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1. munkaszakasz
Összefoglaló

A NUKENERG konzorcium 2005 májusában nyert 3 éves támogatást a Nemzeti Kutatási
és Technológiai Hivataltól (NKTH) különbözı új nukleáris energiatermelési módszerek
technológiai elemeinek fejlesztésére. A pályázatnak két esemény adott aktualitást:
•
2005-ben az Európai Unió belépett a negyedik generációs fissziós reaktorok
fejlesztésére alakult nemzetközi „Generation Four” projektbe, amelynek célja a
mai erımőveknél gazdaságosabb, biztonságosabb és hosszú távon is
üzemeltethetı úgynevezett negyedik generációs reaktorok tervezése.
•
2005-ben döntés született a nemzetközi együttmőködésben felépítendı ITER
magfúziós kísérletrıl, amely a remények szerint megnyitja az utat egy kísérleti
fúziós reaktor megépítése elıtt.
A pályázat célja az volt, hogy olyan területeken mozdítsa elı a magyar kutatást, ahol már
korábbi alapok voltak, illetve ahol a késıbbiekben a hazai ipar is kapcsolódhatna a
berendezések megvalósítására. A két nukleáris terület együttmőködését az indokolta,
hogy több területen is hasonló feladatok merülnek fel: például nukleáris anyagok
fejlesztése, termohidraulika. A fissziós területen a munka a magasımérséklető
úgynevezett szuperkritikus vízhőtéső reaktor fejlesztésére koncentrált, míg a fúziós
területen diagnosztikai eljárások, trícium szaporító berendezések és karbantartási
módszerek irányában indult erıteljes fejlesztés. Mindkét területet érinti a nukleáris
anyagok fejlesztésére és minısítésre folytatott fejlesztés.
A projekt megvalósítása 2005 ıszén nagy nehézségekkel indult meg, mivel a konzorcium
tagjait is érintı tartalékolási elıírások miatt elıleget október helyett csak december végén
kaptunk. Ennek ellenére a feladatok végrehajtása részben külföldi partnereink
segítségével elindult és az eltervezett ütemben haladt. Külön ki kell emelni, hogy sikerült
létrehozni egy fiatal, tehetséges mérnökökbıl álló csapatot, amely munkáját dícséri, hogy
már az elsı projektévben több nemzetközi pályázatot nyertek el az ITER tervezésére és
már létezı fúziós nagyberendezések továbbfejlesztésére. Ezek a pályázatok reményeink
szerint biztosítják majd a konzorcium fennmaradását a pályázat lezárulása után is.
Az 1. munkaszakasz részfeladatainak állása:
1. Biztonság újtípusú fissziós reaktorokban

1.1. Elfogadási kritériumok listája

Befejezve
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Terv szerint halad

1.3. Reaktorfizikai kódfejlesztés.
1.4. Termohidraulikai kódfejlesztés.

2. Zónatervezés
2.1 Főtıelemkazetták neutronfizikai modellezése
2.2 Gd kiégıméreg számítások
2.3 Egyensúlyi kampányszámítások (AEKI)
2.5 Neutronfizikai tesztfeladatok (AEKI, BME-NTI)
3. Termohidraulikai számítások
3.1. Főtıelem RANS, DNS, LES szimulációja
3.5. Termoakusztikus oszcilláció
4. Fissziós és fúziós erımővek új szerkezeti anyagainak
tulajdonságai
4.1 15H2MFA sugárállóságának vizsgálata
4.2 Euroferr törési szívóssága
4.3 Wolfram ötvözetek sugárkárosodása
4.4 Korróziós vizsgálatok
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1. sz. részfeladat: Biztonság újtípusú fissziós reaktorokban
(témavezetı: Keresztúri András)
A biztonsággal kapcsolatos részfeladat célja egy szuperkritikus nyomású vízhőtéses
reaktor (Supercritical Water-Cooled Reactor, SCWR) koncepció nukleáris biztonságának
értékelése részben saját számítások, részben irodalmi adatok alapján.
1.1. Elfogadási kritériumok listája (AEKI, BME-NTI)
A célkitőzéseknek megfelelıen az elsı évben irodalmi adatok alapján el kellett
készíteni az elemzések elfogadási kritériumainak listáját, melyek késıbb, a többi alfeladat
eredményeinek ismeretében esetleg módosulhatnak, kiegészülhetnek. A nemzetközi
ajánlások alapján irodalmi összefoglaló készült a biztonság értékelésének alapelveirıl
különös tekintettel az innovatív reaktorokra vonatkozó szigorúbb elvárásokra. Az
elkészült jelentés a fentieken kívül - további irodalmi adatokra támaszkodva - általános
követelményekbıl származtatja az üzemzavar elemzések speciálisan High Perfomance
Light Water Reactor (HPLWR) reaktorokra vonatkozó elfogadási kritériumait. A projekt
egy késıbbi szakaszában tervezett biztonsági értékelés alapelvei a jelentés 2. pontjában
kerülnek rögzítésre. Az elkészült jelentés 3. pontja nemzetközi ajánlásokat figyelembe
véve ismerteti, hogy a reaktorok biztonságában szokásos módon alkalmazandó “mélységi
védelem” alapelveibıl kiindulva, az aktivitás kibocsátást csökkentı egyes fizikai gátak
általános meghibásodási folyamatainak ismeretében miképp származtathatók az
“elfogadási kritériumok”. Az “elfogadási kritériumok” különbözı fizikai vagy egyéb
folyamatokhoz kapcsolódó, rendszerint számszerősített feltételek, melyek adott
általános biztonsági célok elérésének elégséges feltételei. Az egyes fizikai gátak
meghibásodási folyamatai minıségileg többé-kevésbé általánosak, az adott anyag
jellemzıitıl függetlenek, ezért a jelentés 3. pontjában az irodalmi adatok, útmutatók
szélesebb köre volt felhasználható. Ugyanakkor a meghibásodások elkerülésének
számszerősített feltételei, melyeket a jelentés 4. pontja részletez, már anyagfüggık, ebben
az esetben az irodalmi adatok egy másik körét kellett felhasználni.
Megkezdıdött azoknak az irodalmi forrásoknak a feldolgozása, melyek alapján az
adott reaktortípus biztonsága értékelhetı. Az alábbiakban példaképpen bemutatjuk az [1]
dokumentumban is ismertetett üzemzavar menetét. Az SCWR esetében az adott típus
sajátosságaiból következıen (kritikus pont feletti üzemi nyomás) a nyomásvesztés
biztonságra gyakorolt hatását
kell elıször megvizsgálni. A
biztonsági vizsgálatokat [4]
(Ishiwatari és társai munkája)
nyomán
ismertetjük.
A
nyomásvesztés biztonságra
gyakorolt hatását mutatja az
1.1. ábra. Az ábrán a
hőtıközeg
forgalmának
változása relatív egységekben
(pontosabban százalékokban)
van feltüntetve a baloldali
skálán. Két forgalomról van
szó, a kék görbe az
Automatic Depressurization
System (ADS) forgalmát
1.1. ábra. Nyomásvesztés hatása SCWR-ban
mutatja egy tranziens során.
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A tranziens során kb. 3 sec-nál a hőtıközeg forgalmát (zöld görbe) biztosító két Fı
Keringetı Szivattyú (FKSZ) leáll, kb 8 sec-nál a hőtıközeg forgalom megszőnik.
Azonnal vészleállás jelet indukál az FKSZ-ek leállása, a Main Steam Isolation Valves
(MSIV) lezár, 7 ADS azonnal mőködésbe lép a nyolc közül, a kék görbe mutatja a
megnıtt forgalmat. A zóna kilépıforgalma nagy oszcillációkat mutat (rózsaszín görbe),
egyre csökkenı amplitúdóval. A reaktor teljesítménye kb. 2 sec után pár százalékra esik
le és kb. a maradványhı értékén stabilizálódik. A főtıelemburkolat maximális
hımérséklete (piros görbe, skála az ábra jobb oldalán) kb. az ADS-ek beindulásáig kb.
650 fokon van, majd fokozatosan csökken. A nyomásvesztés következményei jelentısen
csökkenthetıek, ha a nyomásvesztés azonnal nagy vízpótlást indukál.
1.3. Reaktorfizikai kódfejlesztés (AEKI)
A KIKO3DSC 1.0 program program szervezése részben megegyezik a KIKO3D 3.0
programcsomagéval. Jelentıs eltérést okoz a SCWR reaktor számításához szükséges
négyszöges geometria kialakítása, a hıátadás speciális módja és a szükséges
MULTICELL

GEOMET.INP
Geometria leírása

KIKOGEO
Bináris geometria input
gyártása a KIKO3DSCnek

Pálca-kazetta állapotok
számítása különbözı
paraméterekkel

GLOBUSHP
Kampány tervezı
program: állapotszámítás
eloszlás adatai

PARAFA
Kevéscsoport állandó
(XS,RÍM) könyvtár
készítése

LIXS_HP.KVT
GEOMET.DAT
Zóna geometria

BU_BOL.DAT
A zóna 3D kiégési
adatai

Paraméterezett
HKM könyvtár

LIRM_HP.KVT
Paraméterezett
RM könyvtár

KPRE_BOL.DAT
A stac. állapot
mérnöki adatai

KIKO3DSC
Reaktor kinetikai
program: állapotszámítás,
idıfüggı eloszlások,

KIKOINI.DAT
A tranziens
mérnöki adatai

DS_BOL.STA

*.FIG, *.RES:

A stacioner számítás
eredményei, paraméterei

idıfüggı zóna
paraméterek, eloszlások

Forró csatorna
adatok

1.2. ábra A KIKO3DSC kód kapcsolata más reaktorfizikai kódokkal és a
számítás outputjai.
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neutronfizikai közelítések átgondolása, úgy mint a magfizikai (reszponz mátrix)
könyvtárak kialakítása, a teljesítményszabályozást biztosító kontrol pálcák modellezése.
Ehhez megfelelı számítási környezetet kell kialakítani, illetve biztosítani kell a program
kapcsolatát más, hasonló erımővet számoló programokhoz (lásd 1.2. ábra). Az ábrán a
modulokat dupla, az inputokat szimpla keretes téglalapok jelzik, míg az outputok ovális
keretben találhatók. Jól látható hogy a hatáskeresztmetszet és reszponz mátrix
könyvtárakat egy külön programcsomag (PARAFA) készíti el a MULTICELL modul
alapján. Ez adja a kevéscsoport könyvtárakat mind a statikus, mint a kinetikus
számolásokhoz. A kinetikus számításhoz a kiégési fájlt a GLOBUSHP kód számításából
nyerhetı, a geometriával kapcsolatos inputot a KIKOGEO program gyártja le.
Az ATHLET/KIKO3DSC termohidraulikai rendszerkóddal is tervezünk számításokat
a SCWR reaktorra. A megfelelı ATHLET input elkészítésén kívül ez azt is jelenti, hogy
a két kód csatolásával kapcsolatos rutinokat is újra kell specifikálni (hőtıközeg
paraméterek, szuper csatorna kiosztás, forró csatorna modell használata), de magát az
ATHLET interface programban ez nem jelent változtatásokat.
A rendszerterv specifikálja [2] a KIKO3DSC 1.0 reaktor-kinetikai kód rutinjait, input
és output fájljait. Bár a fizikai alapja az új kódnak azonos a KIKO3D programéval, a
fentiek alapján szükséges a programrészek mőködésének aktualizálása, mind a geometria,
a nukleáris töltet és a kontrol rendszerek szempontjából. A KIKO3DSC/ATHLET
együttes futtatásához szükséges információnak, a csatolásával kapcsolatos problémákat is
részletezzük, ebben az anyagban.
A rendszertervben részletezzük a verifikációhoz szükséges benchmark leírását is.
1.4. Termohidraulikai kódfejlesztés (AEKI)
A termohidraulikai modul szoftver rendszerterv definiálja az egyes részmodulok,
valamint az egész program bemenı és kimenı csatlakozási felületeit, ismerteti a
megoldandó egyenleteket és az irodalmi áttekintés során kiválasztott, kiegészítı
termohidraulikai összefüggéseket. Tekintettel arra, hogy az új modul egy speciálisan
nyomott vizes erımő számítására alkalmas program átalakításával fog létrejönni a [3]
jelentés megadja
• a hıhordozó paramétereit (fajhı, viszkozitás, fajsúly, hıvezetés, entalpia)
hımérséklet és nyomás függvényében (lásd 1.3. ábra),
• a burkolat és a hőtıközeg közötti hıátadási tényezıt a fenti paraméterek és
burkolat hımérséklete függvényében,
• a szuperktikus folyadék súrlódásos nyomásveszteségét a hőtıközeg
paramétereinek függvényében,
valamint az egyes szubrutinok változóinak szintjén a szükséges változtatásokat a
programban.
Hivatkozások
[1] Makai Mihály, Keresztúri András: Szuperkritikus nyomású vízzel hőtött reaktorok
biztonsági értékelésnek alapelvei, az üzemzavar elemzések elfogadási kritériumai, AEKIBME kutatási jelentés, 2006.
[2] Hegyi György: A szuperkritikus nyomású vízzel hőtött reaktor aktív zónájának
reaktorfizikai számítására szolgáló modul rendszerterve AEKI kutatási jelentés, 2006.
[3] Trosztel István, Keresztúri András: A szuperkritikus nyomású vízzel hőtött reaktor
aktív zónájának termohidraulikai számítására szolgáló modul rendszerterve AEKI
kutatási jelentés, 2006.
[4] Y. Ishiwatari, Y. Oka, S. Koshizuka: Safety design principle of supercritical water
cooled reactors, in: Proc. ICAPP-’04, Pittsburgh, PA, USA, June 13-17 2004, p. 492
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Szuperkritikus víz fajhıje állandó nyomáson
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1.3. ábra: A szuperkritikus víz fajhıje a hımérséklet és a nyomás függvényében

2. sz. részfeladat: Zónatervezés
(témavezetı: Maráczy Csaba)
2.1 Főtıelemkazetták neutronfizikai modellezése (AEKI, BME-NTI)
A megkezdett részfeladatban a következı munka készült el: A diffúziós típusú
kevéscsoportállandók számítására szolgáló MULTICELL neutrontranszport kód kiégési
számításának ellenırzésére 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 kiterjedı részletességével. Egy hipotetikus, átlagos
paraméterekkel rendelkezı szuperkritikus vízhőtéső reaktor (SCWR) főtıelempálcáját
modelleztük a két kóddal. A 2.1. ábra végtelen sokszorozási tényezıinek lefutása mutatja
a MULTICELL kiégési számítások alkalmazhatóságát a zónatervezésben.
2.2 Gd kiégıméreg számítások (AEKI)
A megkezdett részfeladatban olyan segédprogramot hoztunk létre, amely elkészíti a
MULTICELL programnak a kiégı méreg pálcákkal kapcsolatos, aránylag bonyolult input
fájl részleteit. Demonstrációs számítást hajtottunk végre.
2.3 Egyensúlyi kampányszámítások (AEKI)
A megkezdett részfeladatban az egyensúlyi kampányszámításokhoz szükséges
paraméterezett diffúziós típusú kevéscsoportállandó könyvtár számítási módszerét
dolgoztuk ki. A csoportállandók közelítıleg a következı paraméterektıl függnek: kiégés,
hőtıvízsőrőség, a moderátor csı és a vízrés sőrősége, főtıelemhımérséklet, 135Xe
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149

Sm koncentráció,

235

U koncentráció,

238

U koncentráció,

239

Pu

2.5 Neutronfizikai tesztfeladatok (AEKI, BME-NTI)
MULTICELL

MCNP-TIBSO

1.30
1.20

Kinf

1.10
1.00
0.90
0.80
0.70
0

20000

40000

60000

80000

Burnup [MWd/tU]

2.1. ábra. Egy átlagos SCWR főtıelempálca kiégési számításainak
összehasonlítása.
A projekt elsı évében teljesen felvállalt részfeladat az AEKI költségvetési
finanszírozásában már korábban létrehozott, négyszöges geometriában mőködı,
szuperkritikus vízhőtéső reaktorok számítására alkalmas [1], továbbfejlesztett KARATE
programrendszer neutronfizikai moduljainak tesztelése. A programrendszer tesztelése
alapvetıen szükséges, mivel a hatszöges geometriájú VVER-440 és VVER-1000
reaktorok számítására kifejlesztett KARATE algoritmusok nem szükségszerően
alkalmazhatóak a szuperkritikus vízhőtéső reaktorok zónáinak tervezésére, azok erıs
heterogenitásokat felmutató szerkezeti felépítése és a hőtıvíz sőrőség jelentıs axiális
változása miatt. Mivel neutronfizikai kísérleti eredmények nem állnak rendelkezésre, a
tesztelésre egyedül alkalmas módszer a nagy pontosságú, ám rendkívüli számítási
erıforrásokat igénylı Monte Carlo referenciaszámításokkal való összehasonlítás. Az
MCNP kódot alkalmazó Monte Carlo referenciaszámítás sorozat a BME NTI
eredménye[5]. A KARATE számítások pontosságának meghatározása a zónatervezés
során alkalmazott mérnöki faktorok megalapozásában játszik szerepet. A tesztfeladatokat
úgy választottuk meg, hogy lehetıség legyen az egyes számítási modulok, illetve
közelítések alkalmazhatóságának megítélésére és esetleges javítására [6].
A tesztfeladatok a 4. generációs atomerımővek HPLWR-típúsának (High Perfomance
Light Water Reactor) legújabb verziójára vonatkoznak. A reaktor adatai a 2005.
novemberében Karlsruheben megtartott megbeszélés anyagain alapulnak [2,3,4].
A reaktor felépítését a 2.2-4. ábrák mutatják be[3]. Az alapegység a 40
üzemanyagpálcából álló kazetta, melynek belsejében a moderátor csı foglal helyet. Az
egyes kazetták között 1 cm-es vízrés található. A hőtıközeg alulról felfelé, míg a
moderátor a csıben és a kazetták közötti vízrésben felülrıl lefelé áramlik. Egy kazettaklaszter 9 kazettából épül fel, 88 klaszterbıl épül fel a reaktor üzemanyagot tartalmazó
része. Az üzemanyagot tartalmazó részt alul és felül az axiális reflektorok veszik körül,
körben pedig a radiális reflektorok.
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2.2. ábra. A 40
üzemanyagpálcából
álló kazetta.[3]
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2.3. ábra. A 9 kazettából
álló klaszter.[3]

2.4. ábra: A 88 klaszterból
álló reaktor radiális
reflektorral. [3]

A főtıanyag UO2, a kazetták szintjeinek dúsítása alapján vezettünk be 6-féle
kazettaszeletet, ezek dúsítási adatait az 2.1. táblázat tartalmazza. Az axiális
dúsításprofilírozást a hőtıvíz sőrőségének erıs változása, a radiális dúsításprofilírozást
pedig a kazetta geometriájából adódó moderálási viszonyok indokolják.

szint
alsó
közé
psı
felsı

A – kazetta
alapdúsí
sarokpálca
tás (w/w%) dúsítása (w/w%)
5.0
4.0
6.0
5.0

B - kazetta
szint
alapdúsí
sarokpálca
tás (w/w%) dúsítása (w/w%)
alsó
6.0
5.0
közép
7.0
6.0
sı
5.5
4.5
felsı
6.5
5.5
235
2.1. táblázat. A kazettaszeletek U dúsítása tömegszázalékban

Az alábbiakban felsoroljuk a számítandó teszteket és azok eredményeit.
1. Feladatcsoport: 1.A.a, 1.A.k, 1.A.f, 1.B.a, 1.B.k, 1.B.f
Cél: A KARATE programrendszer MULTICELL transzport kódja végtelen
sokszorozási tényezı számításának tesztelése az A és B típusú kazetta esetében a kazetták
alsó, középsı és felsı szintjén. Reflektív határfeltételt írunk elı a szelet alján, tetején és a
kazetták közötti fél vízrés határán. A vízsőrőségeket az egyes rétegekben a 2.2. táblázat
tartalmazza.
Hőtıközeg
Moderátor (csı és kazettarés)
ρ [kg/m3]
ρ [kg/m3]
alsó
550
580
középsı
200
600
felsı
100
680
2.2. táblázat. Jellemzı hőtıközeg és moderátor sőrőségek az egyes rétegekben.
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Aa
Ak
Af
Ba
Bk
Bf
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MCNP
Egyszeres
MULTICE
k∞
szórás
LL k∞
1.2146
0.0017
1.2092
1.2392
0.0019
1.2277
1.2226
0.0018
1.2111
1.2661
0.0019
1.2580
1.2727
0.0018
1.2658
1.2651
0.0019
1.2544
2.3. táblázat. A végtelen sokszorozási tényezık

Relatív
eltérés
-0.0044
-0.0093
-0.0094
-0.0064
-0.0054
-0.0085

2. Feladatcsoport: 2.A.v, 2.A.r, 2.B.v, 2.B.r
Cél: A KARATE kódrendszer axiális teljesítményeloszlás és sokszorozási tényezı
számításának tesztelése az A és B kazetta esetében.
A feladat 1 db 420 cm-es aktív hosszú kazetta modellezése egyenlı magasságú alsó,
középsı és felsı résszel. A vízsőrőségeket 39 axiális szinten írtuk elı. A 2.A.v és 2.B.v
esetben vákum határfeltételt írtunk elı a kazetta alján és tetején. Reflektív a határfeltétel a
radiális határokon. A 2.A.r és 2.B.r esetekben az alsó és felsı reflektort is modelleztük
(egyszerősítetten) az MCNP számításban, így a KARATE rendszer albedó határfeltétel
elıállítási módszere is tesztelhetı. Számítási eredmény: a kazettára átlagolt axiális
teljesítményeloszlás 39 rétegben és a sokszorozási tényezı.
Konfiguráció

MCNP keff

Egyszeres
szórás

MULTICELL
keff

Relatív
eltérés

(albedó határfeltétel)

2Av
2Bv
2Ar
2Br

1.2141
0.001748
1.2078
1.2567
0.001986
1.2482
1.2162
0.001751
1.2080
1.2553
0.001883
1.2486
2.4. táblázat. A 2-es feladatban számított sokszorozási tényezık

-0.0052
-0.0068
-0.0067
-0.0053

Az axiális reflektorokat kétféleképpen is modelleztük: A COLA neutrontranszport kód
segítségével az egyik esetben albedó határfeltételt számítottunk, míg a másik esetben
explicit módon hatáskeresztmetszetekkel jellemeztük a reflektort. A 2.5. ábrából látható,
hogy gyakorlatilag nincs különbség a két számítási módszer eredménye között.
2Ar
MCNP

GLOBUS albedó

GLOBUS hkm

2

Kz

1.5
1
0.5
0
0

10

20

30

40

Szint

2.5. ábra Az MCNP és a GLOBUS axiális teljesítményeloszlása a 2Ar esetre

11/51 oldal

NUKENERG pályázat beszámoló

1. munkaszakasz

3. Feladatcsoport: 3.AB.a.v, 3.AB.k.v, 3.AB.f.v, 3.AB.a.r, 3.AB.k.r, 3.AB.f.r,
Cél: A KARATE kódrendszer radiális teljesítményeloszlás és sokszorozási tényezı
számításának tesztelése az A és B kazetták 3x3-as klaszterébıl felépített zónaszeletek
esetében, az 1. feladatban definiált alsó, középsı és felsı szintre . A 45 fokos
szimmetriájú zónabetöltés olyan, hogy a zóna középpontjához legközelebb esı
kazettaklaszter B típusú, a szektoron belüli klaszter zónatérkép pedig sakktábla
elrendezéső. A zónaszeletek alján és tetején reflektív a határfeltétel, radiálisan a 3.AB.a.v,
3.AB.k.v és 3.AB.f.v esetekben fekete határfeltételt írunk elı, a 3.AB.a.r, 3.AB.k.r és
3.AB.f.r esetekben pedig egyszerősített módon figyelembe vesszük a radiális reflektort.
Számítási eredmény: a kazettára átlagolt radiális teljesítményeloszlás , keff .
B

A

B

B

A

B

B

A

B

A

A

B

A

B

B

A

B

A

B

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

B

A

B

A

B

B

A

B

A

B

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

B

A

B

A

B

B

A

B

A

A

B

A

B

B

A

B

B

A

B

2.6. ábra. A reaktor klasztereinek típusa

Reflektív határfeltétel

Vákuum

Reflektív határfeltétel

Reflektív határfeltétel

Reflektív határfeltétel

2.7. ábra. Nyolcadreaktor radiális
reflektor nélkül

Radiális
reflektorok

2.8. ábra. Nyolcadreaktor radiális
reflektorokkal

A következı táblázat tartalmazza a sokszorozási tényezıket.
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MCNP keff

Egyszeres
szórás

MULTICELL
keff

Relatív
eltérés

(albedó határfeltétel)

3ABav
3ABar
3ABkv
3ABkr
3ABfv
3ABfr

1.2149
0.000692
1.2024
-0.0103
1.2200
0.000610
1.2072
-0.0105
1.2052
0.000603
1.2033
-0.0016
1.2149
0.000535
1.2107
-0.0035
1.1981
0.000587
1.1897
-0.0070
1.2056
0.000663
1.1971
-0.0071
2.5. táblázat. a 3-as feladat konfigurációinak sokszorozási tényezıi
3ABkr
MCNP

GLOBUS albedó

GLOBUS hkm

2.5
2
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Sorszám

100

A kq radiális teljesítményeloszlást olyan ábrán
mutatjuk be, ahol a nyolcad
szektor kazettáinak számozása kazettasoronként balról jobbra növekszik az alsó
sorral kezdve. Az ábráról
látható, hogy a GLOBUS
programban mind a reflektor albedóval való jellemzése, mind a csoportállandók használata esetén
jó az egyezés.

2.9. ábra A 3ABkr konfiguráció radiális
teljesítményeloszlásai reflektorokkal.
4. Feladatcsoport: 4.AB.v, 4.AB.r
Cél: A KARATE kódrendszer 3 dimenziós teljesítményeloszlás és sokszorozási
tényezı számításának tesztelése az A és B kazettákból felépített zóna esetében, a 2.
feladatban definiált termohidraulikai eloszlásokkal . A zóna határán a 4.AB.v esetben
fekete határfeltételt írunk elı , a 4.AB.r esetben pedig egyszerősített módon figyelembe
vesszük a radiális és axiális reflektort.
Számítási eredmény: a kazettaszeletekre átlagolt 3 dimenziós teljesítményeloszlás 39
szinten , keff . A következı táblázat tartalmazza a sokszorozási tényezıket.
Konfiguráció

MCNP keff

Egyszeres
szórás

MULTICELL
keff

Relatív
eltérés

(albedó határfeltétel)

4ABav
4ABar

1.1939
0.000510
1.1863
-0.0064
1.1998
0.000530
1.1937
-0.0051
2.6. táblázat. A 4-es feladat konfigurációinak sokszorozási tényezıi

A 2.10. ábrán mutatjuk be a legbonyolultabb eset, a 3 dimenziós, reflektorokat is
figyelembe vevı 4ABr konfigurációnak a hőtıvíz felmelegedését meghatározó radiális
teljesítményeloszlásait.
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4ABr
MCNP

GLOBUS albedó

Mivel mind a reflektor
hatáskeresztmet-szettel,
mind albedóval történı
jellemzése
kielégítı
eredményt ad, ezért a
kisebb számítási idıt
igénylı albedó módszer
mellett döntöttünk.
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2.10. ábra A 4ABr konfiguráció radiális
teljesítményeloszlásai
Hivatkozások:
[1] Cs. Maráczy et. al.: Development of Square Geometry Neutronic Codes for the
High Performance Light Water Reactor AEKI Progress report 2004
[2] Jan Hofmeister: Design of a fuel assembly for a HPLWR
[3] Bastian Vogt: Coupling of MCNP/STAFAS for HPLWR core design
[4] Kai Fischer: In Vessel Material Specification
[5] Fehér Sándor, Czifrus Szabolcs, Reiss Tibor: Neutronfizikai tesztfeladatok
eredményeinek összefoglalása
[6] Maráczy Csaba, Hegyi György, Hordósy Gábor, Brolly Áron:
Neutronfizikai tesztfeladatok, 2006 augusztus, AEKI Report

3. sz. részfeladat: Termohidraulikai számítások
(Témavezetı: Házi Gábor)
Szuperkritikus nyomású közegek anyagi jellemzıi jelentıs változáson mennek
keresztül a pszeudokritikus hımérséklet környezetében. Ezeknek a változásoknak
köszönhetı, hogy a – nukleáris erımővek tervezésénél – korábban jól bevált
termohidraulikai összefüggések rendre csıdöt mondanak, amikor ilyen jellegő közegek
számításaira szeretnénk felhasználni azokat. Az elmúlt évtizedekben a kutatók elsısorban
a már meglévı termohidraulikai összefüggések finomításával igyekeztek a problémán
felülkerekedni.
Nemcsak az összefüggésekkel van azonban probléma, hanem a korábban alkalmazott
és jól bevált alapegyenletek alkalmazási módja is megkérdıjelezhetı. Például a
pszeduokritikus hımérséklet közelében a közeg összenyomhatósága rendkívül megnı, a
termikus diffúzió viszont lecsökken és ennek következtében az összenyomhatatlan
közegekre kidolgozott egyenleteket és modelleket fenntartással kell fogadni. Márpedig az
ipari gyakorlatban alkalmazott CFD (Computational Fluid Dynamics) kódok javarészt
ezeken az egyenleteken alapulnak és a kidolgozott modellek is kihasználják a közeg
összenyomhatatlanságából származtatható egyszerősítéseket. Mivel az SCW
(supercritical water, szuperkritikus nyomású vízzel hőtött) reaktorok termohidraulikai
tervezésénél a CFD kódok komoly szerepet kapnak, így kritikusan elemezni – és szükség

14/51 oldal

NUKENERG pályázat beszámoló

1. munkaszakasz

szerint javítani – kell ezen eszközök képességein. Vizsgálataink alapvetıen ezt a célt
szolgálják.
3.1. Főtıelem RANS, DNS, LES szimulációja (AEKI, BME-NTI)
Direkt numerikus és nagy örvény szimulációra kidolgozott új módszer és
alkalmazása
A mérnöki gyakorlatban szuperkritikus nyomású közegek termohidraulikai problémáit
eddig elsısorban kísérleti módszerekkel vizsgálták, és mindössze néhányan próbálták
meg a numerikus szimuláció eszköztárát felhasználni. Ezek a numerikus vizsgálatok
javarészt a klasszikus CFD modellezés eszköztárát használták fel, vagyis az ún.
összenyomhatatlan közegek Reynolds-átlagolt Navier-Stokes (RANS) egyenleteit
oldották meg. Ezekhez az egyenletekhez úgy jutunk, hogy feltételezzük, az áramló közeg
sebessége felbontható két összetevıre: várhatóérték és fluktuáció, majd az egyenleteket
idı szerint átlagoljuk. További feltételezések alkalmazásával egy, az eredeti NavierStokes egyenlethez hasonlító egyenlethez jutunk, amelyben azonban a sebesség
fluktuációk korrelációi (vagy más aspektusból az ún. Reynolds feszültségek) mint
ismeretlen mennyiségek jelennek meg, amelyeket modelleznünk kell. A turbulencia
modellezés központi kérdése, hogyan lehet ennek a mennyiségnek a meghatározására
általános modellt kidolgozni.
Szuperkritikus nyomású közeg esetén a sőrőség jelentıs változáson megy keresztül a
pszeudokritikus hımérséklet környezetében, ahol a közeg nem tekinthetı
összenyomhatatlannak. Ennek következtében a fent említett eljárás nem alkalmazható és
a probléma vizsgálatát az összenyomható közegek Navier-Stokes egyenletével kell
kezdenünk. Felbontva mind a sebességet, mind a sőrőséget idıátlagra és fluktuációs
komponensekre, majd átlagolva ezeket a mennyiségeket szembesülhetünk azzal a
problémával, hogy ebben az esetben nemcsak a sebesség fluktuációk korrelációira de a
sőrőség-sebesség fluktuációk korrelációira is modellt kell alkotnunk.
A modellalkotásban kísérleti és alacsonyabb szintő numerikus megközelítések, pl. a
direkt numerikus szimuláció és a nagy örvény szimuláció lehet segítségünkre. Direkt
numerikus szimuláció esetén az idıfüggı Navier-Stokes egyenleteket oldjuk meg
mindenféle átlagolás nélkül, így a fent említett korrelációkról közvetlen információt
nyerhetünk. Hátránya ennek a megközelítésnek, hogy a megközelítés korrekt alkalmazása
esetén csak alacsony Reynolds-számú áramlás vizsgálatára nyílik lehetıség, így
segítségével mérnöki problémák közvetlenül nem oldhatók meg. Ugyanakkor ez a
megközelítés segítséget nyújthat a magasabb szintő – pl. nagy örvény szimulációnál vagy
RANS – számításnál használt turbulencia modell kidolgozásában.
Ennek megfelelıen olyan numerikus módszert dolgoztunk ki, amely lehetıvé teszi
szuperkritikus nyomású közegek turbulens áramlásának direkt numerikus szimulációját.
A numerikus módszer alapjául a – már általunk összenyomhatatlan közegek turbulens
áramlásának modellezésére sikerrel alkalmazott – rács Boltzmann módszert választottuk.
Ezt kiegészítettük hıátadási jelenségek modellezésére alkalmas energiaegyenlettel és a
szuperkritikus nyomású közeg modellezésére alkalmas, nemideális gáz állapotegyenlettel.
Az energiaegyenletben figyelembe vettük a közeg összenyomhatóságából származó
forrástagot is, amelynek szuperkritikus nyomású közeg esetén a hıátadás szempontjából
van jelentısége, ahogy arra a termoakusztikus oszcilláció tárgyalásánál még visszatérünk.
A módszer részletes bemutatása az [1] irodalomban található. A módszert alkalmassá
tettük nagy örvény szimulációk elvégzésére is, majd szuperkritikus nyomású közeg
turbulens áramlását vizsgáltuk sík falak között. Választásunk azért esett erre a
problémára, mivel összenyomhatatlan közegek esetén ez az egyik talán legjobban
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körüljárt probléma, így a speciális körülmények hatásának kimutatása itt tőnt
legegyszerőbbnek. Megjegyezzük, hogy hasonló jellegő számítást tudomásunk szerint
korábban mindössze egyetlen kutatócsoport végzett Koreában [2], azonban az általuk
használt alapegyenletekben olyan elhanyagolásokat alkalmaztak, amelyekrıl
vizsgálataink alapján elmondhatjuk, hogy helytelenek. A szimulációs eredmények
feldolgozása és az eredmények függvényében új hıátadási és nyomásveszteségi
korrelációk kidolgozása csıkötegek esetén a jövı év feladata.

Hıátadási tényezı [W/m2 K]

Reynolds-átlagolt Navier-Stokes számítások
Ahogy korábban említettük, direkt numerikus szimulációval ipari jellegő problémák
nem vizsgálhatók, tehát e tekintetben rá vagyunk kényszerítve arra, hogy a Reynoldsátlagolt megközelítést alkalmazzuk, természetesen figyelembe véve azokat a tényeket,
amelyeket a direkt numerikus szimuláció eredményeibıl megtudunk. Így remélhetıleg
ezeknek a számításoknak az alkalmazása a kívánt pontosságú eredményeket fogja
nyújtani.
Annak érdekében, hogy a RANS megközelítéssel elérhetı pontosságról képet kapjunk,
elızetes számításokat végeztünk kereskedelmi forgalmazású CFD kódok
felhasználásával.
Számításainkban egy korábban elvégzett kísérlet eredményeit [3] igyekeztünk
reprodukálni, felhasználva a CFX (BME NTI) és a FLUENT (AEKI) CFD kódokat.
A kísérlet alapján egy csıben, turbulensen áramló szuperkritikus nyomású víz és a
főtött csıfal közötti hıátadási folyamatot vizsgáltuk. Két mérési esetet modelleztünk.
A két mérés és a hozzájuk tartozó számítások meglepı képet mutattak (részleteket ld.
[4]-ben). Amíg az egyik mérés esetén jó egyezést sikerült elérni a mérés és a számítás
között, addig a másik mérés reprodukálása mindkét kódnak nehézséget okozott.
Mint ahogy már említettük, ezek a kódok jelentıs egyszerősítéseket alkalmaznak, így
ez az eredmény csak azért meglepı, mivel ilyen jó egyezés elérésére nem számítottunk. A
témában további vizsgálatok vannak folyamatban.
A direkt numerikus szimuláció eredményeit is felhasználva további vizsgálatokat
végzünk majd, mielıtt megkezdjük az SCWR reaktorba tervezett üzemanyag kazetták
CFD analízisét, az eredmények feldolgozását és értelmezését a nyomásesés és a hıátadási
összefüggések szempontjából. A 3.1. ábra az “A” mérés kapcsán elért eredményeink egy
részét mutatja. Jól látható, hogy egyik CFD kód sem követi még kvalitatívé se, a mért
hıátadási tényezı változását, ugyanakkor nagyságrendileg mindkét kód jól becsli annak
értékét.
50000
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1.32

1.52
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2.32
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Pozició [m]

3.1. ábra A hıátadási tényezı alakulása a csıfal mentén CFD számítások és a mérés
esetén [4, 6]
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3.5. Termoakusztikus oszcilláció (AEKI)
Modellkísérletek a termoakusztikus oszcillációval kapcsolatban
Szuperkritikus közegek vizsgálata nem csak a nukleáris ipar szempontjából érdekes.
Ennek köszönhetı, hogy fizikusok egy szők köre már a kilencvenes években intenzíven
vizsgálta az ilyen közegekben zajló hıátadást. Meglepı, hogy ezek a vizsgálatok eddig
elkerülték az ipari alkalmazásokban érdekeltek figyelmét.
Az elméleti munkához néhány nagypontosságú de egyszerő kísérlet során megfigyelt
jelenség adta az alapot. Konkrétan az ún. Rayleigh-Benard problémát vizsgálták a
kritikus pont környékén. A rendszer egy egyszerő folyadék réteg, amelyet alul és felül
falak határolnak. A réteget alulról melegítjük, így az alsó réteg sőrősége lecsökken. A
természetes cirkuláció nem feltétlenül alakul ki, hiszen a viszkozitás és a folyadék
hıvezetése megakadályozhatja azt. Konvekció csak akkor jön létre, ha az alsó és felsı
falak közötti hımérséklet-különbség, illetve az abból eredı sőrőség-különbség által
generált felhajtó erı elegendıen nagy ahhoz, hogy legyızze a viszkózus közeg fali és
belsı súrlódásából eredı erıket. A konvekció egy kritikus Rayleigh szám felett indul be.
Összenyomhatatlan közeg esetén a kritikus Rayleigh-szám értéke 1708. Gravitáció
nélküli környezetben, a világőrben végzett kísérletekben is megfigyeltek RayleighBenard konvekcióhoz hasonló jelenséget, itt azonban nyilvánvalóan nem a felhajtóerı,
hanem a felületi feszültség hımérséklet-függésébıl adódó egyenlıtlen eloszlású erık
képesek a viszkózus erık legyızésére.
A kritikus pont környezetében végzett vizsgálatoknál az elsı érdekes megfigyelés az
volt, hogy gravitáció nélküli környezetben, a hımérséklet-kiegyenlítıdés hamarabb
bekövetkezik, mint az a diffúzió révén várható lenne. Ennek oka az ún. Piston effektus. A
jelenség lényege, hogy a kritikus pont környékén a közeg kompresszibilitása rendkívül
megnı, így az alsó falnál kialakuló termikus határréteg, mint egy dugattyú, képes a belsı
folyadék réteget adiabatikusan összenyomni, amely így homogén módon felmelegszik.
Ennek a mechanizmusnak a hiányában a termikus kiegyenlítıdés akár több napig is
eltartana, mert a kritikus pont környékén a termikus diffúzió rendkívül lelassul. Az elsı
megfigyelések óta számos további kísérlet, elméleti munka és numerikus számítás
alátámasztotta, hogy a jelenség földi környezetben (1g) is megfigyelhetı. Természetesen
a fenti mechanizmusnak köszönhetıen a kritikus pont környékén a hıátadási folyamatok
jelentısen eltérnek a megszokottaktól, így a kritikus Rayleigh-szám változik.
Érdemes még megemlíteni, hogy ahogy a kompresszibilitás nı, a hangsebesség úgy
csökken, azonban értéke még (T-Tc)/Tc >10-9 feltétel mellett is nagyobb mint 10m/s. Ez
persze azt jelenti, hogy a nyomás térfüggésétıl általában (hacsak nem nagymérető
rendszereket vizsgálunk) eltekinthetünk, de nem tekinthetünk el annak idıfüggésétıl.
Összenyomhatatlan közegben a belsı energia változása csak a hımérséklet változásának
köszönhetı, amely a rendszeren keresztül folyó hınek az eredménye. Ezzel szemben
összenyomható közegben a hımérséklet és a sőrőség adiabatikusan változhat a nyomás
idıszerinti változásának köszönhetıen. Tulajdonképpen a Piston effektus megjelenése
visszavezethetı arra, hogy a szuperkritikus közeg hiperösszenyomható és így az
adiabatikus változások jelentısek lehetnek.
A másik oldalon, az ipari gyakorlatban köztudott, hogy a számítások a kritikus pont
környékén kezdenek pontatlanná válni, továbbá majdnem minden mérés esetén jelentıs
nyomás-oszcillációkról számoltak be a mérést végzı szakemberek. Logikus választás
tehát ezt a két jelenséget összekötni, és megpróbálni olyan modellel végezni a további
számításokat, amelyekben a Piston effektus modellezésére is lehetıség nyílik.
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Ennek megfelelıen a korábbi gyakorlattól eltérve [2] vizsgálatainkban egy
összetettebb modellt alkalmaztunk, mint elıdeink, és figyelembe vettük, hogy a termikus
határréteg a folyadékot képes összenyomni, ezáltal azon munkát végezni és így energiát
átadni. A 3.2. ábrán néhány fontosabb eredményünk látható (további részletek az [1]
irodalomban találhatók).
a)

Hımérséklet a csatorna közepén

b)
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3.2. ábra A hımérséklet idı szerinti alakulása tiszta diffúziós folyamat esetén és
szuperkritikus nyomásnál, figyelembe véve a nyomás által végzett munkát.
A 3.2a ábrán látható, hogy a hımérséklet hogyan változik idıben egy kétdimenziós,
eredetileg termikus egyensúlyban lévı csatorna közepén, ha az alsó falon a hımérsékletet
0.01 egységgel (dimenziótlan) megnöveljük. Az alsó görbe azt az esetet mutatja, amikor a
közeg egy ideális gáz és csak a diffúzió révén történik a kiegyenlítıdés. A felsı görbén
ezzel szemben egy szuperkritikus nyomáson lévı folyadék hımérséklete látható abban az
esetben, ha a kritikus hımérséklet környékén vizsgáljuk a folyamatot és a közeg
kompresszibilitását is figyelembe vesszük. A hıvezetési tényezı mindkét számításban
ugyanakkora volt. Jól látható, hogy az utóbbi esetben a hımérséklet-kiegyenlítıdés jóval
gyorsabban zajlik le, mivel a kezdeti idıszakban a Piston effektusnak köszönhetıen a
hıátadás rendkívül gyors. Jól látható, hogy ebben az idıszakban hımérséklet oszcillációk
figyelhetık meg, az akusztikus aktivitásnak köszönhetıen. A 3.2.b ábrán a hımérséklet
alakulása látható a csatorna mentén a két különbözı megközelítés esetén, különbözı
idıpillanatokban. Jól látható, hogy a Piston effektusnak köszönhetıen a hımérséklet
növekedése már a 100-adik lépésnél érzékelhetı az egész csatornában a kompresszibilis
megközelítés esetén. A diffúzió esetén a teljes csatornára kiterjedı hımérsékletváltozás
csak 4000 lépés környékén érzékelhetı, amikor a másik esetben már a teljes
kiegyenlítıdés megtörtént.
A termoakusztikus oszcilláció jelenlétét tehát sikerült kimutatnunk és arra is sikerült
rávilágítanunk, hogy az milyen módon befolyásolja a hıátvitelt. A jelenségek
vizsgálatára alkalmas modellt készítettünk. A kérdés, hogy áramló közeg esetén a
mechanizmus milyen módon befolyásolja a hıátadást, és hogy milyen
paramétertartományban jelentıs annak hatása, továbbá hogyan tudjuk azt nagy léptékben
modellezni.
A kritikus kiáramlás kapcsán végzett kísérleti munka elıkészítése
Fontosnak tartjuk, hogy a magas hımérséklető és nagy nyomású mintatartó
rendszerekben lejátszódó jelenségekrıl egyidejőleg vizuális és akusztikus információ
álljon rendelkezésünkre, roncsolásmentes vizsgálati technikák alkalmazásával. Erre
kívánjuk felhasználni a Budapest Kutatóreaktor dinamikus radiográfiai mérıhelyének
szolgáltatásait, ahol a dinamikus neutronradiográfia (DNR) képes vizuális információt
szolgáltatni a kritikus víz viselkedésének sajátosságairól, és egyidejőleg a vibrációs
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diagnosztikai (VD) érzékelık segítségével megfigyelhetıvé tesszük a kritikus kiáramlás
esetén a fázisátalakulásokat kísérı jelenségeket is.
E munka elıkészítéseként ebben az évben elkészült két darab felkészülési mintatartó
jó minıségő szerkezeti acélból, amelyek körültekintı használatával az alábbi célokat
kívánjuk elérni:
• A DNR és VD mérési összeállítás optimalizálása a kritikus nyomású víz
sajátosságainak megfigyelésére.
• Meghatározni az optimális mintatartót (anyag, méret,...)
• Meghatározni az alkalmas tömítı rendszert.
• Kiválasztani a megfelelı főtéstechnikát, amely alkalmas lesz a
késıbbiekben a 600 °C elérésére.
A jelen vizsgálatok során a 25 és 400 °C közötti hımérséklettartományt, illetve az 1 és
230 bar közötti nyomástartományt meg nem haladó jelenségek tanulmányozását vettük
tervbe.
Az eddig elvégzett elızetes kísérletek azt mutatják, hogy a fenti
paramétertartományban neutronradiografiával jól látható képeket tudunk készíteni, ahol a
fázisok közötti interfész jól megfigyelhetı. Részleteket az eddig elvégzett kísérletekrıl a
[5] irodalomban találhat az Olvasó.
Hivatkozások:
[1] Házi G. Modelling heat transfer in supercritical fluid using the lattice Boltzmann
method, Phys. Rev. E-be beküldve
[2] Bae J.H., Yoo J.Y., Choi H., McEligot, Influence of fluid-property variation on
turbulent convective heat transfer in vertical annular channel flows, NURETH-11,
Avignon, France, (2005)
[3] H. S. Swenson, J. R. Carver, C. R. Kakarala, Heat Transfer to Supercritical Water
in Smooth-Bore Tubes”, Journal of Heat Transfer, pp. 477-484., (1965)
[4] Kiss A., Farkas I., Aszódi A., Házi G., CFD analysis of heat transfer in
supercritical water, Annals of Nuclear Energy-be beküldve
[5] Balaskó M., Neutronradiagráfiai mérések magas hımérséklető és nagy nyomású
rendszerekben, AEKI jelentés, (2006)
[6] Kiss Attila: SCWR reaktor üzemanyagának szilárdsági és termohidraulikai
numerikus vizsgálata, BME Nukleáris Technikai Intézet - Mőszaki Mechanikai Tanszék,
Konzulens: Dr. Aszódi Attila, Dr. Kovács Ádám, Diplomaterv, 2006

4. sz. részfeladat:Fissziós és fúziós erımővek új szerkezeti anyagainak
tulajdonságai
(Témavezetı: Horváth Ákos)
A részfeladat célja részvétel a fúziós és negyedik generációs atomreaktorok szerkezeti
anyagaival és a szerkezeti anyagok viselkedésével kapcsolatos biztonsági problémák
(reaktortartály, belsı szerkezetek, főtıelemek anyagai) európai kutatási programjában.
4.1 15H2MFA sugárállóságának vizsgálata (AEKI)
Különbözı berendezések szerkezeti anyagainak élettartama alapvetıen befolyásolja a
berendezések felhasználhatóságát. Az atomerımővek élettartam gazdálkodásában
alapvetı szerepe van a reaktortartályoknak, mert a biztonság szempontjából ezek a
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legfontosabb berendezések. Ugyanakkor a biztonságos élettartamuk megfelelı
intézkedésekkel igen hosszú idıre is kitolható, így az erımő élettartamát technikailag
nem limitálják. Ehhez azonban megfelelı kutatási eredmények szükségesek, amelyek
megalapozzák az élettartam gazdálkodást. Kutatásaink a különbözı berendezések
anyagának ridegedéssel kapcsolatos élettartam csökkenésének megismerésére irányulnak.
A szerkezeti anyagok ridegedésének okai minden esetben a környezeti hatások. A
károsodási mechanizmusok között jellegzetes a sugárkárosodás, a korrózió, a kis és nagy
ciklusú fáradás valamint az egyes elemek diffúziós mechanizmusok által kontrollált
lokális vagy általános dúsulása. A reaktorfal anyagok sugárkárosodása az egyik
meghatározó folyamat az atomerımővek élettartama során.
A szuperkritikus vízhőtéses reaktorok a 300-500 °C közötti hımérséklet tartományban
fognak üzemelni. Ez mintegy 200 °C-kal nagyobb, mint a jelenlegi nyomottvizes
atomerımővek üzemi hımérséklete. Ebben a hımérséklet tartományban még jól
alkalmazhatóak az alacsony ötvözéső acélok, mint pl. a 15H2MFA jelő, ami a VVER440-es tartályok anyaga. Ez az acél jelentıs sugárállóságával, és emelt szilárdságával
tőnik alkalmasnak a szuperkritikus vízhőtéses atomerımővek számára. A kutatómunka
során a 350-500 °C tartományban történı sugárkárosodást vizsgáljuk, mivel ez a
hımérséklet tartomány kívül esik a korábbi tanulmányok érdeklıdési körén.
A Budapesti Kutatóreaktor alkalmas eszköz erre a vizsgálatra, az ott üzembe helyezett
szabályozott hımérséklető száraz besugárzó csatornában gyorsított besugárzással
öregített mintákon fogjuk vizsgálni a mechanikai tulajdonságok változásait. A besugárzó
csatornában elhelyezett szonda – amely a próbatesteket tartalmazza – szerkezete
eredetileg alumíniumból készült, a főtést a próbatestekben elnyelıdı gamma sugárzás
biztosítja. A mintatartó alkalmas mintegy 1700g tömegő próbatest sorozat befogadására.
A főtıteljesítmény a korábbi saját mérések alapján 2.2 W/g, alacsony ötvözéső acél
minták esetén. A kívánt hımérsékletet hélium/nitrogén gázkeverék keringetésével
biztosítjuk. A gamma főtés egyenetlenségeit a beépített elektromos főtıszál segítségével
kompenzáljuk, ha szükséges. A gázhőtés legfeljebb 5 W/g fajlagos főtıteljesítményt
képes kompenzálni.
A szonda a korábbi évek fejlesztése, azonban fel kellett készítenünk a magasabb
hımérséklető besugárzásokra. Ez részben a szerkezeti anyag cseréjét jelenti, részben a
vezérlı szoftver fejlesztését, amivel lehetıvé vált a távoli megfigyelés és beavatkozás. Az
új szerkezeti anyagnak titán ötvözetet választottunk a magas hımérséklető szilárdság
miatt. Másfelıl kevésbé aktiválódik fel, és aktivitása gyorsabban lecseng, szemben a
rozsdamentes acélokkal.
A besugárzási idıszak végén a mintatartó szonda cseréje és a besugárzott próbatestek
kivétele úgy történik, hogy a szondát – kiemelve a reaktorból - egy távirányítású ollóval
levágjuk a tartócsırıl, ami egyúttal a termoelemek és a gáz bevezetésére is szolgál. A
vágással roncsolt részt késıbb megfelelı pihenési idı elteltével lecseréljük, mielıtt újabb
szondát erısítünk fel. A magas hımérséklető szonda esetén is meg akartunk maradni
ennél a technológiánál, de a vágókészülék nem elég erıs, hogy a titánból készült
tartócsövet átvágja. Emiatt a teljes besugárzó berendezést nem cseréltük titán
alapanyagúra, csak a mintatartó szondát.
Összefoglalva az elsı évet:
•
Kidolgoztuk a minıségbiztosítási tervet
•
Elkészültek a kivágási (darabolási) tervek
•
Elkészültek a besugárzásokhoz szükséges felszerelések rajzai és a besugárzó
tokok
•
Elkészült a besugárzó berendezés távoli vezérlı szoftvere
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Eredmények: a besugárzó berendezés továbbfejlesztése, a további kutatómunka
megszervezése, anyagellátása, és elıkészítése.
További feladatok: A magas hımérséklető besugárzó tok tesztelése, mechanikai
vizsgálatok besugárzott mintákon
4.2 Euroferr törési szívóssága (AEKI)
A fúziós berendezések problémás szerkezeti anyagainak egyike a vákuumkamra fala,
amely az ITER esetén még rozsdamentes acélból készül, de a késıbbi energiatermelı
reaktorokban a krómacélok (pl. Eurofer) és az ODS (diszpergált oxidszemcsékkel
erısített) acélok jöhetnek szóba. Az új acélötvözetek az ún. csökkentett aktivitású acélok
koncepció alapján készülnek, azaz azokat az ötvözıelemeket igyekeznek mellızni,
amelyekbıl az üzemeltetés során hosszú felezési idejő és/vagy nagy aktiviású izotópok
keletkeznek. Az EUROFER anyagból mindeddig igen kis mennyiség (kb. 2000 kg)
készült el a speciális gyártástechnológia miatt, és a teljes mennyiséget kutatási célokra
használták el. Az AEKI az European Fusion Development Agreementtıl (EFDA) kapott
egy 200x120 mm mérető táblát, amelybıl egy takarékos darabolási terv alapján a
szükséges mennyiségő törésmechanikai és szakító próbatestet ki tudtuk vágni. Az
EUROFER anyagon 2006-ban próbáltuk ki elsıként azt a hegesztési eljárást, amivel a
törésvizsgálatokban eltört anyagot ismételten fel tudjuk használni: a próbatest
rekonstrukciót. Ezzel az új technikával a elektronsugaras hegesztést tudjuk kiváltani
helyben, és így lehetıvé vált, hogy besugárzott, aktív anyagokat is újra felhasználjunk.
Minden szabványos mérető próbatestet háromszor lehet felhasználni, ami jelentısen
javítja a kísérletek hatékonyságát.
Az év elején sugároztunk be egy sorozat EUROFER anyagot 300 °C hımérsékleten és
kb. 5x1019 n/cm2 (E > 0.5 MeV) dózissal. A mintasorozat törési szívósságát a következı
évben tervezzük meghatározni, amikor az aktivitásuk lehetıvé teszi a mérést.
Összefoglalva az elsı évet:
•
A mechanikai vizsgálatok elıkészületei, módszertana, szerszámok elıállítása
•
Beszereztük a vizsgálatokhoz szükséges anyagot
•
Elkészültek a kivágási (darabolási) tervek
•
Elkészült a besugárzó tokok tervezése, gyártása
•
Egy sorozat próbatest besugárzása mestergörbe méréshez
Eredmények: Próbatestek rekonstrukcója hegesztéssel. Rekonstruált próbatestek
besugárzása.
További feladatok: A törési szívósság meghatározása Mestergörbe módszerrel.
4.3 Wolfram ötvözetek sugárkárosodása (AEKI)
Az ITER divertor borítása valószínőleg wolframból fog készülni. Ahhoz, hogy a
borítás várható élettartamát meg tudjuk becsülni, a besugárzott wolfram mechanikai
tulajdonságait meg kell ismernünk. A wolfram ötvözetek igen törékenyek, vizsgálatuk
nagy gyakorlatot és speciális módszereket igényel. Korábban az AEKI már végzett
vizsgálatokat 60°C-on besugárzott wolfram huzalon az EFDA megbízásából. Szükség
van azonban magasabb hımérséklető besugárzásokra és a ridegedés kvantitatív
jellemzésére. A 2 mm átmérıjő wolfram huzalokat az EUROFER mintákkal azonos
feltételek mellett sugároztuk be, és a méréseket (szakító vizsgálatok, hárompontos
hajlítás, villamos ellenállás mérés) a következı évre tervezzük, amikor az aktivitásuk
megfelelıen lecsökkent.
Összefoglalva az elsı évet:
•
A mechanikai vizsgálatok elıkészületei, módszertana, szerszámok elıállítása
•
Beszereztük a vizsgálatokhoz szükséges anyagot
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•
Elkészültek a kivágási (darabolási) tervek
•
Elkészült a besugárzó tokok tervezése, gyártása
•
Egy sorozat próbatest besugárzása
Eredmények: Anyagvizsgálati eszközök adaptációja. Minták besugárzása.
További feladatok: Villamos ellenállás és szakítóvizsgálatok a besugárzott mintákon.
4.4 Korróziós vizsgálatok (AEKI)
A magas hımérsékleten és nyomáson üzemelı vízhőtéső reaktorok megvalósításának
egyik komoly problémáját jelentik a szerkezeti anyagokkal szemben támasztott (pl. a
korrózióállóságra vonatkozó) igények. A nagy teljesítményő, szuperkritikus vízhőtéses
reaktorban a nagyobb hatásfok elérése érdekében, a belépı és a kilépı víz hımérséklete
között több mint 200°C különbség van (pl. 280°C és 520°C). Elınye a szuperkritikus
vízzel hőtött és moderált reaktornak az, hogy a víz kritikus nyomása felett (22.1 MPa) a
szuperkritikus víz nem megy át fázisátalakuláson, és a pszeudo-kritikus hımérséklet
felett (kb. 385°C 25MPa nyomáson) a hıenergia hatékonyan kinyerhetı. Alig ismert
viszont, hogyan viselkednek a kiválasztott szerkezeti anyagok szuperkritikus vízben, ide
értve a korróziós folyamatok sebességét a szuperkritikus állapot alatt és felett. A nagy
mechanikai feszültségek és a sugárzás együttes hatása a feszültségkorrózióra,
deformációs mechanizmusokra szintén nyitott kérdés.
A korróziós folyamatokat a hőtıközegen kívül a fémötvözetek összetétele is
befolyásolja. Régóta ismert, hogy a króm, mint ötvözıelem csökkenti a
korróziósebességet savas és oxidáló közegben, míg a nikkel lúgos közegben fokozza a
védelmet. Azonban elıfordulhat, hogy nagy hımérsékleten, szuperkritikus, kis sőrőségő
vízben a jól védı króm(III)-oxid helyett jól oldódó kromát(VI) képzıdik, és a króm nem
jelent védelmet a burkolat anyagra. A szerkezeti anyagok stabilitását valamely ötvözı
elem oxidja fogja biztosítani üzemi körülmények között. Több olyan kémiai elem is
ismert, amelynek az oxidja alkalmas lehet arra, hogy jól tapadó, kémiailag stabil réteget
képezzen (pl. Zr, Nb, Ta). Szintén a jövıbeli korróziós tesztek feladata lesz eldönteni,
hogy ezek közül mely ötvözıket és milyen koncentrációban kell alkalmazni a megfelelı
védelem eléréséhez.
A szuperkritikus nyomású vízhőtéső reaktorok fejlesztéséhez szükség van olyan
eszközök építésére, amelyekben a fenti körülmények között lehet tanulmányozni a
tervezett reaktoranyagok korróziós tulajdonságait. A projekt elsı évében összeállítottunk
egy saját tervezéső autoklávot, amelyben elıállítható a szükséges nyomás és hımérséklet.
A főtést egy csıkemencével oldottuk meg, amelyben a tartály és a hegesztéssel
csatlakozó vezeték azonos hımérsékleten van. A csövek 420 bar nyomásra vannak
méretezve. Az elsı mérési tapasztalatok, és a nyomáspróba megtörtént 165 bar nyomáson
nitrogén gáz atmoszférában. A csıvezetékeket roppantógyőrős fémtömítéssel zárjuk
(Swagelok), a tartály fedele az elsı kísérletekben nikkel győrővel volt tömítve. Mivel a
tömítés nem bírta a hımérséklet ingadozást (már 150 °C felett kinyit), a továbbiakban a
tartály fedelét hegesztéssel tömítjük.
A berendezést eredetileg statikus körülményekre terveztük, de mások tapasztalata
alapján szükségesnek látszik a víz folyamatos tisztítása, az oldott oxigén folyamatos
kontrollja. A vízforgalmat egy pneumatikus pumpa biztosítja, kb. 1-2cm3/s sebességgel.
A rendszer teljes térfogata nem haladja meg a 300 cm3-t.
A megfelelı tömítés kidolgozása után elıször a tartály és a csıvezetékek
korrózióállóságát vizsgáljuk, majd a mintatartónak használandó kerámia alkatrészek
tartósságát teszteljük. A korróziós kutatásokhoz a közvetlen korróziós méréseken kívül
szükséges lehet az oxidációs termékek oldhatóságának vizsgálata is. Ez ahhoz szükséges,
hogy megtudjuk, hogy a szubkritikus állapotban beoldódó és szuperkritikusban kiváló
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ionok hol és milyen mennyiségben rakódnak le, ill. ez a folyamat rejt-e valamekkora
veszélyt. Ennek a célnak megfelelıen alakítunk ki a korróziós hurokban olyan teszt
szakaszt, amely a kiválások elemzésére alkalmas. A korróziós vizsgálatokat a finn VTT
és a karlsruhei JRC ITU (Institute for Transuranium Elements) intézetekkel
együttmőködésben fogjuk folytatni a következı években.
Elvégzett feladatok:
•
Kidolgoztuk a minıségbiztosítási tervet
•
Összegyőjtöttük a rendelkezésre álló irodalmat és a más forrásokból összegyőjthetı
információkat
•
Mintakészlet alakjának és a mérıberendezés tervkoncepciójának kidolgozása
•
Korróziós vizsgálatokra alkalmas magas hımérséklető berendezés készült
Eredmények: magas hımérséklető autokláv építése, a korróziós vizsgálatok elıkészítése
További feladatok: A feladat folytatódik a korróziós tesztekkel, és elkezdjük a korróziós
modell felépítését
4.5 Szuperkritikus besugárzó hurok (AEKI)
Az atomreaktorban fellépı sugárzás hatással van a rozsdamentes acélok és a
felületükön kialakuló oxidréteg mikroszerkezetére és elektromos tulajdonságaira is.
Számos kutatóintézet rendelkezik olyan besugárzó eszközzel, amely alkalmas korróziós
vizsgálatokra, azonban szuperkritikus nyomású korróziós kísérletre eddig egyetlen
kutatóreaktor sincs felkészülve. A Generation IV kutatások – illetve azon belül a
szuperkritikus nyomású vizes reaktor – szervezésére alakult Steering Committee
programjában szerepel az a terv, hogy a majdan épülı demonstrációs reaktor új típusú
főtıelemeinek és tartályának anyagait kipróbálják, teszteljék a korrózió és
neutronsugárzás együttes jelenléte mellett. A Budapest Kutatóreaktorban elérhetı dózis
ugyan nem elegendı a burkolatanyag és a reaktor belsı részek teszteléséhez, de a
reaktortartály anyagaihoz igen.
A besugárzó hurok tervezésekor egyfelıl a száraz besugárzó hurok tapasztalataira
építünk, másfelıl a magas hımérséklető elektrokémiai mérésekére. A szuperkritikus
nyomású besugárzó huroknak 250 bar nyomáson és 500 °C hımérsékleten kell tudni
üzemelni legalább 1000 órán keresztül. A koncepció szerint a készüléknek csak az a része
lesz nagy nyomás alatt és magas hımérsékleten, ami a neutronsugárzásnak is ki van téve.
A hurok többi része, amelyben a távozó víz keresztülmegy a víztisztítón, a reaktoron
kívülre kerül; a benne lévı víz 60 °C-os és közel atmoszférikus nyomású. Ez egyszerősíti
a követelményeket. Mivel a nagy nyomáshoz megfelelı vastagságú tartály és csıvezeték
szükséges, ezért a vizsgálandó próbatestek külsı méretei nem haladják majd meg a 10x10
mm-t. A nagynyomású csıvezeték körül egy nagyobb átmérıjő tartály lesz, a kettı között
pedig vákuumot tartunk. A külsı tartály illeszkedik egy köpenybe, ami célszerően
alumíniumból készül, és így kompatibilis marad a környezetével.
A berendezés elvileg azonos a korróziós hurokéval, a víz körbeáramlik a rendszerben,
amelynek van egy nagynyomású és egy kisnyomású szakasza. A hideg- és melegág
közötti hıcserélı méretezését a FLUENT kóddal végeztük, ehhez azonban szükség volt a
hıátadási korrelációk érvényességének kiterjesztésére 60-500 °C tartományra.
A vizes hurok körül kialakítandó vákuumtér egyfelıl csökkenti a hıveszteséget, illetve
tartalék térfogatként használható csıtörés esetén. A biológiai védelemként funkcionáló
késleltetı tartály térfogata elegendıen nagy ahhoz, hogy a zónából kikerülı víz 15 perc
késleltetéssel kerüljön ki a reaktorból.
Elvégzett feladatok:
•
A besugárzó berendezés tervkoncepciójának kidolgozása
•
Termohidraulikai számítások a berendezés méretezéséhez
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Eredmények: Elkészült a besugárzó csatorna terve a Budapesti Kutatóreaktor számára
4.6 Fáradt repedés terjedés (AEKI)
Valamennyi szerkezeti anyagban elıfordulnak kisebb repedések. Miután a szerkezeti
anyagok többsége oly módon megy tönkre, hogy a repedések kiterjednek, növekednek,
végül az anyag eltörik, szükség van olyan anyagjellemzıkre is, amelyek az anyagban
lévı mikrorepedések elviselését (növekedésének megakadályozását) minısítik. Az ütvehajlítóvizsgálat a leggyorsabb és legegyszerőbb módja annak, hogy az anyag ridegtörési
hajlamát kimutassuk., mivel az ütımunka nagysága erısen függ a vizsgálati
hımérséklettıl.
A próbatest praktikusan egy 10x10x55 mm-es hasáb keresztirányban bemetszéssel
ellátva (Az eredeti, Charpy által javasolt, próbatest minden mérete a jelenleg
alkalmazotténak a háromszorosa és U bemetszést vittek bele). A bemetszés
tulajdonképpen egy feszültséggyőjtı hely, ezért a repedés is innen fog megindulni és
terjedni. Elıfárasztott próbatestek kiértékeléséhez is Charpy ütı-hajlító vizsgálatokat
alkalmaznak, azzal a különbséggel, hogy a bemetszésen túlmenıen a próbatestekben
kezdeti repedést is létrehoznak. Végeredményben azt mérjük, hogy mekkora energiára
van szükség ahhoz, hogy a repedés teljes keresztmetszetben végighaladjon. Valamennyi
jelenleg érvényes szabályzat a Charpy ütımunka vizsgálat alapján állapítja meg a
referencia görbék használatához szükséges átmeneti hımérsékletet.
A repedésterjedési vizsgálatokhoz vásároltunk egy elıfárasztó készüléket, amely egy
motor és excenter tárcsa segítségével állítja elı a megfelelı ciklusszámú fárasztó
terhelést. A készülék önmagában még nem volt alkalmas a vizsgálatokra, mivel a terhelı
görgık nem estek egy síkba. Ennek megfelelıen a próbatest nem egytengelyő
feszültségnek volt kitéve, hanem csavaró igénybevételnek is. Ez a hatás károsan
befolyásolta a repedés terjedésének irányát. Ezen a problémán a saját fejlesztéső önbeálló
terhelıpofa segített.
A repedésterjedés mérésre a készülék által mért terhelıerı változása elegendınek
bizonyult. A terhelıerı csökken, ahogy a repedéshossz nı. Az erı változása függvénye az
anyagminıségnek is. Egy másik módszer a négypontos villamos ellenállás mérés
módszere. Ebben a mérésben a próbatest két végén elektródákat illesztünk fel, és
ellenállást mérünk. A repedés elırehaladtával a minta keresztmetszete csökken, nı az
ellenállás.
Elvégzett feladatok:
•
Kidolgoztuk a minıségbiztosítási tervet
•
Összegyőjtöttük a rendelkezésre álló irodalmat
•
A repedés terjedés módszertana, szerszámok elıállítása
Eredmények: Fáradt repedés terjedés mérés módszertana besugárzott anyagokon
4.7 Főtıelem viselkedés modellezése (AEKI)
A jelenlegi álláspontok szerint a SCWR-nak (Szuperkritikus nyomású vízhőtéső
reaktor) két üzemanyagciklus opciója van. Az egyik a termikusneutron-spektrumú reaktor
nyitott üzemanyagciklussal, a másik a gyorsneutron-spektrumú reaktor zárt
üzemanyagciklussal, teljes aktinida recirkulációval. Mindkettı elgızölgı vízzel hőtött.
A termikus- és gyorsneutron spektrumú reaktorok között a különbség a SCWR aktív
zónájában található moderátor mennyiségében van. A gyorsneutron-spektrumú
reaktorban nincs kiegészítı moderátoranyag, míg a másik konstrukció igényli az
alkalmazását. Mindkét reaktor változat olyan vízhőtéső reaktort használ, melyben a
nyomás és a hımérséklet a víz termodinamikai kritikus pontja (21,1 MPa és 374°C) felett
van. Az eddig végzett kísérletek azt mutatják, hogy a reaktortartály nyomása eltér a
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nyomottvizes reaktorokban (PWR) használttól, ezért nagyobb falvastagság szükséges,
hogy 25 MPa nyomást kibírjon.
A hőtıközeg belépı- és kilépı hımérséklete (280°C/520°C) megegyezik a PWRokban alkalmazottakkal. Kísérleteink tervezésénél figyelembe kell venni, hogy mialatt a
vizet 280°C-ról felmelegítjük 500°C fölé a szuperkritikus víz sőrősége (és ezáltal
moderálási képessége) jelentıs mértékben csökken. Ezért kiegészítı moderátorra van
szükség. Ez lehet egy különleges a betáplált vizet lefelé vezetı vízcsatorna vagy rések a
főtıelem kötegek között.
A szakirodalomban leírtak szerint a főtıelem rudak lehetséges elrendezése
hexagonális vagy négyzetes, ami lehetıvé teszi az entalpia növekedését a zónában,
miközben a hıátvitel megfelelı a burkolatnál is. Japánok által tervezett nagyobb
négyzetes köteg 300 főtıelem rúdból áll, 36 négyszögletes moderátor csatornával. Egy
kisebb főtıelem köteg, ami 40 főtıelem rúdból áll és csak egy négyszöglető csatornája
van, ezt a németek fejlesztették ki. Ebbıl 9 db építhetı össze egy kötegbe. Az SCWRoknál a főtıelem rudak átlagos átmérıje 8-10 mm, bármelyik konstrukciót tekintve az
irodalomban. Referencia üzemanyagként UO2 magas szilárdságú ausztenites vagy
ferrites-martenzites rozsdamentes acél vagy nikkel ötvözet burkolattal fordul elı.
Elvégzett feladatok:
•
Kísérleti adatokat győjtöttünk és kiválasztottuk azt a főtıelemet, mellyel a
késıbbiekben a számításokat folytatjuk. A kiválasztott főtıelem 40 rúdból áll és
csak egy négyszöglető csatornája van, ezt a konstrukciót a németek fejlesztették ki.
•
Több főtıelem típus kiválasztása a szimulációra.
Eredmények: A rendelkezésre álló irodalom alapos tanulmányozása után kiválasztottuk a
számunkra legmegfelelıbb főtıelem típust és ennek lehetséges szerkezeti anyagait,
mellyel a készülı szimulációkat elvégezhetjük.
További feladatok: Acél és nikkel alapú anyagok beépítése a főtıelem kódokba, a
szimuláció elıkészítése

5. részfeladat: Intelligens videó diagnosztika fúziós berendezéshez
(témavezetı: Kocsis Gábor)
5.1. Videó diagnosztika koncepció (KFKI-RMKI, BME-MM, BME-NTI)
A részfeladat egy olyan speciális videó kamerákon és adatfeldolgozó szoftvereken
alapuló diagnosztika rendszer kifejlesztését célozza, amellyel szabályozott magfúziós
kísérletekben fellépı rendellenességeket, úgy mint a plazma alakjának torzulását, a
vákuumkamra falával való kölcsönhatását detektálni lehet. A plazma viselkedésének
megfigyelése mellett a rendszer biztonsági feladatokat is ellát, amennyiben a
rendellenesség észlelése esetén jelzést ad a biztonsági rendszernek. A rendszert a
németországi Greifswaldban építés alatt álló Wendelstein 7-X (W7-X) sztellarátor
kísérlethez tervezzük elkészíteni, mivel ez lesz a hosszú plazmakisülésekkel rendelkezı
következı generációs fúziós berendezések elsı példája. Fúziós alkalmazás mellett a
kifejleszteni tervezett videokamerákat ipari alkalmazásokra is felkészítjük.
A W7-X berendezés videó diagnosztikai rendszere alapvetı eszköz mivel nem csak a
plazma megfigyelésére szolgál, hanem 10 kamerájával a plazmakamrában
rendellenességeket is észlelnie kell, és automatikusan beavatkozási utasítást kell küldenie
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a berendezés vezérlırendszerének. A kamerákkal és a megfigyelı optikával szemben is
igen magas elvárásokat támaszt a jelentıs neutron és hısugárzás. A sztellarátor kísérlet
bonyolult geometriája miatt a videó diagnosztika csak 10 cm ármérıjő, kb. 2 m hosszú
görbült megfigyelési csövön (u. n. Q-port) keresztül képes a plazma fényét megfigyelni.

5.1.ábra. Az intelligens videó diagnosztika három koncepciója.
Az elrendezést tovább nehezíti, hogy a sztellarátor mőködése alatt a portot biztonsági
okokból evakuálni kell. Az elsı megoldandó kérdés az, hogy hova helyezzük el a
kamerákat.
Három különbözı koncepció megvalósíthatóságát vizsgáltuk meg (5.1. ábra):
(a.) A kamera a port plazma felöli végén, a vákuumban helyezkedik el, ki/be
mozgatását egy hordozó kocsi segítségével oldjuk meg. Ez a legegyszerőbb és
egyben legjobb megoldás is, de csak akkor használható, ha a kamera eléggé
sugárzásálló és hőtése megoldható.
(b.) A kamera a porton kívül helyezkedik el, a sztellarátor belsejébıl a képet egy
rendezett száloptika segítségével juttatjuk a kamerára. Ez a megoldás használható
gyengén sugárzásálló kamera esetén is, de nagy hátránya, hogy az a jelenleg
elérhetı árú rendezett száloptika (500x700 szál) mintegy felére rontja a felbontást.
(c.) A kamera a plazmától távolabb helyezkedik el és a fényt lencsék és tükrök
segítségével juttatjuk el a kamerához:
1. a kamera a Q-port közepe felé, a csımembrán elıtt van. Ez közepesen
sugárzásálló kamera esetén jöhet szoba, az optikai elemek a csımembrán
elıtt, az egymáshoz hegesztett - stabilnak tekinthetı - csövekben vannak (az
optikai terv az 5.2. ábrán látszik).
2. a kamera a Q-port külsı végén levı ablak mögött van. Ez a megoldás
gyengén sugárzásálló kamera esetén is mőködik, de a csımembrán külsı
vége a tengelyre merılegesen (akár 10-15mm-t is) és szögben elmozdulhat a
belsı végéhez képest, ami megnehezíti a képfeldolgozást.

26/51 oldal

NUKENERG pályázat beszámoló

1. munkaszakasz

Plazma

5.2. ábra. A c.2 koncepció optikai terv. Az optikai elemek elrendezése (felül), valamint a
sugármenet modellezése (alul).
A Q-portokban telepítendı videó-diagnosztikákkal szemben támasztott optikai
követelményeket az 5.1. táblázatban foglaltuk össze.
Hullámhossz tartomány
450-700nm
Látószög
+-15°
Mélységélesség
3½ és 7 méter között
Felbontás a tárgyoldalon
7.0m távolságban
kb. 3.0mm
3.5m távolságban
kb. 1.5mm
A kép mérete (a detektor felületén)
Ø16mm
Elvi felbontás a detektor felületén
<14µm
Környezeti feltételek
Sugárzásálló és hıálló
5.1. táblázat. A W7-X video diagnosztika tervezett paraméterei
A sugárzási és hıállósági feltételnek a Schott sugárzásálló üvegekbıl készült légréses
lencsék megfelelnek, ezért ezeket fogjuk használni. A legérzékenyebb bementi objektív
mindhárom koncepció esetében a Q-port plazma felıli végén levı ablak mögött
helyezkedik majd el.
Összefoglalóan megállapítható, hogy mindhárom koncepció mechanikailag és
optikailag megvalósítható. Mechanikai és optikai szempontból az (a.) variáns
rendelkezik a legtöbb elınnyel. A sugárterhelés modellezése azt mutatta (lásd alább),
hogy a számított dózisok szerint, az eszközök nem károsodnak, így jelen tudásunk
alapján ezt a koncepciót tartjuk a legjobbnak. Megvalósításához szükség van egy
szerkezetre, amely a kamerát a hozzá tartozó optikával a csı plazma felıli végére juttatja.
Az ehhez tervezett hordozó kocsi és dokkoló egység terve két nézetben az 5.3 ábrán
látható.

5.3. ábra. Az (a.) koncepcióhoz tervezett kocsi két nézetben.
5.2. Koncepciók szimulációja (BME-MM)
A német partnernek még nem sikerült megnyugtató megoldást találnia a Q-port
plazma felıli oldalára tervezett, kellıen hıálló ablakra, ezért a határfeltételek hiánya
miatt koncepciók szimulációját még nem lehetett véglegesen elkészíteni. Ezeknek a
szimulációknak az elkészítését ezért a következı évre halasztottuk. Elızetes szimulációk
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egyébként azt mutatták, hogy a Q-port feltehetıen 150-200 fokos ablaka általi
hısugárzás nem melegíti fel lényegesen a kamerát és az azt körülvevı kapszula-kocsi
rendszert.
5.3. W7-X port modell elkészítése (KFKI-RMKI)
A W7-port modelljének elkészítéséhez szükséges összes alkatrészt és anyagot
beszereztük illetve legyártattuk. Jelenleg a port modell összeállítása folyik, mely
várhatóan október végére fejezıdik be.

2

Neutronfluens (n/cm év)

5.4. W7-X video diagnosztika neutron terhelésének a modellezése (BME-NTI)
A neutron dózis számítások Monte Carlo szimulációval történtek, MCNP kóddal. A
sztellarátor toroidális szerkezete és a Q-port geometriája bizonyos egyszerősítésekkel
lettek figyelembe véve. A számítások során használt geometriát az 5.4. ábrán láthatjuk
(tórusz nagysugara: 550 cm, kissugara: 50 cm). Csak DD reakciókat vettünk figyelembe,
az éves neutron hozamot a W7-X üzemeltetési tervek alapján 1019 neutron/évnek vettük.
Az
eredményeket
összefoglalva
elmondhatjuk, hogy általánosan az összes
számított sugárzási teljesítményre igaz, hogy
a port mentén távolodva a plazmától nagyon
lassan csökkennek a fluensek, és az
elszenvedett dózisok 1 métert távolodva
nagyjából egy harmadukra csökkennek. Egy
nagyságrenddel való csökkenéshez a port
teljes két méteres hossza szükséges. Az
ablak mögött a teljes neutron fluens egy év
5.4.ábra. Az MCNP
alatt 3,5·1013 n/cm2év (5.5. ábra).
számolásokban használt geometria.
A spektrum kemény, vagyis ezt a fluenst
az epitermikus és a gyors neutronok okozzák, nagyjából fele-fele arányban. A portban
távolodva az epitermikus tartomány
válik egyre dominánsabbá. A
3,50E+013
neutronok által keltett fotonok
3,00E+013
energiája zömmel 1 MeV alatti. Az
ablak mögött a neutronok által egy év
2,50E+013
alatt okozott dózis szilíciumban 17,4
2,00E+013
Gy, a fotonok által okozott dózis 16,7
Gy, de ez az ablak mögött távolodva
1,50E+013
az elsı 15 cm-en enyhén nı, mielıtt
1,00E+013
csökkenni kezdene. A hely hiányában
nem lehet sok árnyékoló anyagot
5,00E+012
beépíteni, de szimuláltuk 3 cm vastag
0
20
40
60
80
100
120
140
160
ólom árnyékoló csı hatását. Ez nem
Távolság az ablak mögött (cm)
okoz változást a neutrontérben, ahogy
vártuk is, de a fotonok által okozott
5.5 ábra. A neutron fluens változása a portban,
dózist körülbelül a harmadára
az ablaktól mért távolság függvényében.
csökkenti: az ablak mögött csak 7
Gy, és a fotonok fluense is jelentısen csökken. Az ólom, vagy más gamma árnyékoló
anyag alkalmazását tehát érdemes megfontolni.
A neutronok árnyékolására megvizsgáltuk egy polietilén védelem hatását is. Bár a
gyors neutronok fluensét ez valóban 30%-kal csökkenti és a spektrum is lágyabb, a
neutronok által okozott dózis is az árnyékolás nélküli érték 2/3-a (12Gy/év), a
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polietilénben levı hidrogén prompt befogási gammája több gondot okoz. Mivel
energiájuk 2 MeV fölött van ezért egy év alatt 62,7 Gy dózist okoznak. Ez jóval több
veszteség annál, amit a neutronokon nyertünk. A polietilén mellé gammaárnyékolást nem
lehet beépíteni a kis hely miatt, ezért a polietilén, vagy más hidrogéntartalmú anyag
alkalmazása nem ésszerő.
Ezek a számítási eredmények több pontban megegyeznek a lengyel kollegák által
számolt értékekkel, és ezért verifikáltnak tekinthetjük modellünket.
A kapott eredményeket összevetettük az irodalomból ismert félvezetı roncsolódási
adatokkal. A német kollegáktól kapott adatok szerint a szilícium alapú félvezetık
neutronsugárzásból 1014 n/cm2 fluenst jól kibírnak, gamma sugárzásban pedig 106 Gy-nél
már tönkremehetnek. A mi számítsunk szerint ekkora fluens nem képzıdik egy év alatt,
tehát eszerint a kamerának ki kellene bírnia a sugárzásokat. (Megjegyezzük, hogy
számunkra a gamma sugárállóságra a millió Gy érték kétségesnek tartjuk.) A többi
irodalmi adat elég ellentmondó, összegzésként megállapítottuk, hogy célszerő nem CCD,
hanem CMOS kamerát használni. Ezek közül is a p-típusú kamerák sugárállóbbak. Ez jól
egybeesik avval a tervvel, hogy a gyors mőködés érdekében CMOS detektort
választottunk a kamerának.
Az irodalmi adatok ellentmondásossága miatt fontos, hogy kipróbáljuk a kamerát,
mert a próba adhat egyértelmő felvilágosítást a sugárállóságról. A számítások legnagyobb
értéke, hogy pontosan tudjuk mekkora besugárzást kell terveznünk, és azt is tudjuk, hogy
alig egyórás besugárzással a BME NTI Oktató Reaktorában létrehozható a kamerát érı
éves fluens. Ennek megfelelıen elkezdıdtek a besugárzási próba mérések elıkészületei,
amelyek az eredeti terv szerint csak a második évben kell majd végrehajtani.
Még egy mellékterméke van a számításoknak: kiderült, hogy a hidrogén, vagy
hidrogéntartalmú anyagok (víz, polielitén stb.) döntıen befolyásolhatja a gamma
spektrumot és erısségét. Viszonylag kevés hőtıvíz is létrehozhat olyan 2MeV feletti
gammasugárzást, amelynek erıssége akár 80Gy feletti a portban. Az ilyen sugárzás
mindenképpen jelentıs mértékben csökkentheti az optikai anyagok (száloptikák,
kamerák) fényáteresztési képességét. Ez lehet a magyarázata korábbi észleléseknek.
5.9. Kamera koncepciós terv (KFKI-RMKI)
A kamerarendszer által generált hatalmas adatmennyiséggel és az on-line feldolgozás
igényével új típusú kamera kifejlesztésével kívánunk megbirkózni. A néhány éve
megjelent CMOS szenzorokkal a képkiolvasás és a feldolgozás folyamata
összekapcsolható és olyan intelligens kamerák alakíthatók ki, amelyek képfelvétele
(expozíció, térbeli és idıbeli felbontás) automatikusan alkalmazkodik a vizsgált objektum
változásaihoz. A diagnosztika alap üzemmódban lassan és kis térbeli felbontással tárolna
képeket, azonban elıre magadott kritériumok szerinti változások észlelésekor az érintett
területen nagyobb sebességgel és felbontással tudna kiolvasni.
Tekintettel az adott környezetre (szők hely, hıterhelés, ionizáló sugárzások) a kamerát
három részegységre bontottuk (5.6. ábra): a csak a legszükségesebb elemeket tartalmazó
szenzor modulra, mely a plazma közelében is elhelyezhetı, a képfeldolgozó és vezérlı
modulra és az adatgyőjtı és vezérlı PC kártyára – melyek már védett környezetben, a
plazmától távol, a vezérlıteremben lesznek. A kamerát az Event Detection Intelligent
Camera elnevezésbıl képezett EDICAM mozaikszóra kereszteltük.
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Feldolgozó modul

Adatgyőjtı kártya

5.6. ábra. Az intelligens kamera modul rendszere
A szenzor modul
A szenzor modul csak a CMOS szenzort, az analóg-digitális átalakítókat és a
kommunikációt lebonyolító optikai link áramköri elemeit tartalmazza. A dolgokat
leegyszerősítve ez a modul csak arra képes, hogy a kép expozícióját vezérelje és
meghatározott idıpontokban a CMOS szenzor kijelölt részét (ROI: Region Of Interest)
kiolvassa és a feldolgozó modulnak a digitalizált adatokat továbbítsa.
A szenzornak Lupa-1300 1.3Mpixeles fekete/fehér nagy sebességő CMOS szenzort
választottuk, mert ezt elég gyorsnak találtuk (640 MHz pixel ráta, 450 teljes kép/s, ami
ROI kijelölésével növelhetı) és ú.n. non-destructive kiolvasást is végre lehet vele hajtani,
azaz a kép exponálása közben bele lehet olvasni az adatokba. Az optikai linkre 10Gbit
optikai kommunikációs technológiát választottunk, mivel ez képes a szenzor maximum
kb. 6 Gbit/s adatforgalmát átvinni, életciklusa elején áll de már kereskedelmi
forgalomban kapható.

5.7. ábra. A szenzor modul blokkvázlata.
A képfeldolgozó és vezérlı modul
A képfeldolgozó és vezérlı modul fı feladatai a következık:
1. Szervezi a kamera idızítését: kezeli a bejövı triggereket, idızíti a szenzor
modulban az expozíciókat és a destruktív és nem destruktív
szenzor
kiolvasásokat .
2. Kezeli/vezérli a különbözı ROI-k szenzorból történı kiolvasását, benne
tárolódnak a az elıre beprogramozott ROI-k paraméterei.
3. Ez a modul végzi a szenzorból érkezı adatok valós idejő szelektálását,
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feldolgozását. A szelektálás célja, hogy csökkentsük a tárolandó (az adatgyőjtı
kártyán keresztül a számítógépbe küldött) adatok mennyiségét. Például a modul
képes lesz arra, hogy ha bizonyos körülmények megváltoznak (pl. a detektált
fényintenzitás megnı), akkor megváltoztatja a tárolt képek felbontását a binning
vagy ROI változtatásával. A feldolgozás célja pedig, hogy a kamera triggereket,
vészjeleket tudjon kiadni bizonyos események bekövetkezésekor: például ha a
plazmát határoló elemek túlmelegszenek.
A modul blokkvázlatát mutatja az 5.8 ábra.

5.8. ábra. A képfeldolgozó és vezérlı modul blokkvázlata.
5.10. Kamera mintapéldány (KFKI-RMKI, Cerntech Kft.)
A kamera mintapéldány megvalósítását két szakaszra bontottuk. Elsı lépésként a
szenzor modul egy egyszerősített változata készül el, amely elektromos kábellel
kapcsolódik egy meglévı adatgyőjtı kártyához. Ezen kívánjuk a szenzort és a
digitalizálókat tesztelni, valamint a sugárzási tesztet elvégezni. Ez a modul már
gyártásban van, 2006 szeptemberében kezdjük a tesztelését. A teszteléssel párhuzamosan
készül el a 10Gbit optikai kommunikációs egységgel bıvített szenzor modul és a
képfeldolgozó és vezérlı modul terve. Adatgyőjtı kártyaként PCI Express buszra
csatlakoztatott kereskedelmi forgalomban kapható 10 Gbit hálózati kártyát kívánunk
alkalmazni.
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6. sz. részfeladat: Atomnyaláb diagnosztika fejlesztése fúziós
berendezésekhez
(Témavezetı: Zoletnik Sándor)
A pályázatban a fúziós plazmafizikai kísérletekben használt atomnyaláb diagnosztikák
három elemének továbbfejlesztését terveztük: új nagyáramú ionforrás, nagyáramú
iongyorsító és megnövelt hatásfokú fénydetektorok.
6.1. Nagyáramú ion emitter fejlesztése. (KFKI RMKI)
A pályázat beadása elıtt már voltak elızetes fejlesztéseink, amelyek azt mutatták,
hogy léteznek olyan anyagok, amelyek az elterjedt béta-eukriptit szilárdtest forrásoknál
nagyobb lítium áramot és nagyságrenddel hosszabb ideig képesek kibocsátani,
amennyiben az emissziós anyagot tartósan képesek vagyunk 1400℃ körüli
hımérsékleten beágyazni és a töltéselvezetést biztosítani. Az anyag beágyazása
különbözı szemcsemérető volfrám porok keverékébıl préseléssel és hıkezeléssel
kialakított korongban sikeresen megvalósult. A vezetı fém mátrix biztosítja a
töltésáramlást, a porózus szerkezet kapillárisai pedig az emissziós anyag beágyazását még
abban az esetben is, ha az megfolyna. Az ionforrás minıségét a többszöri gyártás során is
reprodukálni tudtuk. Lítium mellett hasonló nátrium ionforrást is elıállítottunk és
sikeresen teszteltük. A lítium ionforrásból kb. 100 mAh töltést tudtunk kihúzni a forrás
kimerítése nélkül, amely kb. két nagyságrenddel több, mint a hagyományos béta-eukriptit
forrásoknál.
6.2. Ionforrás terv (KFKI RMKI, BME MM)
Az ionforrás főtésére a laboratóriumban egy, a közelébe helyezett főtıszál
sugárzásával került sor. Ez olyan nagy teljesítményt igényelt, amely az ionforrás
tartószerkezetének túlmelegedését okozta. A probléma elkerülésére egy speciális
beágyazási eljárást dolgoztunk ki a főtıszálhoz, valamint az ionforrás köré többrétegő
hıpajzsot terveztünk, ahogy azt a
6.1. ábra mutatja. Az ionforrás
Pierce
háza volfrám ötvözetbıl (TZM)
Emitter
elektród
Ionforrás háza
vagy molibdénbıl készült, ennek
felsı mélyedésében helyezkedik el
Főtıszál
az emitter, melyet négy oldalról
beütött volfrám tüske tart helyben.
A volfrámszálból kialakított főtı
meandert az emittertıl egy
fémréteg választja el. A szálat egy
vastag volfrám áramvezetı pálca
oldalának
bevágásába
forrasztottuk,
így
az
árambevezetésen kevés főtési
teljesítmény keletkezik. Magát a
főtı meandert berillium-oxid
(BeO)
porból
hıkezeléssel
készített kerámiába ágyaztuk. Ez
6.1. ábra Az új ionforrás tervének metszeti rajza.
biztosítja a jó hıvezetést az
emitter felé és a megfelelı
hıállóságot. A BeO kerámia mögé egy tömörített bór-nitrid (BN) kerámia kerül, amely
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szintén a hıkezelés hatására szilárdul meg. A BN réteg rossz hıvezetı, így csökkenti az
ionforrás hátsó fala felé a veszteséget. A kétrétegő kerámiába ágyazott főtıszálat egy
molibdén kupak zárja le, melynek két kerámia győrővel ellátott furatán lógnak ki az
áramvezetık. A fenti módon összeállított emittert kettıs kerámia hıpajzs veszi körül és
így kerül beszerelésre az emitter tartóba, majd az elsı gyorsító elektródába (Pierce
elektród).
6.3. Atomnyaláb teszt. (KFKI RMKI)
A fent leírt ionforrást beszereltük együttmőködı partnerünk, a garchingi Institut für
Plasmaphysik
lítium
atomnyaláb
laboratóriumában
rendelkezésre álló komplett
atomnyaláb berendezésbe.
A 6.2.
ábra a mért
ionáramot mutatja a kihúzó
feszültség függvényében.
Látható, hogy az ionforrás
egészen 4 mA áramig jól
követi a feszültség 3/2-ik
hatványát, tehát az áramot a
gyorsító
elrendezés
geometriája
és
az
alkalmazott
feszültség
szabja meg, nem pedig az
6.2 ábra A lítium ionforrás árama a kihúzó feszültség
ion
emitter
kibocsátó
függvényében. A szaggatott vonal a feszültség 3/2-ik
képessége. A hagyományos
hatványát jelöli, amely a tértöltés miatt korlátozza a
ionforrással 2 mA körül
kihúzható áramot.
már az áram telítésbe ment.
A tesztelés következı lépése a tartóssági vizsgálat volt. Ennek során az ionforrást
napokon keresztül az 1320-1360 C közötti üzemi hımérsékleten tartottuk és
alkalmanként áramot húztunk ki belıle. Ennek során sajnos az ionforrás árama
észrevehetıen csökkent még akkor is ha nem húztunk ki jelentıs mennyiségő ion belıle.
Szétszerelés után az tőnt valószínőnek, hogy az ionforrás házaként alkalmazott magas
hıállóságú volfrám alapú TZM ötvözet porózus, és az ion emitter kapillárisaiban
található emissziós anyagot lassan elszívja. Az ionforrás belsejébe szivárgó anyag az ott
uralkodó magasabb hı-mérsékleteken bomlásnak indul és egyes komponensei gáz
formájában távoznak. Ez a folyamat folyamatosan szívja ki az emissziós anyagot, így az
emitter áramkibocsátó képessége folyamatosan csökken. A probléma kiküszöbölésére egy
második garchingi teszthez (2006 július) molibdén anyagból készítettük el az ionforrás
házát, azonban ebben az esetben a főtıszál és az árambevezetık közötti forrasztás
közelében elolvadt a főtıszál és nem tudtuk a tesztelést kellı ideig folytatni.
A fenti probléma miatt az ionnyaláb semlegesítését nem végeztük el, hanem új
molibdén házú ionforrások gyártását kezdtük meg. Az atomnyaláb tesztek tehát nem
fejezıdtek be a tervezett idıre, azokat 2006 ıszén tervezzük lezárni.
6.4. Iongyorsító koncepció különbözı alkalmazásokra. (KFKI RMKI, BME NTI)
A kifejlesztett nagyáramú ionforrással csak kb. kétszeresen lehet megnövelni a
jelenlegi lítium atomnyalábok ion ekvivalens áramát, ugyanis az elektrosztatikus gyorsító
elrendezés is behatárolja az elérhetı áramot. Két korlátot kell említeni: az ionforrás
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felületén levı elektromos teret, illetve a nagyáramú nyalábok tértöltés miatti
defókuszálását. Adott geometria és nyalábenergia mellett ezek a paraméterek nem
befolyásolhatók, tehát nagyobb áram eléréséhez új gyorsító geometria kialakítása
szükséges. Az elmúlt évben több több új elrendezést vizsgáltunk a CPO nevő ionnyaláb
számító programmal. Ezekben a számításokban fix, 8-10 mA nyalábáramot tételeztünk
fel valamint a jelenleginél kb. kétszer nagyobb ion emitter felületet. Kiszámítottuk a
nyaláb futását az ionforrástól a semlegesítı celláig és mind a geometriát, mind a
feszültségeket úgy optimalizáltuk, hogy az ionnyaláb divergenciája és átmérıje minimális
legyen a semlegesítı helyén, miközben az emitter felületén az áram kihúzásához
elegendı elektromos tér van. (A semlegesítés után a nyaláb már nem tágul, mivel nem
jelent tértöltést.) A 6.3. ábra az optimális geometriát és a nyaláb számolt lefutását
mutatja.
Sajnos sem a CPO, sem más hasonló kóddal létezı iongyorsítókra végzett számítások
nem mutatnak teljes egyezést korábbi részletes kísérleteinkkel. Ennek oka egyrészt az,
hogy a kódok nem tudják jól szimulálni az ionforrás felületét (hımérsékleteloszlást,
töltéselvezetést, …), másrészt az ionnyalábba a környezetbıl beszivárgó elektronok
megváltoztatják a tértöltés eloszlást.
A fentiek miatt a szimulációkat csak
iránymutatókét használjuk és a tesztelés során tovább fogjuk optimalizálni az
összeállítást.
Az atomnyalábok alkalmazhatóságának másik kérdése, hogy megvizsgáljuk,
különbözı alkalmazásokra milyen nyalábra van szükség. Ehhez szükség van egy
atomfizikai szimulációs programra, amely kiszámítja egy adott plazmába lıtt atomnyaláb
fénykibocsátását és ionizációját. Az elsı projektévben A garchingi IPP intézettel
együttmőködve
kialakítottunk egy lítium atomnyaláb szimulációs programot IDL

Ion emitter

Semlegesítı helye

6.3. ábra. Optimalizált gyorsító geometria nagyáramú ionnyalábhoz, valamint a
nyaláb számolt futása.
nyelven, amely tetszıleges geometriában és tetszıleges nyalábenergia esetén követni
tudja az atomnyaláb útját. Kialakítás alatt van egy hasonló program nátrium nyalábra is.
Lítiumra elızetes számításokat folytattunk a nyaláb viselkedésére a tervezett prágai
COMPASS kísérleten, ahogy azt a 6.4. ábra mutatja.
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6.4. ábra Fényprofilok (egyenes vonal) és plazmasőrőségek (szaggatott vonal)
különbözı portokon belıtt 40 keV energiájú virtuális nyalábok esetén COMPASS
tokamak egy poloidális metszetében (bal oldali ábra).
6.5. Ionoptika terv (KFKI RMKI, BME MM)
Az optimalizált iongyorsító elrendezés kialakítása után elkezdtük a kísérleti
megvalósításhoz szükséges tervek készítését. A szükséges CATIA modell részben
elkészült, 2006 szeptemberében tervezzük a gyártási rajzok elıállítását és a gyártás
megkezdését. A kísérleti eredmények függvényében módosítunk majd a mérnöki
terveken.
6.8. Detektor építés, teszt (KFKI RMKI)
Az atomnyaláb szondák alkalmazási körének szélesítéséhez a nyaláb erısségének
fokozása mellett a másik lehetıség a detektálási hatásfok javítása. Jelenleg kétféle
detektort alkalmaznak az európai atomnyaláb kísérleteknél: digitális kamerát vagy
diszkrét fotoelektronsokszorozókból összeállított rendszereket. Korszerő kamerákkal
90% feletti detektálási hatásfok és a foton-statisztika alatti zajszint érhetı el, azonban az
idıbeli felbontás kb. 1 ms alá nem csökkenthetı. Ezzel szemben
fotoelektronsokszorozókkal a detektálási hatásfok 10% alatt marad, viszont az
idıfelbontást csak a statisztikus zaj korlátozza. Az utóbbi években az Avalanche
Photodiode (APD) detektor technológiában jelentıs fejlıdés történt, 80% feletti
detektálási hatásfokú, nagyfelülető detektorok érhetık el, melyekkel a detektálási zajt
gyenge fényviszonyoknál az alkalmazott elektronikus erısítık határozzák meg. A NAP
pályázat keretében áttekintettük a beszerezhetı kiszajú erısítıket és detektorokat,
megterveztünk és megépítettünk egy mintapéldányt (6.5 ábra). A számítások szerint ezek
a detektorok kb. 109-1010 foton/sec fotonáram felett kisebb zajjal alkalmazhatók mint a
fotoelektronsokszorozók. Ráadásul az APD detektorok kevésbé érzékenyek a mágneses
térre, így a megfigyelı optika és a detektor közötti optikai szálas kapcsolat ― a hozzá
kapcsolódó fényveszteséggel együtt ― elhagyható. Az SMD technikával megépített igen
kompakt mintapéldányon mért zaj jó egyezést mutatott a méréssel. A tesztelés során
szerzett tapasztalatok alapján megterveztük egy vákuumzárt dobozba épített 8 csatornás
detektorrendszert a hozzá kapcsolódó számítógép vezérléső tápegységgel,
termoelektromos hőtıvel és digitalizálóval. A teljes rendszer jelenleg van gyártás alatt,
elıreláthatólag 2006 szeptemberében kerül bemérésre. Ezzel a rendszerrel konkrét teszt
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méréseket tervezünk az angliai MAST és németországi TEXTOR tokamakon. (Lásd az
alkalmazások bekezdésben.)

6.5 ábra. Különbözı APD (S8664-55 és S3884) és egy korszerő
fotoelektronsokszorozó detektor(R3896) zaj-jel viszonyának függése a beesı foton
áramtól (balra) és a megvalósított APD detektor áramkör.
A 6. részfeladat alkalmazásai
A NAP pályázat keretében folytatott fejlesztések lehetıséget adtak arra, hogy
különbözı európai fúziós berendezéseken megvalósítani tervezett Beam Emission
Spectroscopy (BES) kísérletek megvalósítására tegyünk javaslatot és kapjunk
megrendelést.
2006 nyarán az European Fusion Development Agreement pályázatot írt ki a világ
legnagyobb tokamakjan, az angliai JET-en mőködı lítium atomnyaláb diagnosztika
továbbfejlesztésére. A feladat része az atomnyaláb plazmában mért ion ekvivalens
áramának megnövelése a jelenlegi kb. 1 mA-rıl 5 mA-re, az optikai megfigyelırendszer
felújítása és átalakítása, valamint egy néhány optikai csatornából álló gyors (1 microsec)
mérırendszer megvalósításának demonstrálása. A feladatot az RMKI megpályázta és
elnyerte a projekt vezetését, amit az tett lehetıvé, hogy a NAP pályázat keretében a
megfelelı mérnöki háttér rendelkezésre állt. A munkáról megkaptuk az Európai Bizottság
megrendelését amely a JET-re installálandó kb. 120000 EUR értékő beszerzendı
hardware mellett 42000 EUR megrendelést jelent az RMKI számára.
2006 szeptemberében az angliai MAST tokamak kísérlettıl megkeresést kaptunk,
hogy mőködjünk együtt egy BES plazmaturbulencia mérés kialakításában. Mivel a
plazma legbelsıbb rétegeit lítium vagy nátrium atomnyalábokkal nem tudjuk elérni, ezért
úgy döntöttünk, hogy az egyik plazma-főtı semleges deutérium nyaláb fényét
detektáljuk. A MAST-al született megállapodás szerint az RMKI adja a detektorokat és
adatfeldolgozó programokat, míg az optikát és a számítástechnikai eszközöket a MAST
biztosítja. Ez a mérés lehetıséget ad az éppen kifejlesztés alatt álló 8 csatornás APD
detektorrendszerünk kísérleti körülmények között való kipróbálására.
2006 tavaszán döntés született, hogy az angliai COMPASS tokamak kísérletet ―
amelyet néhány évvel ezelıtt programjának befejezése elıtt erıforrás hiány miatt
leállítottak ― cseh kormánytámogatással átszállítják a prágai plazmafizikai intézetbe és
ott újraindítják. A projekt szervezıi megkeresték az RMKI-t a kísérlethez szükséges
néhány diagnosztika elkészítésére. Az elızetes megállapodás szerint megrendelést
kapunk a NAP pályázat keretében kifejlesztés alatt álló atomnyaláb diagnosztika és egy
gyors videokamera szállítására. A berendezés elıreláthatólag 2009 elején fog indulni,
ezért a diagnosztikai eszközöket elıreláthatólag 2008-ban szállítjuk.
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7.sz. részfeladat: Fúziós erımővek elemeinek tervezése
(Témavezetı: Stépán Gábor)
7.1. Mérnöki tervezı/elemzı labor felállítása (BME-MM)
A korszerő fúziós kísérletek gépészeti tervezési és szimulációs feladatainak
megoldásához elengedhetetlen volt tervezı munkahelyek létesítése és programok
beszerzése az egész Konzorcium számára. Ezt a feladatot a BME Mőszaki Mechanikai
Tanszék hajtotta végre. Sajnos az elılegfizetés 4 hónapos késleltetése sok problémát
okozott, számos munka csak a Karlsruhei Kutatóközpont (FZK) áthidaló segítségével
tudott elindulni, melynek keretében ideiglenesen szoftver liszenceket kaptunk karlsruhei
munkára, valamint laptopra telepítve. Az elıleg beérkezése után a BME MM részérıl
beszerzésre került 2 db Fujitsu-Siemens Celsius H230 munkaállomás, 1 db HP Compaq
NX6110 notebook, ANSYS 10.0 Advanced Multiphysics végeselemes programcsomag
25 db liszensszel, valamint egy CATIA V5 R16 tervezırendszer 6 db liszensszel. A
liszenszeket a konzorcium tagintézményei közösen használják. További számítógépek
(többnyire nagyteljesítményő laptopok kiegészítı monitorokkal) kerültek beszerzésre a
többi intézményben. Az így kialakított rendszer teljesen kompatibilis más európai fúziós
intézmények eszközeivel.
7.2. ITER Test Blanket Module (TBM) tervek készítése (KFKI-RMKI, BME-MM)
Az FZK-val együttmőködésben folyik a TBM-ek fejlesztése. A NAP pályázat
indulásakor a tervezés már elırehaladt állapotban volt, a magyar résztvevık a tervek
néhány részletének kidolgozásába kapcsolódtak be: a TBM elektromos csatlakozásának
véglegesítése, a TBM hőtıcsatornájában az áramlási ellenállás optimalizálása, valamint a
hélium hőtés szimulációja. Ez utóbbi munkáról a 7.5. munkapontban számolunk be.
Az ITER tokamak falában kialakított, TBM-ek számára fenntartott négyszög
keresztmetszető nyílásokban – ú.n. portokban – nemzetközi megállapodás értelmében 2
TBM-et kell majd elhelyezni. Lehetséges egymás mellé, illetve egymás fölé helyezni
ıket. Mivel mindkét elrendezési megoldás alkalmazása esetén szükséges a rendelkezésre
álló tér teljes kitöltése, ezért a két koncepció teljesen eltérı alakú és mérető modulok
tervezését igényli. Az elmúlt évben fıként az egymás fölé helyezett TBM koncepció
tervezésén dolgoztunk. A fejlesztés során áttervezésre került a modul elektromos
csatlakoztatását végzı részegység. A csatlakozó lábainak iránya a reaktor mőködése
során ébredı deformáló erık figyelembevételével lettek átalakítva. Az irányváltoztatás a
teljes konstrukciós környezet átalakítását is megkövetelte.
Az ITER TBM hőtıcsatornájában a súrlódási ellenállás optimalizálása a KFKI-RMKI
és a VEIKI között megkötött szerzıdés keretében folyik. Az FZK-ban tartott konzultáció
során egyeztettük a hőtıcsatorna kialakítását. 2006 elsı negyedévében a variációs
változatok kialakításán dolgoztunk. Ezeket egyeztettük az FZK kollégákkal e-mailben és
megállapodtunk az elvégzendı feladatokról. Mivel a TBM tervezésének illeszkednie kell
a külsı, kapcsolódó paraméterekhez, emiatt nem lehetséges azoknak - a hőtıcsatorna
átalakítására vonatkozó - tervezési megoldásoknak a kivitelezése, amelyet mi az adott
feladat szempontjából optimálisnak gondoltunk, emiatt csak kompromisszumos megoldás
lehetséges. Jelenleg a variációs lehetıségek áttekintése, a lehetséges tervezési változat
kiválasztása és a kutatási jelentés összállítása folyik. A tervek szrint ezek a munkák 206
szeptemberében lezárulnak
7.4. Hélium hőtés teszt elıkészítés, mérés és értelmezés (BME-MM)
Az ITER-ben használni kívánt, hélium gázzal mőködı hőtıkör gyakorlatban való
tesztelésére indították Karlsruhéban útjára a HELOKA (HElium LOop KArlsruhe)
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projektet. Célja: az ITER trícium szaporító kazettáinak (TBM), a DEMO hıcserélıburkoló elemeinek, valamint az ITER divertorának (TDM) funkcionális tesztje. A teszt
során 10-5 mbar nyomáson kell grafit hısugárzó segítségével a tesztelendı elem számára
az ITER-nél várható hısugárzási környezetet biztosítani. A megvalósításhoz szükség van
egy nagy mérető (3 x 3 m) vákuumtartályra, grafit főtıelemekre, melyek megfelelı
hıfluxust biztosítanak a próbatest felületén, tartószerkezetre a próbatest számára,
hıpajzsokra, melyek a tartály berendezését megóvják az erıs hısugárzástól, valamint
mérıberendezésekre.
Munkánk során a vákuumtartály, a hıpajzsok és a tartószerkezet kialakításán, valamint
a felmerülı különleges problémákon dolgoztunk.
A TBM tartószerkezete
A tartószerkezettel kapcsolatos fıbb követelmények: nagy pontosság, merevség, kis
hıtágulás, univerzális kivitel (ne csak egy fajta próbatest tesztelésére legyen alkalmas),
cserélhetı próbatest, hely a hélium csöveknek, minimális tömeg, olcsó megoldás.
A követelmények és a vákuumtartály eddig kész szerkezetének figyelembevételével
készült több koncepció, majd ezek közül kiválasztásra került a jelenlegi (7.4.1. ábra.),
melynek
tömege
és
merevsége
végeselem
(FEM)
vizsgálatok
segítségével
lett
optimálva.
Ez
egy
kiskocsi, melyet síneken
lehet
betolni
a
vákuumtartályba (a TBM
tömege 3 t, nehezen
megoldható
lenne
a
7.4.1. ábra. A TBM tartószerkezete.
tartályban felszerelni a
helyére). A tömegre és merevségre optimált változatnál a maximális szögelfordulás
kevesebb mint 1 fok a FEM szimulációk szerint. (3 °a megengedett), az elmozdulás
átlagosan 1-2 mm (a tartószerkezet deformációja a súly alatt, megengedett: 5 mm), így a
szerkezet kielégíti a vele szemben támasztott követelményeket. Egyszerősége miatt
könnyen végezhetıek rajta változtatások is, amennyiben a próbatest adatai változnának.
Minimális költségekkel elıállítható. A próbatestet kint szerelik fel rá, majd a szerkezeten
kialakított emelıpontok segítségével (7.4.1 ábra, a keret tetején) emelik rá az alsó részre,
és be a vákuumtartályba.
Mivel változtatások várhatóak a próbatestek geometriájában, a szerkezet modelljét
nagyon rugalmasan készítettük el CATIA V5-ben, megkönnyítve ezzel a késıbbi
adaptációt.
Hıpajzs
A
vízhőtéses
hıpajzsok
védik
a
vákuumtartályt és berendezéseit a rendkívül
erıs
hısugárzás
káros
hatásaitól.
Követelményként szerepelt a sík felület,
üzembiztosság, lehetıleg kevés csatlakozópont,
kis tömeg. Öt különbözı koncepciót dolgoztunk
ki, jelenleg a negyediket fogadták el, melyet a
7.4.2. ábra illusztrál. Ebben az esetben speciális
formájú csövekkel takarjuk el a tartályban a
7.4.2. ábra. A hıpajzs
próbatestet és a hısugárzót. A csövekben
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keringı víz a lehetı legoptimálisabban vezeti el a hıt, hiszen közvetlenül a hısugárzás
által melegített felülettel érintkezik.
A szerkezet ugyan nehezebb, mint a többi koncepcióban felvázoltak, de
üzembiztossága és hıelvezetı hatásfoka, valamint hidraulikai hatásfoka messze
meghaladja a többiét.
Vákuumtartály tervezése
A
tartály
falvastagságainak
eldöntésére
végeselem
modell
vizsgálatokat
végeztünk,
és
meghatároztuk a vákuumtartály fıbb
elemeinek
(palást,
tartálylábak)
szükséges
lemezvastagságait.
Vizsgáltuk a belsı merevítések
7.4.3. ábra. A HELOKA CATIA terve
hatását, azok optimális elhelyezését.
Becslést készítettünk a tesztberendezés
várható tömegére. A TBM által okozott súlyterheléshez meghatároztuk a belsı tartók
szükséges méreteit, illetve a rögzítési helyek megfelelı elhelyezését, hogy a feszültség,
illetve elmozdulás értékeket megfelelı szinten tarthassuk.
A szerkezet konstrukciója
Az elıtervezés alapján elkészítettük a tartály, és a belsı tartószerkezetek CAD
modelljét. A konstrukció kialakításánál tekintettel voltunk az egyes alkatrészek
gyártástechnológiai követelményeire (hegesztési varratok elhelyezése, stb), valamint a
különféle
csıcsatlakozások,
elektromos
csatlakozások
kialakításának
megvalósíthatóságára. (Lásd 7.4.3. ábra.)
FEM modell

Elmozdulás mezı

Mohr feszültségmezı

7.4.5. ábra. A HELOKA tartály végesemelem szimulációja
A konstrukció szerkezetanalízise
A tartály konstrukciójának megfelelıen készítettünk egy FEM modellt, melyen
vizsgáltuk az egyes szerkezeti elemek igénybevételeit, különös tekintettel az
erıbevezetési helyekre és belsı tartószerkezet-tartály találkozási pontokra. A
szerkezetanalízis eredményei alapján korrigáltuk a tartály konstrukciós terveit
A német TÜV elıírások alapján (AD 2000-Merkblatt B4) kiválasztottuk a megfelelı
tartályfenék kialakítást, amellyel a tartályajtó mőszakilag jól megvalósítható. A
kosárgörbés (Korbbogenbode) kialakítás adta a legkedvezıbb paramétereket, figyelembe
véve a helyszükséglet és tömeg követelményeket.
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7.5. TBM és ITER integrációja (KFKI-RMKI, BME-NTI)
TBM karbantartési sémák tervezése, a csatlakozó csövek elrendezése.
A TBM-ek hátfalán haladnak keresztül a különbözı ellátó rendszerek csövei, kábelei,
ezen keresztül kapcsolódik a modul a külsı kiszolgáló berendezésekhez. A hátfal,
továbbá a modul belsejében, a hátfalhoz vezetı csatornák kialakítását a csövek és kábelek
elrendezése határozza meg. A karbantartó mőveletek során alkalmazott szerszámok
helyigényét is figyelembe kell venni a TBM-bıl kilépı 9 csı egymáshoz viszonyított
helyzetének meghatározásakor. Emiatt a TBM alkatrészeinek véglegesítéséhez a
karbantartó eszközök, folyamatok megtervezése, kidolgozása is szükséges volt. A TBM
hátsó részébıl kiálló csıvégekhez kell hozzáférni egy pozícionáló szerszámmal, melynek
két koncepcióját dolgoztuk ki. Az elsı
változat egyidejőleg képes a megfelelı
csıvégeket egymáshoz egytengelyően
illeszteni és egymáshoz húzni (7.5.1 ábra).
A második változat két külön szerszámból
áll és így a két feladatot külön végzi el.
Felmerült még egy harmadik megoldás is,
melynek kidolgozása folyamatban van.
Ennek lényege, hogy a csıvég párokat
hegesztés elıtt nem egyesével külön-külön
illesztjük és húzzuk egymáshoz, hanem
egyszerre az összeset egy nagymérető
7.5.1. ábra. Pneumatikus csıösszehúzó
szerkezet segítségével.
berendezés terve.
Ezt követıen olyan csıhegesztı
automata szerszám kiválasztása volt a feladat, melynek a lehetı legkisebb a helyigénye.
Ezután már meghatározhatóvá vált a csövek közti minimális távolság. A rendelkezésre
álló, automatikusan körkörös hegesztést végezni képes szerszámok három családba
sorolhatók. Elıször az egyes családok jellegzetességeit vizsgáltuk, majd a megfelelı
családon belül a céljainknak leginkább megfelelı termék kiválasztása következett.
A hegesztés során nem juthat szennyezı anyag a csırendszer belsejébe. Ehhez
azonban speciális csıcsatlakoztatási megoldást kellett kidolgozni, mert a hagyományos
csıvég összehegesztı eljárás nem megfelelı, így készült egy koncepció, amely elıre
felhelyezett külsı csıgyőrőkön teszi lehetıvé a hegesztés elvégzését.
A következı kérdés az volt, hogy létezik-e olyan ipari robotkar, mely karbantartás
céljából be tud hatolni a TBM csövei közé. Az ipari robot kínálat felmérését követı
kiválasztás után a megfelelıségi kérdésre kinematikai analízis adott választ.
Néhány hónapja megkezdıdött az egymás mellé helyezhetı TBM változat tervezése.
Mivel a végleges változat kiválasztása csak mindkét koncepció kidolgozása után
lehetséges, ezért karbantartási szempontból mindkét változatot figyelembe kell venni. Az
FZK-ban egy teszt berendezés fog létesülni a TBM csövein végrehajtandó karbantartó
mőveletek tesztelése céljára. A berendezés másik feladata a harmadik csıpozícionáló
koncepció kipróbálása lesz. A tesztberendezés tervezése is megkezdıdött. Megállapodás
született arról, hogy méretei lehetıvé fogják tenni a port keresztmetszet negyed részének
valós mérető modellezését, így a TBM koncepcióktól függetlenül, egy fél, szimmetrikus
modellt tudunk majd vizsgálni.
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TBM hélium hőtés szimuláció
Egy TBM modul felépítése az 7.5.2.ábrán látható. A TBM egyik fı alkotóeleme a
plazmára nézı ún. elsı fal (first wall, FW), amelyben hőtıcsatornák vannak kialakítva a
80 bar nyomású hélium gáz hőtıközeg számára.
Az FW 12 darab csatornából áll, mindegyik csatorna 3 darab egymással párhuzamos
szakaszból épül fel. A szimulációk során 1 darab csatornában kialakuló áramlást, és a
falban kialakuló hımérséklet-eloszlást vizsgáltuk. A 7.5.3/a. ábrán látható a teljes FW
geometria, míg a 7.5.3/b. ábrán az általunk vizsgált geometria. Két különbözı
hőtıcsatorna elrendezést használtunk a modell megépítése során: burkolt és burkolat
nélküli esetet. A plazmára nézı oldalon fontos volt burkolt, fallal körülvett csatornákat
használni, hogy a fal-hőtıközeg közötti hıátadást és a kialakuló hımérséklet-eloszlást
vizsgálhassuk. Mivel az oldalfalakat nem éri számottevı hıterhelés, ezért ezek a mostani
vizsgálat során elhagyhatóak.
A szimulált geometria 3 darab egyforma U
alakú csatornából áll, amelyeket könyökökkel
összekapcsolva soros elrendezés adódik. Az
összetett geometria leírásához prizmatikus
hálót alkalmaztunk. Az aránytalan geometriai
méretek
miatt
(hőtıcsatorna
hossz/egyenértékő átmérı) kihúzott háló
alkalmazására volt szükség, ami a geometria
leírásához szükséges hálóelemszám jelentıs
csökkenését eredményezte. Az optimális
7.5.2. ábra: A TBM felépítése
elemszám megtalálásának érdekében többféle
hálót készítettünk. A fal mellett a
határrétegben kialakuló nagy sebesség- és hımérsékletgradiens felbontására 5 rétegő
határréteg hálót alkalmaztunk, amely több, a fal irányában egyre laposodó cellából áll. Az
elemszám 3.062.040 volt.
A peremfeltételek(a)
(b)
nél figyelembe vettük,
hogy az elsı fal ún.
EUROFER
acélból
készül,
melynek
hıvezetési tényezıje
33,3
W/mK.
A
hőtıcsatornában
áramló
hélium
hőtıközeget
ideális
gázként modelleztük.
7.5.3. ábra: Az FW (a) és a vizsgált geometria (b)
Az alkalmazott belépı
peremfeltételek
(Inlet): Tinlet=300 oC, pinlet=80 bar. Az alkalmazott kilépı peremfeltétel (Outlet):
& = 0,09333 kg/s .
m
A szimulációkat két különbözı, a plazma irányából érkezı hıfluxusnál végeztük
el: q "csúcs = 500 kW/m 2 illetve q "névl = 270 kW/m 2 . Ezekhez mindkét esetben még
60 kW/m2, a szaporító kazettákból származó hıfluxus járul.
A hőtıcsı belsı felületére csúszásmentes fal peremfeltételt írtunk elı (közvetlenül a
fal mellett a sebesség a tapadás törvényének értelmében nulla). A burkolat nélküli
oldalfalakra adiabatikus peremfeltételt írtunk elı. A hőtıcsı fali érdessége 20 µm volt. A
turbulencia modellezésére k–ε kétegyenletes örvényviszkozitás modellt alkalmaztunk. A
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számításokat stacioner futtatási módban végeztük, „high resolution” sémát alkalmaztunk,
ún. automatikus idılépéssel. A CFX numerikus megoldója a stacionárius megoldási mód
ellenére úgy számol, mintha tranziens számításról lenne szó, ezért szerepel itt az
automatikus idılépés. A konvergencia figyeléséhez egy ∆p, és egy ∆T paramétert
definiáltunk. A ∆p a belépı és a kilépı felületre tömegáram szerint átlagolt statikus
nyomás különbsége, azaz a hőtıcsı nyomásesése. A ∆T paraméter a belépı és a kilépı
felületre tömegáram szerint átlagolt hımérséklet különbsége, azaz az átáramló közeg
átlagos felmelegedése. A számításokat a ∆p és ∆T paraméter állandó értékre történı
beállásáig futtattuk.
Az ANSYS CFX 10.0 kóddal elvégzett szimulációk során megvizsgáltuk a
• hıátadási tényezı alakulását az egyenes szakaszok mentén,
• a teljes geometrián létrejövı nyomásesést,
• a falban és a hélium hőtıközegben kialakuló hımérséklet-eloszlást.
Példaként az elsı fal plazmára nézı oldalán kialakuló hımérséklet-eloszlást a
7.5.4/b. ábra, míg egy keresztmetszetben kialakuló hımérséklet-eloszlást a 7.5.4/a. ábra
mutatja. A teljes hőtıcsövön bekövetkezı nyomásesés és a hőtıközeg felmelegedése a
számítás segítségével meghatározható, az eredményeket mutatja a 7.5.1. táblázat.

a

b
c)

b)

a)

7.5.4. ábra: Hımérséklet-eloszlás az elsı falban (a, b,) és az ábrázolási helyek (c)

∆p
∆T

270 kW/m2
238140 Pa
35,64 K

500 kW/m2
245274 Pa
60,80 K

7.5.1. táblázat. Nyomás és
hımérsékletesés a TBM
hőtıcsatornájában.
7.5.5. ábra: A kialakuló áramlás áramvonalas képe.
Az egyes szakaszokon létrejövı nyomáseséseket megvizsgálva megállapítható, hogy a
legnagyobb nyomásesés a 180o-os csıkönyökökön adódik. Ennek oka a szők áramlási
keresztmetszet és a kis görbületi sugár. A 7.5.5. ábrán a leválási zóna, valamint a
nagyobb görbületi sugarú csıkönyökök után a hőtıközeg átkeveredése figyelhetı meg.
A nyomásveszteség és hıátadási viszonyok minél pontosabb meghatározásának
érdekében a közeljövıben készülni fog egy még részletesebb modell.
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7.6. Tokamak köpenycserélı robot alternatív koncepcióinak tanulmányozása (KFKIRMKI
Az elmúlt évben két
tokamak köpenycserélı robot koncepció
került tanulmányozásra
a DEMO reaktorral
kapcsolatban:
ITER-koncepció:
ez az elképzelés az
ITER köpenycserélı
robotjának
DEMO
környezetbe
történı
módosítását
kísérli
meg. Ezen elképzelés 7.6.1. ábra. Az ITER-szerő köpenycserélı robot koncepciója.
lényegesebb elemei a
következık: a köpenyrendszer (a divertor és a felsı régiók között) 350 db, legfeljebb 10t
tömegő téglatest alakú elemre van osztva. Ezen elemeket a négy középsı karbantartó
nyíláson keresztül lehet cserélni. A karbantartó berendezés alapja egy sín, amelyik a
tokamak nagyátmérıjével megegyezı sugarú kört képez. Ezt a sínt a 4 középsı
karbantartó nyílásból 4 gerenda támasztja meg. A sínen 4 manipulátor tevékenykedik,
melyek mindegyike a tokamak egy 90 fokos szegmenséért felelıs. Ezen manipulátorok az
elemeket a falból kiszedik, illetve beillesztik és a karbantartó nyílásokhoz szállítják, ahol
az elemcsere megtörténik. Az elemek hátában elhelyezkedı hőtı- és egyéb csövek
elvágására egy független csırobot használható.Ezen koncepció fı elınye, hogy csak a
négy karbantartó nyílást használja elemcseréhez és a sín megtámasztásához, így a
divertort nem kell eltávolítani.
Az eddig elvégzett munka ezzel a koncepcióval kapcsolatban az egyes elemek (sín,
támaszok, segédberendezések a rendszer felépítéséhez) modellezése és szilárdsági
analízise a DEMO követelményeknek megfelelıen. Az eredmény az ITER-hez képest
kétszeres tömegő rendszer. Kidolgozásra került továbbá a rendszer felépítésének
kinematikája és lépései, ami a rendszer egyik kritikus pontja.
Ezen koncepció fejlesztése egyelıre szünetel, érdemi munka ezzel kapcsolatban 2006ban nem történt, ugyanis elıtérbe kerültek a koncepció gyenge pontjai. Az egyik
legfontosabb hátránya, hogy
mindegyik elemhez legalább két
(esetleg több) hőtıcsı tartozik,
és a rengeteg csı jelenléte sok
helyet
foglal,
hıtágulással
szembeni kompenzátorok drágák
és minıségügyileg aggályosak,
valamint cserekor nagyszámú
csıhegesztést
igényel,
ami
ugyancsak
minıségügyi
problémát jelent.
MMS koncepció: kismérető
köpenyelemek egy függıleges
acél hátlaphoz vannak erısítve,
amely hátlap egyben az egyes
7.6.2. ábra. Az MMS köpenycserélı rendszer.
elemek
hőtıcsöveinek
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győjtıcsöveként is szolgál. Ez egy elıszerelt MMS (Multi Module Segment), amit
karbantartás során egyben kell cserélni. A teljes köpenyrendszer 50-60 db külsı illetve
belsı „banán” alakú MMS szegmensre van osztva, amelynek mindegyike 2 db
koncentrikus hőtıcsıvel rendelkezik. Az elemek tömege a 150 tonnát is meghaladhatja.
Ezeket az elemeket 2 vagy 4 függıleges karbantartó nyíláson egy daru segítségével
lehet a tokamakba ereszteni, ahol egy másik berendezés toroidális irányban szállítja és a
helyére illeszti ıket. Ezen koncepció kidolgozása 2005 novemberében kezdıdött. Azóta
kidolgozásra került a tokamakon belüli toroidális berendezés koncepciós terve, az MMS
kinematikája (beillesztés a falba, toroidális mozgatás), a tokamakból kiemelı daru
koncepciós terve, illetve egy logisztikai séma az összes MMS karbantartására. Ezen
rendszer jelen pillanatban elınyösebbnek tőnik a jóval kisebb számú elem, csı és
hegesztés miatt, ami minıségügyi szempontból kívánatos valamint gyorsabb
karbantartást tesz lehetıvé. Hátránya, hogy a divertort is el kell távolítani a
karbantartáshoz.
7.8. Aktiválódási és transzmutációs adatbázis (KFKI-RMKI, BME-NTI, alvállalkozó)
Feladat az IEAF-2001 neutron hatáskeresztmetszet könyvtár korszerősítése,
figyelembe véve egy korábbi változat elkészítése után keletkezett kísérleti adatokat és az
igen hiányos kísérleti adatbázis kiegészítését magreakció modellszámításokkal. Az
adatbázis gerjesztési függvényeinek a 0-150 MeV-ig terjedı neutron ergiatartományt kell
lefedni, míg a target atommagok hidrogéntıl (Z=1) a polóniumig (Z=84) terjednek. A
munka a KFKI-RMKI és a Debreceni Egyetem közötti együttmőködési megállapodás
keretében folyik az FZK-val együttmőködve.
Az alkalmazott módszer 20 MeV neutronenergia alatt a JEFF adatbázis használata,
kiterjesztve modellszámításokkal 150 MeV-ig, valamint a modellszámítások illesztése a
20 MeV feletti kísérleti adatokhoz .
Eddigi eredmények
Modellszámításokat végeztünk 209Bi, 186W magokra és kialakítottuk a GNASH kód
mőködéséhez szükséges elıkészítı programokat (az FZK-val közösen). Elkészítettük a
teljes tömegszám-tartományban a diszkrét nívókat tartalmazó adatbázist, valamint
továbbfejlesztettük az elıkészítı programokat.
Modellszámításokat és paraméterérzékenység analízist végeztünk a 28,29,30Si, 31P,
32,33,34,36
S és 107Ag célmagokra.
Az elsı számítások tapasztalatai módosításra került néhány optikai modell paraméter.
Az új paraméterekkel modellszámítások eddig 76 targetmagra végeztünk el. Magonként
72-150 végtermék aktivációs hatáskeresztmetszete, valamint a reakciókban keletkezı 1
másodpercnél hosszabb felezési idejő izomer állapotok gerjesztési függvénye került
meghatározásra a 0.01-150 MeV neutronenergia tartományban.
Az elvégzett számítások céltárgy listája:
Ar-36 Ar-38 As-75 Br-79 Br-81 Ca-40 Ca-42 Ca-43 Ca-44 Ca-46 Ca-48 Cl-35 Cl-37
Co-59 Cr-50 Cr-52 Cr-53 Cr-54 Cu-63 Cu-65 Fe-54 Fe-56 Fe-57 Fe-58 Ga-69 Ga-71
Ge-70 Ge-72 Ge-73 Ge-74 Ge-76 K-39 K-40 K-41 Kr-82 Kr-83 Kr-84 Kr-86 Mn-55
Ni-58 Ni-60 Ni-61 Ni-62 Ni-64 P-31 Rb-85 Rb-87 S-32 S-33 S-34 S-36 Sc-45 Se-74
Se-76 Se-77 Se-78 Se-80 Se-82 Si-28 Si-29 Si-30 Sr-84 Sr-86 Sr-87 Sr-88 Ti-46 Ti-47
Ti-49 Ti-50 V-50 V-51 Zn-64 Zn-66 Zn-67 Zn-68 Zn-70
7.9. Sugárkárosodás és hélium viselkedés berilliumban (KFKI-RMKI, alvállalkozó)
A jelenlegi tervek szerint az ITER berendezés fala berillium burkolattal lesz
ellátva,valamint a TBM egyik koncepciójában (Pebble Bed) a neutron sokszorozást
berillium golyócskák végeznék. Mindkét alkalmazásban fontos a berillium anyag
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viselkedésének modellezése az adott környezetben. A feladatot az RMKI és az ATOMKI
közötti alvállalkozói szerzıdés keretében molekuladinamikai szimulációval végezzük.
A feladat célkitőzése berillium mátrixba beágyazott berillium atomok soktest
kölcsönhatásait is figyelembe vevı potenciálfüggvény (Embedded Atom Method many
body potential, EAM potenciál) keresése, tanulmányozása és beillesztése a DL-POLY
molekuladinamikai szimulációs programba, valamint evvel ütközési kaszkádok
szimulációja.
Az igen komplex, bonyolult felépítéső DL-POLY csak egyetlen beépített potenciállal
(Sutton-Chen-potenciál) rendelkezik fémekkel kapcsolatos számítások elvégzésére. Be
esetén azonban nem állnak rendelkezésre a Sutton-Chen típusú potenciál paraméterei. Az
irodalomban egyetlen használhatónak tőnı EAM potenciálleírást találtunk berilliumra,
amely azonban egy 24 paraméteres Finnis-Sinclair típusú potenciál. Ezért átírtuk a DLPOLY forráskódját (http://www.cse.clrc.ac.uk/ msi/software/DL_POLY) úgy, hogy
Finnis-Sinclair típusú potenciálokat is lehessen használni a továbbiakban.
Célszerőnek látszott megvizsgálni újabb EAM potenciálok kifejlesztésének
lehetıségeit is. Különös hangsúlyt fektettünk az analitikusan leírható potenciálokra a DLPOLY-ba való illeszthetıség érdekében. A DL-POLY szerkezetébıl adódóan numerikus
EAM potenciál nem képzelhetı el, mert az igen kényelmetlenné és lassúvá tenné a
programcsomag használatát.

Energy (eV)

0 .2

Be kristály

0 .1

0 .0

He
-0 .1

-0 .2
2

3

4

5

r (A n g s r ö m )

7.9.1. ábra. EAM potenciál a párpotenciál
leírására.

Követve
Mishin
és
munkatársait (Mishin et al. Phys
Rev. B 63 (2001) 224106) egy új
11 paraméteres analitikus leírást
adtunk
a
potenciálra.
A
paraméterek minden esetben az
anyagi minıségtıl függnek. Be
esetében
a
paraméterek
optimálizálása folyamatban van.
Példaként a 7.9.1. ábrán a
potenciálfüggvény
alakját
mutatjuk be.

Az analitikus EAM potenciál megkeresésével egyidıben sajátfejlesztéső
molekuladinamikai programcsomag kifejlesztéséhez is hozzáfogtunk. A fejlesztési
munka ugyan igen idıigényes és sok buktatóval is járhat, de elkészültével egy igen
bonyolult korábbi programcsomagot tudunk leváltani úgy, hogy a fejlesztés alatt lévı
programcsomag minden része saját fejlesztés (így könnyő különbözı esetekre
módosítani). Ezeken felül, az új program lehetıséget biztosít az analitikus EAM potenciál
tesztelésére és esetleges módosítására és javítására is.
A program a részecskéket nem komplex anyagi részecskéknek fogja fel, sokkal inkább
olyan "golyóknak", melyeknek tömegük, töltésük, térbeli kiterjedésük van, továbbá
minden részecske minden részecskével kölcsönhat. A mőködés 4D sémán alapul a három
térbeli dimenzió kiegészül az idıvel, mint 4. dimenzióval. Ebbıl következik, hogy a
kristály állapota az idı függvényében változik, és ahogy térben is lehet „lépkedni”, úgy
idıben is. A szimulációnál a következıképpen járunk el: vesszük a kristály egy jól
definiált állapotát, majd kiszámoljuk, hogy ebben az állapotban az egyes részecskékre
milyen erık hatnak, majd meghatározzuk, hogy az adott erık hatására milyen változás
következett be a kristály szerkezetében. A programban végiglépkedhetünk a kristály
egyes állapotain, mindezt vizuálisan szemlélteti a 3D-s megjelenítı. A program egyik
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fontos eszköze a grafikus kurzor, ez egy
térben mozgatható objektum. Célja, hogy
Be kristály
a felhasználó az egyes mőveleteket ne
csak numerikusan, hanem vizuálisan is
paraméterezhesse. A beépített potenciáltérkép készítı (radar) segítségével szinte
bármilyen felületen letapogatható a
potenciál. Ezt a potenciáltérképet a
megjelenítı kirajzolja, így egy helyen
látszódik a kristály és a benne aktuálisan
mért potenciálok. A történetmutató eszköz
megmutatja, hogy egy tetszılegesen
kiválaszott részecske milyen helyeken
"járt" a múltban. A program lehetıséget
7.9.2. ábra. Tipikus He atom pálya He
biztosít
arra is, hogy tetszıleges
és Be kristály ütközésekor.
tulajdonságú részecskét építsünk be a
szimulációba, ezáltal bolyongást, és
becsapódást is vizsgálhatunk. Például amikor nagy sebességgel belövünk egy töltött
részecskét, az kellı sebesség esetében átrepül a kristályon, alig változtat irányt; alacsony
kezdısebességnél viszont a kristály eltaszítja, vagy befogadja, majd kiveti magából (ld.
7.9.2. ábra).
A programban a bolyongás pályáját nem csak a képernyın követhetjük végig, hanem
tetszıleges részecske kinematikai és pályaadatai lekérhetık, exportálhatók, ezáltal
például grafikonon ábrázolhatjuk a bolyongó részecske sebességváltozását, vagy
potenciáltérképet is készíthetünk.

He

7.10. Tricium analitikus eszközök ITER-hez(KFKI-RMKI, alvállalkozó)
A feladatot az RMKI és az ATOMKI közötti alvállalkozói szerzıdés keretében
végezzük, szoros együttmőködésben a Forschungszentrum Karlsruhe trícium
laboratóriumával: Tritiumlabor Karlsruhe (TLK). Ez a laboratórium a világon egydülálló
és valószínőleg jelentıs részt fog vállalni az ITER trícium technológiájának
létrehozásában.
A cél tríciumnak és vegyületeinek meghatározására kísérleti módszerek és technikák
kidolgozása, valamint tríciumnak és vegyületeinek (fıleg gázállapotban) történı kezelése
analitikai módszerekkel, különös tekintettel fúziós alkalmazásra.
2005 októberében a FZK-TLK-ban tett látogatás során áttekintettük a trícium tervezett
kezelését, a reprocesszálást és az analitikai módszereket. Megállapítottuk, hogy:
• a legelırehaladottabb állapotban az analitikai rész áll,
• a közelmúltban meghatározó személyek hagyták el a TLK -t és ezért
szükségszerővé vált a szakmai gárda megerısítése,
• a személyzet változása információvesztéssel járt, ami sok esetben markánsan
érezhetı,
• az együttmőködés legperspektivikusabb területei a gázkromatográfia és a mikrowatt
érzékenységő trícium kalorimetria.
Ennek megfelelıen egy részletes munkatervi javaslat született, mely a
gázkromatográfia és a mikrowatt érzékenységő kalorimetria területein végezhetı
tevékenységekre koncentrál, és az FZK-TLK –ban elért eredményeken valamint az ott
meglevı és továbbfejleszthetı lehetıségeken alapul.
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A munkatervben leírt feladatok végrehajtása részeként 2006 áprilisától kezdıdıen
Szőcs Zoltán (ATOMKI) EURATOM mobility támogatás három hónapot töltött az FZKTLK–ban, melynek során a következı eredmények születtek:
1. Megtörtént az FZK-TLK trícium gázminták analízisét végzı csoportja által 14 éve
folyamatosan használt gázkromatográfiás rendszer állapotának felmérése.
2. A gázkromatográfiás rendszer átalakításával lehetıvé vált az áramlási sebesség
pontos mérhetısége, reprodukálhatóvá vált a retenciós idı és az eddiginél
könnyebben kezelhetıvé vált az egész rendszer használata.
3. Kiderítettük a hulladékgáz-kezelı rendszer nem megfelelı mőködéséért felelıs
tényezıket és javaslatokat tettünk a szükséges módosításokra.
4. Új elválasztási hımérséklet tartományt határoztunk meg a Porapack oszlopra a
hidrogén izotópjainak és a többi szennyezı gáznak a szétválasztására.
5. Felmértük a gázkromatográfiás rendszer esetén a közeljövıben megoldandó
feladatokat.
6. Felmértük a tríciumkaloriméter fejlesztése során megoldandó feladatokat.
Az eltelt munkatervi év során az FZK által szervezett konzorcium részeként az
ATOMKI sikeresen pályázott az EURATOM Fúziós Tréning programjában, aminek
eredményeként egy frissen végzett vegyész sajátíthatja el 3 év alatt a trícium kezelésének,
analitikájának technológiáját az FZK-TLK és az ATOMKI laboratóriumaiban.
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A kutatás-fejlesztésben részt vevı személyek megnevezése és a projekt teljesítésével
eltöltött tényleges munkaideje
NUKENERG pályázat, 1. projektév
1. sz. részfeladat
Szakmai munkában
részt vevı személyek
Brolly Áron
Hegyi György
Keresztúri András
Makai Mihály
Trosztel István

Konzorciumi tag
(sorszám)
2
2
2
3
2

Feladatok (sorszám,
munkaterv szerint)
1.2
1.2
1.1, 1.2, 1.3
1.1
1.3
Összesen:
Teljes munkaidıre átszámított kutatói létszám:

Ráfordított idı
(nap)
30
90
90
90
40
340
1.70 fı

Konzorciumi tag
(sorszám)
2
3
3
2
2
2
3
2
2

Ráfordított idı
(nap)
40
10
10
90
40
120
30
20
40
400
2.00 fı

2. sz. részfeladat
Szakmai munkában
részt vevı személyek
Brolly Áron
Czifrus Szabolcs
Fehér Sándor
Hegyi György
Hordósy Gábor
Maráczy Csaba
Reiss Tibor
Szilágyi Imre
Vértes Péter

Feladatok (sorszám,
munkaterv szerint)
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.1, 2.5
2.5
2.5
2.5
Összesen:
Teljes munkaidıre átszámított kutatói létszám:
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3. sz. részfeladat
Szakmai
munkában részt
vevı személyek
Aszódi Attila
Balaskó Márton
Farkas István
Házi Gábor
Kiss Attila
Páles József
Tóth Sándor

1. munkaszakasz

Feladatok
(sorszám,
munkaterv szerint)
3
3.1
2
3.1
2
3.1
2
3.1, 3.5
3
3.1
2
3.1
3
3.1
Összesen:
Teljes munkaidıre átszámított kutatói létszám:

4. sz. részfeladat
Szakmai munkában
részt vevı
személyek
Balaskó Márton
Farkas István
Gajdos Ferenc
Horváth Ákos
Horváth Lászlóné
Houndeffo Erik
Hózer Zoltán
Imre Attila
Jákli György
Máder Tamás
Somfai Barbara
Szikora László
Tóth Péter
Uri Gábor
Wrzava Pálné

Konzorciumi tag
(sorszám)

Konzorciumi tag
(sorszám)

Feladatok (sorszám,
munkaterv szerint)

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

4,4
4.5,4.4
4,5
4.1-4.6
4.1,4.2,4.3
4.1,4.2,4.3,4.6
4,7
4,4
4,4
4.1,4.2,4.3,4.4
4,7
4.1,4.2,4.3,4.4
4,4
4.1,4.2,4.3,4.4
4.1,4.2,4.3,4.4
Összesen:
Teljes munkaidıre átszámított kutatói létszám:
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Ráfordított idı
(nap)

40
70
60
90
20
30
10
320
1.60 fı

Ráfordított idı
(nap)

5
15
40
150
20
40
10
20
15
10
20
10
5
80
25
465
2.33 fı
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5. sz. részfeladat
Szakmai
munkában részt
vevı személyek
Bódizs Dénes
Czifrus Szabolcs
Kiss Tivadar
Kocsis Gábor
Kollár Péter
Molnár Árpád
Petravich Gábor
Pór Gábor
Porempovics Gábor
Récsei Sándor
Sárközi János
Szabó Viktor
Szappanos András
Tılyhi Tamás
Vajda Nóra
Zoletnik Sándor

1. munkaszakasz

Konzorciumi tag
(sorszám)

Feladatok (sorszám,
munkaterv szerint)

3
3
1, alvállakozó
1
1, alvállakozó
1
1
3
2
1
1
2
1
1, alvállakozó
3
1

5.4
5.1,5.4
5.10
5.1,5.3,5.9

5.9, 5.10
5.1, 5.3
5.1,5.4
5.1,5.4
5.1,5.3
5.9
5.1,5.4
5.9,5.10
5.10
5.4
5.1,5.9,5.10
Összesen:
Teljes munkaidıre átszámított kutatói létszám:

6. részfeladat
Szakmai
munkában részt
vevı személyek
Anda Gábor
Bató Sándor
Bélai András
Dunai Dániel
Kecskés Szabolcs
Kicsiny Richard
Mészáros Botond
Petravich Gábor
Pokol Gergı
Pusztai István
Sárközi János
Zoletnik Sándor

Konzorciumi tag
(sorszám)

Feladatok
(sorszám,
munkaterv szerint
1
6.1, 6.3, 6.5
1
6.1, 6.3
1
6.1
1
6.4, 6.8
3
6.1, 6.5
1
6.8
1
6.8
1
6.1
3
6.4
3
6.4
1
6.8
1
6.1,6.4
Összesen
Teljes munkaidıre átszámított kutatói létszám
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Ráfordított idı
(nap)

10
50
10
20
40
130
20
80
60
180
50
60
30
20
10
20
790
3.95 fı
Ráfordított idı
(nap)

60
200
60
60
20
60
40
10
20
40
40
10
620
3.10 fı
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7. sz. részfeladat
Szakmai munkában
részt vevı személyek

1. munkaszakasz

Konzorciumi
tag (sorszám)

Feladatok
(sorszám,
munkaterv szerint
Bede Ottó
1
7.2, 7.5
Lévay István
1, alvállalkozó
7.9
Páli Gábor
1, alvállalkozó
7.9
Fenyvesi András Csaba
1, alvállalkozó
7.9
Valastyán Iván
1, alvállalkozó
7.9
Kiss Béla
3
7.5
Légrádi Gábor
3
7.5
Kovács Ádám
3
7.1
Mészáros Botond
1
7.6
Nagy Dániel
1
7.6
Porempovics Gábor
3
7.1,7.4
Stépán Gábor
3
7.1
Sudár Sándor
1, alvállalkozó
7.8
Szabó Viktor
3
7.1,7.4
Szőcs Zoltán
1, alvállalkozó
7.10
Téchy Zsolt
1, alvállalkozó
7.2
Tıkési Károly
1, alvállalkozó
7.9
Összesen
Teljes munkaidıre átszámított kutatói létszám
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Ráfordított idı
(nap)

190
30
30
150
40
200
100
15
10
200
180
15
112
180
140
40
20
1652
8.26 fı

