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Összefoglaló 
A NUKENERG projekt 2. évében a feladatok megvalósítása nagyrészt a terveknek 

megfelelően zajlott. Ez alól elsősorban a 6. részfeladat, a greifswaldi Wendelstein 7-X 
sztellarátor video diagnosztikai rendszerének fejlesztése a kivétel, melynek egy évvel való 
meghosszabbítását kértük 2007 júniusában. Ennek oka az, hogy a sztellarátor berendezés 
építésénél jelentős technikai problémák léptek fel, és a tervezett 2010-es indítása 2014-re 
tolódott. Mivel a megépíteni tervezett újszerű videokamerák erkölcsi avulása igen gyors ezért 
értelmetlennek tűnt azokat 2008-ban megépíteni és 5 évig használatlanul hagyni. Figyelembe 
véve a pályázat realitásait is kértük a kamerarendszer teljes megépítésének határidejét, további 
támogatás nélkül, egy évvel meghosszabbítani.  

A projektnek az elmúlt évben különös aktualitást adott két esemény: az ITER szerződés 
aláírása 2006 novemberében, valamint az Európai Bizottság 2007-es kezdeményezése a 
Strategic Energy Technology Plan (SET Plan). Az ITER szerződés aláírásával megindult a 
munka e kiemelkedő jelentőságű fúziós kísérlet megvalósítására, és a NUKENERG 
konzorcium     
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Az 2. munkaszakasz részfeladatainak állása: 
 
1. Biztonság újtípusú fissziós reaktorokban  
1.3. Reaktorfizikai kódfejlesztés. Terv szerint halad 
1.4. Termohidraulikai kódfejlesztés.  Terv szerint halad 
2. Zónatervezés  

2.1. Fűtőelemkazetták neutronfizikai modellezése  Befejezve 
2.2. Gd kiégőméreg számítások Befejezve 
2.3. Egyensúlyi kampányszámítások Befejezve 

2.4. Alapvető reaktorfizikai paraméterek meghatározása Befejezve 

3. Termohidraulikai számítások  
3.1. Fűtőelem RANS, DNS, LES szimulációja Befejezve 

3.2. Eredmények feldolgozása Befejezve 
3.3. A hőátadási modell kidolgozása Terv szerint halad 
3.4. Hidrodinamikai modell kidolgozása Terv szerint halad 

3.5. Termoakusztikus oszcilláció Befejezve 
3.6. A kritikus kiáramlás modellezése Terv szerint halad 
3.7. A kritikus kiáramlás mérése  Terv szerint halad 

4. Fissziós és fúziós erőművek új szerkezeti anyagainak 
tulajdonságai 

 

4.1. 15H2MFA sugárállóságának vizsgálata  Mérés kész, az adatok 
kiértékelése folyik 

4.2. Eurofer törési szívóssága Mérés kész, az adatok 
kiértékelése folyik 

4.3. Wolfram ötvözetek sugárkárosodása Mérés kész, az adatok 
kiértékelése folyik 

4.4. Korróziós vizsgálatok Terv szerint halad 
4.7. Fűtőelem viselkedés modellezése Terv szerint halad 

5. Intelligens videó diagnosztika fúziós berendezéshez  

5.2 Koncepciók szimulációja Befejezés 2007 
őszére halasztva 

5.3. W7-X port modell elkészítése Befejezve 
5.4. Neutron terhelés meghatározása és besugárzásos tesztelés Terv szerint halad 
5.5. Mechanikai mintapéldány építés  Terv szerint halad 

5.10. Kamera mintapéldány  Terv szerint halad 
5.11. Kamera ipari alkalmazása Terv szerint halad 

6. Atomnyaláb diagnosztika fejlesztése fúziós berendezésekhez  
6.1. Nagyáramú ion emitter fejlesztése. Technikai problémák 

miatt késik 
6.2. Ionforrás terv Befejezve 

6.3. Atomnyaláb teszt. 6.1. késése miatt 
késleltetve 

6.4. Iongyorsító koncepció különböző alkalmazásokra. Befejezve 
6.5. Ionoptika terv 6.1. késése miatt 

késleltetve 
6.6. Vákuumrendszer építés Terv szerint halad 

7. Fúziós erőművek elemeinek tervezése  

7.1. Mérnöki tervező/elemző labor felállítása Befejezve 
7.3. A TBM első fal hűtési koncepció szimulációjának validálása. Terv szerint halad 
7.4. Hélium hűtés teszt előkészítés, mérés és értelmezés Terv szerint halad 
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7.5. TBM és ITER integrációja  Terv szerint halad 
7.7. Robot terv Terv szerint halad 

7.8. Aktiválódási és transzmutációs adatbázis Befejezve 
7.9. Sugárkárosodás és hélium viselkedés berilliumban Befejezve 
7.10. Trícium analitikus eszközök ITER-hez Befejezve 
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1. sz. részfeladat: Biztonság új típusú fissziós reaktorokban 
(témavezető: Keresztúri András) 

 
A biztonsággal kapcsolatos részfeladat célja egy szuperkritikus nyomású vízhűtéses reaktor 

(Supercritical Water-Cooled Reactor, SCWR) koncepció nukleáris biztonságának értékelése 
részben saját számítások, részben irodalmi adatok alapján. A projekt második évének feladata 
a saját RIA (Reactivity Initiated Accident) és ATWS (Anticipated Transient Without Scram) 
üzemzavar-elemzések céljára szolgáló háromdimenziós dinamikai kód kifejlesztése volt, ami 
az előző évi specifikációval [1,2] összhangban a normál nyomott-vizes VVER reaktorok 
számításra szolgáló, hatszöges geometriájú, csatolt KIKO3D-ATHLET program 
átalakításával jött létre [3-6]. 

 
1.3. Reaktorfizikai kódfejlesztés (AEKI) 
Elkészült a KIKO3D háromdimenziós nodális reaktor-kinetikai programnak a négyszöges 

geometriájú változata [3], mely az egyes nódusok reszponz-mátrixainak széles tartományban 
parametrizált adatain alapul [4]. Egy-egy nódus radiálisan egy 3*3 kazettát összefogó klaszter 
egy axiális osztását tartalmazza. A parametrizált reszponz-mátrixok a fűtőelemek közötti, 
valamint a moderátor csatornákban áramló hőhordozó-sűrűségeknek, a fűtőelem 
hőmérsékletének, kiégésének, valamint a xenon és a szamárium koncentrációinak függvényei. 
A programot stacionárius állapotban a 2. sz. részfeladatban létrejött KARATE programmal 
teszteltük [4] 

A reaktorfizikai kóddal demonstrációs céllal kiszámítottuk a HPLWR reaktor egy 
abszorbens csoportjának nem tervezett kihúzásából származó üzemzavart miközben az 1.4 
feladat szerinti visszacsatolásokat is figyelembe vettük [6]. A kihúzott abszorbens rudak az 
1.2. ábra XX=72 és XX=24 klasztereinek vonalában találhatók, ennek megfelelően a 
létrejövő tranziens a teljesítmény-profil aszimmetriáját eredményezi. A bevitt reaktivitás 
hozzávetőlegesen 6 cent. A reaktor hő-teljesítménye, melyet a visszacsatolások stabilizálnak, 
az 1.1. ábrán látható. Az 1.2. ábra az aszimmetrikus tranziens következtében létrejövő relatív 
radiális teljesítmény-profil változást mutatja. Az 1.1. és 1.2. ábra szerint a szélső 
klaszterekben a teljesítmény változásának nagyobb részét a radiális teljesítmény-eloszlás 
torzulás adja, hiszen a relatív, 1.2. ábra szerinti 10-15 %-os teljesítmény növekedés jóval 
meghaladja az egész reaktor hő-teljesítményének 1.1. ábra szerinti 2,5 %-os növekedését. A 
számítási eredmények azt mutatják, hogy a létrejövő tranziens elemzéséhez háromdimenziós 
modellezés szükséges, az egydimenziós számítás megengedhetetlenül dekonzervatív 
eredményekhez vezetett volna. 

 

Abszorbebs csoport kihúzása, a reaktor 
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1.1. ábra: A reaktor hő-teljesítménye 
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1.2. ábra: A rúdhúzás (10 s) befejezésekor érvényes és a kezdeti teljesítmények aránya (YY) 

klaszterenként (XX)  
 
1.4. Termohidraulikai kódfejlesztés (AEKI) 
Az ATHLET rendszer termohidraulikai kód átalakítása révén lehetővé vált a szuperkritikus 

állapotú víz modellezése. Ehhez egyrészt a szuperkritikus tartományban érvényes 
összefüggéseknek megfelelően ki kellett cserélni azokat a függvényeket, amelyek a víz 
fajlagos entalpiáját, sűrűségét, viszkozitását tartalmazzák a hőmérséklet és a nyomás 
függvényében, másrészt be kellett építeni azokat a méréseken alapuló korrelációkat, melyek a 
fűtőelem-burkolat és a hőhordozó közötti hőátadást és a súrlódást írják le [5]. Az így 
létrehozott programot szuperkritikus körülmények között végzett mérések eredményeivel 
teszteltük [5]. 

Az ATHLET kódhoz elkészült az EU-6 keretprogramban is vizsgált, bonyolult hűtéssel 
rendelkező HPLWR reaktor [11] input modellje [5]. A zóna hűtésére szolgáló hűtőközeget a 
zóna belépő kamrájába (V-IN) egy forrás segítségével (S-COL) betápláljuk (lásd 1.4. ábra). A 
hűtőközeg 74 %-a a gyűrűkamrán (V-DCL) keresztül az alsó keverő tér alsó részébe (V-LP1), 
majd felső részébe (V-LP2) jut. Itt összekeveredik a betáplált hűtőközeg 26 %-át kitevő, a 
moderátor szerepét erősítő hűtőközeggel, amely a felső keverőtéren és a zónán keresztül 
felülről lefelé áramlik az alsó keverő térbe (V-LP2). Ez a hűtőközeg a reaktor belépő 
kamrájából a gyűrűkamra felső részén (V-DCU) keresztül a reaktortartály tetejére (V-
UHEAD) áramlik, majd onnan a felső keverő téren (V-UPI, V-UPO) és a zónán lefelé a 
kazetták között, illetve a kazetták középső zárt csatornájában áramolva (V-AV1/2/3-M) jut az 
alsó keverő térbe (V-LP2). Az alsó keverő térből immár az összes hűtőközeg a zóna belső 52 
áramlási csatornáján keresztül, alulról felfelé áramolva (V-AV1) jut a felső keverő tér belső 
részébe (V-UPI), amely tulajdonképpen egy áramlást visszafordító térfogat, ahonnan a 
hűtőközeg a zóna közbenső 52 csatornáján keresztül, felülről lefelé áramolva (V-AV2) az alsó 
keverő tér külső részébe (V-LPO) kerül. Innen a hűtőközeg harmadszor is átáramlik a zónán 
(V-AV3), immár a külső 52 áramlási csatornán keresztül, alulról felfelé. Az input modellben 
egy áramlási csatorna tulajdonképpen kilenc darab, egyenként 40 fűtőelemet magába foglaló 
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kazetta. A felső keverő tér külső részéből (V-UPO) a meleg ágba (P-HL) jut a hűtőközeg, 
ahonnan egy nyelő (S-HOT) segítségével vezetjük el a hűtőközeget. A meleg ághoz vezetéken 
keresztül (P-SURGE) hozzákapcsoltunk egy térfogatot (P-TDV), amely a számítás során a 
nyomás stabilitását biztosítja. 

A hőátadás számítása során természetesen a három áramlási csatornacsoport (H-V-
AV1/2/3) fűtőelemeinek hőátadását figyelembe vesszük. A moderátor by-pass csatornák 
felmelegedését a felső keverő térben, a zóna különböző térrészeiben (H-AV1/2/3-M), mind az 
aktív, mind a felső és alsó inaktív hossz mentén modellezzük. 

A termohidraulikai modellt irodalmi mérési adatokkal teszteltük [5]. A teszteléshez 
felhasznált méréseket kívülről elektromosan egyenletesen fűtött hengeres csöveken végezték a 
kritikus nyomás felett [7,8]. A csőben áramló hőhordozó felmelegedésére fordított 
teljesítményt a hőhordozó belépő és kilépő hőmérsékletének mérése alapján korrigálták, 
melyek alapján a hőhordozó hőmérsékletének axiális eloszlása is rendelkezésre állt. A belépő 
hőmérsékletet úgy választották meg, hogy a hőhordozó hőmérséklete átlépje a pszeudo-
kritikus értéket. A cső belső falának „mért” hőmérsékletét a mért külső hőmérséklet és a 
teljesítmény alapján határozták meg. A mérési eredmények rendelkezésre álltak egyrészt a 
HPLWR reaktor névleges teljesítményének megfelelő (azt némileg meghaladó) paraméter-
tartományában [7], másrészt egy feltételezett üzemzavar (LOCA) paramétereinek megfelelően 
[8]. A számítások során a tesztcsatornákban lezajló termohidraulikai folyamatokat az adott 
célra átalakított ATHLET kóddal számítottuk, a számítási és mérési eredmények 
összehasonlítását az [5] riport tartalmazza. Az alábbi 1.3. ábra a névleges teljesítményű 
állapot számított és mért hőátadási tényezőit és falhőmérsékleteit mutatja be a modellben 
alkalmazható két korreláció szerint [9,10]. Látható, hogy a Watts korreláció [9] esetén a 
mérésekkel jól egyező eredmények kaphatók, ezért a további számításokban ezt alkalmazzuk. 

 

Hőátadási tényezők, P=24.0 MPa, G=1500 kg/m2s, q=874 
kW/m2, Tin=322 C
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1.3. ábra: A névleges teljesítményű állapot számított és mért hőátadási tényezői és 

falhőmérsékletei a tesztcsatorna axiális magasságának függvényében. 
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1.4. ábra:ATHLET input nodalizáció HPLWR reaktorra. 
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2. sz. részfeladat: Zónatervezés  
(témavezető: Maráczy Csaba) 

 
2.1. Fűtőelemkazetták neutronfizikai modellezése (AEKI, BME-NTI) 
A fűtőelemkazetták geometriai kialakítása módosult az eredeti javaslathoz képest. Az 

1.15-ös fűtőelempálca rácsosztás per átmérő (p/d) paraméterrel jellemzett korábbi rácsot 
úgy változtatták meg az FZK Karlsruhe kutatói, hogy a fűtőelempálcákra spirálisan 
feltekert drót távtartókat javasoltak a p/d paraméter kismértékű növelésével (1.18). Ez a 
megoldás javítja a szubcsatornák közötti hűtőközeg keveredést. A másik változtatás a 
kazetta és a moderátorcső falvastagságának jelentős megnövelése volt szilárdságtani 
szempontból. A fenti változtatások azt eredményezték, hogy a szerkezeti anyagok 
parazita abszorpciója miatt a tervezett kazetták sokszorozási tényezője kb. 10 %-ot 
csökkent, ami a kampányszámítások feladatnál ismertetett számítással demonstrálva 
megengedhetetlenül rövid kampányhosszat eredményezett volna. A probléma 
megoldására felmerült a speciális oxid bevonatú Zr kazettafal alkalmazása, valamint a 
rozsdamentes vékony acélfal merevítő bordákkal való ellátása és a moderátor vizének 
túlzott felmelegedését megakadályozandó, cirkóniumoxid hőszigetelés használata. A 2.1. 
táblázatban látható a vastag és vékony falakra vonatkozó MCNP paramétervizsgálatok 
eredménye. Látható, hogy Zr alkalmazása esetében volna legkedvezőbb a sokszorozási 
tényező, de az oxid bevonat sérülésének veszélye miatt ajánlatos a vékonyított, 
merevítőbordákkal ellátott rozsdamentes acél használata. A HPLWR Phase 2 projektben 
végül egy könnyített szerkezetű, alumíniumoxiddal hőszigetelt kazettaterv került 
elfogadásra [1].(2.1. ábra) 

 
A kazettafal 

típusa 
A moderátorcső és a 

kazettafal vastagsága mm 
MCNP k∞ Egyszeres szórás 

SS316 0.8, 2.50 1.14670 0.00027 
Zr 0.8, 2.50 1.31986 0.00027 

SS316-ZrO2-
SS316 szendvics 

 
0.8, 2.50       1.19781 0.00027 

SS316 0.4,  1.25 1.25567 0.00027 
Zr 0.4,  1.25 1.34805 0.00029 

SS316-ZrO2-
SS316 szendvics 

 
0.4,  1.25  1.28517 0.00027 

 
2.1. táblázat. Végtelen sokszorozási tényezők p/d=1.18, SS316 burkolat és drót távtartók 
alkalmazásával. A kazetta alapdúsítása 7%, a hűtővíz és moderátor sűrűsége 200 és 600 

kg/m3,Tfuel=1200 K. 
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2.1. ábra: A HPLWR Phase 2 projekt által elfogadott hőszigetelt kazettaburkolat. 

 
A szabályozórudak kialakításánál geometriai kötöttség volt, hogy csak felülről 

szúrhatóak be a rudak a 3x3-as fűtőelemkazetta klaszter 5 kazettájába[2]. A VVER-1000 
reaktorhoz hasonlóan acél burkolatú bórkarbid rudakat alkalmaztunk, amelyeket 
egymáshoz rögzítettünk (2.2 ábra). Ilyen módon nincs szükség vezetőcsövekre, melyek 
növelnék a parazita abszorpciót.  

 

 
 

2.2. ábra: A 3x3-as fűtőelemkazetta klaszter abszorbensrudakkal. 
 

A rudak értékességére és az eloszlásokat torzító hatására vonatkozóan 
sorozatszámításokat végeztünk, melyben a bór dúsítását növeltük (2.2 táblázat). A 
táblázatban feltüntettük a klaszter számítások alapján az A, B és C kazettákra normált 
egyenlőtlenségek maximumát is (kk

A , kk
B , kk

C).  
 

A

B

C
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Számított eset: keff kk kk
A kk

B kk
C 

kazetta, 0 db Gd-os pálca, nincs rúd            1.221 1.053 - - - 
kazetta, 4 db Gd-os pálca, nincs rúd            1.056 1.125 - - - 
kazetta, 4 db Gd-os pálca, van   rúd, természetes bór   0.718 1.243 - - - 
kazetta, 4 db Gd-os pálca, van   rúd, 40% B-10   0.665 1.245 - - - 
kazetta, 4 db Gd-os pálca, van   rúd, 60% B-10   0.634 1.251 - - - 
kazetta, 4 db Gd-os pálca, van   rúd, 80% B-10   0.609 1.255 - - - 
klaszter, 4 db Gd-os pálca, van   rúd, természetes bór   0.861 1.393 1.212 1.288 1.294
klaszter, 4 db Gd-os pálca, van   rúd, 40% B-10   0.833 1.415 1.216 1.308 1.300
klaszter, 4 db Gd-os pálca, van   rúd, 60% B-10   0.813 1.434 1.227 1.304 1.264
klaszter, 4 db Gd-os pálca, van   rúd, 80% B-10   0.794 1.421 1.211 1.312 1.259

 

2.2 táblázat: Végtelen sokszorozási tényezők és teljesítményegyenlőtlenségek p/d=1.18, 
szigetelt SS316 burkolat és drót távtartók alkalmazásával. A kazetta 

alapdúsítása 7%, a hűtővíz és moderátor sűrűsége 200 és 600 
[kg/m3],Tfuel=1200 [K]. A Gd-os pálcák Gd2O3 tartalma 4 [w/o]. 

 
Az eredményekből látható, hogy a bór dúsításának növelésével a rúdértékesség kb. 

50%-kal növelhető, amely lehetőséget ad a reaktor lezárására akkor is, ha ez természetes 
bórral nem volna lehetséges. A mikro egyenlőtlenségi tényezőket nem növeli jelentősen a 
bór dúsításának növelése. 
 

2.2. Gd kiégőméreg számítások (AEKI) 
A Gd tartalmú kiégő mérgek előzetes optimalizációja 2 dimenziós 

transzportszámítások segítségével is lehetséges. A nehézséget az okozza, hogy jelentős 
reaktivitást kell lekötni a kampány elején a bóros szabályozás hiánya miatt. A 
kampányhosszak becslése és a Gd-os reaktivitás lekötés vizsgálata céljából a reaktor 
egészére vonatkozó nominális paraméterek mellett elvégeztük a kazetták 2 dimenziós 
transzportszámítását a kiégés során. A kazetták alapdúsítása 3-tól 7%-ig terjedt. Minden 
alapdúsításhoz 5 kiégési számítás tartozott, amelyek a Gd-os pálcák számában és Gd2O3 
szerinti dúsításában különböztek. A 2.3. ábrán a 6%-os alapdúsítású változat végtelen 
sokszorozás tényezőit mutatjuk be. 

 

Alapdúsítás: 6%

0.80

0.90

1.00

1.10

1.20

1.30

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000
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0 Gd-os pálca 4 Gd-os pálca: 2%-os dúsítás

4 Gd-os pálca: 4%-os dúsítás 8 Gd-os pálca: 2%-os dúsítás

8 Gd-os pálca: 4%-os dúsítás

 
 

2.3. ábra: A 6%-os alapdúsítású kazetta variánsok kiégési számításai nominális 
üzemviteli paraméterek mellett. 
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Látható, hogy a Gd-os pálcák száma a kezdeti lekötött reaktivitást szabja meg, míg a 
dúsítása a reaktivitás lekötés hosszára van hatással. A Gd nélküli kazetták háromszori 
átrakásával és azzal a feltételezéssel, hogy a kazetták kiégésnövekményei minden átrakás 
után azonosak, kb. 10 [MWnap/kgU] kiégést tudunk elérni kampányonként. Mivel a négy 
százalékos Gd2O3 tartalmú kazetták reaktivitás lekötése még jelentős ennél a kiégésnél, 
csak a két százalékosak használhatóak fel. A 8 db pálcát tartalmazó változat kezdeti 
reaktivitás lekötése túl erős, így szubkritikus maradna a zóna a becslés szerint. A 4 Gd 
pálcás változattal a kampány elején és közepén csupán 2% reaktivitást kell lekötni 
abszorbensrudak segítségével és elérhető a 10 [MWnap/kgU] kiégés kampányonként. 

 
2.3. Egyensúlyi kampányszámítások (AEKI) 
A 2006. év szeptemberében az AEKI-ben megrendezett „HPLWR Phase 2 Kick-off 

Meeting” és „HPLWR Information Exchange Meeting” keretében bemutatott 
eredmények azt mutatják, hogy a módosított KARATE neutronfizikai program alkalmas 
a HPLWR típusú szuperkritikus vízhűtésű reaktorok számítására. A csatolt 
neutronfizikai-termohidraulikai programban használt SPROD kódban alkalmazott 
termohidraulikai korrelációkat kicseréltük, alkalmassá tettük a kódot a négyszöges 
geometriájú kazetták számítására, iterációs gyorsításokat vezettünk be, valamint 
beépítettük a nemzetközileg elfogadott IAPWS-IF97 víz jellemzőket szolgáltató 
programcsomagot [3]. E feladatok a később teljesítendő 2.6. feladat részét képezik. 
Elkészült az új HPLWR kazetták kazettaszintű paraméterezett csoportállandó könyvtára 
is a kiégés függvényében.  

Példaként bemutatjuk, hogy az elkészült apparátussal a régi hőszigetelés nélküli 
kazetták alkalmazása esetén, a reaktorzónán való háromszori áthaladás közben hogyan 
változik a hűtővíz és a moderáló víz hőmérséklete a három régió reprezentatív 
kazettáiban. 

 
1. régió 8. fűtőelemkazetta
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2.4. ábra: Jellemző hőmérsékletviszonyok az 1. régióban. 
 

2. régió 14. fűtőelemkazetta
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2.5. ábra: Jellemző hőmérsékletviszonyok a 2. régióban. 
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3. régió 17. fűtőelemkazetta
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2.6. ábra: Jellemző hőmérsékletviszonyok a 3. régióban. 
 

A második és harmadik régióban a moderátorok hőmérséklete eléri, illetve meghaladja 
a pszeudokritikus hőmérsékletet, ami rossz moderálást eredményez. A sokszorozási 
tényező értéke a friss zónára, kihúzott rudakkal, kiégőméreg nélkül csak 1.03. A 
hőszigetelés hatása a sokszorozási tényező növekedése és a teljesítményeloszlás 
kedvezőbb alakulása a reaktor szélén. Vizsgálataink alapján a moderátor csövek 
forgalmának változtatásával a reaktivitás szabályozása csekély mértékben valósítható 
meg, így a kiégő mérgek és szabályozórudak szerepe nagyobb jelentőségű a 
nyomottvizes reaktorokhoz képest. 

 
2.7. ábra. A 3 utas HPLWR reaktor egy lehetséges kezdeti zónájának térképe. XX: A 
hűtőközeg áramlási útjai: 0:föl, 1:le, 2:föl YY: A radiális teljesítményegyenlőtlenség. 
 
Az egyensúlyi kampányra vonatkozóan csak egyszerű becslést adtunk a várható 

kampányhosszakra és felhasznált fűtőelemekre, de egy lehetséges induló zónát 
kialakítottunk, amely Gd-os és Gd nélküli kazettákat is tartalmaz. A kezdeti 
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többletreaktivitást abszorbensekkel kompenzáltuk. A teljes teljesítményen működő 
reaktor radiális teljesítményeloszlása a 2.7. ábrán látható. 
 

A radiális teljesítményegyenlőtlenség(kq) maximális értéke= 1.529, míg a térfogati 
teljesítményegyenlőtlenség(kv) maximuma=2.266. A 2.2. táblázatban található maximális 
kk érték=1.312, a zóna átlagos lineáris teljesítménysűrűsége Plin

av=95.2 [W/cm] A 
konzervatívan számított Plin

av• kv• kk érték =283.0 [W/cm] , amely elég távol áll a 390 
[W/cm] limittől. A kettő hányadosa 1.378, amely biztosan fedezi a számítási 
bizonytalanságot és a technológiai bizonytalanságból eredő hatást. A munkahipotézisként 
elfogadott 620 [°C] maximális burkolathőmérséklethez való viszonyt forrócsatorna 
számítással fogjuk ellenőrizni. Az elkészült apparátussal a továbbiakban el fogjuk 
végezni az egyensúlyi kampányszámításokat és meghatározzuk azon keretparamétereket, 
amelyek felhasználhatóak lesznek későbbi biztonsági elemzéseknél. 
 

2.4. Alapvető neutronfizikai paraméterek meghatározása (AEKI) 
A 2.3. pontban közölt lehetséges induló zóna néhány alapvető neutronfizikai 

paramétere nominális teljesítmény mellett a következő: 
A reaktortartályba belépő hőmérséklet szerinti reaktivitástényező: dρ/dTin=-47 

[pcm/K] 
A fűtőelemhőmérséklet szerinti reaktivitástényező: dρ/dTf=-2.3 [pcm/K] 
A prompt neutron élettartam, az effektív későneutronhányad és a későnetron csoportok 

anyamagjainak bomlási állandói a 2.3. táblázatban találhatóak. 
 

Λ [1/s] 1.799E-05      
βeff [-] 7.125E-03      
i 1 2 3 4 5 6 

βi [-] 2.310E-04 1.225E-03 1.191E-03 2.752E-03 1.217E-03 5.071E-04 

λi [1/s] 1.335E-02 3.261E-02 1.210E-01 3.052E-01 8.595E-01 2.887E+00 

2.3. táblázat. A kezdeti zóna kinetikai paraméterei. 
 

Az abszorbensrudak értékessége kicsi a nyomottvizes reaktorokéhoz képest, de ha 
minden egyes klaszter rúdhajtást kap, a zóna lezárható a bór dúsításának növelése nélkül 
is [4]. A hőmérsékletek szerinti reaktivitásegyütthatók negatív visszacsatolást mutatnak 
és a kinetikai paraméterekkel együtt közel állnak a megfelelő állapotú nyomottvizes 
reaktorok mutatóihoz.  
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3. sz. részfeladat: Termohidraulikai számítások  
(Témavezető: Házi Gábor) 

 
A projekt első évében készített jelentésben már röviden beszámoltunk azokról a 

problémákról, amelyek a szuperkritikus nyomású közegek termohidraulikai vizsgálatát 
indokolják. Ahogy azt az első jelentésben már ismertettük, az alapvető probléma, hogy 
szuperkritikus nyomáson a pszeudokritikus hőmérséklet közelében, minden jelentős 
termofizikai paraméter (sűrűség, fajhők, hővezetési tényező, viszkozitás), jelentős 
változáson megy keresztül. Így a klasszikusan jól bevált módszerek és jelentősen 
egyszerűsített modellek, az adott probléma vizsgálata esetén nem alkalmazhatók.  

Modellt építettünk szuperkritikus nyomású közegek hőátadási problémáinak 
vizsgálatára és egyszerű hőátadási problémákon keresztül demonstráltuk milyen hatással 
vannak a változó fizikai paraméterek a hőátadás mechanizmusára. 

 
3.1. és 3.2. Fűtőelem RANS, DNS, LES szimulációja és az eredmények feldolgozása 
(AEKI, BME-NTI) 
Bár egyszerű fizikai problémákon keresztül könnyedén demonstrálható a termofizikai 

paraméterek változásának hatása a hőátadás mechanizmusára, összetett mérnöki 
problémák esetén a hatások igazolása nem ilyen egyszerű. Ezért túl azon, hogy 
modellünket tovább finomítottuk, egyik legfontosabb feladatunk ebben az évben annak 
igazolása volt, hogy az egyszerű hőátadási folyamatoknál a piston effektust okozó 
nyomás által végzett munka, illetve a fizikai paraméterek nyomásfüggése, összetett 
hőátadási problémák esetén sem elhanyagolható. Itt összefoglaljuk e munka kapcsán 
kapott legfontosabb eredményeket. 

 
A termofizikai paraméterek nyomásfüggésének jelentősége 
 
Első lépésként azt mutatjuk meg, hogy a termofizikai paraméterek nyomásfüggésének 

elhanyagolása nem indokolt szuperkritikus nyomású közegekben így azt, csakúgy mint a 
hőmérsékletfüggést figyelembe kell venni. 

Változó fizikai paraméterek hatásának vizsgálatára Herwig és Schafer dolgozott ki egy 
módszert. Bár vizsgálataikban, szobahőmérsékletű vízben, normál légköri nyomáson 
kizárólag a viszkozitás hőmérsékletfüggésével foglalkoztak, módszerük adaptálható 
általánosabb problémák vizsgálatára is. A módszer alkalmazásának eredményeként ún. 
érzékenységi paraméterekhez jutunk, melyek - bizonyos feltételek mellett - közvetlenül 
összehasonlíthatók. 

Az 3.1. ábra az érzékenységi paramétereket KT (valamely fizikai paraméter 
hőmérséklet érzékenysége - pont vonal) és Kp (valamely fizikai mennyiség 
nyomásérzékenysége - szaggatott vonal) mutatja szobahőmérsékleten és a fölött 1bar 
referencianyomáson. Jól látható, hogy ebben az esetben a paraméterek nyomásfüggése 
elhanyagolható a hőmérsékletfüggéssel szemben. Azt is érdemes megjegyezni, hogy 
viszkozitás hőmérsékletfüggése kimagaslik az egyéb paraméterek hőmérsékletfüggésével 
összehasonlítva. Ez a magyarázata, hogy a viszkozitás hőmérsékletfüggését miért szokás 
víz esetén figyelembe venni pontos számítások esetén. A 3.2 ábrán ugyanezen 
paraméterek arányát KT/Kp–t mutatjuk három szuperkritikus nyomáson 23MPa 
(folytonos vonal), 28MPa (szaggatott vonal) és 33MPa (pontozott vonal).  
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3.1. ábra: A KT (pont vonal) és Kp (szaggatott vonal) érzékenységi paraméterek 
293K-353K hőmérséklet intervallumban 1bar nyomáson. 

 

 
3.2. ábra: Az érzékenységi paraméterek aránya szuperkritikus nyomáson (ld. szöveg). 

 
Jól látható, hogy az érzékenységi paraméterek mindegyike esetén elmondható, hogy a 

KT/Kp arány a pszeudokritikus hőmérséklet közelében 10 alá csökken és a legtöbb 
paraméter esetén az arány alacsony is marad. Így elmondható, hogy a pszeudokritikus 
hőmérsékletnél és a felett, a paraméterek nyomásfüggése a hőmérsékletfüggéssel azonos 
nagyságrendű, így a nyomásfüggés elhanyagolása indokolatlan. 
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A nyomás által végzett munka jelentősége 
 
Az egyszerű modellkísérletekben a nyomás által végzett munka szokatlan hőátadási 

mechanizmushoz vezetett (piston effektus) szuperkritikus nyomású folyadékban. Annak 
érdekében, hogy igazoljuk ez a munka erős áramlás esetén is releváns lehet, egyszerűen 
összehasonlítottuk az energiaegyenletben szereplő konvektív és nyomásmunka tagokat. A 
pontos érték természetesen problémafüggő, de nagyságrendi becslés adható. 

A 3.3. ábra e két tag arányát mutatja normál légköri (bal) és szuperkritikus (jobb) 
nyomáson. Míg légköri nyomáson a konvektív hőtranszport messze felülmúlja a nyomás 
által végzett munkát (vagyis elhanyagolható), addig szuperkritikus nyomáson a helyzet 
egészen más. Ebben az esetben a két tag azonos nagyságrendű, és így egyik sem 
elhanyagolható. 
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3.3. ábra: A konvekció által szállított hő és a nyomás által végzett munka aránya 1bar 

(bal) és három szuperkitikus nyomáson (jobb). 
 
3.3. és 3.4. A hőátadási és hidrodinamikai modell kidolgozása (AEKI, BME-NTI) 
Új korrelációk fejlesztése 
 
A 3.1.-3.2. részfeladatoknál elmondottak nemcsak különböző modellezési 

problémáknál fontos tényezők, de az érzékenységi paraméterek bevezetésével, a 
hőátadási és nyomásesési korrelációk fejlesztése is szisztematikussá tehető, mivel az 
egyes paraméterek adott fizikai folyamatra gyakorolt hatása függetleníthető a többitől. 
Ezt a tényt felhasználva jelenleg folyik a rendelkezésre álló mérési adatok feldolgozása és 
az új korrelációk meghatározása. 

 
CFD számítások 
 
A fenti munkával párhuzamosan végzünk és végeztünk CFD számításokat, figyelembe 

véve a paraméterek nyomásfüggését és a nyomás által végzett munkát. Sajnos a 
nyomásfüggés figyelembevétele jelentősen csökkenti ezen számítások sebességét, ezért 
igyekszünk a probléma megoldására valamilyen alternatív megoldást találni. 

A Műszaki Egyetemen tovább folyt a CFD kódok egyéb irányú validációja. 
Továbbfejlesztve a korábbi modelleket, a CFX kóddal minőségileg pontosabb 

eredményeket kaptunk a szuperkritikus átmenet (Swenson „A” mérés) esetére. Az azon 
túli hőmérsékleten lejátszódó hőátadás esetében (Swenson „B” mérés) már az 1. 
munkaszakasz során közelítőleg pontosan becsült eredményt adott a CFX kód mind 
mennyiségileg, mind minőségileg. Az „A” esetre kapott minőségileg pontosabb 
eredményeket a modellfejlesztés és a CFX kód új, 11. verziójában már használható 
beépített anyagjellemző táblázat (IAPWS – IF97) használata tette lehetővé. A 3.4. ábra az 
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"A" és "B" mérési eset szimulációs eredményeit tartamazza három különböző 
anyagjellemző megadási mód mellett. A korábbi elemzésekhez képest újdonság, hogy 
használhattuk a CFX-be beépített "CFX IAPWS-IF97" elnevezésű anyagjellemző 
könyvtárat. A bemutatott eredmények alapján ezt a modellt javasoljuk a továbbiakban 
használni, mert ez adja a legelfogadhatóbb eredményeket. (A kék görbén ábrázolt 
számítás eredményei túlzott mértékben eltérnek a méréstől, míg a piros pontsor túl nagy 
szórást mutat.) 

 

 
3.4. ábra: A hőátadási tényező a hossz mentén az „A” és „B” esetre különféle 

anyagjellemző megadási módszer mellett (Swenson mérés). 
 
A Swenson validáció után elkezdtünk egy második validációt (Herkenrath validáció) 

[1]. A validáció geometriája egy középső részén fűtött, egyenes cső a Swenson 
validációhoz hasonlóan. Ebben áramlik a szuperkritikus víz. Négy különböző fali 
hőfluxus peremfeltétel esetén a számítások jellegre és értékre igen pontosan visszaadták a 
fali hőmérséklet eloszlást a folyadék átlagos entalpiájának függvényében. Az egyik efféle 
tendencia a hőátadási tényező folyadék hőmérséklet görbéjének eltolódása a fali hőfluxus 
növekedésével az alacsonyabb hőátadási tényező csúcsértéke felé, amely egyre 
alacsonyabb folyadék hőmérsékleten – a pszeudokritikus hőmérséklet alatt, attól 
távolodva – jelentkezik (3.5. ábra). 

 

 
3.5. ábra: A CFX által számolt hőátadási tényező a folyadék hőmérsékletének 

függvényében (paraméter a fali hőfluxus) 
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HPLWR 1/8 kazettamodell fejlesztése 
 
Az egymással párhuzamosan fejlesztett amerikai, japán és európai SCWR koncepciók 

közül az európai HPLWR-t választottuk ki. A HPLWR kazettakoncepciója alapján a 
geometriai szimmetriákat kihasználva a kazetta 1/8-át modelleztük a fűtött (4,2 m) 
hosszon (3.6. ábra).  

 

                
 3.6. ábra: A HPLWR kazetta 1/8 3.7. ábra: A CFX számítás  
 geometriai modellje hőmérséklet eloszlása 
  a kiáramlási keresztmetszeten 

 
A számításokat az úgynevezett „3 Pass Core” elgőzölögtető részén lévő kazettára 

végeztük. A kapott eredmények analógak mások által végzett számítások eredményeivel, 
például a 9. szubcsatorna a legforróbb a szubcsatornák közül (3.7. ábra).  

 
3.5. Termoakusztikus oszcilláció 
A termoakusztikus oszcillációra vonatkozó számításokat az első projektévben elért 

eredményekkel lezártuk és az eredményeket felhasználtuk a további munka során. 
 
3.6. és 3.7. A kritikus kiáramlás modellezése és mérése (AEKI) 
A kritikus kiáramlás mérése kapcsán a 3.8. ábrán látható mintatartó családban 

lejátszódó eseményeket vizsgáltuk dinamikus neutron radiográfiával (DNR), akusztikus 
emisszióval (AE) és rezgés diagnosztikával (VD). Az utóbbi két módszert az üzemeltetés 
során fellépő jelenségek értelmezésének megkönnyítése miatt alkalmazzuk, mint a 
váratlan munkafolyadék vesztés, vagy lassú szivárgás helyének behatárolása. Ezek a 
módszerek akkor is alkalmazhatóak lesznek, ha már a mintatartók falvastagsága olyan 
nagy lesz, hogy a radiográfia már nem képes használható információt szolgáltatni az 
edény belsejében lejátszódó eseményekről. 

A 3.8. ábra bal oldalán a KV-2/B jelű, míg a jobb oldalán a GR-2/P jelű mintatartók 
láthatók, az előbbi szerkezeti acélból készült, az utóbbi titán ötvözetből lett előállítva, 
mindkettőben 30 mm átmérőjű, azonos térfogatú üreg, lett kimunkálva a munkafolyadék 
számára. A DNR mérések során meghatároztuk a hőmérsékleteket mérő termopárok 
helyét a mintatartókon, a hőszigetelést biztosító, de a rezgés diagnosztikai és akusztikus 
emissziós jelek terjedését lehetővé tevő, illesztő elem anyagát és méreteit. A mintatartók 
hőmérsékletét három helyen, a munkafolyadék alján, közepén és tetején mérjük, a külső 
felületen. A 3.8. ábrán a KV-2/B jelű mintatartó már fel van szerelve a hőmérsékletmérő 
termopárokkal, valamint a hőszigetelő illesztő elemmel, amelynek a tetején van rögzítve 
az akusztikus emissziós érzékelő, és alatta helyezkedik el a rezgés diagnosztikai jelek 
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észlelésére alkalmas gyorsulásérzékelő. Továbbá kifejlesztettük, a mintatartók 
reprodukálható szerelését biztosító, rögzítő feltétet, amely kellően stabil, de megfelelő 
hőellenállással is rendelkezik, valamint alkalmas a szilárdsági méréseket végző m-teszt 
diffraktométerhez való illesztésre is. Ezen a rögzítő elemen látható a GR-2/P mintatartó.  

Az év folyamán 27 mérési napot fordítottunk a mintatartókban lejátszódó jelenségek 
kombinált vizsgálatára. Ezen idő túlnyomó részében a GR-2–vel foglalkoztunk. Ez tűnik 
jelenleg ugyanis az ígéretesebb mérési rendszernek. Egyrészt, mert sokkal nagyobb a 
magas hőmérsékletű igénybevételekkel szembeni tűrő képessége, másrészt, mert kisebb a 
falvastagsága (7 mm), kisebb a lineáris tömeggyengítési együtthatója, ami miatt a DNR 
értékelhetőségi határai jelentősen kiterjeszthetőek. További előny, hogy a titán negatív 
fázisú neutronszórási tulajdonsággal rendelkezik, amely előnyős lesz a neutron 
fáziskontraszt radiográfia szempontjából. Jelentős problémát okozott számunkra, hogy a 
szerkezeti acél mintatartók esetében jól bevált koncentrikus-csavaros lezárás a titán 
alkalmazása során nem vált be. Át kellett térnünk a peremes kivitelű változatra, amely 
jele GR-2/P lett. Az elvégzett mérések során láttuk a növekvő hőmérséklet hatására 
kialakuló vízszintemelkedést, majd a meniszkusz eltűnését és a szuperkritikus víz 
sűrűségének változását, a kialakuló hőmérsékleti és nyomás körülmények között. Jelenleg 
a hőmérséklet szabályozhatóságán és a nyomás mérés biztonságossá tételén fáradozunk. 

 

 
3.8. ábra: KV-2/B és GR-2/P mintatartók 

 
A mérésekkel párhuzamosan folyik a kritikus kiáramlás modellezésével kapcsolatos 

kérdések megválaszolása. Alkalmazva a klasszikus feltételezést (izentrópikus kiáramlás), 
meghatároztuk a nyomásesés összefüggést, amely szuperkritikus nyomású közeg esetén 
sem tér el a klasszikus összefüggéstől. Ugyanakkor a nyomásesés összefüggésben 
szereplő paraméterek szuperkritikus nyomású közeg esetén jelentősen változnak a 
nyomás és hőmérséklet függvényében. Folyik ezen változások figyelembevételével a 
kritikus tömegfluxus-nyomásesés összefüggések meghatározása. 
 
HIVATKOZÁSOK: 
[1] H. Herkenrath, P. Mörk-Mörkenstein, U. Jung, F.-J. Weckermann, Wärmeübergang 
an Wasser Bei Erzwungener Strömung im Druckbereich von 140 bis 250 Bar, Euratom 
report EUR 3658 d, Ispra, Italy (1967). 
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4. sz. részfeladat:Fissziós és fúziós erőművek új szerkezeti anyagainak 
tulajdonságai  
(Témavezető: Horváth Ákos) 

 
A részfeladat célja részvétel a fúziós és negyedik generációs atomreaktorok szerkezeti 

anyagainak és a szerkezeti anyagok viselkedésével kapcsolatos biztonsági problémák 
(reaktortartály, belső szerkezetek, fűtőelemek anyagai) európai kutatási programjában. 

 
4.1. 15H2MFA sugárállóságának vizsgálata (AEKI) 
A 15H2MFA jelű alacsony ötvözésű acél a VVER-440-es reaktortartályok anyaga. Ez 

az acél jelentős sugárállóságával, és emelt szilárdságával tűnik alkalmasnak a 
szuperkritikus nyomású atomerőművek számára. A részfeladat célja a 350-500 °C 
tartományban történő sugárkárosodás vizsgálata. A Budapesti Kutatóreaktorban üzembe 
helyezett szabályozott hőmérsékletű besugárzó csatornában (4.1. ábra) elhelyezett 8 db 
törésmechanikai próbatestet 450 °C fokon sugároztuk be. A próbaüzem hőmérséklet-idő 
diagramját mutatja a 4.2. ábra. A minták vártnál magasabb aktivitása miatt októberre 
halasztottuk a mérést. 

A 15H2MFA jelű acélból készült tartályok megújító hőkezelését is 450 °C környékén 
végzik, így a mechanikai tulajdonságok érdekes információval szolgálnak egy olyan 
esetről, amikor a neutronsugárzás okozta ridegedés és a hőkezelés egy időben játszódik 
le.  
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4.1. ábra: Az anyagvizsgáló 

besugárzó csatorna helyzete a 
Budapest Kutatóreaktor zónájában 

(nyíllal jelölve) 

4.2. ábra: A Budapest Kutatóreaktorba telepített 
besugárzó tok hőmérséklet-idő diagramja. 

Eredmények Minták besugárzása magas hőmérsékleten. 
További feladatok: A mérés befejeződött, az eredmények értékelése és publikálása 
folyamatban van. 
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4.2. Eurofer törési szívóssága (AEKI) 
Az első évben sugároztunk be egy sorozat Eurofer anyagot 300°C hőmérsékleten és 

kb. 5x1019 n/cm2 (E > 0.5 MeV) dózissal. A mintasorozaton törési szívósságot (KJc) 
mérünk az ASTM E1921-97 szabványnak megfelelően. Ezzel a módszerrel 
meghatározható a fárasztással előrepesztett darabok törési szívóssága, ebből pedig 
számítható a rideg/szívós törés átmeneti 
hőmérséklete. Előnyeként megem-
líthető, hogy az így kapott átmeneti 
hőmérséklet kevésbé konzervatív, mint 
a Charpy ütőmunkából kapott 
eredmények. Az Eurofer mintákon nem 
besugárzott állapotban is elvégeztük a 
mérést, amiből –127°C-ot kaptunk az 
átmeneti hőmérsékletre (4.3. ábra). A 
neutronsugárzás hatására rendszerint 
megnő az átmeneti hőmérséklet. A 
besugárzott 8db Eurofer próbatestből 
már négyet eltörtünk, de az eredmények 
nem mutattak eltolódást. Az adatok 
elõírás szerinti kiértékeléséhez meg kell 
határozni a fárasztással készített repedés 
mélységét a töretfelületrõl készített mikroszkópos felvétel alapján. A minták vártnál 
magasabb aktivitása miatt ezt a vizsgálatot is októberre halasztottuk. A szabvány elõírja 
minimum 6 db próbatest vizsgálatát. Ha a kiértékelés azt mutatja, hogy nem érdemes 
ezzel a módszerrel tovább dolgozni, akkor a többi próbatest törési szívósságát egy másik, 
ún. compliance méréssel fogjuk megmérni. Mi korábban nem alkalmaztuk ezt a 
módszert, mert nem volt felszerelésünk hozzá. Idén bõvítettük a laboratórium 
eszközparkját egy szervohidraulikus szakítógéppel, amivel be tudjuk fejezni az Eurofer 
próbatestek vizsgálatát. 

 
Eredmények: Próbatestek rekonstrukcója hegesztéssel. Rekonstruált próbatestek 
besugárzása. A törési szívósság meghatározása mestergörbe módszerrel. 
További feladatok: Eredmények értékelése, publikálása. 
 
4.3 Wolfram ötvözetek sugárkárosodása (AEKI) 
Wolfram huzalokat sugároztuk be az előző évben az Eurofer mintákkal azonos 

feltételek mellett. A vizsgálatok célja a wolfram neutronsugárzás hatására bekövetkező 
ridegedésének kvantitatív jellemzése volt. A minták hajlító- és szakítóvizsgálata 
megtörtént. Az előzetes értékelés alapján megállapítottuk, hogy a magasabb 
hőmérsékleten besugárzott minták szakítószilárdsága ugyan nem változott nagy 
mértékben, de a törést megelőző plasztikus alakváltozás jelentősen lecsökkent. Röviden: 
a szálak ridegen törtek a 300 °C besugárzást követő szakítóvizsgálatban. A vizsgálatot a 
ASTM E-8 szabványnak megfelelően végeztük. Az eredményeket referált folyóiratban 
fogjuk publikálni. 

 
Eredmények: Minták besugárzása és mechanikai vizsgálatok befejezve. 
További feladatok: Eredmények értékelése, publikálása. 
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 Szakítószilárdság 

MPa 

Folyáshatár

MPa 

Alapállapot 1751 1297 

Besugárzás 
60 °C 
hőmérsékleten

1825 1040 

Besugárzás 
300 °C 
hőmérsékleten

1692 1662 

4.4. ábra: Hajlítóvizsgálatban eltört 
wolfram huzal keresztmetszetének 120-

szoros nagyítású képe. A felvételen 
szemcsehatár menti repedés látható 

4.1 Táblázat 
Szakítóvizsgálat eredménye min.3 minta 

átlaga alapján. 

 
4.4. Korróziós vizsgálatok (AEKI) 
A szuperkritikus vízhűtéses reaktorban megfelelően sugárálló, egyszersmind 

korrózióálló anyagokat kell alkalmazni. A fejlesztést megelőző kutatásokhoz szükség van 
olyan eszközök építésére, amelyekben akár 25 MPa nyomáson és 3-500C hőmérsékleten 
lehet tanulmányozni a tervezett reaktoranyagok korróziós tulajdonságait. A projekt első 
évében összeállítottunk egy saját tervezésű autoklávot, amelyben előállítható a szükséges 
nyomás és hőmérséklet. A korróziós tesztek egyik problémája, hogy a tartályba megfelelő 
méretű mintákat kell elhelyeznünk (min. 5mm széles lemezek), amelyeket a faltól és 
egymástól is el kell szigetelni. Erre a célra az előző évben letesztelt kerámia alkatrészeket 
használjuk.  

A legtöbb problémát a tartály lezárása jelentette. Korábban a minták beadagolása után 
le kellett hegeszteni a fedelet, de ennek számos hátránya van (például körülményes a 
minták cseréje). Néhány sikertelen kísérletben próbáltunk oldható kötést alkalmazni, 
majd az utolsó változatnál (4.5. ábra) a csővezetékeknél bevált roppantógyűrűs 
fémtömítést alkalmaztuk. 

 

 
4.5. ábra: Korróziós autokláv 

 
A korróziós mérésekhez gázmentesített kétszer desztillált vizet használunk. A 

berendezésből kiszivattyúzzuk a levegőt egy elővákuum-szivattyúval, majd betöltjük a 
gázmentesített vizet. A szelepek zárása után felmelegítjük a tartályt, majd a nyomást 25 
MPa körüli értéken tartjuk egy szabályozható biztonsági szelep segítségével. Az első 
korróziós teszteket Eurofer és 15H2MFA jelű acél mintákon végeztük el. Ezt a két típust 
tartjuk többek között alkalmas szerkezeti anyagnak a későbbi szuperkritikus nyomású 
reaktorban. A tesztek folytatódnak a harmadik évben, és a minták oxidációját 
tömegméréssel, optikai mikroszkóppal fogjuk követni. A mérési berendezést tovább 
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szeretnénk fejleszteni úgy, hogy információt tudjunk gyűjteni a vízben oldott oxigén 
koncentrációjáról és a vezetőképességről. Ez utóbbi a korróziótermékektől megnő. 

Az AEKI sikerrel pályázott – konzorciumi tagként – az EU 6. keretprogramon belül 
kísérleti reaktorok infrastruktúra fejlesztési programjában. Az MTR-I3 projektben az 
AEKI vezeti a szuperkritikus besugárzó hurok fejlesztést, amelyben jelentős szerepe volt, 
hogy a NAP pályázat keretében rendelkezésre állt a mérnöki háttér. A projektben 
partnereink a finn VTT és a karlsruhei JRC ITU (Institute for Transuranium Elements) 
intézetek. 

 
Eredmények: első korróziós kísérletek 500C –on, és 25 MPa nyomáson 
További feladatok: A feladat folytatódik a korróziós tesztekkel, és elkezdjük a 
korróziós modell felépítését 
 
4.7. Fűtőelem viselkedés modellezése (AEKI) 
A szuperkritikus nyomású reaktorokban olyan fűtőelemrudakat fognak használni, 

amelyekben az üzemanyag oxid alapú kerámia lesz és ezt valamilyen acél, vagy nikkel 
alapú burkolat veszi körül. A fűtőelemnek nagyfokú szilárdsággal, rugalmassággal és 
szívóssággal kell rendelkeznie, az üzemelés során meg kell őriznie a jellemző méreteit, 
ellenállónak kell lennie a neutron-sugárzással szemben és nem szabad kémiai 
kölcsönhatásba lépnie a többi szerkezeti elemmel, vagy a hűtőközeggel. Annak 
eldöntésére, hogy melyik típusú fűtőelemek képesek ezeknek a követelményeknek 
leginkább megfelelni egyrészt kísérleteket kell végrehajtani, másrészt számításos 
elemzéseket kell végezni. 

A SCWR fűtőelemek termikus és 
mechanikai viselkedésének elemzését a 
széleskörűen alkalmazott TRANSURANUS 
fűtőelem kóddal végezzük. A kód különböző 
típusú reaktorok, nyomott- és forralóvizes, 
gázhűtésű és gyorsreaktorok, üzemanyag-
rúdjainak kvázi kétdimenziós szimulációját 
valósítja meg a legkülönbözőbb határfeltételek 
mellet sok éves normál üzemi, vagy akár 
tizedmásodperces tranziens viszonyok között 
is. A szuperkritikus nyomású reaktor európai 
fejlesztési projektjével (HPLWR) együtt-
működésben készítjük a számításainkat. Mivel 
mostanáig nem született döntés az alkalmas 

fűtőelem burkolat anyagára, mi a T91 jelű krómacélt választottuk. Ennek a típusnak a 
mechanikai tulajdonságai korábbi tapasztalatok alapján ismertek. A teljesítmény történet 
adatokat a zónatervezés részfeladatból kapjuk. A hasadási gáz modellek tesztelése még 
folyik. 

 
Eredmények: Acél és nikkel alapú anyagok beépítése a fűtőelem kódokba. 
Szuperkritikus gőz termodinamikai paraméterek és új hőátadás korrelációk 
beépítése. Tabletta modellek ellenőrzése. Hasadási gáz modellek tesztelése 
További feladatok: Normál üzemi erőművi számítások végrehajtása, eredmények 
összefoglalása 

4.6. ábra: A burkolat és a hűtővíz 
számított hőmérséklet-profilja. 
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5. részfeladat: Intelligens videó diagnosztika fúziós berendezéshez  
(Témavezető: Kocsis Gábor) 

 
A Wendelstein 7-X sztellarátor építése jelentős késésben van. A NAP pályázat 

beadásakor 2010-re tervezték a berendezés indítását. Az elmúlt két évben rengeteg 
technikai probléma merült fel a szupravezető tekercsek és más kritikus alkatrészek 
gyártásánál. E miatt a berendezés tervezett indítása 2014-re csúszott. Ez kihatással van a 
NAP pályázat 5. részfeladatának megvalósítására is. Az eredeti tervek szerint a 2008 
augusztus végéig elkészítettük volna mind a 10 video diagnosztikát, amelyet 2009-ben 
beszereltünk volna a Wendelstein 7-X berendezésbe. Ez értelmetlenné vált az indítás 
csúszása miatt különös tekintettel arra, hogy a detektor technika gyors fejlődése miatt 4 
év alatt a megépített kamerák erkölcsileg sokat amortizálódtak volna.  A fentiek miatt 
2007 júniusában kértük az 5. feladat végrehajtásának meghosszabbítását egy évvel.  

 
5.2. Koncepciók szimulációja (BME-MM) 
A német partner nem tudta megbízhatóan megoldani a Q-port plazma felőli oldalán az 

ablak hűtését a várt sugárzási teljesítmény mellett. Konzultációk után arra a 
megállapodásra jutottunk, hogy a kritikus vákuumablak előtt egy hűtött diafragma lesz, 
azon néz ki a kamera. A lyukon kevés sugárzás érkezik az ablakra, ezért azt nem kell már 
hűteni. A kamerarendszer koncepciójának kialakításánál arra a megállapodásra jutottunk, 
hogy a port csőben nem lesz vákuum ezért a német partner 2007 nyarán arra a 
következtetésre jutott, hogy nem építi meg a port cső vízhűtő-fűtő rendszerét, mivel nem 
lesz szükség a cső kifűtésére. Ez nagy könnyebbséget okoz a diagnosztika építésében, 
mivel a kifűtés alatt az elektronikát sűrített levegővel igen intenzíven hűteni kellett volna. 
Ezzel a tisztázódnak az olyan részletkérdések, amik a diagnosztika végleges termikus 
szimulációjához, mint input paraméterek szükségesek, így a szimulációkat 2007 őszén el 
tudjuk végezni. 

 
5.3. W7-X port modell elkészítése (KFKI-RMKI) 
A port modelljéhez szükséges alkatrészek beszerzése a tavalyi év végéig, összeállítása 

pedig az idei év első hónapjaiban megtörtént. A port modell a diagnosztika mechanikai és 
termikus tesztelésekhez szükséges. A német partner által tervezett, a port plazma felöli 
végén lévő ablak vizsgálatai és engedélyeztetési folyamata még nem fejeződött be, ezért 
ezeket az alkatrészeket még nem tudtuk beépíteni. Ezek az alkatrészek a diagnosztika 
részét képezik és várhatóan ez évben még elkészülnek. 

 
5.4. Neutron terhelés meghatározása és besugárzásos terhelés (BME-NTI) 
Az előző évben végzett Monte Carlo számításokban megállapítottuk a Wendelstein 7X 

video-portjában várható neutron- és gammaspektrumokat, valamint a fluxust. Ezt a 
számítást ebben az évben újra el kellett végezni, módosított geometriával és módosított 
anyagokkal, mivel időközben a W7-X tervei, különösen a videó portra vonatkozó 
résztervek módosultak. A várható éves neutronfluens 3,5·1013 n/cm2 (ami 100óra éves 
plazmaműködést feltételezve ~108 n/scm2 neutronfluxusnak felel meg), míg az éves 
gamma dózis 16.7 Gy =1670 rad. 

Az új számítások alapján kezdtük el a kísérletek tervezését. Szintén Monte Carlo 
számításokkal értékeltük a szóba jöhető besugárzási helyeket (elsősorban a BME Oktató 
reaktoránál). Az év derekán, a számítások eredményeinek ismeretében, úgy döntöttünk, 
hogy célszerű, ha a neutron-besugárzások egy része az AEKI BNC kutató reaktorán kerül 
végrehajtásra, mivel a kívánt 17 Gy neutronfluenst az egyetem oktató reaktorában csak 
közel 165 óra besugárzással lehetett volna elérni, és ráadásul a gamma fluens annyival 
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meghaladta volna a W7-X-ben várható gamma dózist, hogy értékelhetetlen eredményt 
kaptunk volna. Gammaárnyékolást is terveztünk és számítottunk az oktató reaktor 
számára, de ennek kivitelezési költségei túl magasak voltak. 

A besugárzáshoz előzetesen próbabesugárzásokra került sor a BME oktatóreaktorán, 
viszonylag olcsó, de CMOS alapú Web-kamerákkal. Ennek elsődleges célja a 
módszertani alapok kidolgozása volt, mivel a végső eredményt természetesen a KFKI-
RMKI által gyártott EDICAM gyorskamera besugárzása jelenti. A tesztbesugárzások 
nemcsak ennek előkészítésére voltak alkalmasak, de választ adtak számos olyan 
sugárkárosodási kérdésre, amely akár nemzetközi érdeklődésre is számot tarthat. 
Igazoltuk, hogy a kamerák működését a gamma besugárzás nagymértékben zavarja. A 
képeken számos felvillanás látható a gamma fluxus hatására. Ezeknek a száma nemcsak 
növekszik a gamma fluxussal, hanem előbb-utóbb egy jelentős sötétkamra áram 
növekedéssel is számolni kell az egyes pixelekben. Neutron-besugárzás hatására hasonló 
felvillanásokat észleltünk, mint a gamma sugárzás hatása volt, de ezek részben 
maradandó pixelenkénti sötétkamra-áramot produkáltak. 

 

 
Az adott szakasz egyik jelentős eredménye, hogy egy jól megtervezett és jól bemért 

(kalibrált) gamma besugárzó helyet hoztunk létre a BME oktatóreaktornál, ahol kb. 300-
1900 mGy/óra dózisintenzitással bármikor tudunk gamma besugárzásokat végezni a 
videó kamerákon vagy elektronikákon, akár működés közben is. Ugyanitt, működő 
reaktornál a neutron fluxus (1 kW reaktor teljesítmény mellett) és fluxus arány értékek a 
termikus oszlopban a zóna közép magasságában, a következőknek adódtak: Фth = 2.5*108 
n/scm2 + 15 %, Фth/Фepi = 46. Ez felel meg kb. annak a neutron fluxusnak ami a W7-X 
stellarátorban várható. Ezért a hely ideális lenne a neutron besugárzásokra, ha nem lenne 
jelen egyidejűleg a stellarátorban várható gamma dózisnál több nagyságrenddel nagyobb 
gamma háttér. 

A CMOS Webkamerát használva próbabesugárzásokat végeztünk a következő reaktor 
beállításoknál:  

 Leállított reaktor: ~ 700mGy/óra, 70 óra besugárzásnál  
 100W reaktorteljesítmény: neutron: Фth~ 2.5*107 n/scm2 , gamma: ~12Gy/óra, 

néhány tíz perc besugárzásnál 
 1kW reaktorteljesítmény: neutron: Фth ~ 2.5*108 n/scm2 , gamma: ~120Gy/óra, 

néhány tíz  perc besugárzásnál 

 
5.1. ábra: Tisztán gamma besugárzás 

hatására is „erősen havas” képet 
nyerünk 

 
5.2.ábra: A kialakított és bemért 
gamma besugárzó hely a BME 

Oktatóreaktorán 
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 10kW reaktorteljesítmény: neutron: Фth~2.5*109 n/scm2, gamma: ~1.2kGy/óra, 
néhány tíz perc  besugárzásnál  

 100kW reaktorteljesítmény: neutron: Фth~2.5*1010 n/scm2, gamma: 
~12kGy/óra, néhány tíz perc besugárzásnál 

A kamera működött egészen 100kW reaktorteljesítményig, ahol néhány perc után 
tönkrement. Jelenleg a tapasztalatok alapján úgy gondoljuk, hogy a kamera inkább a 
gamma hatására ment tönkre, mint a neutron besugárzás hatására. Amikor elértük a 100 
kW reaktorteljesítményt, akkor a gamma dózis kb. 12kGy/h mértékűre nőtt. Ettől annyira 
megnőtt a felvillanások száma, hogy a kép gyakorlatilag kifehéredett.  Ezért úgy 
gondoljuk, hogy a CMOS detektor árama nőtt meg oly mértékben, hogy azt nem tudta 
tolerálni a kamera. Ez az áramnövekedés sokkal inkább a jelentős gamma háttértől volt, 
és valószínűleg csak kis részben a neutronoktól.   

Mindenesetre nagyon bíztató, hogy a W7X-ben várható sugárzás csak kb. 1kW 
reaktorteljesítménynek felel meg (bár itt a gamma sugárzás kb. 10 szerese volt a 
várhatónak), ahol a kamera működőképes maradt és csak két nagyságrenddel nagyobb 
teljesítményeken tapasztaltuk a kamera tönkremenetelét. 

 
5.5. Mechanikai mintapéldány építés (KFKI-RMKI, BME-MM) 
Az előző munkaszakaszban az 5.1. pont keretében három különböző koncepció 

megvalósíthatóságának vizsgálata történt meg. A koncepciók abban különböztek, hogy 
hol helyeztük el a kamerát a portban. A mechanikai, sugárterhelési és optikai szempontok 
szerint történt kiválasztás alapján indult el a tervek kidolgozása. A kiválasztott koncepció 
lényege, hogy a kamera a port plazma felöli végén helyezkedik el, a vákuumzárást 
biztosító ablak mögött, így a kamerát ebben az esetben sem szükséges vákuumtérben 
elhelyezni. 

A mostani munkaszakaszban a kiválasztott koncepció részletes kidolgozására került 
sor, a mechanikai mintapéldány építése pedig elkezdődött. A kiválasztott koncepciónak 
megfelelően kerültek kidolgozásra a mechanikai modellek, és ez alapján épül meg a 
mechanikai mintapéldány is.  

Az 5.3. ábra szemlélteti a 
diagnosztika mechanikai 
konstrukcióját. A kamera 
elektronikai elemei egy 
kapszulában vannak rögzítve, 
amihez csatlakoznak az optika 
elemei. Az optika a kapszula 
elülső része felől cserélhető 
tokozásban helyezkedik el. A port 
elején lévő, plazmára néző 
komponensek a diafragmával 
együtt részei az optikai 
rendszernek. A kapszula kúpos 

felülettel csatlakozik az ablak belső oldalán kialakított dokkoló egységhez, ami pontos 
pozícionálást biztosít. A dokkoló egység két részből áll: az egyik része fixen beépítésre 
kerül a portba (5.4. ábra). Ez a rész egy, a portba előre vákuumzáróan behegesztett 
karimához csatlakozik csavarkötéssel. A másik része a kapszula elején helyezkedik el, 
tartalmazza az optikát, és az elektronikához van rögzítve. Az egész szerkezetet a porton 
belül a megfelelő pozícióba egy csőmembrán segítségével juttatjuk be, ami a kapszulához 
van rögzítve. Ez a csőmembrán egy eléggé rugalmas, de kevésbé összenyomható 
szerkezeti elem, ami képes biztosítani a kapszula görbült port-csövön való áthaladását.  

5.3 ábra: A diagnosztika mechanikai elemeinek 
felépítése.  
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A kapszula rögzítését 
bowdenek segítségével 
biztosítjuk. A bowdenek 
meghúzásával a végükön lévő 
kapcsok segítségével a kúpos 
felületeket egymáshoz 
nyomjuk, ezáltal biztosítva a 
pontos rögzítést. A 
csőmembrán két másik 
funkcióval is rendelkezik: a 
belsejében futnak a kábelek és 
vezetékek, illetve az 
elektronikához szükséges 
sűrített hűtőlevegő áramlását is 
biztosítja. 

A 5.5. ábra mutatja az elektronika 
hűtésének kialakítását. A sűrített levegő a 
külső rögzítésnél kialakított csatlakozásnál 
lép be a csőmembránba. A csőmembránon 
keresztül jut el a kapszulához, ahol 
közvetlenül az elektronikát hűti. A levegő a 
kapszula elején kialakított furatokon, majd a 
dokkoló egység hűtőcsatornáin keresztül 
visszaáramlik a port külső végéhez, és ott a 
szabadba távozik, ezáltal elszállítva az 
elektronikánál keletkező hőt. 

 
5.10. Kamera mintapéldány (KFKI-
RMKI, Cerntech Kft.) 
Az elmúlt egy évben a videó diagnosztikai fejlesztés több szakasza lezárult. Az 

intelligens képfeldolgozó és vezérlő modul koncepcionális tervezése befejeződött 
továbbá elkészült egy szenzor modul prototípus, ami már a kamera alkalmazás szintű 
vizsgálatait teszi lehetővé. 

Az intelligens képfeldolgozó és vezérlő modul (IPCU) koncepcionális terve elkészült. 
A koncepcionális terveket folyamatábrákkal és egyedi esetek vizsgálatával tökélesítettük, 
működésük tanulmányozására szimulációs programot készítettünk. A szimulációkat már 
számítógépes környezetben MATLAB Simulink eszközt használva végeztük. A Simulink 
alkalmazásának előnyössége később több szempont szerint is beigazolódott. Egyrészt 
több absztrakciós szinten támogatja a szimulációkat. Az alap koncepciók folyamatábráit 
lehet egyszerű blokkok közötti logikai interakciókká szervezni. Később a modell tovább 
bővíthető akár a tényleges elektronikai bitsorozatok szintjére. Másodszor a Simulink 
termékcsalád bővíthető az elektronikai eszközök gyártói által kiadott programokkal, amik 
lehetővé teszik az elkészült szimulációk átültetését valós elektronikai környezetre 
automatikusan átkódolva a szimuláció programját a gyártó által támogatott formátumú 
hardvernyelvek valamelyikére. 

 
5.4. ábra: A kapszula csatlakozása a dokkoló egység 

 fixen rögzített részéhez. 

5.5. ábra: az elektronika hűtése 
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Jelenleg az EDICAM 
szimulációk absztrakt 
szinten vannak, amelyek 
később a részletek 
kidolgozása után 
átkonvertálhatók gépi 
programokká. A jelenlegi 
szimulációk lényege az 
általunk fejlesztett 
összetett képkiolvasási 
rendszer vezérlési és 
ütemezési szervezésének 
algoritmikus szintű 
vizsgálata, tesztelése. A 
szimulációk lehetővé 
teszik, hogy többféle 
prioritásos vagy preemtive 
szervező algoritmusokat 
cserélgetve kiválaszt-
hassuk az általunk 
támasztott igényekhez az 

optimális megoldást. 
 
Elkészült egy Szenzor Modul prototípus, amely a kiválasztott CMOS szenzor chip 

tulajdonságainak és az ezt vezérlő nagy sebességű áramkör működésének tesztelését teszi 
lehetővé. A teszteket két nagy csoportra osztottuk, azokon beül is lebontva 
részfeladatokra. A két fő csoport: 

 Sugárzási Tesztek 
A sugárzási tesztek a kiválasztott elektronikai elemek ellenálló képességét 
mérik a besugárzás függvényében. A sugárzási tesztek alatt fellépő hibák, 
kimaradások, funkcióvesztések és végleges károsodások kimutatják az általunk 
választott elektronikai építőelemek sugárzással szembeni ellenálló képességét, 
és a W7-X környezetében való alkalmazhatóságát. 

 Szenzor Tesztek 
A szenzor tesztek általános képet festenek a kamera későbbi alkalmazhatósági 
területeiről, feltárva az általunk választott chip összes optoelektronikai 
tulajdonságát, és kiszűrik a köré épített áramkör esetleges koncepcionális 
hibáit. 

 

 
 

5.6. ábra: Matlab Simulink szimuláció EDICAM  
algoritmus szintű vizsgálataihoz

 
 

5.7. ábra: EDICAM Szenzor Modul prototípus 
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A meglévő szenzor modul prototípus tartalmazza az analóg digitális átalakításhoz 

szükséges 16 db A/D konvertert és a digitalizált jel továbbításához egy párhuzamos 
LVDS interfészt, valamint további vezérlő és feszültségszabályozó elemeket. A hardver a 
gyors párhuzamos jeleket egy CERN-ben használatos adatfeldolgozó kártyának 
továbbítja, ami közvetlen memória-hozzáférésen keresztül a számítógép memóriájában 
tárolja a képeket reprezentáló bitsorozatokat. 

A képek további 
vizsgálatához saját program-
interfészt készítettünk Matlab 
környezethez. Ez lehetővé 
teszi a képeket reprezentáló 
bitsorozatok hálózaton 
keresztüli továbbítását 
bármely távoli számítógép 
felé, ezzel megvalósítva az 
elosztott hozzáférést és a 
kényelmes tesztelést, továbbá 
kihasználja a Matlab nyújtotta 
gyors és egyszerű számolási 
lehetőségeket. A Matlab 
interfészhez született egy 
teszteléseket segítő 
programcsomag amely 
grafikus felületen, 

felhasználóbarát módon támogatja a 
teszteket. Felépítése moduláris és 
tetszőlegesen bővíthető. 

 
5.11. Kamera ipari alkalmazása 
A szenzor modul prototípus már valós 

tesztkörnyezetben is kipróbáltatott. A 
prágai Institut for Plasma Physics intézettel 
megállapodást kötöttünk a gyors kamera 
alkalmazására az építés alatt álló 
COMPASS tokamakon, ehhez a cseh 
partner megrendelt két kamerát. Július 24-
30. között a prágai CASTOR tokamakon 
végeztünk különböző expozíciós idejű méréseket, továbbá vizsgáltuk a prototípus idő és 
térbeli felbontási képességeit. Több képszekvencia született, aminek utólagos kiértékelése 
kimutatta, hogy a kamera alkalmas plazmafizikai mérések támogatására. 20 
mikroszekundumos expozíciós idővel készített képeken még bőséges képdinamika 
látható, valamint egy 20 milliszekundumos plazmakisülésről 16 elemű képsorozat 
készíthető 640x480-as felbontással. A mérésekkel a partnerintézet igen elégedett volt, és 
a megállapodás szerinti első részletet kifizette. 

A prototípus még nem rendelkezik a végleges kamera tényleges idő és térbeli 
felbontásával, de már igazolta a plazmafizikai mérésekhez való alkalmazhatóságát. 
Fúziós kutatólaborokból több érdeklődést kaptunk. Az igazolt sebesség összemérhető a 

 
  

5.8.ábra: Matlab teszteket támogató analízis 
programcsomag grafikus felületei 

5.9. ábra: Szenzor prototípus a CASTOR 
tokamakon 
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leggyorsabb kereskedelmi forgalomban kapható CMOS kamerákkal, ezért jó esélyt 
látunk más tudományos és ipari alkalmazásokra. Mivel az RMKI egy ilyen berendezés 
kereskedelmi forgalmazására nem alkalmas, megkezdtük egy hasznosító vállalkozás 
szervezését, amely előreláthatólag 2007 szeptemberében megkezdi működését.  
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6. sz. részfeladat: Atomnyaláb diagnosztika fejlesztése fúziós 
berendezésekhez  
(Témavezető: Zoletnik Sándor) 

 
6.1. Nagyáramú ion emitter fejlesztése (KFKI RMKI) 
Az első projektév beszámolójában leírtuk, hogy kifejlesztettünk egy nagyáramú 

ionforrást, amely rövid idejű tesztelések során megfelelőnek tűnt, azonban hosszabb 
(néhány napos) használat után elvesztette ion kibocsátó képességét. A második 
projektévben számos megoldást próbáltunk ki a probléma megoldására: 

 Az ionforrás házát molibdénre cseréltük. Ez megváltoztatta a forrás 
hőmérséklet eloszlását, ami a fűtőszál tönkremeneteléhez vezetett. Több 
változtatás után találtunk egy megoldást amellyel a meg tudtuk oldani az 
árambevezetés és a fűtőszál forrasztását. 

 Sajnos a molibdén ház is valamelyest átengedte az ionokat kibocsátó lítium 
kerámiát.  Nikkel beolvasztásával sikerült a molibdén ház felületét tömörré 
tenni. 

 A fenti megoldásokkal az ionforrás élettartama javult, azonban 
bebizonyosodott, hogy az alkalmazott Lítium-szilikát kerámia esetében nagyon 
szűk az a hőmérséklettartomány, ahol az ion emissziós képesség kellően 
magas, ugyanakkor az anyag még stabil. Az általunk kifejlesztett wolfrám 
korongban a hőmérsékletet nem tudtuk kellően egyenletesen tartani és az 
emissziós anyag bomlása mindig megindult valahol. Az elbomló anyag helyére 
újabb szivárgott, míg végül az összes kerámia lebomlott. 

A fenti technikai nehézségek miatt két irányban folytattuk a fejlesztést. Egyrészt 
kétszeresére növeltük az ionforrás felületét, másrészt radikálisan új anyagokkal 
kísérleteztünk. Biztonsági megoldásként emittereket építettünk az évtizedek óta használt 
béta-eukriptit emissziós anyaggal. Evvel a kétszeres felületű ionforrással sikerült 3.5 mA 
ionáramot stabilan elérni. Egy új aluminát alapú emissziós anyaggal a projektév végére 
születtek meg az első eredmények, e szerint az ionforrás fűtésének 1500 Celsius fokot 
kell biztosítania. A jelenlegi konstrukció ezt teljesíteni tudja, ezért az aluminát forrást 
2007 októberében fogjuk a garchingi Institut für Plasmaphysikben tesztelni. Az előzetes 
eredmények alapján 5-7 mA áramot várunk, amely elégséges lesz a mérésekhez, ha 
tartósan fenn tudjuk tartani. 

Sajnos az ionforrás fejlesztés sokkal nehezebbnek bizonyult, mint vártuk, ezért annak 
befejezését csak 2007 végére várjuk. 

 
6.3. Atomnyaláb teszt. (KFKI RMKI) 
Az ionforrással fellépett problémák miatt az atomforrás tesztet elhalasztottuk. 2007-

ben megvizsgáltuk, hogy a nagyobb felületű emitterrel a nyalábunk átjut-e a meglevő 
semlegesítő cellán. Mivel evvel nem lépett fel probléma ezért atomnyaláb teszteket 
tudunk végezni amint az ionforrásunk stabilan működik. 

 
6.4. Iongyorsító koncepció különböző alkalmazásokra (KFKI RMKI, BME NTI) 
Az atomnyaláb diagnosztika tervezésének talán legfontosabb kérdése, hogy az adott 

mérési feladat milyen paraméterekkel rendelkező nyalábot igényel. A mérési feladatok 
különbözhetnek a mért plazma paramétereiben - számunkra leglényegesebb a radiális 
sűrűségprofil, - és a mérés céljában, ami lehet sűrűségprofil-mérés a plazma szélén vagy 
teljes mélyégében, illetve sűrűségfluktuáció-mérés. 

Az adott célra optimális atomnyaláb megtalálásához egy szimulációt fejlesztettünk, 
ami az atomnyaláb plazmába lépésétől kezdve az atomnyalábból kilépő fotonok 
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detektálásán keresztül a fizikai folyamatokat teljes körűen modellezi. A szimuláció 
felépítése már az első projektévben elkezdődött, ebben az évben a szimuláció teljessé vált 
a következő elemek hozzáadásával: 

 Saját atomfizikai mag, amit a garchingi IPP intézet atomfizikai magjával 
validáltunk 

 A nyalábot megfigyelő optikai rendszer szimulációja (geometriai hatásfok, 
szűrő karakterisztika, detektáló rendszer hatásfoka) 

 A valóságos, szélességgel rendelkező nyaláb szimulációja a mért nyalábprofilt 
figyelembe véve 

 A sűrűségfluktuáció-mérés tervezéséhez és kiértékeléséhez szükséges átviteli 
mátrix számítása 

Jelenleg a programban a COMPASS-D tokamak berendezés modulja, és a Li 
nyalábanyag hatáskeresztmetszetei vannak implementálva, de a számítások körét a 
moduláris szerkezet miatt könnyen ki lehet terjeszteni, amire az ASDEX-Upgrade és 
TEXTOR tokamakoktól és Na nyalábanyagra már jeleztek igényt. 

A COMPASS-D tokamakra készített számításokkal meghatároztuk a különböző 
plazmaparaméterek mellett különböző célokra legoptimálisabb mérési geometriákat és 
nyalábparamétereket, és az optimalizálás elveit általánosan is megfogalmaztuk. Az 1. 
(bal) és (közép) ábrákon két optimális elrendezést mutatunk plazmaszéli sűrűségprofil-
mérésre nagy sűrűségű H-mód kisülésben 40 keV nyalábenergia mellett. Ezekben a 
típusú kisülésekben plazmaszéli sűrűségfluktuáció-méréshez legalább 60 keV 
nyalábenergia szükséges, míg a plazma közepén nem tudunk mérni. Alacsony sűrűségű 
L-mód kisülésekben az optimális geometria az 6.1 (jobb) ábrán látható. Itt már 60 keV-es 
nyalábbal a plazma teljes mélységében tudunk sűrűségprofilt mérni, és 80 keV-es 
nyalábenergiával a mag külsőbb régióiban sűrűségfluktuáció-mérést is meg lehet 
kísérelni. 

Az 6.1 (jobb) ábrán látható elrendezés esetén a mért fényprofilokat a nyaláb véges 
kiterjedése miatt korrigálni kell a szimuláció által megadott paraméterekkel végzett 
dekonvolúciós eljárással. A modellünk ez irányú felhasználása ugyanolyan fontos lehet, 
mint a mérések tervezésében betöltött szerepe. 

 

 

6.1. ábra: Az atomnyaláb diagnosztika három optimális geometriai elrendezése a 
COMPASS-D tokamak egy poloidális metszetében. A berendezés kontúrjai mellett 
jelöltük még a fluxusfelületeket, a nyaláb által emittált fény térbeli eloszlását lila színnel 
és a megfigyelés látóvonalait (vékony egyenes vonalakkal. (bal) és (közép): Plazmaszéli 
sűrűségprofil-mérés nagy sűrűségű H-mód kisülésben 40 keV-es nyalábbal. (jobb) 
Sűrűségprofil mérés teljes mélységben kis sűrűségű L-mód kisülésben 60 keV-es 
nyalábbal. 
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6.5. Ionoptika terv (KFKI RMKI, BME MM) 
Az első projektévben tervezett és szimulációval vizsgált új iongyorsító koncepció 

feltételezte, hogy az ionforrás egységnyi felületre eső emissziója eléri a kb. 5 mA/cm2 
értéket. Sajnos az ionforrás problémák miatt ezt nem sikerült még elérni, ezért az 
ionoptika mérnöki tervezését is késleltettük. Kisebb áramsűrűségnél a forrás felületének 
növelésével tudjuk növelni a nyalábáramot, amely hagyományostól csak kissé eltérő 
gyorsító elrendezéssel lehetséges. Ezt a kétszeres felületű ionforráshoz meg is építettük, a 
végleges gyorsító elrendezést csak az ionforrás elkészülte után tudjuk megvalósítani. 

 
6.6. Vákuumrendszer építés (KFKI RMKI) 
Az ionnyalábok laboratóriumi teszteléséhez megkezdődött egy vákuumrendszer 

építése. A szükséges méretű és geometriájú hűtött vákuumedényt megterveztük és 
legyártattuk, a szivattyúkat és más vákuumtechnikai alkatrészeket beszereztük. A 
rendszer összeépítése a terveknek megfelelően halad. 

 
Alkalmazás 
Az elősző projektévben kifejlesztett 8 csatornás lavinadióda detektorrendszert 

beépítettük a MAST tokamak (Culham, Anglia) egy meglévő optikájába és több hónapon 
keresztül méréseket végeztünk vele. Sikerült a plazma szélén sűrűségfluktuációt 
detektálni. A méréssel igazoltuk a várt fotonflxusra vonatkozó elméleti számolást és 
ennek alapján elkészült egy végleges plazmafluktuáció diagnosztika koncepciós terve. 
Ezt 2007 augusztusában a MAST vezetése jóváhagyta és anyagi fedezetet biztosított egy 
kétdimenziós lavinadióda alapú detektorrendszer építésére. Az előzetes megállapodás 
szerint 2008 végéig kell kifejleszteni a detektort, amelynek értékesítésére az RMKI 
korlátlan jogot szerez. Ez a berendezés teljesen egyedülálló lesz ezért reméljük, hogy más 
kutatóintézetek is alkalmazzák majd.  
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7. sz. részfeladat: Fúziós erőművek elemeinek tervezése  
(Témavezető: Stépán Gábor) 

 
7.1. Mérnöki tervező/elemző labor felállítása (BME-MM) 
A mérnöki munkához szükséges CATIA és ANSYS programok és számítógépek 

beszerzése nagyrészt már az első projektévben megtörtént. A második projektévben a 
liszencek számát növeltük, illetve ahogy szükséges volt új számítógépeket szereztünk be.    

 
7.3. A TBM első fal hűtési koncepció szimulációjának validálása (BME-NTI) 
A HETRA kísérleti berendezés numerikus szimulációja 
 
A Test Blanket Modul (TBM) első falának megfelelő megtervezése fontos az ITER és 

a TBM üzemvitelének szempontjából. Az elemzések szerint az első falban kialakuló 
hőmérsékletek és feszültségek közel esnek a szerkezeti anyag maximálisan 
megengedhető paramétereihez. Ennek következtében kívánatos leellenőrizni, hogy az 
elemzések eredményei megbízhatóak-e. A HETRA kísérleti berendezés elsődleges célja a 
hőátadási tényező alakulásának, valamint az első falban kialakuló hőmérséklet-
eloszlásnak a vizsgálata. 

A TBM első falának egy hűtőcsatornája háromszorosan hajlított elrendezésű, amelyre 
az első projektévben végzett előzetes szimulációk eredményeként ismertek a hőátadási 
tényezők és az áramlási veszteségek. Ezekből kiderül, hogy elegendő a 180o-os könyökök 
által három részre tagolt hűtőcsatorna egyetlen szakaszát vizsgálni a kísérleti 
berendezésben (7.1. ábra). 

 

 
 

7.1. ábra: A HETRA kísérleti berendezés hűtőcsatornája 
 
Az első fali hűtőcsatorna plazmára néző felületére kerámiahevítők lesznek erősítve, 

melyek a plazma irányából érkező 270 kW/m2 hőfluxust hivatottak helyettesíteni.. A jó 
hővezetés miatt elengedhetetlen, hogy a különböző összetevők minél jobb kontaktusba 
kerüljenek egymással, ezért grafitréteget alkalmaztunk a kerámiahevítő és a rézréteg, 
valamint a rézréteg és az első fal között (7.2. ábra). 
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7.2. ábra: A HETRA kísérleti berendezés elemei 

 
A HETRA kísérleti berendezés elkészült 3D-s modellje látható a 7.3 ábrán. 
 

 
 

7.3. ábra: A HETRA kísérleti berendezés 
 
A numerikus szimulációhoz épült modell és az alkalmazott háló látható a 7.4 ábrán. 

Az aránytalan geometriai méretek miatt (hűtőcsatorna hossz/egyenértékű átmérő) 
kihúzott háló alkalmazására volt szükség, ami a geometria leírásához szükséges 
hálóelemszám jelentős csökkenését eredményezte. 

 

 
7.4. ábra: CFD szimulációhoz készült egyszerűsített modell és az alkalmazott háló 
 
A peremfeltételek megadásánál figyelembe vettük, hogy az első fal az ún. EUROFER 

acélból készül, aminek a hővezetési tényezője 33,3 W/mK. A hűtőcsatornában áramló 
héliumot (0,1009 kg/s) ideális gázként modelleztük, aminek a hőmérséklete 300 oC, 
nyomása 80 bar a hűtőcsőbe történő belépésnél. 
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A szimulációval kapott hőátadási tényezők változása a hűtőcsatorna egyenes szakasz 
mentén, valamint a hevítők fűtőszálainak e tényezőkre gyakorolt hatása látható az 7.5 
ábrán. 

 

 
 

7.5. ábra: Hőátadási tényezők a belépéstől számított távolság függvényében 
 

 
 

7.6. ábra: A csatorna egy keresztmetszetében a hőmérséklet-eloszlás 
 
7.4. Hélium hűtés teszt előkészítés, mérés és értelmezés (BME-MM, BME-NTI) 
A HELOKA projekt egy Karlsruhéban készülő kísérleti berendezés. Az ITER-ben 

használni tervezett TBM köpenyelemek héliummal működő hűtőkörét fogják tesztelni 
vele, igyekezvén a valós körülményeket modellezni: egy nagy (3 m átmérőjű, 4 m 
hosszú) vákuumtartályban, 10-5 mbar nyomáson, grafit hősugárzó segítségével fognak 
maximum 500 kW/m2 hőfluxust létrehozni a TBM első falán. A szükséges hőfluxus 
elérése a tervezett grafit hősugárzóval nem egyszerű feladat. Az eredetileg tervezési 
mintaként kapott grafitszalagos hősugárzó tanulmányozásával a tervezés korai fázisában 
kiderült, hogy a szerkezet ebben a formában rossz hatásfoka, illetve a grafitszalagok 
maximálisan megengedhető 2000 °C-os hőmérséklete miatt nem használható, a szükséges 
hőfluxust elérni vele képtelenség. Termikus szimulációkat végeztünk a szerkezet 
hatásfokának javítása, illetve a megfelelő konstrukciós megoldás megtalálásáért. 

 
A hatásfok javítása termikus szimulációval 
 
Különféle fűtőteljesítményekkel illetve fűtőtest-hőmérsékletekkel, reflektor 

elrendezésekkel készültek szimulációk. A cél megtalálni a lehető leghatékonyabb 
konfigurációt, a legegyszerűbb elrendezéssel, az anyagok teherbíró-képességét is 
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figyelembe véve. A vizsgálatsorozat végére több mint 2-szeresére sikerült növelni a fűtés 
hatásfokát. 

 
Minden 

egység  [W] 
Tartály 

Aktív pajzs 
(ok) 

Keret Fűtőtest TBM Csövek Összeg Hiba (%) Betáplált hő 
TBM által 
elnyelt hő 

Hatásfok 

0,3 emissziós 
tényező 

passzív pajzs 
nélkül 

-8470,00 -165110,00 -1397,00 283090,00 -96023,00 6461,00

18551,00 6,02
 

289551,00 96023,00 
 

0,33 
 

Emissziós 
tényezők 

0,30 0,30 0,30 0,70 0,30 0,30

TZM 1 réteg 
passzív 
reflektor 

-19999,00 -104100,00 -3423,40 596420,00 -463830,00 8482,50

13550,10 2,19
 

604902,50 463830,00 
 

0,76 
 

Emissziós 
tényezők 

0,30 0,20 0,30 0,70 0,70 0,30

TZM 2 réteg 
passzív 
reflektor 

-19937,00 -66250,00 -3440,70 568680,00 -472260,00 8495,40

15287,70 2,58
 

577175,40 472260,00 
 

0,811 
 

Emissziós 
tényezők 

0,30 0,20 0,30 0,70 0,70 0,30

Nincs TZM 
réteg 

-18163,00 -243100,00 -3146,70 691030,00 -421320,00 8534,50

13834,80 1,94
 

699564,50 421320,00 
 

0,6 
 

Emissziós 
tényezők 

0,30 0,20 0,30 0,70 0,70 0,30

Csak aktív 
pajzsok 

mindenhol 
(csövek körül 

is) 

-5231,40 -307116,00 -990,33 696190,00 -384640,00 16050,00

14262,27 1,96
 

712240,00 384640,00 
 

0,54 
 

Emissziós 
tényezők 

0,30 0,20 0,30 0,70 0,70 0,30

Aktív pajzsok 
+ 2 réteg 
reflector 

mindenhol 

-7886,20 -87832,40 -1451,30 569690,00 -466110,00 11001,00

17411,10

 
2,91

580691,00 466110,00 
 

0,8 
 

Emissziós 
tényezők 

0,30 0,20 0,30 0,70 0,70 0,30

 
Egyes hőelnyelés-szimulációk eredményei 

7.1. táblázat 
 

 
A vákuumtartály hűtésének ellenőrzése 
 
A vákuumtartály falának hőmérséklete nem lépheti túl az 50°C-t. A termikus 

szimulációkkal sikerült megfelelő kialakítást találni a tartály hűtésére. A tartály hűtését a 
falára hegesztett vízcsövek, illetve a környezeti levegő végzi. 

ANSYS v10 szoftver segítségével 
ellenőriztük a rendszer hőmérsékleteinek 
és hőáramainak alakulását hősugárzásos 
hőterhelésre. A szimuláció főbb 
jellemzői: 

 TZM passzív hőpajzsok 
 100 °C aktív hőpajzsok a 

fűtőtest körül 
 Rések a pajzsokon 
 Térfogati hőfejlődéses fűtés 
 Minimális konvekció 

feltételezése 
 Hűtőcsatornák helyein fix hő-

mérséklet 
 Optimált TBM hőelnyelés 

 
7.7. ábra: A HELOKA vákuumtartály 

hőmérsékleteloszlása 
1,3 MW fűtőteljesítménynél 

(500 °C TBM első fal hőmérséklet) 
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Hőpajzs szimulációk 
A HELOKA projekt hőpajzsait 

thermomechanikai és hőtani szemszögből kellett 
megvizsgálni. A nagy hőfluxus miatt könnyen 
hőmérsékleti inhomogenitások és így nagy 
hőfeszültségek alakulhatnak ki. A szükséges 
hűtőteljesítmény miatt – szimulációs vizsgálatok 
után – egy speciális keresztmetszet lett erre a 
célra kiválasztva, melyben víz folyik. FLUID 
elemek segítségével választ kaptunk a szükséges 
vízmennyiségre, illetve egy meglehetősen erős 
-300 kW/m2 - direkt hőterhelésre való 
thermomechanikai reakcióját. 

 
A vákuumtartály konstrukciója 
 
A vákuumtartály konstrukciójában két fontos mérföldkő volt az elmúlt évben. A 

merevítő bordákat a tartály belsejéből a külső felületre kellett áthelyezni, illetve a tartályt 
fel kellett készíteni berillium fogadására. A termikus szimulációk eredményei 
megmutatták, hogy a tartályt aktív hűtésrendszerrel kell ellátni. Funkcionális összevonás 
útján a külső merevítések egyben a hűtőcsatornák szerepét is betöltik. 

A berillium esetleges jelenléte a HELOKA rendszerben komoly biztonságtechnikai 
kérdéseket vetett fel. Ezekre a kérdésekre részben választ jelent egy kettős 
karimarendszer megtervezése, ami lehetővé teszi a tartály hermetikus megnyitását 
berillium szennyezettség esetén. Ezen kívül elhelyezésre került számos csőcsonk, amiken 
keresztül vizsgálati eszközök vezethetők a tartály belsejébe szükség esetén. 

A tartályon elhelyezésre kerültek a szükséges csatlakozások. A különféle csőcsonkok 
elhelyezésekor figyelembe vettük a korábban készült szerkezetanalízis eredményeit. 

A számításokhoz készült egy Excel táblázat rendszer, amelyben asszociatív módon 
szerepelnek a főelemek méretezéséhez szükséges számítások az EN 13445-3 szabvány 
eljárásainak megfelelően. A táblázat segítségével sikerült megtalálni az optimális 
szerkezeti kialakítást. A csőkötések kialakításának ellenőrzése azonban csak numerikus 
úton történhet, mert a szabványok ilyen bonyolult eseteket nem tárgyalnak. 

 

 

7.8. ábra:Csőkeresztmetszet hőmérséklet-
eloszlása  
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7.9. ábra: A HELOKA vákuumtartály 7.10. ábra: A vákuumtartály FEM hálója 

 
A vákuumtartály szerkezetanalízise 
 
A vákuumtartályt ANSYS v10 szoftverrel ellenőriztük külső-, illetve belső nyomásra, 

külső nyomás esetén horpadásra, ezen kívül az egyes főelemeket emelésre. A vizsgálatok 
jelenleg is folynak, mert néhány helyen apróbb megerősítésre volt szükség. 

 
TBM manifold CFD szimulációs vizsgálata 
 
A TBM hűtőrendszerének méretezése során kiemelt fontosságú a hélium hűtőközeget 

a különböző szerkezeti elemek hűtőcsatornáiba szétosztó ún. „manifold” rendszer 
vizsgálata. A TBM és azon belül a manifold rendszer konstrukciója során alapvetően két 
elképzelés versenyez egymással. A TBM.ref.1.1 a korábban kidolgozott konstrukció, 
illetve Thomas Ihli (FZK IRS) elképzelései alapján folyik a TBM.alt.1.0 konstrukció 
vizsgálata. A két konstrukció közös tulajdonsága, hogy a manifold rendszer párhuzamos 
lemezekkel kialakított szendvics szerkezetet mutat. Ezt a szerkezetet demonstrálja az 
7.11. és 7.12. ábra, amelyek a TBM.alt.1.0 tervezetet mutatják. Az 7.11. ábrán látható a 
hátsó lap (lila lemez), amelyen megfigyelhető a hűtőközeg be- és kilépő csonkja, illetve a 
by-pass csonk. A belépő közeg az 1. szinten (lila és világoskék lemezek között) 
szétterülve a first wall (FW) csatornáiba áramlik. A FW csatornákból a hélium a 2. 
szintre lép be, amely a geometriát tekintve nem közvetlenül az 1. szint mögött található, 
hanem a sötétkék és zöld színnel jelölt lemezek között (7.11 és 7.12 ábrák). A 2. szintről 
a hűtőközeg egy része a by-pass csonkon távozik, a másik része pedig szétoszlik a 
vertikális és horizontális stiffening gridek (VSG, HSG) és a CAP (fedél) 
hűtőcsatornáinak csonkjaira. A VSG, HSG és CAP hűtőcsatornákon átáramlott közeg a 3. 
szinten lép vissza a manifoldba. A 3. szintet a zölddel és narancssárgával jelölt lemezek 
alkotják. A 3. szinten lép a hélium a tenyésztő kazettákba, majd azokon átáramolva a 4. 
szintről kerül a kilépő csonkra. 

A hélium hűtőközeg megfelelő elosztása szempontjából a 2. szint bír különös 
jelentőséggel. A méretezést nagy számítógépi igényű CFD modellezéssel végezzük. A 
közeli jövőben az eredményeket az FZK-ban kísérleti úton is ellenőrizzük egy levegővel 
működő kísérleti berendezésben. A CFD modelleket ilyen módon validálva aztán a 
konkrét, héliummal hűtött rendszerre vonatkozó számítások is elkészülhetnek. A 
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TBM.ref.1.1 koncepcióra vonatkozóan Milica Ilič (FZK IRS) végzett el jelentős 
számításokat a Star-CD kóddal épített modellel. Ez a modell a 2. szint és a 3. szint felső 
felét írja le. A 3. szint modellezése elengedhetetlen, mivel az ott kialakuló 
nyomásmezőtől függenek a két szint közötti csatornákban kialakuló tömegáramok. A 
szintek között a hűtőcsatornákat csövekkel modellezték, amely csövekben a megfelelő 
ellenállást fojtások segítségével lehetett beállítani. Lényegében ugyanezeket az elemeket 
tartalmazza majd a 2007 szeptemberétől kezdődően épülő berendezés is. A GRICAMAN 
kísérleti berendezést a 7.13. ábra mutatja. A tervek szerint a TBM.ref.1.1 koncepcióra 
vonatkozó mérések elvégzése után a berendezésben kicseréljük a 2. szint és a 3. szint 
plexi modelljét a TBM.alt.1.0 koncepciónak megfelelő modellekkel és az időközben az 
erre a koncepcióra is elkészülő számítások validálása kerül majd sorra.  

A munkába való bekapcsolódásunk során 2007 nyarára a TBM.alt.1.0 koncepciónak 
megfelelő manifold szerkezet geometriájának a tisztázása készült el, illetve befejeződött a 
2. manifold szint jobb felső negyedében a CFD futtatásokhoz szükséges első térháló 
elkészítése. A hálózást az ANSYS ICEM CFD-11.0 kóddal végeztük. Terveink szerint 
munkánk során a továbbiakban is kizárólag blokkstrukturált hexagonális hálózást 
alkalmazunk. Ez a hálózási technika bonyolult geometriákban nagyon nagy munkát 
igényel. Kikerülhetetlen előnye ugyanakkor, hogy a hexagonális hálózás sajátságainak 
köszönhetően megbízható eredmények nyeréséhez szükséges hálózási paraméterek 

alkalmazásával lényegesen alacsonyabb 
számú térfogatelemre kell a vizsgált teret 
felosztani, mint más technikák alkalmazása 
esetén. A jobb felső negyed modelljében a 
blokkstruktúrát kialakítottuk, ügyelve arra, 
hogy a hálózási paraméterek átállítása 
nagyon rugalmasan történhessen meg. A 
modell különösen fontos tulajdonsága, hogy 
az O-grid technikát széleskörűen 
alkalmaztuk. Többek között a teljes modell 
is egy olyan O-griddel lett körülvéve, amely 
a modell fala mentén lapos blokkokat alkot. 
Ezekbe a blokkokba különböző rétegszámú, 
tetszőlegesen lapos elemek generálhatóak, 
amely a turbulencia fali határrétegének 
helyes modellezéséhez nagy fontossággal 
bír. 

A legközelebbi jövőben kezdődnek el a 
modellel a tesztfuttatások és érzékenység-

vizsgálatok. Ezen számítások során nyert tapasztalatainkat felhasználva építjük meg majd 
a 2. és 3. szintek felső felét, illetve a csatlakozó csatornákat is tartalmazó nagy 
modellünket, amellyel már a validációt is elvégezhetjük a GRICAMAN kísérletek 
eredményeinek segítségével. 

 
 

 
 

7.11 ábra: A manifold lemezek által 
kialakított szendvics szerkezet a 
TBM.alt.1.0 koncepció szerint



NUKENERG pályázat beszámoló                                                                    2. munkaszakasz 

 44/56 oldal

 
 
7.12. ábra: A manifold 2. és 3. szintje, illetve a csatlakozó hűtőcsatornák szerkezete a 

TBM.alt.1.0 koncepció szerint 
 

 
 

7.13. ábra: A GRICAMAN kísérleti berendezés 
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7.14. ábra: A manifold 2. szint jobb felső negyedének blokkstrukturált hexagonális 
hálózása a TBM.alt.1.0 koncepciónak megfelelően 

 
7.5. TBM és ITER integrációja (KFKI-RMKI, BME-NTI) 
Az ITER működésének első 10 éve alatt 8 különböző európai Test Balnket Module-t 

(TBM) fognak használni. Egyszerre 2 TBM lesz behelyezve, melyeket először a közös 
ellátó rendszerükhöz (AEU) kell csatlakoztatni, majd modulok cserélése esetén 
leválasztani és két új modult csatlakoztatni. Ezek a karbantartási műveletek csak az ITER 
teljes leállítása alatt végezhetők. Az állási idő minimalizálása kiemelten fontos, ezért a 
műveleteket a lehető leggyorsabban kell elvégezni, ráadásul a karbantartókat érő 
sugárzási dózis lehető legalacsonyabb szinten tartása megköveteli a folyamatok minél 
magasabb szintű gépesítését, távvezérelhetőségét.  

A TBM fejlesztő európai partnerek követelményjegyzéke alapján a munkába bevont 
magyar mérnökök egy összetett, teljeskörű tanulmányt készítettek, mely távvezérléssel 
gyorsan megvalósítható megoldásokat mutat be a TBM-ek kiszedési és behelyezési 
feladatainak elvégzésére. A műveletek és speciális szerszámaik kidolgozása közben a 
fejlesztő csoport európai partnerekkel történő folyamatos konzultáció mellett számos 
magyar szakemberrel vette fel a kapcsolatot, annak érdekében, hogy olyan megoldások 
szülessenek, melyek akár kizárólag hazai ipari szereplők bevonásával is 
megvalósíthatóak, kivitelezhetőek a jövőben. 

A 2 TBM csatlakoztatási műveletei a következők: 18 darab acélcső összehegesztése, 
hegesztés előtti pozícionálásuk, hegesztés után a varratok ellenőrzése, majd ezt követően 
a csövek beborítása hőszigetelő anyaggal. 

A TBM-ek kiszedése esetén a csöveket el kell vágni egy pontosan meghatározott, 
nehezen hozzáférhető síkban, de először a hőszigetelést kell eltávolítani a csövekről. Az 
összes szerszámot egy robotkarral kell működtetni, a robotot pedig egy 1m x 1m méretű 
nyíláson keresztül kell bejuttatni a műveleti területre.  

A korábbi koncepcióktól eltérően a csövek pozícionálását nem egy speciális 
robotkarral működtetett szerszám végzi egyesével, hanem 1-1 pozícionáló sablonban kell 
a csöveket rögzíteni, majd a sablonok egymáshoz illesztésekor az összes cső a megfelelő 
pozícióba kerül, ezt követően kezdődhet a hegesztés. 
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Az egyik sablon a 2 TBM-et tartalmazó un. Port Plug-hoz van rögzítve, míg a másik a 
TBM-ek közös ellátórendszereit egyesítő modulhoz, az AEU-hoz van csatlakoztatva 
olyan szerkezetekkel, melyek merev kapcsolatot biztosítanak a karbantartás idejére, de 
rugalmassá tehetők az ITER működése közben. A sablonok precíz egymáshoz igazítását 
az AEU lábainak állításával egy optikai ellenőrző készülék segítségével, automatikusan 
képes a rendszer elvégezni. 

A robot bejuttatását egy teleszkóp elven egymásba csúszó könnyűszerkezetes 
mechanizmus végzi, melynek elemei lineáris vezetékeken tudnak elmozdulni. A teljesen 
betolt robot 4 pozícióba forgatható ki, ennek köszönhetően a robot mind a 18 csövön 
képes elvégezni a szükséges műveleteket.  

A hegesztést egy kereskedelmi termékként megvásárolható orbitális hegesztő 
automata végzi, azonban a robotkarhoz történő csatlakoztatásához és automatikus 
pozícionálásához egy speciális befogó szerszámot kellett tervezni. A varrat vizsgálatára 
egy továbbfejlesztett ultrahangos módszert javasol az elkészült tanulmány. A vizsgálandó 
varratok két oldalán egymással szemben 2-2 mérőfej párt forgat az e célra tervezett 
szerszám. A hőszigetelést megfelelő formára gyártott elemekből kell felépíteni a csövek 
közé, bepattanó kötésekkel rögzíthetők egymáshoz, majd leszedéskor pedig egy 
pneumatikus szerszámmal lehet kiakasztani a rögzítő elemeket, ezáltal roncsolásmentesen 
lebonthatók. A csövek szétvágására készült egy külön tanulmány, mely tanulmányozta a 
létező vágási elveket. Ezt követően a plazmavágás lett kiválasztva, majd egy 
koncepcionális vágószerszám modellje is elkészült. Ezzel a szerszámmal egyszerre két 
vágófejet tud kezelni a robotkar. A különböző szerszámok, és szigetelés elemek 
cserélhető szerszámtartó kazettákban jutnak el a robotkar működési terébe a 
teleszkópikus mechanizmus belsejében elhelyezett pályán. A kazetták cserélésére szintén 
született megoldás, mely lehetővé teszi az emberi beavatkozás nélküli kazetta cserét.  

Az AEU-t is csövek kötik össze az épület más részeivel. A TBM cserélés ezen csövek 
vágását és újrahegesztését is megköveteli ezért a tanulmány kitért annak vizsgálatára, 
hogy a robot rendszer alkalmas-e az AEU másik oldalán is elvégezni a szükséges 
műveleteket. A rendszer erre alkalmassá tételéhez egy ideiglenes mozgató keretet kell 
csatlakoztatni a fent ismertetett robotmozgató mechanizmushoz. Ennek segítségével a 
robot eljuttatható az összes műveleti területre. A 7.15. ábra ugyanazt a robotot mutatja 
három különböző műveleti területen egyidejűleg. 

 

 
 

7.15. ábra: Karbantartó robot 3 különböző műveleti területen a TBM ellátó egység körül. 
A két TBM modul az ábra jobb szélén láthat, zöld színnel jelölve. 

 
A tanulmány összegzésként leírja a megkívánt műveleti sorrendet 2 TBM kicserélése 

esetén, feltüntetve a becsült időszükségleteket. Az eredmény igen kedvező, kevesebb 
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mint 4 kétműszakos munkanap alatt elvégezhetők a cseréhez szükséges karbantartási 
feladatok.  

 
7.7. Robot terv (KFKI RMKI) 
A utóbbi években DEMO köpenyrendszer karbantartása témakörében két koncepciót 

vizsgáltunk. A koncepciók részletesebb működési elvét a 2006-os beszámoló tartalmazza, 
a korábbi évek munkájáról itt csak egy rövid összefoglaló következik: először az ITER 
köpenykarbantartási koncepciójának DEMO környezetbe történő beépítését vizsgáltuk. A 
koncepció működési elve, hogy a tóruszban a nagyátmérő mentén körbefutó sínrendszer 
épül fel, amit az ekvatoriális portból 4 támasz tart. Ezen a sínen manipulátorok mozognak 
és cserélik az elemeket. A cserélendő elemek száma több száz. A rendszer nagy előnye, 
hogy a divertort nem kell eltávolítani a köpeny karbantartásához. Ennek a koncepciónak a 
fejlesztése jelenleg szünetel, mert előkerültek a rendszer gyenge pontjai, többek között a 
berendezés nehéz és komplikált volta, a rendkívül nagyszámú kicserélendő elem, és ebből 
következően az elemekhez tartozó hűtőcsövekkel kapcsolatos problémák. 2005 végétől 
kezdve az un. MMS koncepcióval foglalkoztunk. Itt jóval kevesebb (kb. 50-100), viszont 
lényegesen nehezebb elem alkotja a köpenyrendszert, amelyek karbantartásához a 
divertort előbb el kell távolítani, majd a divertor síneken támaszkodó robotokkal 
toroidális irányban a 2 felső karbantartó nyílás egyikéhez elszállítni és függőleges 
irányban kiemelni a vákuumkamrából. Ezen koncepcióhoz tartozó robotok, berendezések 
és logisztika koncepciós tervét 2006 őszéig kidolgoztuk. A kidolgozott rendszer 
tartalmazza a vákuumkamrán belüli és vákuumkamrán kívüli (a meleg- és vákuumkamra 
közötti) mozgatáshoz szükséges berendezések koncepcióit, valamint egy logisztikai 
sémát (az elemek cseréjének sorrendjét), és a hozzá kapcsolódó karbantartási időtartam-
számításokat. 2006-2007-ben a főképpen a korábban kidolgozott MMS koncepció néhány 
kritikus részletét dolgoztuk ki nagyobb mélységben: 

 
1. Az előző évben a hangsúly a karbantartási idő meghatározásához szükséges séma 

kidolgozásán volt, ami figyelembe veszi a rendszerben jelenlevő rengeteg 
párhuzamos műveletet. Azonban a karbantartási idő számításakor kiderült, hogy 
bizonyos lépések, mint például toroidális szállítás, elemek falhoz erősítése, de főleg 
a konténer karbantartó nyíláshoz történő csatlakozás időtartamát nagy-mértékben 
alábecsültük. Ez különösen a konténer műveleteknél fontos, mert ezt a műveletet 
akár 140-150-szer is el kell végezni a karbantartás folyamán, így az időtartamot 
nagyban befolyásolja. Ezért – az FZK-val szoros együttműködésben – egyrészt 
széleskörű irodalomkutatást végeztünk másrészt egy komoly nukleáris 
tapasztalattal rendelkező ipari cég, az Areva segítségét felhasználva új 
számításokat végeztünk. Ennek eredménye a karbantartási idő többszörösére 
növekedése lett. 

2. A fenti számítás adta az ötletet, hogy a rendkívül sok időt igénylő konténer 
csatlakoztatás elkerülhető, ha az MMS elemek állandó folyosón közlekednének a 
meleg- és vákuumkamrák között. A folyosó egyrészt egy állandó részből állna, 
másrészt egy adapter elemből mind a vákuum, mind a melegkamra oldalán, ami 
karbantartáskor teljesen összekötné a két teret. Így előzetes számítások szerint a 
karbantartási idő legrosszabb esetben is felére csökkenne. A rendszer másik nagy 
előnye, hogy az állandó struktúrák sugárzás ellen szigetelhetők. Ez konténerek 
esetében nem megoldható, mert rendkívül nehézzé tenné a szerkezeteket. A 
sugárzás elleni védelem következtében így bármikor szállíthatóak az elemek (a 
konténeres megoldásnál ez csak éjszaka lehetséges). A szállítási két koncepciót 
szemlélteti a 7.16 ábra. 
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3. A fentieken kívül részletesebben tanulmányoztuk az MMS elemek 

vákuumtartályhoz (illetve a pajzshoz) történő csatlakoztatását. Ez a rendszer egyik 
kritikus pontja, mivel a kapcsolattal szemben támasztott követelmények szigorúak 
és nagyon sokrétűek: az akár 100 tonnás elemeket távvezérléssel kell mozgatni egy 
szigorúan meghatározott pályán, precízen elhelyezni és rögzíteni a falhoz olyan 
módon, hogy plazmadiszrupció esetén fellépő erőket is kibírják a kötőelemek. A 
műveletet nehezíti, hogy a plazma oldaláról a rögzítési pontokat nem lehet 

megközelíteni (az első falon nem lehet 
nagy nyílásokat elhelyezni). Ebben a 
témakörben meghatároztuk a 
peremfeltételeket, a csatlakozási 
pontokat, a diszrupciós nyomatékokból 
kiindulva kiszámítottuk a csatlakozási 
pontoknál fellépő erőket, ellenőriztük a 
kötőelemeket. A jelenlegi koncepció 
szerint a csatlakozási pontokon 
nyíróékeket (shear key) alkalmaznánk 
az MMS három régiójában: alul, 
középen és fölül. A felső nyíróékek 
esetleg megfogási pontként is 
szolgálhatnak az elemek kiemelésekor, 
továbbá forgási pontként az elemek 
falba történő emelésekor. A szerelési 
hézagok diszrupció esetén 
többszörösére növelik a fellépő erőket. 
A fellépő erők csökkentésére ezért 
egyrészt a hézagokat csökkenteni kell 

szerelés után hézagoló szerkezetek behelyezésével, másrészt az elemek megfelelő 
előfeszítésével a dinamikus erők teljesen kiküszöbölhetők. Az elemek rögzítése és 
előfeszítése nagyméretű csavarokkal lehetséges az elemek alján. 

 
7.8. Aktiválódási és transzmutációs adatbázis (KFKI-RMKI, BME-NTI, alvállalkozó: 
Debreceni Egyetem) 

Az alfeladat célja egy korszerű neutron hatáskeresztmetszet adatkönyvtár kialakítása a 
fúziós kísérleti eredmények és a közepes-energiájú aktiválásos és transzmutációs 
alkalmazások elemzéséhez. A megoldás módja az IEAF-2001 neutron 

7.16. ábra. Az MMS 
köpenyrendszer két 

tanulmányozott megoldása egy 
ábrába sürítve. A bal oldali 
rendszerben a modulokat 

tartályban szállítják a 
melegkamrába, a jobb oldali 
esetben egy szállító folyósón. 

7.17. ábra. Az MMS 
köpenyrendszer belső oldali 

moduljának mechanikai 
szimulációja.
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hatáskeresztmetszet könyvtár korszerűsítése, figyelembe véve az előző változat 
elkészítése után keletkezett kísérleti adatokat és az igen hiányos kísérleti adatbázis 
kiegészítése magreakció modellszámításokkal. Az adatbázis gerjesztési függvényeinek a 
0-150 MeV-ig terjedő neutron nergiatartományt kell lefedni, míg a target atommagok 
hidrogéntől (Z=1) a polóniumig (Z=84) terjednek. 

A munkamódszer 20 MeV neutronenergia alatt a  JEFF adatbázis használata, 
kiterjesztve modellszámításokkal 150 MeV-ig, valamint a modellszámítások illesztése a 
20 MeV feletti kísérleti adatokhoz. 

A munka kezdete óta a kidolgozott módszerrel és az elfogadott paraméterekkel eddig 
összesen 216 targetmagra végeztük el a számításokat. Magonként 72-150 végtermék 
aktivációs hatáskeresztmetszete, valamint a magreakciókban keletkező 1 másodpercnél 
hosszabb felezési idejű izomer állapotok gerjesztési függvénye került meghatározásra a 
0.01-150 MeV neutronenergia tartományban. Összesen 29508 alap állapotú és 6285 
gerjesztett (izomer-állapotú) végtermék keletkezésének hatáskeresztmetszetét határoztuk 
meg. A hatáskeresztmetszet adatkönyvtár végleges ENDF/B-VI szerinti formáját és a 
JEFF-hez való illesztést a Karlsruhei intézetben rövidesen befejezik. 

A részfeladat a NAP pályázat keretében tervezett munkája véget ért, az eredmények 
alapján a Magyar Fúziós Szövetség irányító testülete felvette a témát a Szövetség 
tevékenységi körébe. Az adatok finomítása így az európai fúziós program támogatásával 
folyik tovább. 

 

7.9. Sugárkárosodás és hélium viselkedés berilliumban (KFKI-RMKI, alvállalkozó: 
ATOMKI) 
Az ITER fala berillium burkolattal lesz ellátva, valamint a TBM egyik koncepciójában 

(Pebble Bed) a neutronsokszorozást berillium golyócskák végeznék. Mindkét 
alkalmazáshoz fontos a berillium anyag viselkedésének modellezése az adott 
környezetben. A feladatot az RMKI és az ATOMKI közötti alvállalkozói szerződés 
keretében molekuladinamikai (MD) szimulációval végezzük. További együttműködő 
partner az FZK IRS. A feladat kidolgozása két megközelítési mód alapján történt: 1) az 
FZK IRS–beli partner által javasolt munkaterv alapján az irodalomban fellelhető 
potenciálok és a DL_POLY 2 és 3 MD szimulációs programok felhasználása és 
továbbfejlesztése, 2) új potenciál és egy új „dedikált” MD szimulációs program 
kifejlesztése. 

Az első megközelítési mód esetén a max. 30000 atomos rendszereket a max. 100 
processzoron futtatható DL_POLY 2-vel, míg a max. 107 atomos rendszereket a max. 
1000 processzoron futtatható DL_POLY 3 MD programmal szimuláljuk. A DL_POLY 
2–t a spider.atomki.hu PC Linux klaszterén, a DL_POLY 3–t az FZK CampusGrid 
rendszerén installáltuk és futtatjuk. 

Elektronsűrűség függő potenciálokat választottunk a berillium hcp (hexagonally close 
packed) fémes kristályrácsába beágyazott berillium és hélium atomok soktest 
kölcsönhatásainak leírására. A DL_POLY hivatalos disztribúcióiban rendelkezésre álló 
potenciálok egyike sem alkalmas a berillium modellezésére, ezért magunknak kellett 
beépítenünk a szükséges potenciálokat. A Tight Binding módszerben kifejlesztett Finnis-
Sinclair típusú Igarashi-Khanta-Vitek (IKV) empirikus potenciált használjuk a Be-Be 
kölcsönhatások leírására. Az analitikus formula használatát lehetővé tevő 
programmodulokat 2006-ban építettük be a DL_POLY 2.17 és 3.06 programokba. 2007–
ben implementáltuk az effektív párpotenciál reprezentációt is az egyensúlyi 
elektronsűrűség közelében végzendő szimulációk (pl. hibahelyek modellezése) 
meggyorsítása érdekében. Megvizsgáltuk az IKV potenciál javításának lehetőségeit is. Az 
irodalom áttekintése azonban azt mutatta, hogy még ma sem áll rendelkezésre egy olyan 
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konzisztens referencia adatbázis a kristályos berillium esetén, ami az eddigieknél 
lényegesen jobb alapot jelentene a paraméterek újraillesztéshez. A berillium anomális 
tulajdonságokkal rendelkező hcp kristályának leírására ígéretesnek tűnik egy Modified 
Embedded Atom Method (MEAM) típusú potenciál, a Hu-Zhang-Huang-Gao-Bacon 
(HZHGB) irányfüggő potenciál is. Ezért 2007–ben hozzákezdtünk a HZHGB potenciál 
DL_POLY-ba való illesztéséhez szükséges új programmodulok kifejlesztéséhez is. A Be-
He típusú kölcsönhatások esetén a J.-M. Cayphas és munkatársai által kifejlesztett 
elektronsűrűség függő potenciált implementáltuk a DL_POLY 2 és 3 -ba. A potenciál egy 
Born-Mayer típusú analitikus formulával adható meg hasonlóan a He-He típusú 
kölcsönhatások modellezésére használt potenciálhoz. Mindhárom potenciál esetén 
biztosítottuk a megfelelő Ziegler-Biersack-Littmark potenciálokba való sima átmenetet. 
Tökéletesítettük az eredmények vizuális megjelenítésének módszereit is. 

Szimulációkat végeztünk 10x10x10 elemi cellát tartalmazó 2000 atomos és 
100x100x100 elemi cellát tartalmazó 2 millió atomos hcp berillium kristályokra a T = 0, 
32, 296, 590, 1180, 1500, 1590 és 2700 K hőmérsékleteken és EPKA = 1, 2, 5, 10, 20, 40 
és 100 eV energiákra (EPKA a kaszkádot elindító un. Primary Knocked Atom kezdeti 
energiája). Meghatároztuk az MD szimulációt vezérlő opciók és integrálási módszerek 
szükséges beállításait, valamint a processzorok optimális számát. Ezt követően a további 
szimulációk során adatokat kaptunk a radiális atomi eloszlásokra, közepes 
elmozdulásokra, és a berillium öndiffúziós valamint a hélium diffúziós együtthatóira 
vonatkozóan. Szignifikáns eltéréseket kaptunk a csupán párpotenciálokkal végzett MD 
szimulációk eredményeitől. Az idő függvényében követtük az atomkilökődési kaszkádok 
kifejlődésének és a relaxációs folyamatok időbeli lefolyásának részleteit (ld. a 7.18 
ábrát), és megkaptuk az intersticiós atomok és a vakanciák számának, továbbá 
sebességvektorainak időfüggését is. Az eddigi kiértékelések eredményei – a 
várakozásoknak megfelelően - arra utalnak, hogy az EPKA<10 eV tartományban 
szignifikáns eltérések vannak a csupán párpotenciálokkal végzett MD szimulációk 
eredményeitől és a sugárkárosodás becslésére széleskörűen alkalmazott Norgett-
Robinson-Torrens-Lindhard modellen alapuló Binary Collision Approximation (BCA) 
modell előrejelzéseitől egyaránt. 

 

 
   t = 0 fs                t = 25 fs            t = 125 fs           t = 375 fs          t = 750 fs         t = 1000 fs       t = 2000 fs 
 

7.18. ábra: A lap síkjára merőleges irányban befelé elinduló EPKA = 5 eV energiájú 
meglökött berillium atom (fehér színnel jelölve) által kiváltott atomkilökődési kaszkád 
időbeli lefolyása 2000 atomos berillium kristályban T = 590 K hőmérsékleten a [2ĪĪ0] 

kristálytani irányból nézve. (MD szimuláció: DL_POLY és Igarashi-Khanta-Vitek 
potenciál.) 

 
Az első megközelítési mód tehát elvezetett a DL_POLY programra alapozott MD 

szimulációs háttér létrehozásához, ami rutinszerűen használható a több milliónyi atomot 
tartalmazó realisztikusan sugárkárosodott berillium kristályszerkezetek generálására és a 
bennük végbemenő folyamatok további szisztematikus modellezésére. 
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A feladat második módszer szerinti megközelítése során a Mishin és munkatársai 
által javasolt (Mishin et al. Phys Rev. B 63 (2001) 224106), soktest kölcsönhatásokat 
figyelembe vevő potenciálfüggvény (Embedded Atom Method many-body potential, 
EAM potenciál) paramétereit optimimalizáltuk berillium kristály esetére. Az 
optimalizáláshoz makroszkópikusan mérhető adatokat használtunk. 

Az analitikus EAM potenciál megkeresésével egyidőben tovább dolgoztunk 
sajátfejlesztésű molekuladinamikai programcsomagunk fejlesztésén is. Fejlesztési 
munkánkat főleg az analitikusan meghatározott EAM modell potenciál ellenőrzési 
munkáinak elvégzésére irányítottuk. Numerikusan vizsgáltuk a különböző paraméterek 
által szimulált Be kristály stabilitását. A tesztet nagymértékben segítette a 3D 
megjelenítés, melyben 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 működés során a három 
térbeli dimenzió kiegészül az idővel, mint 4. dimenzióval.  

A részfeladat a NAP pályázat keretében tervezett munkája véget ért, az eredmények 
alapján a Magyar Fúziós Szövetség irányító testülete felvette a témát a Szövetség 
tevékenységi körébe. 
 

7.10. Trícium analitikus eszközök ITER-hez (KFKI-RMKI, alvállalkozó: ATOMKI) 
A karlsruhei TLK laboratórium trícium gázmintáinak elemzését végző 

gázkromatográfiás rendszerben a G1 gázkromatográf sorozatos hibáit és problémáit 
sikerült elhárítani, illetve megoldani. Mindezek után új kalibráló gázokkal kalibráltuk a 
rendszert. A kalibrálás során az is kiderült, hogy a kalibráló gázelegyben levő ppm 
nagyságrendű oxigén igen rövid időn belül „eltűnik” a gázkeverékből. Ennek oka lehet a 
vas gázpalack falán történő oxidáció, bár ez csak hipotézis. Ezért a gázkromatográf csak 
nitrogénre, szénmonoxidra, széndioxidra és metánra kalibrálható. A mintabeadáskor 
tapasztalható tökéletlen gáztömörség az oka annak, hogy a mintához N2 additív tag járul. 
Ennek zavaró hatása 50 ppm koncentráció alatt számottevő. A problémát matematikai 
úton javasoltuk a továbbiakban megoldani, amikor is számításba vesszük az additív tagot 
is. Ezen megfontolásokat alkalmazva az elvégzett kalibrálások R2 értéke rendre 
meghaladta a 0,99 értéket! Az újrakalibrált gázkromatográf ismét alkalmas a ppm 
nagyságrendű szennyezők elemzésére, ami elengedhetetlenül fontos a TLK-ban folyó 
trícium-kinyerési és tisztítási folyamatok nyomon követéséhez. 

Az ITER trícium-termelő részlegének egyik igen fontos analitikai egysége lesz a 
gáztömör minták mérésére is alkalmas, 7 nagyságrendben mérni képes mikro-
kaloriméter. A mikro-kaloriméter egyetlen, a tervezett léptékben megépített változata 
szintén a karlsruhei TLK-ban működik. Az ipari szintű továbbgyártás lehetőségét 
vizsgáltuk a rendelkezésre álló dokumentumok és a készülék helyszíni 
tanulmányozásával. Felvettük a kapcsolatot az eredeti konstruktőrrel is, aki az évek során 
nyugállományba vonult. A mikro-kaloriméter megépítése igen speciális hőszigetelést és 
hőmérsékletvezérlést igényel, amihez a szükséges anyagi fedezetet az ATOMKI önmaga 
nem tudja felvállalni, ezért a feladatra konzorcium létrehozását tervezzük, melynek 
potenciális tagjai az ATOMKI mellett az RMKI és a karlsruhei TLK is. 

Az előző évben a TLK-val közösen elnyert EURATOM-os pályázat révén sikerült egy 
ifjú magyar kutató számára 3 éves továbbképzést biztosítanunk, aki ez év júliusától 2 évet 
a karlsruhei TLK-ban, egy évet a debreceni ATOMKI-ban fog eltölteni, és reményeink 
szerint kiváló trícium-elemző specialistává válni.  

A részfeladat a NAP pályázat keretében tervezett munkája véget ért, az eredmények 
alapján a Magyar Fúziós Szövetség irányító testülete felvette a témát a Szövetség 
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tevékenységi körébe. A mikrokaloriméter fejlesztése az európai fúziós program, és 
rövidesen reményeink szerint az ITER támogatásával folytatódhat. 
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A kutatás-fejlesztésben részt vevő személyek megnevezése és a projekt 
teljesítésével eltöltött tényleges munkaideje 
NUKENERG pályázat, 2. projektév 
 
 
1. sz. részfeladat 
Szakmai munkában 
részt vevő személyek 

Konzorciumi tag 
(sorszám) 

Feladatok (sorszám, 
munkaterv szerint) 

Ráfordított idő 
(nap) 

Keresztúri András  1.3., 1.4. 100 

Hegyi György  1.3., 1.4. 90 

Maráczy Csaba  1.3. 80 

Trosztel István  1.4. 90 

Pataki István  1.3. 70 

Molnár Attila  1.3. 70 

Összesen: 500 
Teljes munkaidőre átszámított kutatói létszám: 3,1 

 
2. sz. részfeladat 

 
Szakmai munkában 
részt vevő személyek 

Konzorciumi tag 
(sorszám) 

Feladatok (sorszám, 
munkaterv szerint) 

Ráfordított idő 
(nap) 

Fehér Sándor 3 2.1. 20 

Hegedűs Csaba 2 2.3. 20 

Hegyi György 2 2.3., 2.4. 110 

Hordósy Gábor 2 2.1 40 

Maráczy Csaba 2 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. 110 

Molnár Attila 2 2.3. 20 

Reiss Tibor 3 2.1. 40 

Temesvári Emese 2 2.3. 40 

Összesen: 400 
Teljes munkaidőre átszámított kutatói létszám: 2 
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3. sz. részfeladat 
 

Szakmai 
munkában részt 
vevő személyek 

Konzorciumi tag 
(sorszám) 

Feladatok 
(sorszám, 
munkaterv szerint) 

Ráfordított idő 
(nap) 

Házi Gábor  AEKI (2) 3.2., 3.3., 3.4., 3,6. 90 

Farkas István  AEKI (2) 3.2., 3.3., 3.4., 3,6. 50 

Márkus Attila AEKI (2) 3.2., 3.3., 3.4. 40 

Balaskó Márton AEKI (2) 3.7. 120 

Aszódi Attila AEKI (3) 3.2. 30 

Légrádi Gábor AEKI (3) 3.2. 30 

Kiss Attila AEKI (3) 3.2. 30 

Összesen: 390 
Teljes munkaidőre átszámított kutatói létszám: 1,95 

 
4. sz. részfeladat 

Szakmai munkában 
részt vevő 
személyek 

Konzorciumi tag 
(sorszám) 

Feladatok (sorszám, 
munkaterv szerint) 

Ráfordított idő 
(nap) 

Balaskó Márton AEKI (2) 4,4. 10 

Farkas István AEKI (2) 4,4. 5 

Gajdos Ferenc AEKI (2) 4,4. 10 

Horváth Ákos AEKI (2) 4.1.-4.7. 100 

Horváth Lászlóné AEKI (2) 4.1., 4.2., 4.3. 25 

Houndeffo Erik AEKI (2) 4.1., 4.2., 4.3., 4.4. 20 

Hózer Zoltán AEKI (2) 4,7. 15 

Imre Attila AEKI (2) 4,4. 5 

Jákli György AEKI (2) 4,4. 45 

Máder Tamás AEKI (2) 4.1., 4.2., 4.3., 4.4. 30 

Szabó Emese AEKI (2) 4,7. 5 

Szikora László AEKI (2) 4.1., 4.2., 4.3., 4.4. 10 

Tatár Levente AEKI (2) 4,4. 10 

Uri Gábor AEKI (2) 4.1., 4.2., 4.3., 4.4. 20 

Wrzava Pálné AEKI (2) 4.1., 4.2., 4.3., 4.4. 15 

Összesen: 325 
Teljes munkaidőre átszámított kutatói létszám: 1,63 
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5. sz. részfeladat 
Szakmai 

munkában részt 
vevő személyek 

Konzorciumi tag 
(sorszám) 

Feladatok (sorszám, 
munkaterv szerint) 

Ráfordított idő 
(nap) 

Bódizs Dénes 4 (BME NTI) 5.4. 200 

Bodó Zoltán 4 (BME NTI) 5.4. 40 

Czifrus Szabolcs 4 (BME NTI) 5.4. 40 

Kiss Tivadar 1 Alvállalkozó 5.10. 40 

Kocsis Gábor 1 (KFKI-RMKI) 5.3.,5.4.,5.10. 40 

Kollár Péter 1 Alvállalkozó 5.10. 40 

Molnár Árpád 1 (KFKI-RMKI) 5.10. 200 

Nagy Károly 4 (BME NTI) 5.4. 100 

Petravich Gábor 1 (KFKI-RMKI) 5.3.,5.5. 20 

Pór Gábor 4 (BME NTI) 5.4. 100 

Porempovics Gábor 3 (BME MM) 5.2.,5.5. 20 

Récsei Sándor 1 (KFKI-RMKI) 5.3.,5.5. 140 

Sárközi János 1 (KFKI-RMKI) 5.10. 100 

Szabó Viktor 3 (BME MM) 5.2.,5.5. 100 

Szappanos András 1 (KFKI-RMKI) 5.4.,5.10.,5.11. 200 

Tőlyhi Tamás 1 alvállalkozó 5.10. 60 

Vajda Nóra 1 alvállalkozó 5.10. 20 

Zoletnik Sándor 1 (KFKI-RMKI) 5.5.,5.10.,5.11. 20 

  Összesen: 1480 
Teljes munkaidőre átszámított kutatói létszám: 7,4 

 

 
6. részfeladat 

Szakmai 
munkában részt 
vevő személyek 

Konzorciumi tag 
(sorszám) 

Feladatok 
(sorszám, 

munkaterv szerint

Ráfordított idő 
(nap) 

Anda Gábor 1 6.5. 20 

Bató Sándor 1 6.1., 6.2., 6.3., 6.5. 200 

Dunai Dániel 1 6.4. 20 

Mészáros Botond 1 6.6. 32 

Petravich Gábor 1 6.6. 20 

Pokol Gergő 3 6.4. 40 

Pusztai István 3 6.4. 100 

Sárközi János 1 6.3., 6.6. 66 

Zoletnik Sándor 1 6.1. 30 

Összesen 532 

Teljes munkaidőre átszámított kutatói létszám 2.66 
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7. sz. részfeladat 
Szakmai munkában 
részt vevő személyek 

Konzorciumi 
tag (sorszám) 

Feladatok 
(sorszám, 

munkaterv szerint

Ráfordított idő 
(nap) 

Baross Tétény 1 7.5. 16 
Bede Ottó 1 7.5. 186 
Lévay István Alvállakozó 7.9. 50 
Páli Gábor Alvállakozó 7.9. 5 
Fenyvesi András Csaba Alvállakozó 7.9. 120 
Grunda Gábor 1 7.5. 50 
Valastyán Iván alvállakozó 7.9. 40 
Kardon Béla 1 7.5. 20 
Kiss Béla 3  200 
Légrádi Gábor 3  200 
Kovács Ádám 3  20 
Mészáros Botond 1 7.5 10 
Nagy Dániel 1 7.7 200 
Porempovics Gábor 3  180 
Stépán Gábor 3  10 
Sudár Sándor  alvállakozó 7.8 100 
Szabó Viktor 3  100 
Szűcs Zoltán alvállakozó 7.10 30 
Tőkési Károly alvállakozó 7.9 15 

Összesen 1552 

Teljes munkaidőre átszámított kutatói létszám 7,76 
 

 


