EPR_UOX eset igényének. A legkisebb a 
4. üzemanyagciklus természetes urán igénye, mivel ebben az üzemanyagciklus kezdete után 
30 évvel olyan reaktort vezetünk be, melynek teljesen zárt az üzemanyagciklusa. A GFR 
használatával érhető el a legnagyobb természetes urán megtakarítás, a referencia esetbeli 
felhasználásnak csak 20%-át fogyasztja el ez az üzemanyagciklus. 

Az üzemanyagciklus egyik legfontosabb jellemzője az üzemanyagciklusban keletkezett 
hulladék mennyisége és jellemzői a végleges elhelyezés során. Az EPR_MOX esetben az 
üzemanyagciklusban megmaradt kiégett üzemanyag tömege 61%-át teszi ki a referencia 
üzemanyagciklusban megmaradt kiégett üzemanyag tömegnek. Ehhez azonban hozzá kell 
adnunk a reprocesszálási veszteségeket, melyek a megmaradt kiégett üzemanyag tömegének 
20%-át teszik ki. Így összességében az EPR_MOX esetben a végleges elhelyezésre kerülő 
hulladék mennyisége közel háromnegyede a referencia esetnek. 
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A 15. ábrán mutatjuk be az egyes üzemanyagciklusokból végleges elhelyezésre került 
nukleáris hulladék potenciális radiotoxikus leltárát, vagy radiotoxicitását, az üzemanyagciklus 
által megtermelt egységnyi villamos energiára vonatkoztatva. Az összes izotópra vonatkozó 
összegzett mennyiségek mellett feltüntetjük külön a hasadási termékekre vonatkozó 
összegzett eredményeket. E két összegzett eredmény birtokában látható, az aktinidák által 
képviselt járulék is. Látható, hogy az EPR-SCWR eset képviseli a legmagasabb értékeket, míg 
az EPR-GFR a legalacsonyabbakat. Ennek magyarázata, hogy az EPR-SCWR 
üzemanyagciklusban kerül a legtöbb, az EPR-GFR ciklusban pedig a legkevesebb hulladék a 
mélységi lerakóba.  

 

 
15. ábra A végleges elhelyezésre került hulladék potenciális radiotoxicitása (FP: a hasadási termékek, all: az 

összes izotóp) 

Gázhűtésű gyorsrektor kiégés-modelljének fejlesztése 

A gázhűtésű reaktor részletesebb vizsgálatához olyan kiégés-modell fejlesztését tűztük ki 
célul, amely elegendően gyors ahhoz, hogy egy a fentiekhez hasonló összetett 
üzemanyagciklus-modellbe illeszthető legyen, ugyanakkor a betöltött üzemanyag 
összetételének széles tartományára képes megadni a kiégett üzemanyag összetételét. A 
különböző transzmutációs stratégiáknak, vagyis az U és a Pu mellett másodlagos aktinidákat 
(MA) is visszaforgató üzemanyagciklus vizsgálatához ugyanis a fentinél részletesebb modell 
szükséges. Ennek érdekében kidolgoztunk egy illesztési eljárást melynek segítségével 
részletes zónaszámítások eredményeinek felhasználásával megállapítható az egycsoport 
hatáskeresztmetszetek függése az üzemanyag összetételtől. A kiégés-modellben ezeket az 
összetételfüggő hatáskeresztmetszeteket használva szükségtelenné válik az időigényes 
zónaszámítások megismétlése. Először a GFR 600 MW-os, majd a projekt utolsó évében 
2400 MW-os verziójára is elkészítettük a hatáskeresztmetszet illesztéseket. A kiégés-modellt 
részletes kiégés-számítások eredményével teszteltük és megfelelő egyezést kaptunk. 

A kidolgozott kiégés-modell segítségével olyan üzemanyag-ciklust vizsgáltunk, ahol a 
gázhűtésű gyorsreaktort hagyományos könnyűvizes reaktorokból kikerülő Pu-mal és 
másodlagos aktinidákkal tápláljuk, valamint a GFR-ből kikerülő valamennyi aktinida izotópot 
visszatápláljuk 5 éves (tárolást, reprocesszálást és üzemanyaggyártást is magában foglaló) 
hűtési idő után. Megállapítottuk, hogy a GFR öntenyésztő tulajdonsága minimálisra csökkenti 
a külső Pu betáplálás szükségességét. Különböző opciókat vizsgáltunk a külső másodlagos 
aktinida betáplálással kapcsolatban és megállapítottuk, hogy a betöltött üzemanyag MA 
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tartalmát 2%-ra beállítva is egyensúly alakul ki a valamennyi MA izotóp koncentrációjában 
(ld. 3. ábra), ami a betáplált mennyiség folyamatos elhasítását, így radiotoxicitásának jelentős 
csökkentését jelenti. 

 

Következtetések 

A NUKENERG2-projekt 6. részfeladatában kifejlesztettük a SITONG4 számítógépi 
programot, mely képes egy Európa-méretű reaktorpark modellezésére IV. generációs 
atomerőművekkel. Az elvégzett számítások bemutatták, hogy a program alkalmas bonyolult – 
többféle reaktorral és üzemanyag-gyártási eljárással jellemzett – üzemanyagciklus 
szimulációjára. Az eredmények rámutattak, hogy a IV. generációs reaktorok bevezetésével 
jelentősen csökkenthető a természetes urán felhasználás és hasznosítható az 
atomerőművekben keletkező kiégett üzemanyag hasadóanyag tartalma. A fejlett 
újrafeldolgozási technológiák és a gyorsreaktorok alkalmazásával számottevően kevesebb 
hulladék keletkezik és a végleges elhelyezésre kerülő radioaktív hulladék radiotoxikus leltára 
is nagyságrendekkel csökken.   
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VII. Fúziós berendezések diagnosztikai elemeinek fejlesztése 

Bevezetés  

A végbeszámoló ennek a fejezetében foglaljuk össze a NUKENERG pályázat első szakasz 
5.  (Intelligens videó diagnosztika fúziós berendezéshez) és 6. (Atomnyaláb diagnosztika 
fejlesztése fúziós berendezésekhez) részfeladatát és a pályázat második szakasz 7. 
részfeladatát (Fúziós berendezések diagnosztikai elemeinek fejlesztése).  

A NUKENERG pályázat ezen részfeladatainak az volt a célkitűzése, hogy fúziós 
berendezésekhez fejlesszünk ki komplett diagnosztikákat illetve ezeknek elemeit. Három fő 
cél lebegett a szemünk előtt: 

 

1. Egy 10 csatornás intelligens videó diagnosztika rendszer kifejlesztése és megépítése a 
Wendelstein 7-X (W7-X) sztellarátorhoz. 

2. Nyalábemissziós spektroszkópia (NyeS) rendszer elemeinek kifejlesztése és ezek 
alkalmazása fizikai kíséretek alatt különböző fúziós berendezéseken. 

3. Az ITER tokamak diagnosztikai elemeinek a fejlesztésébe való bekapcsolódás illetve a 
felkészülés európai ITER szervezet (Fusion for Energy - F4E) pályázataiban való 
részvételre. 
 

A pályázat mindhárom fenti célját sikeresen elérte.  Elkészült a 10 csatornás videó 
diagnosztika, melyhez egy új technológián alapuló  CMOS kamerát is kifejlesztettünk. 
Nyalábemissziós spektroszkópia témakörben egy új nagyáramú ionforrás és lavina fotodiódán 
alapuló új detektor rendszerek lettek kifejlesztve, alkalmazásukkal nyalábemissziós 
diagnosztikák épültek vagy modernizálódtak a MAST, TEXTOR, COMPASS, JET 
tokamakokon. A kidolgozott technológiák alapjául szolgáltak pályázatoknak és beszállítói 
szerződéseknek melyek keretében a kutatóintézetek és spin-off vállakózásaik számos 
diagnosztikai berendezést építettek Európa és Ázsia nagy fúziós kísérleteire. Ezek a 
megbízások a pályázat zárásakor évente több százezer euró megrendelést biztosítanak a 
magyar ipar számára.  

A NUKENERG pályázat támogatásával bekapcsolódtunk több ITER 
diagnosztikafejlesztésbe (In vessel Services, Bolometer, CXRS, VisIr, LIDAR) is, aminek 
eredményeként több ITER diagnosztikai konzorciumnak is tagja/vezetője vagyunk, amelyek 
sikeresen pályáztak, illetve remélhetően pályázni fognak a közeljövőben az európai ITER 
szervezet, a Fusion for Energy (F4E), pályázatain. A jelenlegi statisztika alapján 
Magyarország a pályázatok számában nyolcadik, az elnyert összegben pedig 4. helyen áll a 
F4E pályázatokban megelőzve több nagy európai országot is.   

A következő három alfejezetben részletesebben kifejtjük a NUKENERG pályázat során 
elért főbb eredményeket. 

A W7-X intelligens videó diagnosztika rendszer 

A részfeladat egy olyan speciális videó kamerákon és adatfeldolgozó szoftvereken alapuló 
diagnosztikai rendszer kifejlesztését célozta, amellyel szabályozott magfúziós kísérletekben 
fellépő rendellenességeket, úgy, mint a plazma alakjának torzulását, a vákuumkamra falával 
való kölcsönhatását, detektálni lehet. A rendszert a németországi Greifswaldban építés alatt 
álló W7-X sztellarátor kísérlethez fejlesztjük, mivel ez lesz a hosszú plazmakisülésekkel 
rendelkező következő generációs fúziós berendezések első példája. A W7-X berendezés videó 
diagnosztikai rendszere alapvető eszköz mivel nem csak a plazma megfigyelésére szolgál, 
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hanem 10 kamerájával a plazmakamrában rendellenességeket is észlelnie kell, és 
automatikusan beavatkozási utasítást kell küldenie a berendezés vezérlőrendszerének. A 
kamerákkal és a megfigyelő optikával szemben is igen magas elvárásokat támaszt a jelentős 
gamma, neutron és hősugárzás és a több Tesla erősségű mágneses tér. A sztellarátor kísérlet 
bonyolult geometriája miatt a videó diagnosztika csak 10 cm átmérőjű, kb. 2 m hosszú görbült 
megfigyelési csövön (u. n. AEQ-port) keresztül képes a plazma fényét megfigyelni (16. ábra). 

A feladat megoldása során - több koncepciót megvizsgálva - a következő mellett 
döntöttünk. A kamerákat a portok plazma felöli oldalán (közvetlenül a vákuum ablak mögött) 
helyezzük el, melyeket egy dokkoló mechanizmus juttat el oda. A különleges körülmények 
(csak egy kb. 3mm átmérőjű pinhole-on keresztül lehet a plazmára nézni) azt is 
megkövetelték, hogy egy speciálisan ehhez a feladathoz illesztett objektívet fejlesszünk ki.  

 

 
 

16. ábra Bal oldali ábra: A W7-X sztellarátor vákuum kamrája és a videó diagnosztika által használt AEG 
portok (kékkel színezve). Jobb oldali ábra: egy por csőt kinagyított modellje (alul) illet a dokkoló egység (felül). 

A kamera a dokkoló egység elején található  
 

 
 

17. ábra A  szenzor modul  a port plazma felöli oldalára bedokkolva (3D design) 
 

Az egész diagnosztika kulcseleme a kamera (Event Detection Intelligent CAMera – 
EDICAM). Mivel ennek kisméretűnek, sugárzás és mágneses tér állónak, gyorsnak és 
folytonos működésűnek kellett lennie, és a piacon nem találtunk ezeknek a követelményeknek 
megfelelő kamerát, egy saját fejlesztést indítottunk. A kamerát két részre bontottuk: egy 
szenzor modulra, mely tartalmazza az 1.3Mpixel CMOS szenzort (LUPA 1300, Cypress), az 
analóg digitális átalakítókat, egy FPGA alapú vezérlő elektronikát és egy adatfeldolgozó és 
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vezérlő elektronikára, mely egy PCIe buszos PC kártyaként csatlakozik az adatgyűjtő 
számítógéphez. Ezt a két részegységet egy 10Gbit/s sávszélességű optikai link köti össze, 
amely biztosítja, hogy a legnagyobb lehetséges szenzor kiolvasási sebesség mellett is 
folyamatosan el tudjuk juttatni az adatokat a számítógépbe. Kihasználva a CMOS szenzor 
„non-destructive readout” funkcióját egy flexibilis és moduláris kamera lett kialakítva, 
melyben az expozíciós és kiolvasási ciklusok teljesen függetlenül definiálhatók. Ez lehetővé 
tesz párhuzamos  Region of Interest kiolvasásokat és valós idejű adatfeldolgozást is.  Az így 
kialakított architektúra a valós idejű adatfeldolgozást „események” definiálásával és 
felismerésével valósítja, mely lehetővé teszi a tárolandó adatok (képek) mennyiségének 
jelentős csökkentését is.   

Miután a kamera hardware végső verziója elkészült – a szükséges mechanikai, optikai, 
sugárzási és mágneses tesztek után -  A W7-X videó diagnosztika mind a 10 csatornája 
legyártásra került.  Elkészültek a 10 db dokkoló egység  alkatrészei is, sőt 1darabot a teszt 
porttal együtt le is szállítottunk a német partnernek. Ezt a greifswaldi technikai személyzet 
kiképzésénél használják.  A kamera egy példánya már kb. 1éve a német partnernél van  
tesztelésre és a rendszerintegráláshoz szükséges szoftverfejlesztésre. Ezenkívül több kamera 
működik már a COMPASS (Prága) és az ASDEX Upgrade (Garching) tokamakoknál. 

A fejlesztés utolsó fázisaként kidolgozásra kerültek az élőidejű feldolgozó algoritmusok az 
EDICAM kamerához. Ezek egyrészt lehetővé teszik, hogy a szenzor modul több 
képtartományt különböző időzítésekkel olvasson ki, másrészt a szenzor modul által 
visszaküldött adatokból a képintenzitás átlagát, minimumát és maximumát képes számolni. 
Ezeket küszöbszintekkel összehasonlítva események keletkeznek a kamerában melyek 
változásokat képesek előidézni a működésben: inaktív képterületek kiolvasását lehet indítani 
vagy aktívakat leállítani, az adatok számítógép felé való küldését indítani-leállítani. A fenti 
működést megvalósító VHDL program maga is konfigurálható, ezzel különböző feltételek 
szerint optimalizált kamerák állíthatók elő. 

Nyalábemissziós spektroszkópiai  rendszerek 

E részfeladat célja az volt, hogy a fúziós plazmafizikai kísérletekben gyakran alkalmazott 
nyalábemissziós spektroszkópia (NyES) diagnosztika több kulcselemét továbbfejlesszük 
annak érdekében, hogy optimális jel-zaj viszonyt érjünk el, a mérések hosszabb ideig tudjanak 
működni és nagyobb időfelbontással rendelkezzenek. Így képesek legyenek a következő 
generációs berendezéseken gyors plazmafizikai folyamatok (pld. plazmaturbulencia) 
tanulmányozására is. A fejlesztéseket részben lítium atomnyalábra, részben deutérium 
fűtőnyalábra alapozott NyES-hez végeztük:  

 Lítium ionforrás annak érdekében, hogy a lítium nyaláb árama és a teljes kivehető ion 
mennyiség nagyobb legyen és így jobb statisztikával és hosszabb ideig lehessen mérni, 

 Iongyorsító, a megnövelt ionforrás áramának kihasználására, 

 Nagy kvantumhatásfokú, kis zajú és gyors detektor a fény optimális mérésére. 

 Saját atomfizikai modell kidolgozása, amellyel mind lítium, mind deutérium nyalábok 
reális geometriában modellezhetők  

 

Az ionforráshoz kifejlesztettünk egy új, rendkívül robosztus fűtőtestet, mellyel a lítium 
ionokat kibocsátani képes kerámiákat akár 1500 ◦C hőmérsékleten is tudja üzemeltetni. Ez kb. 
250◦C-al magasabb az eddig alkalmazott eszköznél. Számos lítium tartalmú anyag kipróbálása 
után kifejlesztettünk egy megoldást amely az új fűtőtesttel kb. 4mA/cm2 lítium ionáramot tud 
kibocsátani, ez körülbelül kétszerese a hagyományos ionforrásoknál lehetséges értéknek. Az 
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ionforrás kapacitása lényegesen nagyobb, mint az eddigi forrásoknak, így alkalmas lesz 
hosszú plazmakisüléssel üzemelő szupravezető fúziós berendezéseken való alkalmazásra is. 

 

 
Szimulációkat folytattunk különböző áramsűrűségű ionforrások esetén alkalmazható 

gyorsító elrendezésekre. Megterveztünk és megépítettünk egy olyan elrendezést, amely kb. 7-
10 mA ionáramot képes gyorsítani és néhány méter távolságon kb. 2cm-es nyalábot formálni. 

A nyalábok által kibocsátott fény mérésére megvizsgáltuk a szóba jöhető detektorokat. 
Megállapítottuk, hogy a legtöbb nyalábemissziós diagnosztikában a korszerű lavina 
fotodiódák alkalmazása adja a legjobb jel-zaj viszonyt. Megterveztük a lavinadiódákhoz 
optimális erősítőrendszert és összeállítottunk egy modellt a jel-zaj viszony számítására. 
Megépítettünk és teszteltünk egy kísérleti detektort. 

 

Molibdén ház 

Pierce 
elektróda 

Grafit 
elektróda 

SiC 
kitöltés 

Wolfrám 
árambevezetés 

AlN 
kerámia 
tartó 

Molibdén fedél 

Emisszios anyag 

 
18. ábra Az új ionforrás szerkezete és egy megépített példány fényképe 

19. ábra Különböző detektorok zaj/jel viszonya a beeső foton fluxus függvényében valamint 
a TEXTOR tokamak lítium atomnyaláb diagnosztika detektor fényképe 

APD: lavinadióda, PMT: fotoelektron-sokszorozó 
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Az eredmények alapján felépítettünk egy 8-csatornás lavinadióda rendszert 
nyalábemissziós spektroszkópiai alkalmazásokra, majd kipróbáltuk a Culham-i MAST 
tokamakon. Itt egy deutérium fűtőnyalábra néző meglevő optika rendszerhez csatoltuk a 
detektort amely ugyan nem biztosított optimális fényerőt mégis lehetővé tette a mérési 
lehetőségek demonstrálását és a számítások validálását. Az eredmények alapján (de már nem 
a pályázat támogatásából) megépítettünk egy 16 csatornás detektorrendszert a jülichi 
TEXTOR tokamak lítium atomnyaláb diagnosztikájára valamint egy négycsatornás rendszert 
a culhami JET tokamak részére.  

A technológia alkalmazására a KFKI RMKI spin-off vállalkozást hozott létre, mely a 
MAST tokamak megrendelésére egy kétdimenziós 4x8 csatornás lavinadióda kamerát 
fejlesztett ki.  Ezt a kamerát alkalmazva az angliai MAST szférikus tokamakon felépítettünk 
egy kétdimenziós nyalábemissziós spektroszkópia mérést az egyik deutérium fűtőnyalábon, 
ami Európában eddig egyedülálló. A berendezés anyagköltségét az angol partner 
finanszírozta, a NUKENERG pályázat keretében a rendszer tervezését és tesztelését végeztük. 
A diagnosztika fő célja a fúziós plazma turbulenciájának, áramlásainak, illetve ezek 
kölcsönhatásának vizsgálata, illetve a gyors lefolyású ELM plazmaszél instabilitások 
megfigyelése. A teljes rendszert 2010 májusában szállítottuk a MAST tokamakhoz.   

2011-ben, a MAST M8 mérési kampányban elindult a kétdimenziós nyalábemissziós 
spektroszkópia mérés. Ez a diagnosztika a plazma turbulencia mérését teszi lehetővé a teljes 
kissugár mentén 4 * 8 csatornás rácson egy 8 * 16 cm-es felületen. A mikroszekundum 
időfelbontása, és a ~ 2cm térbeli felbontása lehetővé teszi a plazma turbulencia 
feltérképezését különböző plazma paramétereknél. A plazmaturbulencia mellett sok más 
érdekes és fontos jelenségkört is vizsgálni tudtunk a kimagasló jel per zaj és a nagyon jó idő 
felbontás miatt. A magas frekvenciás MHD módusok, a gyorsrészecskék által hajtott tranziens 
MHD hullámok, az ELM szél plazma instabilitások csak a legfontosabb példák e jelenségek 
széles spektrumából, ahol az új diagnosztika lényeges új részletekkel szolgált. Az adatok 
feldolgozása folyamatos, az eddigi eredmények több publikációban jelentek meg. 

A NyES diagnosztikák tervezésére és a mérések értelmezésére kifejlesztettünk egy saját 
számítógépes modellt, amely képes lítium, nátrium és deutérium atomnyalábok modellezésére 
bonyolult háromdimenziós konfigurációkban akár a megfigyelőrendszer részletes optika 
modelljének figyelembevételével. A RENATE kód a rátaegyenletek numerikus megoldásával 
figyelembe veszi a nyaláb atomok több állapota közötti gerjesztéseket és ionizációt. A 

MAST vákuumkamra 
határa 

20. ábra A MAST 2D nyalábemissziós spektroszkópia diagnosztika teljes mechanikai szerkezete. 

Vákuumon belüli 
optika 

APDCAM 
Detektor 

Lencsék, 
szűrő 
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háromdimenziós geometria lehetőséget biztosít a diagnosztika térbeli felbontásának 
modellezésére még erősen kiterjedt nyalábok esetén, is mint például a fűtő atomnyalábok. A 
21. ábra példát mutat RENATE kóddal végzett számolásra. 

A NyES diagnosztika fejlesztés kapcsán meg kell még emlékezni két fejleményről, melyet 
nem a NUKENERG konzorcium finanszírozott, de az elmúlt évek fejlesztései tették lehetővé. 
2010-ben az RMKI pályázatot nyújtott be egy dél-Koreai-Magyar (KRCF-MTA) közös 
laboratóriumi pályázatra és támogatást nyert a MAST NyES rendszerhez hasonló 
diagnosztika elkészítésére a KSTAR tokamakra. 2011 júliusában beépítésre került a koreai 
KSTAR tokamakba egy NyES diagnosztikai teszt rendszer. Ezt a fejlesztést nem a 
NUKENERG pályázat finanszírozta, hanem a koreai KRCF ügynökség, azonban a 
NUKENERG pályázatban kifejlesztett technológiákat használta. A rendszer a KSTAR 
tokamak 2011 évi mérési kampányának nagy részében működött és érdekes fizikai 
eredményeket produkált. Ennek hatására a KRCF forrást biztosított egy végleges NyES 
rendszer felépítésére mely 2012 szeptemberében kerül be a tokamakba. A diagnosztika 
további fejlesztése is megindult 2012-ben, ugyanis a KSTAR tokamak finanszírozza egy 
lítium atomnyaláb diagnosztika felépítését is. Hasonló megkeresés érkezett a kínai EAST 
tokamaktól is, így 2013-ban két ázsiai diagnosztikai lítium nyaláb is installálásra kerül majd. 
Meg kell jegyezni, hogy ezen diagnosztika berendezések megnyert pályázati forrásai és 
megrendelés értéke körülbelül 200 millió forint, amely lényegesen meghaladja a NyES 
technológiai fejlesztésre fordított NUKENERG forrásokat. 

ITER diagnosztikák 

Ennél a részfeladatnál az volt az tervünk, hogy a projekt ideje alatt megalakulnak az 
európai ITER diagnosztikai konzorciumok, és lezajlik az európai ITER szervezet (Fusion for 
Energy- F4E) kutatási pályázatainak a kiírása és esetleg még az elbírálása is. A NUKENERG 
konzorcium fúziós technológia csoportjának kialakítása után megkerestük az európai 
megvalósításra kijelölt ITER diagnosztikákban érintett intézeteket és az eddigi eredményeink 
alapján felajánlottuk részvételünket a fejlesztésekben. Ezt minden esetben pozitív reakció 
követte így bekapcsolódtunk a bolométer tomográf, a látható és infravörös kamerarendszer, a 
LIDAR és a töltéscsere diagnosztika tervezésébe.  

A NUKENERG pályázat futamideje alatt a diagnosztika konzorciumok valóban 
megalakultak és működnek. A F4E viszont — rossz politikája miatt — sokat késett a 
pályázatok kiírásával. 2011-ig csak egyes kis, előkészítő jellegű pályázatok jelentek meg. Ezt 
az F4E-nél is felismerték és változtattak az eddigi elképzeléseken: a szétaprózott apró 
pályázatok helyett hosszú távú (4 éves) szerződéseket akarnak kötni a konzorciumokkal. 

21. ábra Lítium atomnyaláb belövés modellezése a COMPASS tokamakon a RENATE kóddal különböző 
belövé, megfigyelés és plazmaparméterek esetén. 
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Ezzel kicsit felgyorsultak végre az események és megjelentek illetve sorban jelennek meg a 
különböző pályázatok. Az elsők között volt a  „Tokamak Services for Diagnostics” pályázat, 
amit a Wigner FK által vezetett konzorcium meg is nyert. Továbbá augusztusban volt az 
ITER bolométer diagnosztikára kiírt pályázat beadási határideje, és a beadott pályázatban 
konzorciumi tag volt a Wigner FK is. A fentiek mellett jelentős előrehaladást értünk el az  
„ITER VisIR diagnosztika”,  “ITER Port Plug Engineering”, „ITER CXRS diagnosztika” és 
témakörökben is. Meg kell még említeni, hogy az eddigi részvétel hatására a magyar fúziós 
közösség megkeresést kapott egy új diagnosztikai eljárás, az aktivációs fólia diagnosztika 
koncepciójának kidolgozásában való részvételre. Ez a Magyar Euratom Fúziós Szövetség 
munkaprogramja keretében az ATOMKI bevonásával kezdődött meg.  

Meg kell jegyezni, hogy az ITER diagnosztikák tervezése kutatási pályázatok keretében 
történik, melyek általában 40% részfinanszírozást jelentenek a F4E részéről. (Egyes kisebb 
elemekre 100% támogatás kapható.) Ez azt jelenti, hogy a NUKENERG pályázat lezárulta 
után a kialakult erős ITER részvételünk folytatására valamelyes további hazai pályázati 
forrásokra lesz szükség. Az ilyen pályázatokban kifejlesztett technikák azonban nagyban 
hozzájárulnak a hazai ipar fejlődéséhez. A NUKENERG pályázatban ez már a pályázat 
lezárultáig annyi külföldi forrást jelentett, amely meghaladta a NUKENERG pályázat 
költségét. 

ITER In-vessel Services   

A Fusion for Energy 2011 október 30-i határidővel kiírta a Tokamak Services for 
Diagnostics pályázatát keret megállapodás megkötésére (korábban "in-vessel services" 
pályázat). A projekt feladata a tokamakba épített diagnosztikai szenzorok elektromos 
kiszolgálása és a mért jelek továbbítása a szenzor fejtől a kriosztát külső faláig. A feladok 
felölelik a kábelek, kábel-vezetők és vákuum-átvezetők prototípusainak specifikálását, a 
prototípusokon elvégzett teszteket, a végleges elemek megtervezését és rendszerintegrálását a 
vákuumkamrában, a divertorban és a kriosztátban. A projekt végrehajtására a Wigner Fizikai 
Kutatóközpont irányítása alatt magyar konzorcium alakult. A Wigner FK mellett a Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi egyetem, valamit az MTA Energiatudományi Kutatóközpont 
alkotják a konzorciumot. A munkában harmadik félként az angliai Culham Centre for Fusion 
Energy is részt vesz. Az F4E december 22-i levelében értesítette a konzorciumot a pályázat 
sikeres elnyeréséről, és a támogatási szerződést az F4E igazgatója és a konzorcium nevében a 
Wigner FK jogelődjének, a KFKI RMKI igazgatója 2012 elején alá is írta. 

A keretszerződés értelmében részt vehetünk majd a prototípusok tesztelésében, ami 
magában foglalja a sugárkárosodás vizsgálatát is. Az ITER vákuumkamrán belül szerelt 
eszközeit valamint a kábeleket és a csatlakozókat a nagy hőterhelés mellett nagyenergiájú 
neutronsugárzás is öregíti. A sugárkárosodási teszteket a Budapesti Kutatóreaktornál 
kialakított besugárzóhelyeken fogjuk elvégezni. A felkészülés keretében megvizsgáltuk egy 
bolométer sugárállóságát vákuumban, temperált környezetben, kevert neutron- és 
gammasugárzási térben. Berendezést építettünk viszkózus anyagok sugárállóságának 
vizsgálatára is. A viszkozitásmérés során gamma besugárzást alkalmaztunk 3 kGy-től 
90 kGy-ig terjedő dózistartományban, acél árnyékolással és anélkül egyaránt. A 
próbabesugárzások során bizonyítottuk a besugárzóhelyek alkalmasságát sugárállósági 
vizsgálatok végrehajtására. A kialakított besugárzóhelyek és az infrastruktúra a jövőben az 
összegyűjtött tapasztalatok alapján egyéb gamma és kevert neutron-gamma besugárzást 
igénylő mérés, kísérlet során is alkalmazhatóak lesznek. 

ITER Bolométer Diagnosztika  

Az ITER bolométer diagnosztikájának feladata a plazma kisugárzott teljesítményének 
mérése. A diagnosztika működésének alapelve az, hogy a plazma sugárzásának kitett és attól 
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elzárt elektromos ellenállások másképp melegszenek, amiből a sugárzás teljesítménye 
számolható. Az ITER-ben a mintegy 400 önálló bolométer detektorból álló rendszer 400 
különböző látóirány mentén méri a sugárzást, és a plazma sugárzási teljesítményének térbeli 
eloszlásának visszaállítása tomografikus úton történik. 

A 400 különálló detektort kamerákba integráltuk a könnyebb tervezhetőség és 
beépíthetőség kedvéért: egy-egy kamera 6-12 darab detektort tartalmaz. Bolométer kamerák 
lesznek elhelyezve a vákuum kamrában, a divertorban és a port plug-okban. 

 
22. ábra Az ITER bolométer kamerarendszer optimalizált látóirányai a kamrában és a divetrorban 

Megbeszéléseket és szakmai egyeztetéseket követően az ITER bolométer diagnosztika 
kifejlesztésére létrejött konzorcium résztvevői a Wigner Fizikai Kutatóközpont, a Max-
Planck-Institut für Plasmaphysik és az Institut für Mikrotechnik Mainz GmbH. A 
keretszerződés hét specifikus szerződést tartalmaz amely közül kettő valósul majd meg 
Magyarországon a Wigner FK koordináló szerepe mellett az MTA Energiatudományi 
Kutatóközpont mint harmadik fél közreműködésével. A két specifikus szerződés a bolométer 
kamerák látóirányainak optimalizálását, valamint a két port plug-ba beépítendő kamerák, 
fejlesztését, prototípus tesztelését és rendszerintegrációját fedi le. 

 

ITER töltéscsere diagnosztika 

A töltéscsere diagnosztika (charge exchange resonance spectroscopy, CXRS) egy 
plazmába lőtt diagnosztikai atomnyaláb fényét analizálja. A spektrumból a plazma számos 
paraméterére lehet következtetni: izotópösszetétel, ionhőmérséklet, áramlási sebesség és még 
sok más. AZ ITER-ben a diagnosztikai nyalábot India építi, míg a megfigyelőrendszer a 
központi tartományokban európai, a plazma szélén Orosz feladat. Az Európai CXRS 
diagnosztika konzorcium egy koncepciós fejlesztés után saját erőforrásaiból épített egy teszt 
spektrométert, mellyel a szükséges spektrális felbontást és érzékenységet kívánták 
demonstrálni. A projektben két pontot vettünk részt. A megfigyelő optika tervezésében az 
első tükör tartó mechanika tervezése, a hűtési koncepció kidolgozása és modellezés volt a 
feladatunk. A spektrométerben javaslatot tettünk egy kiegészítő NyES mérésre mely a 
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számítások szerint a plazmában megjelenő magnetohidrodinamikai hullámok detektálására 
lenne alkalmas. A holland és német partnerek támogatták a javaslatot és az Adimtech Kft. 
által a MAST tokamakra kifejlesztett APDCAM detektor egy példánya beépítésre került a 
teszt spektrométerbe. Ezzel próbaméréseket végeztünk a TEXTOR tokamakon és igazoltuk a 
RENATE kóddal kapott számítási eredményeket. Az általunk javasolt mérési eljárás 
kiegészítő javaslatként bekerült a CXRS diagnosztikával végezhető mérések közé, és az ITER 
szervezet jelenleg dolgozik a  diagnosztika cégleges koncepciójának kialakításán. A tervek 
szerint a kapcsolódó F4E pályázat 2012 végén vagy 2013-ban jelenik majd meg, melye a 
konzorcium részeként pályázni tervezünk. 

ITER LIDAR diagnosztika 

Ez a berendezés a plazma elektronhőmérsékletét és sűrűségét méri egy intenzív 
lézernyaláb Thomson szórásából. A koncepció kialakításában a mérnöki feladatok 
megoldásában vett részt a NUKENERG konzorcium. A kapcsolódó F4E pályázat 2012-13-
ban kerül kiírásra. 

ITER látható és infravörös kamera diagnosztika. 

A plazma és a környező vákuumkamra kölcsönhatásának valamint a vákuumkamrában 
található elemek hőmérsékletének mérését egy 12-16 látóirányban néző rendszer teszi 
lehetővé. Ez sokban hasonlít a W7-X sztellarátor video diagnosztikájára, ahol 10 kamerával, 
de csak látható tartományban történik a mérés.  VISIR diagnosztika koncepciójának 
kialakításában a mérnöki tervezésben vett részt a NUKENERG konzorcium. A kapcsolódó 
F4E pályázatot 2012 nyarán kiírták a pályázat összeállítása e beszámoló írásakor zajlik. 

23. ábra Magyar detektor az ITER CXRS teszt spektrométerben. 

APDCAM Fény a 
spektrométerből 
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VIII. Köpenytechnológia	

Az ITER után építendő demonstrációs fúziós reaktor (DEMO) köpenye a plazma körül 
helyezkedik el, a vákuumkamrát béleli ki. Feladata a plazma elektromágneses és neutron 
sugárzásának elnyelése, hővé alakítása valamint lítium tartalmú agyagokból magreakciókkal a 
plazma működtetéséhez szükséges trícium termelése. A mai fúziós kísérletek nem 
alkalmaznak köpenyt, mivel kicsi a sugárzás intenzitása. Az ITER kísérlet egyszerű vízhűtésű 
köpenyt alkalmaz majd, mely trícium termelésre nem alkalmas. Különböző trícium termelő 
technológiák tesztelésére az ITER-ben lehetőség lesz teszt modulok (Test Blanket Module, 
TBM) elhelyezésére. 

A NUKENERG konzorcium ezen e területen az ITER TBM-ek és kapcsolódó teszt 
berendezések tervezésére és modellezésére koncentrált. E mellett DEMO köpeny koncepció 
tervezésével is foglalkoztunk. 2005-ben nem volt Magyarországon szaktudás a fúziós 
köpenyhez, ezért a munka a Karlsruhe Institute of Technology (KIT) intézettel szoros 
együttműködésben indult. A NUKENEG konzorcium felállításával lehetőség nyílt egy 
speciális szaktudással rendelkező, a nemzetközi szakmai együttműködésekben jártasságot 
szerzett stabil szakembergárda és a sikeres munkához elengedhetetlen infrastruktúra 
kiépítésére. Az Euratom mobilitási program támogatásával a mérnököknek lehetőségük nyílt 
évente több hónapos kiküldetésekkel a nemzetközi kapcsolatok erősítésére és a magyar 
szaktudás széleskörű megismertetésére elsősorban a Karlsruhe Institute of Technology (KIT) 
intézetben de más európai fúziós laboratóriumokban is. A NUKENERG konzorcium 
meghívást kapott az európai TBM konzorciumban való részvételre és ezen keresztül több 
kutatási pályázatot nyert a Fusion for Enery szervezettől, amely az ITER európai ügynöksége. 

A mérnökgárda kiemelkedő munkájának köszönhetően a TBM konzorciumban a magyar 
részvételi arány a kezdeti állapothoz képest tovább volt növelhető. A fejlesztési program első 
fázisa 2012 első félévében sikerrel zárult, melyben az általunk vállalt feladatokat 
maradéktalanul teljesítettük. A fejlesztés folytatása a tervek szerint 4 éves keretszerződések 
keretein belül folynak majd, melyekre 2012. év elején pályázatokat írt ki a Fusion for Energy 
szervezet. Ezeken a pályázatokon különböző konzorciumi szerkezetekben mi is elindultunk. 
A pályázatokon való indulást az elmúlt évek együttműködéseinek köszönhetően megszerzett 
– nemzetközileg is elismert – szakmai tapasztalat tette lehetővé, melyben a NAP pályázatnak 
nagy szerepe volt. A pályázatok eredménye év vége felé várható. 

Az utánpótlás képzése nagyon lényeges területe egy projekt sikerének, különös tekintettel 
az olyan technológiai fejlesztéseknél, mint a fúziós erőmű. Ennek érdekében a 
szakembergárda intenzíven bekapcsolódott az oktatásba gyakornokok és diploma írok 
témavezetésén keresztül, mely során lehetőségük nyílt aktívan részt venni a nemzetközi 
együttműködésekben. 

 

TBM kazetta hélium elosztó elemeinek termohidraulikai vizsgálata 

A NAP I. pályázat keretében elvégeztük a TBM első falának termohidraulikai vizsgálatát. 
A trícium szaporítás tesztelésére szolgáló TBM-ek az ITER vízszintes középsíkjában 
elhelyezkedő portjaiban lesznek elhelyezve. A TBM hőterhelés szempontjából legjobban 
igénybevett eleme az első fal (FW), mely közvetlenül a plazmára néz. Ezen a felületen normál 
üzemi állapotban 270 kW/m2 hőfluxussal lehet számolni, de bizonyos esetekben elérheti az 
500 kW/m2-t is, míg a hátsó felületen 60 kW/m2 hőterhelés várható a szaporító kazettákból. 
Az első fal 80 bar nyomású, 300 C belépő hőmérsékletű héliummal lesz hűtve. Az 
aszimmetrikus hőterhelés miatt nagy hőmérsékleti gradiensek várhatóak az acélban, amelyek 
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jelentős hőfeszültségeket okozhatnak. Az ébredő hőfeszültségek nagyságának 
meghatározásához szükséges az első falban kialakuló hőmérséklet-eloszlás és a hőátadási 
tényező alakulásának pontos megállapítása a csatorna hossza mentén. Az ehhez szükséges 
termohidraulikai számításokat az ANSYS CFX kóddal végeztük el. Az eredmények azt 
mutatják, hogy a hőátadási tényező értéke kellően magas és az acél hőmérséklete is alatta 
marad a kritikus értéknek. 

A számítások helyességének ellenőrzésére és validációjára terveztük a HETRA kísérletet, 
aminek a keretében az első fal egy U-alakú hűtőcsatornáját vizsgáltuk. A hűtőcsatorna egyik 
felületére speciális kerámiahevítők voltak felerősítve, amelyek képesek előállítani a szükséges 
270 kW/m2 hőfluxust a mérőszakaszon. A hűtőcsatorna kialakítása miatt nem lehet 
közvetlenül mérni a hőmérsékletet a csatorna felületén, ezért az acélban kialakított furatokba 
illesztett termoelemek segítségével mértük azt néhány mérősík különböző pontjaiban. Az így 
mért hőmérsékletek már összehasonlíthatóak a szimulációk eredményeivel. Ez a kísérlet a 
NAP I. lezárultáig nem valósult meg, de 2011 novemberében elkészült a végső jelentés, mely 
már tartalmazza a mérés eredményeit. A végleges konklúzió, hogy az első fal kialakítása 
megfelelő, az előirányzott hélium tömegárammal jól hűthető. 

A NAP II. során a TBM többi szerkezeti elemét is részletesen megvizsgáltuk. A vertikális 
elrendezésű TBM-et a zárófedelek (CAP) határolják oldalról. Mivel a CAP-ek közvetlenül 
érintkeznek a szaporító kazettákkal (BU), ezért aktív hűtés szükséges, hogy a maximális 
hőmérséklet ne érje el az Eurofer-re meghatározott limitet. Három eltérő hűtőcsatorna 
elrendezést vizsgáltunk meg és ezek közül választottuk ki a legmegfelelőbbet. A 
legmegfelelőbb változat kiválasztásánál szem előtt kellett tartanunk, hogy az minél 
egyszerűbben legyártható legyen, mégis megfelelően hűtve legyen. A modellt kiegészítettük 
az első fal egy hűtőcsatornájával is, hogy minél realisztikusabb hőmérséklet-eloszlást 
kapjunk. A kapott eredmények alapján azt a változatot választottuk ki további vizsgálatokra, 
ahol a hűtőcsatornák elrendezése hasonló a támasztórácsok hűtőcsatornáinak kialakításához. 
Ezzel a hűtőcsatorna elrendezési móddal biztosítható a szaporító kazetták egyenletesebb 
hűtöttsége, valamint gyártástechnológiai szempontból is megfelelő. 

A horizontális és vertikális támasztórácsok (SG) vizsgálata során különböző hűtőcsatorna 
kialakításokat elemeztünk hidraulikai szempontból. Különböző sűrűségű és típusú hálókon 
végeztünk számításokat, így ellenőrizni tudtuk a számításaink hálótól való függését. 
Igyekeztünk olyan hálót létrehozni, ahol a számítási eredmények már függetlenné váltak a 
térbeli diszkretizációtól. A vizsgálatok során javaslatokat tettünk a hűtőcsatornák bizonyos 
szakaszainak megváltoztatására, melyekkel a hidraulikai ellenállás és a pangó térrészek 

24. ábra. Nyomáseloszlás a TBM MF2 szintjén, különböző síkokon ábrázolva 
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hányada csökkent. Gyártási szempontból egyszerűbb kialakítás esetén bebizonyítottuk, hogy 
az hidraulikai szempontból nem jó, mert nem képes közel egyenlő hűtőközeg eloszlást 
biztosítani a hűtőcsatornákban. 

A vizsgálatok során sort kerítettünk egy szaporító kazetta termohidraulikai elemzésére is. 
A HCPB TBM egy tipikus szaporító kazettája neutronsokszorozó berilliumot és trícium 
szaporításért felelős lítium kerámiát tartalmaz. Mivel üzem közben a maximális hőmérséklet a 
lítium szemcseágyban várható, ezért az egy U-alakú, hűtőcsatornákkal ellátott acélszerkezettel 
van körülvéve. A BU-t minden oldalról aktívan hűtött acél szerkezeti elemek veszik körül, így 
biztosítva azt, hogy a hőmérsékletek egyik részelemben se haladják meg a limiteket. A 
feladatunk a BU hűtésének optimalizálása, a megfelelő hűtőcsatorna kialakítás meghatározása 
volt. Az alapmodellel elvégeztük a részegységek hűtőközeg tömegáramainak optimalizálását. 
Az újonnan kapott eredmények alapján a geometria optimalizálására volt szükség, mert az 
acél maximális hőmérséklete meghaladta az anyagra megállapított hőmérsékleti limitet. 
Tizennégy elrendezést vizsgáltunk meg és ezek közül választottuk ki a legmegfelelőbbet. A 
kiválasztás során szem előtt kellet tartanunk, hogy a lítium térfogata ne nagyon csökkenjen le, 
hiszen ez befolyásolná az előállított trícium mennyiségét. A hosszadalmas folyamat 
eredményeként kiválasztásra került az a hűtőcsatorna elrendezés, amellyel minden 
szempontból teljesíthetőek a szaporító kazettával szembeni követelmények. 

Az elemzések során a TBM legbonyolultabb elemének – a hélium elosztó rendszernek 
(Manifolds) a vizsgálatát végeztük el utoljára. Nagyon fontos kérdés, hogy a TBM-be belépő 
héliumgázt az elosztó rendszer valóban olyan tömegáramokkal ossza el az első falba, a 
merevítő rácsokba, illetve az oldalsó zárófedelekbe és a végén a szaporító kazettákba, 
ahogyan azt a tervezés során előírtuk. A szendvics szerkezetű Manifold rendszer 4 rétege 
esetében a 2. és 3. rétegnél (MF2 és MF3) különösen kényes feladat az áramlás tisztázása. Az 
MF2-be lép be az első falból kilépő hűtőközeg, majd innen a CAP és SG elemekbe lép be, 
illetve egy része a by-pass csonkon távozik adott tömegárammal. A CAP és SG elemekből a 
hűtőgáz az MF3-ba tér vissza, és innen a BU elemekbe lép be. Az MF2 és az MF3 terében az 
áramlási viszonyokat csak együtt lehet modellezni, hiszen az MF3 szinten kialakuló 
nyomásviszonyok befolyásolják az SG és CAP elemekben a tömegáram nagyságát. Miután 
elkészült a Manifold 2 szint hálózása és a háló tesztelése, a Manifold 3 hasonlóképpen 
összeállításra került. Mindkét modellel tesztfutások zajlottak, majd hővezetési-hőátadási 
számítások, az átlagos hőátadási tényezők megbecsülése céljából. A következő lépés a 
Manifold 2 és 3 összekapcsolása volt áramlástanilag és a két Manifold között elhelyezkedő 
lemezen keresztül végbemenő hőátadással és hővezetéssel. A vizsgálatok során a 
nyomáseloszlás alapján optimalizáltuk a by-pass csonk pozícióját, valamint meghatároztuk a 
hőátadási tényezőket. 

A hélium megfelelő arányú elosztása a különböző szerkezeti egységekbe az elosztó 
rendszer szintjeinek hidraulikai kialakításával befolyásolható. Különösen lényeges az MF2 és 
MF3 szintek megfelelő kialakítása, mert itt zajlanak a legbonyolultabb áramlási folyamatok. 
CFD számításokat végeztünk ezen szintek vizsgálatára, melyek validációjára és a design 
ellenőrzésére mérések elvégzése vált szükségessé. A KIT-ben összeszerelés alatt álló 
GRICAMAN kísérleti berendezésen lesznek majd elvégezhetőek különféle mérések, melyek 
megerősíthetik az általunk számított eredményeket. A CFD számítások során elvégeztük az 
MF2 és MF3 szintek diszkretizációját tisztán hexaéderes elemeket tartalmazó numerikus 
hálóval. Érzékenység vizsgálatot végeztünk SST, BSL Reynolds Stress és SAS SST 
turbulencia modellekkel különböző sűrűségű hálókon. Az elvégzett számításaink validációjára 
a NAP II. lezárultáig nem nyílott lehetőségünk, mert a kísérleti berendezés összeszerelés alatt 
áll. 
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A TBM-ben kialakuló neutrontér meghatározásra alkalmas eljárások 

A TBM-ben kialakuló neutrontér monitorozására alkalmas eljárások fejlesztésének keretében 
először részletes számításokat végeztünk az MCNP Monte Carlo neutron-transzport kód 
segítségével a HCPB-TBM-ben kialakuló neutrontér és a reakciósebességek meghatározására 
poloidális és sugár irányban. Megvizsgáltuk, hogy a TBM egyes szegmenseiben a 
tríciumtermelést és a szerkezeti elemek aktiválódását. A kapott eredmények alapján becsléssel 
igazoltuk, hogy Be, mint neutronsokszorozó anyag segítségével egy fúziós reaktor 
önfenntartó tríciumtermelése megvalósítható. 

A TBM-ben jellemző körülmények között a neutrontér monitorozására elsősorban a 
passzív módszerek lehetnek alkalmasak így a különböző aktivációs módszerekkel 
foglalkoztunk. 

Kifejlesztettünk egy módszert arra, hogy hogyan válogassunk ki előre meghatározott 
számú detektoranyagot, hogy fólia aktivációs analízis segítségével a lehető „legjobb” 
spektrum-rekonstrukciót érjük el. A módszer képes nagyszámú detektoranyag közül, azok 
hatáskeresztmetszetei, besugárzási, hűtési és mérési paraméterei alapján kiválogatni a 
legmegfelelőbb összeállítást. Az eljárást Fortran 95 nyelven írt programban valósítottuk meg. 

Kidolgoztunk és kísérletileg igazoltunk egy új mérési eljárást a tríciumtermelés mérésére. 
Az eljárás a másodlagos töltött részecske aktiváción (MTRA) alapszik, melyben a neutron-
besugárzás hatására töltött részecskék keletkeznek, majd ezek újabb, másodlagos aktivációt 
képesek kiváltani egy úgynevezett indikátor elemen, ami ideális esetben gammasugárzó, 
vagyis aktivitása félvezető gamma detektorral mérhető. Esetünkben a Li2CO3-ban lévő Li-6 
volt a tríciumforrás, a MgO (26Mg), illetve a S (32S) pedig az indikátor. 

Az említett vegyületek porkeverékeiből préseléssel előállított pasztillákat az 
Oktatóreaktorban besugároztuk, majd félvezető detektorral vizsgáltuk a gamma spektrumukat. 
A mérési adatokat az MCNPX programmal készített szimulációs eredményekkel is 
összevetettük. A következő töltött részecske magreakciókat sikerült kimutatni: 27Al(t,p)28Al; 
26Mg(t,p)28Mg; 26Mg(t,n)28Al; 32S(t,n)34mCl; 16O(t,n)18F; 18O(t,)17N. A számított és a 
mért adatok jó egyezést mutatnak.  

A mérési módszer kísérleti ellenőrzését a debreceni Hertelendi Ede Környezetanalitikai 
Laboratóriummal együttműködésben kezdtük meg. A kísérletek során Li2CO3 vizes oldatát 
kvarc ampullában besugároztuk, félvezető detektoron történő méréssel meghatároztuk a 
16O(t,n)18F magreakció reakciósebességét, és LSC illetve 3He-as technikával Debrecenben 
mérik a keletkezett trícium mennyiségét. 

Besugárzásokat végeztünk a drezdai neutrongenerátorral (TUD-IKTP), melynek révén sok 
tapasztalatot szereztünk a 14 MeV-es neutronok által indukált magreakciókról és magáról a 
berendezés működéséről. A drezdai neutrongenerátorhoz kiépített csőposta rendszer egyike a 
TBM-be integrálható neutronmonitorozó eszközök prototípusainak. Ezen a csőposta 
rendszeren végeztünk mechanikai és programozói fejlesztéseket, amivel megbízhatóbbá és 
kezelhetőbbé tettük a rendszert.  

TBM kazetta szerkezeti termomechanikai vizsgálata 

2006-ig a horizontális elrendezésű TBM fejlesztése folyt, de 2007-ben az ITER műszaki 
előírásainak változása miatt, illetve, hogy az ekvatoriális port csak vertikális elrendezésű 
TBM-eket tud majd befogadni, elkezdték áttervezni a korábbi konstrukciót vertikális 
elrendezésűre. 

A TBM szerkezetileg egy tartószerkezetből, trícium szaporító kazettákból (2x8 Breeder 
Unit), a nagynyomású héliumgáz elosztását végző szendvics szerkezetű rendszerből 
(Manifold) áll. Maga a tartószerkezet magába foglalja az Első Falat (First Wall, FW), az alsó 
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és felső fedeleket (Cap), a belső merevítő szerkezetet (horizontális és vertikális Stiffening 
Grid) és a berendezést lezáró hátlapot (Backplate). 

A korábbiakban a TBM doboz geometriai optimalizációja az egyes komponensek külön-
külön vizsgálatával zajlott. Szükségünk volt egy olyan globális modell megalkotására is, 
amely választ tud adni a doboz termomechanikai viselkedésének részleteire, és ezáltal 
elvégezhető annak ellenőrzése a szabványos nukleáris kódok segítségével (SDC-IC). A 
modellalkotás fő célja az volt, hogy több különböző terhelési esetet szimuláljunk mind 
állandósult, mind tranziens (időtől függő) állapotban és a kapott eredmények alapján tegyünk 
javaslatot olyan geometriai, esetleg konstrukciós változtatásokra, amelyek az ellenőrzéshez 
használt kódokban (SDC-IC) megfogalmazottaknak eleget tesznek. 

A FW (Első fal) negyedét modellezve be kellett vezetnünk speciális fluid elemeket és 
lineáris kényszeregyenleteket, hogy figyelembe vegyük a hűtőközeg melegedését a nem 
modellezett részen. A kényszeregyenletek együtthatói egy 1/2 FW modell tranziens 
eredményeiből származnak. A FW-ban — mely közvetlenül kitett a plazmasugárzásnak — az 
egyik legfontosabb termo hidraulikai paraméter a hőátadási tényező minél pontosabb 
meghatározása és becslése. 

Az ITER-től érkező igényeknek eleget téve tranziens terhelési eseteket is megvizsgáltunk 
arra vonatkozólag, hogy milyen a TBM doboz termomechanikai viselkedése egy tipikus ITER 
plazma égési ciklus esetén, illetve mekkora hatása lehet egy MARFE plazma instabilitásnak 
elsősorban az első falra vonatkozólag. Az eredmények azt mutatták, hogy az egyes 
komponensek időállandója között jelentős különbség adódik. Ez a különbség a doboz nagy hő 
tehetetlenségének tudható be. A MARFE plazma instabilitás hatását vizsgálva kiderült, hogy 
annak rövid időtartama miatt csak a TBM doboz első falában tud jelentősebb 
hőmérsékletnövekedést előidézni, a többi komponensre termikus szempontból nincs hatással. 

Fontos szempont volt a termikus számítások ismeretében, hogy ellenőrizzük a TBM doboz 
integritását és szerkezeti merevségi viszonyait a megjelenő termikus és elsődleges (belső 
nyomásból származó) feszültségek ellenében számos terhelési esetben. Ezt az ellenőrzést a 
feszültségkomponensekre bontás módszerével végeztük, mely tipikus nyomástartó edények 
mechanikai vizsgálatánál és ellenőrzésénél. Megvizsgálva az adódott eredmények okait, 
javaslatokat tettünk a TBM doboz optimálisabb geometriai és konstrukciós kialakítására, 
megnövelve a horizontális merevítő rácsok vastagságát, megváltoztatva átömlő furatok 
elrendezését, az első fal hajlítási sugarát. 

TBM kiszolgáló egységének (AEU) fejlesztése és port kamra integrációja 

Az együttműködés első időszakában a TBM-ek ellátó rendszereit tartalmazó, önjáró 
egység, az AEU (Ancillary Equipment Unit) koncepcionális továbbfejlesztése volt a feladat. 
A korábbiakhoz képest ez volt az első olyan elrendezés, amely már mindkét európai TBM 
részegységeit egyesíti egyetlen hordozó szerkezetben. Továbbá javaslatunkra, az 
alrendszereket tartalmazó egység és a rugalmas csőrendszer szét lett választva két külön 
mozgatható egységre. Fő feladatunk volt az alrendszerek optimalizált elhelyezése az AEU-n 
belül, mely lehetővé teszi a karbantartó személyzet és a távkezelő berendezések bejutását és 
hozzáférését az összes alkatrészhez. Ugyanakkor a nukleáris biztonsági követelmények 
szerint a radioaktív szennyező anyagok a lehető legkisebb térrészbe lettek zárva, 
minimalizálva ez által a védőpajzs tömegét és méretét.  

A vázszerkezet optimalizálása és végső kialakításának szilárdsági ellenőrzése végeselem 
módszerrel került elvégzésre, amelynek eredményei megmutatták, hogy kellő merevségű, de 
egyidejűleg könnyű szerkezettel ellátott vázkialakítást sikerült létrehozni.  

Az alrendszerek továbbfejlesztésében és részletes kidolgozásában, nagy előrelépés történt, 
melynek köszönhetően a port kamra integráció, a valóságot jobban tükröző méretekkel, 
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súllyal és kialakítással rendelkező berendezésekkel került elvégzésre. Az integráció során, a 
karbantartási igényeknek megfelelő alrendszer elrendezés mellett sor került a nagy 
hőmérsékletű és nyomású csövek elvezetésének optimalizálására, a termomechanikai 

vizsgálatok eredményeinek figyelembevételével. A csőelrendezés átalakításával lehetőség 
nyílt a csőcsatlakozások elhelyezésének újragondolására, melynek eredményeképpen az AEU 
két oldalára, csőtípusonkénti csoportosításban kerültek elrendezésre a csövek csatlakozó 
pontjai. Az új elrendezés fő előnye, hogy a karbantartási műveletek során lehetőség nyílik a 
szennyezőanyag kibocsátás szerint kritikus csövek együttes védelemmel való ellátására. 

TBM karbantartási műveletek és eszközök kidolgozása 

A port kamrában és a melegkamrában működő távkezelő eszközök fejlesztését megelőzte a 
karbantartandó alkatrészek, továbbá az elvégzendő karbantartási feladatok összegyűjtése.  

A feladat elvégzése során sikerült meghatározni azokat a feladatcsoportokat, amelyeket a 
leállás során mindenképpen el kell végezni. Ezen kívül beazonosításra kerültek 
alrendszerenkénti csoportosításban az AEU-n és a TBM-en elvégzendő azon tevékenységek, 
amelyekre fel kell készülni, de rendszeres elvégzésére előreláthatólag nincs szükség. Az 
alrendszerek tervezése és az alkatrészek kiválasztása során hosszú élettartamú, kis 
karbantartási igényű komponensek kerültek kiválasztásra, melyre a limitált karbantartási idő 
miatt van nagy szükség. Kidolgozásra kerültek továbbá a karbantartási folyamatok a 
tevékenységek elvégzésének sorrendbe állításával, melyek a helyszükséglet, a sugárzási-
szennyezési fokozat és időigényesség szerinti kategorizálása és súlyozása segítségével történt. 
A melegkamrában elvégzendő karbantartási folyamatok optimalizálását és a megfelelő 
elrendezés megtervezését 3D-s modellező program segítségével végeztük. A végrehajtandó 
műveletek közül a legkritikusabbnak a tríciumot tartalmazó szaporító anyag cseréjét 
azonosítottuk be.  

A szerszám fejlesztés megkezdése előtt megvizsgáltuk a kereskedelmi forgalomban 
fellelhető eszközök alkalmasságát, majd azokra a területekre koncentráltunk, ahol egyáltalán 
nem vagy csak részben alkalmas megoldást sikerült találni. A fejlesztés során számos 
koncepció készült a trícium és hélium szállító csövek vágását, hegesztését végző 
berendezésekre. Nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy minimalizáljuk a környezetbe juttatott 
káros anyagok mennyiségét a műveletek elvégzése során. Az alrendszerek mozgatását és 

25. ábra. A TBM kazetta (elől) és kiszolgáló kiszongáló moduljainak terve. 
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tárolását elősegítő eszközök fejlesztése során, pedig törekedtünk arra, hogy több funkciós, 
helytakarékos megoldások szülessenek. 
 
 

DEMO reaktor köpenycserélő robot és karbantartási séma. 

A DEMO egy ITER után építendő demonstrációs fúziós berendezés neve, melyről 
koncepciós terveket készít az európai fúziós program. A berendezés üzemeltetésének egyik 
kritikus eleme a vákuumkamrán belül elhelyezkedő köpenyrendszernek karbantartása, melyet 
a magas neutronterhelés miatt néhány évente cserélni kell majd. A NAP pályázat első 2 éve 
alatt a DEMO köpeny karbantartás számos területével foglalkoztunk. Az összes munka szoros 
nemzetközi együttműködésben zajlott, legfőképp a Forschungszentrum Karlsruhe-vel de 
számos más európai intézettel is. Az első évben megkíséreltük az ITER-ben alkalmazott robot 
technológiát, köpenyszegmentálást és logisztikai sémát DEMO körülményekre alkalmazni. A 
legfőbb különbség, amit figyelembe kellett venni, a megnövekedett köpenyelem-tömeg és 
reaktor-nagyátmérő volt. Sikerült a megváltozott körülményekre egy berendezést kifejleszteni 
és a karbantartás legfőbb műveleteit meghatározni. A sok köpenyelem jelentős problémát és 
hosszú karbantartási időt okoz ezért elvégeztük egy másik séma (MMS) vizsgálatát is. Ebben 
banán alakú nagyméretű köpenyelemek szerepelnek és ezzel a cserélendő elemek száma 
jelentősen lecsökkent, 300-400 elemről kb 70-80 elemre, tömegük viszont megnőtt, 10 t-ról 
kb 65 tonnára. Így egy teljesen új karbantartási rendszert fejlesztettünk ki, amely tartalmazta 
vákumkamrán belüli és kívüli berendezések koncepciós tervét, egy logisztikai sémát a 
karbantartási műveletek sorrendjére, és egy előzetes időtartam számítást is. Ez a rendszer főbb 
elemeiben jelenleg is a referencia a DEMO karbantartására. 

Mivel a nemzetközi fúziós 
közösség az MMS karbantartási 
sémát és az ahhoz tartozó 
karbantartási rendszert fogadta 
el, 2007-2008-ban ezen rendszer 
rögzítési, karbantartási 
megoldásaival foglalkoztunk a 
Forschungszentrum Karlsruhevel 
együttműködésben. Ezen belül is 
a hangsúly az MMS-
vákumkamra kapcsolat rögzítési 
megoldásaira helyeződött, mivel 
olyan reaktorterveket fogadott el 
a nemzetközi DEMO közösség, 
amely teljesen új rögzítési 
elveket tesz szükségessé. 
Kidolgoztunk egy koncepciót, 

amely egy alsó támasztógyűrűn és az elemek közötti szoros toroidális kapcsolaton alapul. 
Ennek tulajdonságait termomechanikai számításokkal vizsgáltuk.  

A köpenyrendszerrel kapcsolatos munkákkal párhuzamosan zajlott a DEMO divertor 
karbantartási rendszeréhez egy tanulmány készítése. Ezt a feladatot az EFDA koordinálta, és 
ez volt az első ilyen tanulmány ezen a területen. Kiindulópontként az ITER divertor tervét és 
karbantartási sémáját használtuk, tekintetbe véve a DEMO és ITER közötti különbségeket. A 
munka eredményeként kidolgozásra került egy karbantartási séma, amely tartalmazott egy 
megváltozott divertor szegmentálást, egy logisztikai rendszert az elvégzendő műveletekre, 

26.  ábra. DEMO MMS köpeny koncepció elrendezése 
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kifejlesztésre került egy új elven működő karbantartó robot koncepciós terve, valamint egy 
előzetes számítás a divertor karbantartási idejére. 

A 2011-ben elkezdődött európai DEMO fejlesztési program első évében áttekintették a 
lehetséges megoldásokat, köztük a köpeny koncepciókat is. Ennek eredményeképpen a 
német-magyar együttműködésben kidolgozott MMS karbantartási sémát találták a 
legígéretesebbnek ezért várhatóan ezen fognak alapulni a részletesebb DEMO tervek. 

 


