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Összefoglaló

A NUKENERG konzorcium 3. projektévében a tervezett fissziós erőművi tnulmányok
befejeződtek. A munka munka kimutatta a választott SCWR reaktorítus előnyeit és
potneciális problémáit és lehetővé tette, hogy magyar kutatók bekapcsolódjanak ezen
reaktortípus nemzetközi együttműködésben zajló fejlsztésébe valamint kialakították az ehhez
szükséges hazai infrastruktúrát.
A fúziós vizsgálatoknál a diagnosztika fejlesztés jó úton haladt. A Wendelstein 7-X video
diagnosztika rendszer fejlesztése a sztellarátor kísérlet késése miatt a 2007-ban kért
áttemezésnek megfelelően csak 2009-ben készül el. A fúziós technológia munkákban a NAP
pályázatban vállalt hazai feladatok véget értek, de a konkrét kísérleti munka a külföldi
partnrekkel együttműködésben most kezdődhetne. Mind a diagnosztika, mind a technológia
munka sikerét jelzi, hogy a magyar fúziós közösség 4 európai ITER diagnosztika valamint a
trícium tervező teszt kazetta tervezésében vesz részt. Ezekre a feladatokra 2008-2009-ben
írnak ki pályázatokat, amelyekben való részvételre a NUKENERG konzorcium jó eséllyel
pályázik. A kifejlesztett detektorokat időközben három európai tokamak kísérletre szerelték
fel és az RMKI megrendelést kapott két további fejlesztésre. Az ilyen és más ipari jellegű
megrendelések teljesítésére létrejött két spin-off vállakozás, többek között az ITER
szervezettől is.

3/54 oldal

NUKENERG pályázat beszámoló

3. munkaszakasz

Az 3. munkaszakasz részfeladatainak állása:
1. Biztonság újtípusú fissziós reaktorokban
1.1. RIA és ATWS üzemzavari események számítása a csatolt KIKO3D- Befejezve
ATHLET kóddal
1.2. Az SCWR általános biztonsági értékelése
Befejezve

2. Zónatervezés
2.6. A GLOBUS-SPROD csatolt kód verifikálása
2.7 A tartályfal sugárterhelésének számítása
2.8. A kutatóreaktor próbatestjeinek fluens számítása

Befejezve
Befejezve
Befejezve

3. Termohidraulikai számítások
3.3. Hőátadási és nyomásesési korrelációk fejlesztése
3.4. Hőátadási és nyomásesési korrelációk fejlesztése
3.6. Kritikus kiáramlás modellezése
3.7. Kritikus kiáramlás mérése
3.8. A modellek rendszerbe integrálása

Befejezve
Befejezve
Befejezve
Befejezve
Befejezve

4. Fissziós és fúziós erőművek új szerkezeti anyagainak
tulajdonságai
4.1. 15H2MFA sugárállóságának vizsgálata
4.4. Korróziós vizsgálatok
4.7. Fűtőelem viselkedés modellezése

Befejezve
Befejezve
Befejezve

5. Intelligens videó diagnosztika fúziós berendezéshez
5.2 Koncepciók szimulációja
5.4. Neutron terhelés meghatározása és besugárzásos tesztelés
5.5. Mechanikai mintapéldány építés
5.6. Mechanikai teszt
5.7. Optikai teszt
5.10. Kamera mintapéldány
5.11. Kamera ipari alkalmazása
5.12. Egy diagnosztika felépítés

Befejezve
Befejezve
Befejezve
Befejezve
Folyamatban
Befejezve
Folyamatban
Folyamatban

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

Befejezve, tesztelés
még folyamatban
Folyamatban
Befejezve
Befejezve

6.3. Atomnyaláb teszt.
6.5. Ionoptika terv
6.6. Vákuumrendszer építés

7. Fúziós erőművek elemeinek tervezése
7.3. A TBM első fal hűtési koncepció szimulációjának validálása.
7.4. Hélium hűtés teszt 2007-2008 összefoglaló
7.5. TBM és ITER integrációja
7.7. Robot alternatív koncepciók és robot terv

4/54 oldal

Befejezve
Befejezve
Befejezve
Befejezve

NUKENERG pályázat beszámoló

3. munkaszakasz

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 irodalmi adatok, részben a RIA (Reactivity Initiated Accident) és ATWS
(Anticipated Transient Without Scram) kezdeti események saját számításai alapján. A projekt
harmadik, utolsó évében ennek megfelelően az előző évek fejlesztéseként létrejött csatolt
reaktorfizikai–termohidraulikai KIKO3D-ATHLET kód felhasználásával elkészültek a fenti
elemzések (1.1. pont) és a reaktortípus biztonságát értékelő tanulmány (1.2. pont).
1.1. RIA és ATWS üzemzavari események számítása a csatolt KIKO3D-ATHLET kóddal
Az alábbi reaktivitás bevitellel és/vagy a teljesítmény eloszlás változásával járó kezdeti
események következményeinek elemzéseire került sor - a biztonságvédelmi rendszer
működésével és anélkül (ATWS).
•
•
•
•
•

abszorbens csoport nem tervezett kihúzása alsó véghelyzetből
abszorbens csoport nem tervezett kihúzása középső axiális magasságból
abszorbens csoport aszimmetrikus elemeinek kihúzása
abszorbens kilökődés
abszorbens rendellenes működése, beszorulása

Az elvégzett elemzések túlmutatnak az irodalomban találhatókon abban, hogy az általunk
speciálisan vizsgált, bonyolult felépítésű HPLWR (High Performance Light Water Reactor)
reaktor - lásd három-utas hűtés, ebből kifolyólag nagy radiális méret – háromdimenziós
folyamatait részletesen követik mind a teljesítménynek, mind a hűtőközeg forgalmának a
tranziensek folyamán történő átrendeződése tekintetében. Ennek illusztrálására az alábbiakban
bemutatjuk a fenti lista „abszorbens kilökődése” kezdeti esemény elemzési eredményeit.
Az alábbi, 1.1. ábra a három-utas hűtésű zóna – amire a turbinalapátokat érő hűtőközeg
sűrűségének és fűtőelem-burkolat hőmérsékletének egyidejű minimalizálása miatt van
szükség – radiális metszetét mutatja. A piros és sötétkék kötegekben („Evaporator”,
„Superheater 2”) felfelé, míg világoskék kötegekben („Superheater 1”) lefelé áramlik a
hűtőközeg. A kilökődő abszorbens a 76. pozícióban van, vagyis mozgása jelentős mértékben
módosítja a vele szomszédos, különböző áramlási irányú kötegekben a teljesítmény és ezen
keresztül közvetve a hőhordozó sebességének eloszlását. Az 1.2. ábra az egyes kazetták
normált teljesítmény-eloszlásának relatív változásait mutatja akkor, amikor a reaktor
teljesítménye maximális. A legterheltebb kötegekben ez meghaladja a reaktor átlagos
teljesítményének mintegy másfélszeresét. A legnagyobb teljesítmények áramlási
csatornánként a számítások szerint az 1.1. ábra H-CH jelzésű, 49, 62. és 75. kötegeiben jöttek
létre (mivel a kilökődő abszorbenst tartalmazó kötegben eredetileg kisebb volt a teljesítmény).
Ezeknek a kazettáknak a forrócsatornáiban vizsgáltuk az elfogadási kritériumok teljesülését.
Az 1.3. ábra az áramlási kép megváltozását mutatja a forrócsatornákban, és az 1.2. ábrával
együtt a folyamatok háromdimenziós követésének szükségességét tanúsítja. Az 1.4. ábrán
bemutatott maximális burkolat-hőmérsékletek nem érik el az elfogadási kritériumok által
megengedett maximális értéket.
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1.1. ábra: A zóna radiális metszete: a három áramlási csatorna és a forrócsatornák („H-CH”), abszorbensek

1.2. ábra: A kötegek relatív teljesítmény-változása.
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1.3. ábra: A három forrócsatorna hőhordozójának
belépő és kilépő tömeg-fluxusai

1.4. ábra: Maximális fűtőelem-burkolat
hőmérsékletek a három forrócsatornában

A fenti lista további elemeire a számítások szintén az elfogadási kritériumok teljesülését
igazolták.
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1.2. Az SCWR általános biztonsági értékelése
A projekt keretében ez évben létrehozott egyik tanulmány részletesen foglalkozik a
reaktortípus biztonságával. Ez a jelentés irodalmi adatok (és a fenti elemzések eredményei)
alapján tárgyalja a biztonság normál üzemi feltételeit, ezen belül kiemelten a stabilitás
kérdését, valamint a biztonsági rendszereket, az elfogadási kritériumokat, az üzemzavarok
irodalomban fellelhető biztonsági elemzéseinek eredményeit, a súlyos balesetek
(zónaolvadás) létrejöttének valószínűségével foglalkozó PSA („Probabilistic Safety
Assessment”) tanulmány feltevéseit és következtetéseit. Az alábbiakban a projekt keretében
létrejött tanulmány végkövetkezetéseit idézzük.
Az irodalmi adatok alapján megállapítható, hogy az SCWR reaktorok biztonságát
széleskörűen vizsgálták normál üzemben, üzemzavari folyamatok során, valamint
megbecsülték a zónaolvadás valószínűségét, és olyan alapvető biztonsági problémát nem
találtak, ami az adott reaktortípus létrehozását lehetetlenné tenné. A normál üzemi biztonsági
korlátok teljesíthetők, az üzemzavarok esetére konzervatív módon megállapított elfogadási
kritériumok teljesülnek. Az utóbbi következtetést az AEKI-ben készült számítási apparátussal
végzett elemzések is megerősítették.
A jelenleg túlnyomórészt használt LWR-ehkez képest az SCWR-ek (Super Critical Water
Reactor) esetén jelentős, a biztonságot növelő egyszerűsítések, hogy az utóbbi nem tartalmaz
recirkulációs ágat (lásd BWR), – legalábbis a nominális teljesítményen történő üzemeltetés
során - gőz-víz szeparátort és gőz csepptelenítőt, gőzgenerátort, nyomástartó edényt.
Szuperkritikus körülmények között forrásos krízis és így a fűtőelem burkolatának ebből
származó hirtelen felmelegedése nem jöhet létre. További biztonságot érintő előny, hogy a
szuperkritikus hűtőközeg nagyobb fajhője miatt a turbina mérete kisebb, felépítése
egyszerűbb lehet.
A hagyományos LWR-ekhez (Light Water Reactor) képest jelentős különbség az alapvető
biztonsági célok tekintetében, hogy míg az LWR-ben a zóna hűthetőségét a hűtőközeg
vízszintjének tartásával, helyreállításával érik el, addig az SCWR-ben a forgalom tartása,
üzemzavarok esetén annak helyreállítása cél. Ennek megfelelően a hidegág felől biztosítani
kell a hűtőközeg-ellátást, míg a melegágból a hűtőközeg elvitel útjának nyitva tartása alapvető
jelentőségű. Az SCWR biztonsági rendszereinek kialakításakor az ABWR (Advanced Boiling
Water Reactor) kiépítését tekintették kiindulópontnak. A hasonló kiépítettségű, költségű
biztonsági rendszert feltételező PSA elemzésekből kapott zónakárosodási valószínűséget
összehasonlítva más reaktorokéval látható, hogy az SCWR belső eseményekből származó
zónakárosodási gyakorisága kisebb, mint a jelenlegi forralóvizes reaktoroké, de valamivel
nagyobb, mint a tervezett fejlettebb ABWR típusé: 5,7 10-7 1/év. Az érzékenységszámítások
megmutatták, hogy az utóbbi oka az, hogy az egykörös hűtésű, recirkulációs ág nélküli
reaktorban – a természetes cirkuláció lehetőségének hiánya miatt - üzemzavar esetén a
forgalom gyors helyreállítása szükséges, ami feszültségkieséssel is járó üzemzavar esetén
motor meghajtású nagynyomású hűtőrendszerrel nem lehetséges, hanem szükség van a
turbina meghajtású nagynyomású biztonsági rendszerre is.
A nagyobb teljesítménysűrűséggel rendelkező blokkok tervezését korlátozhatja, hogy a
turbinalapátok épségének fenntartása a zóna kilépésénél viszonylag kis sűrűségű és így nagy
hőmérsékletű hűtőközeget követel meg, míg a túl magas kilépő hőmérséklet – a magas
hőmérsékletű korrózió miatt - egyrészt csak acél fűtőelemek alkalmazhatóságát engedi meg,
másrészt az acél magas hőmérsékletű rugalmatlan alakváltozása, kúszása a fűtőelem
sérüléséhez vezethet. Ez a probléma a fűtőelem a reaktoron és kazettákon belüli hűtőközeg
intenzív keveredésével enyhíthető. Ebből a célból tervezik az u.n. háromutas reaktorokat,
melyek két áramlási csatornájában a hűtőközeg felfelé, a harmadikban pedig lefelé áramlik, és
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az egyes hűtőcsatornák végpontjainak kamráiban gyakorlatilag teljes keveredés jöhet létre. A
bonyolult áramlás párhuzamos csatornái között keletkező termohidraulikai instabilitások
elkerülése érdekében az egyes kazetták szűkítőinek gondos tervezése szükséges minden
ágban. E nélkül, vagyis gyenge hatású szűkítők esetén a forgalmak a kazetta-teljesítménytől
jelentősen függnének, és így a kampány során a kiégés függvényében is változnának. Ez
szokatlan és rendkívül sok hibalehetőségre alkalmat adó üzemvitelt eredményezhetne.
Ugyancsak a turbinalapátok épségének megóvása és a burkolat kúszásának a fenti
bekezdésben leírt egymásnak bizonyos mértékben ellentmondó feltételei eredményezik, hogy
a beruházási költségek jelentős növelése nélkül a szuperkritikus nyomás elérése az induló
reaktorban csak bonyolult módon, többek között a reaktor teljesítményének fokozatos
növelésével érhető el (vagyis kisebb teljesítményen a reaktor forralóvizes). A nyomás és a
teljesítmény párhuzamos növelése a fosszilis erőművekből átvett gyakorlat, azonban ott a
hőtermelést nem a termohidraulikai jellemzőktől erősen függő nukleáris teljesítmény
eredményezi. Bár az irodalomban található erre vonatkozó elemzés, egyelőre az alkalmazott
modell egyszerűsítései miatt nincs kellő mértékben tisztázva, hogy az átmeneti tartományban
- a visszacsatolásokat is figyelembe véve – felléphetnek-e stabilitási problémák.
A hűtőközeg sűrűségének jelentős – főleg axiális irányú – változásai speciális megoldás
nélkül a moderáltság és így a teljesítmény eloszlásának jelentős térbeli ingadozásaihoz
vezetnének. Emiatt u.n. vízrudak alkalmazását tervezik, melyek a megfelelő moderáltság,
valamint a teljesítmény-eloszlás kiegyenlítése érdekében a felső keverőtérből a zónán
keresztül a normál hűtővízhez képest ellenáramban juttatják a hűtőközeget az alsóba. A vízrudak a moderáltság javításán kívül üzemzavarok esetén a felső keverőtérben található
hűtőközeg tartalékát is a zónába juttatják, így az üzemzavarok esetén fontos, biztonságnövelő
szerepet is játszanak.
Ugyanakkor a fenti három bekezdésben leírt megoldások a jelenlegi nukleáris
berendezésekben alkalmazottakhoz képest bonyolultak, és így a hibalehetőségek számát
növelik. Ezeknek a konkrét hibalehetőségeknek a felmérésére, a szükséges elemzések
elvégzésére, az ennek nyomán esetleg szükséges módosításokra csak közvetlenül a konkrét
megvalósítás előtti fázisban kerülhet sor.
Közismert, hogy a BWR-ek esetében megjelennek lengések, ezeket biztonsági
intézkedésekkel ki lehet védeni. Minthogy az SCWR üzemi paramétertartományában az
alapvető fizikai paraméterek (sűrűség, hővezetőképesség, fajhő, viszkozitás) a hőmérséklettel
meredeken változnak, a stabilitás alapos vizsgálatokat igényel. Ilyen vizsgálatokat több
országban is végeztek. Az USA-ban az ANL-ben egy visszacsatolásokat is tartalmazó
pontkinetikus kóddal kezdtek vizsgálatokat, azonban a pontkinetikus közelítés
alkalmazhatósága SCWR-re kétséges. Az európai projektben a kódok kidolgozása folyik, csak
elvi elemzéseket közöltek, eszerint sűrűséghullámok megjelenése várható, de
nyomáscsökkenéssel járó oszcilláció nem fordul elő. Kínában egy ún. ponthidraulikus modellt
fejlesztettek ki áramlási instabilitások vizsgálatára. A számításokban egydimenziós modellt
használtak. Eredményeik szerint az SCWR munkapontja stabil. Hasonló, egyszerű
geometriában végeztek számításokat Japánban, instabilitást nem találtak. Ugyanakkor a
bonyolult felépítésű HPLWR típusban az instabilitásokat csak akkor lehet kizárni, ha egy
visszacsatolt 3D kóddal végzett elemzés is ezt igazolja.
A fűtőelem burkolatának és az egyéb szerkezeti elemeknek a magas hőmérsékleten való
viselkedése további kutatásokat, esetleg újabb anyagtípusok kifejlesztését teszi szükségessé.
A fentiek nem érintik azt az alapvető megállapítást, hogy nem találtak olyan alapvető
biztonsági problémát, ami az adott reaktortípus létrehozását lehetetlenné tenné, ugyanakkor a
fent említett területeken további vizsgálatokra van szükség.
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2. sz. részfeladat: Zónatervezés
(témavezető: Maráczy Csaba)
2.6. A GLOBUS-SPROD csatolt kód verifikálása
A HPLWR reaktorban a termikus jellemzők élesen változnak a pszeudo-kritikus pont
közelében (p=25 MPa, T=384 oC). A vízsűrűség gyorsan változik, ahogy a hőmérséklet
növekszik a reaktor bemeneti pontjától a kimeneti pontjáig. A HPLWR reaktor számításaihoz
a vízsűrűség és a kritikusság közötti szoros kapcsolat miatt szükséges egy kapcsolt
reaktorfizikai és termohidraulikai kóddal való analízis. A Karlsruhe IKET munkatársai egy új
kapcsolt kódot fejlesztettek ki, amelyben a neutronfizikai analízisre az MCNP Monte Carlo
kódot, a termohidraulikai számításokra a STAFAS kódot alkalmazták egy egyszerűsített
egyutas HPLWR zónára, melyben a Bishop hőátadási korrelációt alkalmazták.
Az AEKI-ben ugyanezen egyszerűsített HPLWR zónára alkalmaztuk az intézetben
kifejlesztett kapcsolt neutronfizikai-termohidraulikai kódot. A neutronfizikai számításokra a
KARATE programrendszer GLOBUS modulját, míg a termohidraulikai számításokra a
SPROD kódot használtuk. A hőátadás vizsgálatához a Watt, illetve a Jackson-Hole korrelációt
alkalmaztuk.A vizsgált, egyszerűsített geometriában a moderátorcsőben és a kazetták között
lefelé történik az áramlás, alul keveredik, és mint hűtővíz áramlik keresztül a
szubcsatornákon. A 2.1. ábrán láthatóak az áramlási irányok a HPLWR reaktortartályában.
szabályozórúd
felső keverőtér
tápvíz (280 oC)
gőz (508.3 oC)

kazettarés
modellezett áramlási régió
moderátorcső
hűtővíz
alsó keverőtér

2.1. ábra: Áramlási irányok az egy utas HPLWR reaktortartályban.

A számítást friss fűtőelemre végeztük, a szabályozó rudak ki voltak húzva, kiégő mérget
nem tartalmazott a fűtőelem. A kapott eredményeket a 2.2. ábrán szemléltetjük. Az ábrán az
MCNP-STAFAS kapcsolt kóddal kapott eredmények, illetve a GLOBUS-SPROD számítások
eredményei, Watt, illetve Jackson-Hole korrelációt alkalmazva láthatóak.
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Átlagos lineáris hőteljesitmény
MCNP-STAFAS w ith Bishop

GLOBUS-SPROD w ith Watt

GLOBUS-SPROD w ith Jackson-Hole
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2.2. ábr:. Átlagos lineáris hőteljesítmények a fűtőelemkazettában.

A 2.2. ábra görbéiből látható az alkalmazott hőátadási korrelációk hatásának szerepe.
Ugyanaz a számítási modell (GLOBUS-SPROD), különféle hőátadási korrelációkat
alkalmazva meglehetősen eltérő számítási eredményekre vezet. Ez az eredmény is indokolja a
tervezett HPLWR Phase 3 projekt hőátadási viszonyok kísérleti vizsgálatára vonatkozó
kezdeményezéseit.
2.7 A tartályfal sugárterhelésének számítása
Az élettartam meghatározása szempontjából kulcsfontosságú a tartályfal mechanikai
tulajdonságainak a sugárterheléssel való változása. Ezt a változást két mennyiség
valamelyikének segítségével szokták összekapcsolni a sugárterheléssel. Ezek a gyors fluxus
(E >1 MeV vagy E > 0.5 MeV) időbeli integrálja (fluens), illetve az a szám, ahányszor
átlagosan egy atom kilökődik a kristályrácsban elfoglalt helyéről a sugárzás hatására (dpa,
displacement per atom). Ennek meghatározásához a dpa hatáskeresztmetszet és a fluxus
szorzatának energia és besugárzási idő szerinti integrálját kell kiszámítani. A következőkben
ezt a mennyiséget fogjuk meghatározni a vizsgált SCWR esetére, 60 év működési időt
feltételezve.
Ezt a kilökődést az eddigi eredmények szerint gyakorlatilag teljesen a gyors neutronok
okozzák. Egyes vizsgálatok ugyanakkor felvetették a fotonok szerepét is, ezért
számításainkban megvizsgáltuk a fotonok és a neutronok okozta kilökődések arányát.
Fotonok alatt itt a neutronok által a zónát körülvevő szerkezeti anyagokból kiváltott fotonokat
értjük, a hasadásból származó fotonok gyakorlatilag teljesen elnyelődnek a zóna és a tartályfal
között.
A reaktortartály sugárkárosodásának általánosan elterjedt számítási módszere napjainkban
egy zónaszámító és egy Monte Carlo kód együttes használata. Ennek oka az, hogy a jelenleg
rendelkezésre álló számítógépek és számítógépes modellek rutinszerűen még nem teszik
lehetővé azt, hogy a reaktorzónát és az azt körülvevő szerkezeti elemeket a kiégés
függvényében egységesen, egy Monte Carlo számításban vizsgálják. Így a szokásos eljárás az,
hogy a kampánytervező kóddal a zónára végzett számításból veszik valamilyen formában a
Monte Carlo számításhoz szükséges forrást. A reaktor zóna egy adott időpontbeli állapotára
végzett állapotszámításból vett forrással elvégezve a Monte Carlo számítást, és ezt
megfelelően választott időszakonként megismételve a tartályfalat ért dpa (vagy fluens)
meghatározható.
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A Monte Carlo számításokat az MCNP kóddal végeztük. Először a KARATE kódrendszer
segítségével kiszámítottuk a neutronfluxust a zóna külső felületén, majd ebből meghatároztuk
a forrást az MCNP számára, amellyel a zónán kívüli tartományban a neutron transzport
számítását végeztük.
A reaktor szimmetriáját kihasználva egy 45 foknak megfelelő szektort modelleztünk, a két,
45 fokot bezáró határoló síkon reflektív határfeltételt előírva. Ennek a Monte Carlo modellnek
egy vízszintes metszetét mutatja a 2.3. ábra. Az ábráról is látható, hogy a Monte Carlo modell
nem tartalmazza a zónát, abból most csak a külső felületén meghatározott forrásra van
szükségünk. A KARATE kódrendszer segítségével kiértékeltük a külső kazetták nódusainak
kifelé néző oldalán a skalár fluxust és áramot 70 energiacsoportban. Ezt felhasználva kell
megadni a kifelé néző nódushatárokon átlépő neutronok hely, energia és repülési szög szerinti
eloszlását.

2.3. ábra: A Monte Carlo modell vízszintes metszete

A tartályfal dpa sugárterhelését 1 cm vastag rétegekre átlagolva számítottuk ki, öt
centiméterenként. A tartályfal 45 fokos szektorát azimutálisan 9, axiálisan 39 részre osztottuk.
Az így kapott eredmények láthatók a következő ábrákon.
A sugárterhelés azimutális vátozása az axiális és radiális maximumban
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2.4. ábra: A sugárterhelés azimutális változása az axiális és radiális maximumban.
A 0 fok felel meg a 3. ábra x tengelyének.
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A 2.4. ábra azimutális maximuma hozzávetőlegesen ott van, ahol az aktív zóna
legközelebb van a reaktortartályhoz. Az ábrán két görbe látható, az egyik annak felel meg,
hogy a reaktorakna belsejében acél reflektor helyezkedik el, a másik pedig annak, hogy
néhány cm-es vízrés van a fűtőelemkazetták közelében, amely a második túlhevítő
teljesítményeloszlására kedvezően hat. A maximális sugárterhelés a vizet tartalmazó esetben
7%-kal magasabb. Ez az emelkedés csak a reflektor sugárgyengítésének csökkenését
tartalmazza. Az emelkedés lényegesen magasabb volna, ha a szélső kazetták megemelkedett
teljesítményét is figyelembe vettük volna. A számított HPLWR tartályfal sugárterhelés közel
van a mai PWR reaktortartályok terheléséhez és alatta van a 60 évre számított VVER-440
terhelésnek.
2.8. A kutatóreaktor próbatestjeinek fluens számítása
A VVRSZM reaktor anyagvizsgálati besugárzó szondáiban létrejövő gyors neutronfluxus
számításához a KARATE programrendszer MULTICELL transzport kódját és a
kampányszámítások elvégzésére képes KIKO3D nodális kód VVRSZM vátozatát használtuk.
A KARATE programrendszer keretében működő MULTICELL program a multicell
ütközési valószínűség módszert használja hatszöges geometriára alkalmazva. A sokcsoport
számítások 35 epitermikus és 35 termikus csoportban folytak. VVRSZM fűtőelemekre a
program alkalmazhatóságát Monte Carlo számításokkal és fólia aktivitás mérések
eredményeinek felhasználásával vizsgáltuk. Mivel a MULTICELL programban a cellák
száma korlátozott, a számítható tartomány jóval kisebb, mint az egész zóna. A MULTICELL
programot a szonda közvetlen környezetében lejátszódó transzportfolyamatok sokcsoport
leírására használjuk, melynek eredménye a szonda próbatestjeinek neutronfluxus spektruma.
Az összteljesítményhez tartozó szonda fluxus a MULTICELL programmal nem számítható,
erre a feladatra a KIKO3D program alkalmazható.
A fluxus számításokat a 24. számú zónakonfigurációra végeztük el. A BAGIRA szonda 39
nap alatt besugárzott acél próbatesteinek emeletenkénti átlagos száma 6 volt a
számításainkban.
A KIKO3D program esetében 2 energiacsoportot használunk. A számított geometria
hatszöges. A számítás eredménye a 3 dimenziós 2-csoport, teljesítményhez normált
fluxuseloszlás a VVRSZM reaktor aktív zónájában. A fluxuseloszlást a következőképpen
számítottuk: A BAGIRA szondát reprezentáló 3 hatszög fluxusait radiálisan átlagoltuk, majd
spline interpoláció segítségével a próbatestek axiális helyéhez tartozó két csoport fluxusokat
számítottuk ki néhány kiválasztott kiégési lépésre. A teljes besugárzára nézve átlagos két
csoport spektrumot a kiégési lépések spektrumainak integrálásával kaptuk meg.
A kiégett zónára vonatkozó MULTICELL számítások meglehetősen munkaigényesek, így
a valós esetek sokcsoport spektrumait néhány előre kiszámított spektrumból keverjük ki. Két
csoportban a 0 és 60 %-os kiégettségű fűtőelemekkel körülvett BAGIRA szonda
MULTICELL fluxusait használtuk fel. Az eredményt a 2.5. ábrán mutatjuk be.
A számítások fő célja a gyors neutronfluxus meghatározása volt, amely az
anyagtudományi kísérletek kiértékelését tette lehetővé. Az 1 MeV feletti fluens a BAGIRA
próbatestekben 0.106·1021 1/cm2 volt.
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A Bagira szonda spektrumának
rekonstruálása
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2.5. ábra: A BAGIRA szonda acél spektrumának kifejtése a kis és nagy kiégésre jellemző spektrumokkal.
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3. sz. részfeladat: Termohidraulikai számítások
(Témavezető: Házi Gábor)
Előzmények
A projekt előző évében a fizikai paraméterek nyomásfüggésének hatásával foglalkoztunk
részletesen. A projekt harmadik évében ennek a nyomásfüggésnek a hatását mutattuk be a
nukleáris közösség számára is, a 16. Nemzetközi Nukleáris Mérnöki konferencián Floridában.
Az előadás kapcsán készített cikk meghívást kapott az ASME Journal for Gas Turbines and
Power elnevezésű folyóiratba, mutatva állításaink általános érvényességét. Eredményeink
alapján javaslatot tettünk továbbá, hogy a High Performance Light Water Reactor Phase 2
európai projekt keretein belül a nyomásfüggést figyelembe vevő vizsgálatok kezdődjenek. A
javaslatot elfogadták, és a projekthez mint aktív támogatók csatlakoztunk termohidraulikai
oldalon.
3.3.-3.4. Hőátadási és nyomásesési korrelációk fejlesztése
A korábbi, általunk és mások által is végzett CFD számítások kudarcán okulva, analitikus
számításokat végeztünk és perturbációs technika segítségével meghatároztuk lamináris
esetben a különböző termofizikai paraméterek változásának hatását a hőmérséklet és
sebességprofilokra. A megoldások ismeretében és bizonyos feltételezések felhasználásával
megmutattuk, hogy az adott megoldások, hogyan használhatók fel az ún. “tulajdonság arány”
típusú hőátadási és nyomásesési korrelációk fejlesztésében.
Nyomásesési és hőátadási korrelációt dolgoztunk ki változó fizikai paraméterű folyadékok
csőben történő lamináris áramlásának esetére. A megoldást adoptáltuk szuperkritikus
nyomású víz esetére és megmutattuk, hogy turbulens szituációkra kidolgozott korrelációk
milyen módon módosíthatók, hogy figyelembe vegyék a lamináris-turbulens átmenetet.
3.6. Kritikus kiáramlás modellezése
Felhívtuk arra a figyelmet, hogy szuperkritikus nyomású közegek esetén kritikus kiáramlás
meghatározásánál a hangsebesség pszeudokritikus hőmérséklet közeli erős lecsökkenését
feltétlenül figyelembe kell venni.
Az IAPWS (International Association for the Properties of Water and Steam)
állapotegyenlete alapján meghatároztuk vízben a hangsebességet szuperkritikus nyomástól
(35MPa) kritikus nyomásig (~21.7MPa) a hőmérséklet függvényében. A hőmérséklet
tartomány magában foglalta minden nyomásértéknél a pszeudokritikus hőmérsékletet is. Az
adatokat táblázatos formában állítottuk össze későbbi felhasználás érdekében. Jelenleg még
vizsgálatokat folytatunk arra nézve, hogy egyszerű analitikus formula segítségével milyen
pontossággal reprezentálhatók az adatok, addig is használatuk lookup-table formájában
lehetséges.
3.7. Kritikus kiáramlás mérése
Az év folyamán elkészítettük a GR-5H jelű, titán ötvözetből készült mintatartót. Ezen
olyan fűtés megoldást alkalmaztunk, amely teljes hosszában fűti a mintatartót, de a dinamikus
neutron radiográfiai (DNR) vizsgálatokat nem zavarja. Így jelentősen lecsökkent a GR-5H
hosszirányú hőmérsékleti gradiense. A mintatartóhoz többféle záró feltétet fejlesztettünk ki,
amelyek lehetővé teszik a kutatómunkában való sokoldalú felhasználását. Mérni tudjuk a GR5H belsejében kialakuló hőmérsékletet, három pontban, valamint a belsejében uralkodó
nyomást. Megoldottuk a mérés hőmérséklet szabályozását. Kidolgoztuk a szuperkritikusvíz
mérések reprodukálható technológiáját, amelyhez létrehoztunk egy mérőkeretet, amely
tartalmazza a működtetéshez nélkülözhetetlenül szükséges szeleprendszert. A mérési
elrendezés blokkvázlata a 3.1. ábrán látható. A mérés megkezdésekor egy kétfokozatú,
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vízhűtéses Peltier elemmel jéggé alakítjuk a GR-5H–ban lévő vizet, majd vákuum
szivattyúval eltávolítjuk a maradék gázokat a rendszerből.

3.1. ábra: A mérési elrendezés blokk vázlata.

Ezt követően elzárjuk a hermetizáló szelepet és feltöltjük vízzel a nagynyomású mérőágat.
A fűtési ciklus megkezdése előtt eltávolítjuk a Peltier elemet és elindítjuk a fűtési programot.
Három belső és öt külső ponton mérjük a mintatartó hőmérsékletét. Amint elérjük a 200 Co-t,
kinyitjuk a hermetizáló szelepet, és nyomás alá helyezzük a távadót. A mérési jellemzőket
számítógéppel megjelenítjük és archiváljuk. A konverter által szolgáltatott képi információt
nagyérzékenységű TV kamera teszi láthatóvá és a jelek S-VHS videomagnóval, valamint
DVD készülékkel kerülnek rögzítésre, a vibrációs diagnosztikai háttér jelenségekkel és a
mérés irányítójának megjegyzéseivel együtt. Az akusztikus emissziós adatokat az NEZ-220
típusú detectophone készülékkel dolgozzuk fel, és tároljuk.
A mérőkereten lévő mágnes szelep működtetésével le tudjuk ereszteni a nagy nyomású
gőzt tetszőleges lépésekben, így modellezhető a „hűtőközeg vesztéses” balesetek lefolyása. A
mérések során, a dinamikus neutron radiográfia által szolgáltatott képek segítségével,
vizuálisan nyomon tudjuk követni a víz sűrűségének változását a hőmérséklet, és a nyomás
értékek egyidejű ismerete mellett. A 3.2. ábrán baloldalon, egy leürítési kísérlet akusztikus
emissziós mérési eredményét láthatjuk, míg jobboldalon a hőmérséklet és nyomás
időfüggvénye névlegesen azonos értékekre kalibrálva található.

3.2. ábra: Leürítési kísérlet eredményei
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A baloldali ábra függőleges („A”) tengelyén az akusztikus események amplitudója van
ábrázolva. A folyamatot az „A” jelű görbe írja le. A jobboldali függőleges koordinátán az
események száma látható. Ezek alakulását a „B” jelű görbe mutatja. A vízszintes tengelyen a
leürítési kísérlet alatt eltelt idő van feltüntetve. A V-1 nyitás kétszer 0,1 másodpercig tartott,
és a nyomás 308 bar-ról 303 bar-ra csökkent, 407 Co -n. A V-2 nyitás 1 másodpercig tartott,
és a nyomás 318 bar-ról 299 bar-ra csökkent, 412 Co -n. A V-3 nyitás 10 másodpercig tartott,
és a nyomás 313 bar-ról 228 bar-ra csökkent, 413 Co -n. A jobboldali ábrán az 1-es jelű görbe
a szabályzó termopár hőmérsékletének, a 2-es jelű görbe a mintatartó belsejének közepén
elhelyezett termopár hőmérsékletének, míg a 3-as jelű görbe a hermetizáló szelepen lévő
termopár hőmérsékletének a változását mutatja. A 4-es jelű görbe a GR-5H belsejében lévő
nyomásváltozást ábrázolja.
3.8. A modellek rendszerbe integrálása
Az általunk korábban fejlesztett RETINA kétfázisú programcsomagba szuperkritikus
nyomású közegekre javasolt hőátadási és nyomásveszteségi korrelációkat építettünk be, annak
érdekében, hogy a rendszert alkalmassá tegyük rendszerszintű vizsgálatokra. A rendszer
állapotegyenleteit kiterjesztettük szuperkritikus nyomásig, figyelembevéve a szükséges
hőmérséklettartományt is. A viszkozitás, fajhő és hővezetési tényező korrelációkat szintén
módosítottuk, hogy a szuperkritikus nyomású reaktorok paramétertartományát le tudjuk fedni.
A kritikus kiáramlás számításához szükséges hangsebesség táblázatot a kód számára
elérhetővé tettük, annak érdekében, hogy a kóddal hűtőközegvesztéssel járó tranziens
szituációkat vizsgálni tudjunk.
Összeségében lehetővé tettük a RETINA alkalmazását szuperkritikus nyomású reaktorok
termohidraulikai analízisére.
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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 szuperkritikus reaktor tartályának alsó része a belépő hűtővíz hőmérsékletén üzemel
(350-450°C), míg a felső blokk hőmérséklete eléri az 510°C-ot. A tartály szóba jöhető
anyagai a következők: ASTM 508, ASTM 533B (mindkettő alacsonyan ötvözött Cr-Mo
ferrit-perlites acél) vagy 9%-os krómacél. Munkánkban javasoltuk a VVER-440 reaktoroknál
használt 15H2MFA és hegesztési varrata Cr-Mo-V ötvözésű hőálló acélok alkalmazását és
megvizsgáltuk sugárkárosodásuk mértékét.
A 15H2MFA anyag a VVER-440 reaktorokhoz kifejlesztett alacsonyan ötvözött Cr-Mo-V
acél. Ennek az acélnak más variációit 560°C –ig alkalmazzák a hagyományos gáz, olaj és
széntüzelésű erőművekben. A kutatás célja annak bizonyítása volt, hogy ez az acél
sugárkárosodás szempontjából is megfelel a szuperkritikus nyomású reaktor tartályanyagának.
A cél elérésére a greifswaldi erőmű 8. blokk anyagából és az un. 502 hegesztésből
vizsgáltunk kivágott mintasorozatokat eredeti állapotban, 270°C illetve 450°C-on
kutatóreaktorban besugározva. A kovácsdarab inhomogenitása miatt a mintákat a kovácsdarab
felületétől 35 mm mélységből (1/4 falvastagság) vettük ki.
A törési szívósság megállapításához 10x10x55mm illetve 10x5x55mm méretű,
hárompontos hajlító próbatesteket használtunk 5 mm mélységig befárasztva. A próbatestek
előkészítése, fárasztása, vizsgálata és az eredmények értékelése az ASTM 1921-05
„Mestergörbe” szabványnak megfelelően történt. A próbatesteket a Budapesti Kutatóreaktor
zónájában a BAGIRA-1 szabályozott hőmérsékletű besugárzó szondában hélium-nitrogén
atmoszférában sugároztuk be. Mind a hegesztési varrat, mind az alapanyagból két-két sorozat
(12-12) próbatestet sugároztunk be a mérési szórások csökkentésére. A vizsgálatokat 5kN
terhelhetőségű hidraulikus-elektronikus szakítógépen végeztük.
Az eredményeket a 4.1. és 4.2. ábrák mutatják be. A grafikonon ábrázoltuk a korábbi
kísérletekből kapott, 270°C-os besugárzás előtt és után mért kritikus hőmérsékletet. Jól
látható, hogy a Mestergörbét jellemző T0 kritikus hőmérséklet a VVER reaktorokra jellemző
270°C-os besugárzás esetében jelentősen megemelkedett, azaz a ridegebbé vált. Ezzel
szemben a 450°C–on történt besugárzásoknál a kovácsdarabok T0 kritikus hőmérséklete a
mérési hibán belül maradt besugárzás után is, illetve a hegesztési varrat T0 kritikus
hőmérséklete is csak 30°C-al növekedett.
Ez bizonyítja, hogy a Cr-Mo-V anyagok és hegesztési varrataik megfelelőek az SCWR
tartály és egyéb alkatrészek anyagának.
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A Mestergörbe kritkus hőmérséklet változása
15H2MFA hegesztési varrat 270° és 450°C-on történő
besugárzására

A Mestergörbe kritkus hőmérséklet változása
15H2MFA acél 270° és 450°C-on történő
besugárzására
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4.1. ábra: Alapanyag sugárkárosodása a
besugárzási dózis és hőmérséklet függvényében

4.2. ábra: Varratanyag sugárkárosodása a
besugárzási dózis és hőmérséklet függvényében

4.4 Korróziós vizsgálatok (AEKI)
A szuperkritikus nyomású reaktor tervezésekor a legnagyobb kihívást a megfelelő
fűtőelem burkolat kiválasztása jelenti, amely elegendően korrózióálló, ugyanakkor a hasadási
neutronokat nem nyeli el jelentős mértékben. A megfelelő anyagok kiválasztásához korróziós
(oxidációs) teszteket kell elvégeznünk releváns körülmények között.
A korróziós tesztekhez építettünk egy olyan autoklávot, amely kibír 25 MPa nyomást és
500°C hőmérsékletet akár 2000 óráig. Az autokláv fűtött része AISI 304 tipusú acélból
készült.
A korróziós mérésekhez gázmentesített kétszer desztillált vizet használunk. A
berendezésből elővákuum-szivattyúval kiszivattyúzzuk a levegőt, majd betöltjük a
gázmentesített vizet. Ezzel az elérhető minimumra csökkentjük a vízben oldott oxigén
mennyiségét. A szelepek zárása után felmelegítjük a tartályt, majd a nyomást 25 MPa körüli
értéken tartjuk. A készülék alkalmas arra is, hogy az oxidációs teszt közben folyamatosan
cseréljük a vizet a fűtött és nagy nyomás alatt tartott térfogatban. A nagynyomású szakaszt
egyik oldalról egy hidraulikus pumpa, másik végén egy nyomásszabályzó szelep határolja le.

4.3. ábra: Korróziós minták

Összesen két sorozat oxidációt csináltunk, 1800 és 1600 órán keresztül. Az elsőben
Eurofer és 15H2MFA jelű acél mintákat (4.3. ábra), a másodikban AISI 316 rozsdamentes
acél és Titán Gr. 2 ötvözeteket vizsgáltunk.

4.4. ábra: Metallográfiai
csiszolat készült a kettévágott
mintákból

A mintákból 4-4 darabot helyeztünk el az autoklávban, és
kéthetenként kivettünk 1-1 darabot. A kivett gyűrű alakú
mintákat kettévágtuk, és metallográfiai csiszolatot készítettünk
belőlük (4.4. ábra). Az oxidréteg vastagságát optikai és pásztázó
elektronmikroszkóppal (SEM) is elemeztük, a keresztmetszet
polírozása után. A felületekről készített fotón minimálisan 9
pontban olvastunk le rétegvastagságot, amelyeket átlagoltunk. A
felvételek közül az utolsó fázisban készített fotókat mutatja a
4.6. ábra.
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A 15H2MFA anyag jó mechanikai tulajdonságaival tűnik ki, de kevésbé korrózióálló, mint
a többi vizsgált ötvözet. A korróziós tesztek elején már erősen oxidált, pergő vas-oxid
képződött a minták felületén, amely az autokláv belsejét is elszennyezte. 1800 órányi oxidálás
után kb. 18 μm oxidréteget tudtunk megállapítani a metallográfiai csiszolatokon.
Az Eurofer97 nevű anyag a fúziós reaktorok számára kifejlesztett, mechanikai ötvözéssel
készített ferrites acél, 9% krómtartalommal. A jó mechanikai tulajdonságok mellett a
korrózióállósága 500 ºC-on nem különösebben jó, 1800 óra oxidálást követően 8 μm
rétegvastagságot találtunk.
A második tesztsorozatban a jól ismert 18/8 rozsdamentes acélt (AISI 316) és egy titán
ötvözetet teszteltünk. Mindkét anyagon 2-3 μm oxidréteget figyeltünk meg kb. 1600 óra
oxidálás után (4.5. ábra). A rozsdamentes acél minta felületén egyes helyeken lényegesen
vastagabb réteget találtunk, amely az átlagvastagságot is befolyásolta. Ezek a lokálisan
vastagabb rétegek valamely hibahelyen képződhettek, utalva az anyagban lévő zárványra,
amely felszínre került a mintaelőkészítés során.

4.5. ábra: Korróziós vizsgálatok eredményei

a

A korróziósebesség, és a felületen
képződő réteg vastagságának kérdése
mellett valószínűleg lényeges lesz annak
az ismerete, hogy a különböző sók,
oxidok hogyan oldódnak szuperkritikus
nyomású
vízben.
Egy
egyszerű
rendszerben modelleztük az oldhatóságot
és megállapítottuk, hogy mivel a
szuperkritikus víz rossz oldószer, a sók
kiválására éppen a zóna közepén lehet
számítani, ahol a szub-szuperkritikus
átmenet
történik.
Az
elemzések
eredményét
jövőbeli
kísérletek
tervezéséhez akarjuk felhasználni. Az
európai HPLWR projekt szervezői
érdeklődést mutattak ilyen kísérletek
eredményei iránt.

b

c

d

4.6. ábra: Csiszolatokról készített felvétel a) 15H2MFA, 1800 óra, b) Eurofer97, 1800 óra, c) 18/8 rozsdamentes
acél, 1600 óra és d) Ti-grade2 mintán, 1600 óra oxidációt követően
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4.7. Fűtőelem viselkedés modellezése (AEKI)
A projekt utolsó évében sor került az SCWR fűtőelemek numerikus modelljeinek
pontosítására és a stacioner számítások elvégzésére.
A fűtőelem számítási modell pontosítása
A SCWR fűtőelemek termikus és mechanikai viselkedésének elemzését a
TRANSURANUS fűtőelem kód segítségével hajtottuk végre úgy, hogy a fűtőelem
viselkedését a zóna hat kiválasztott fűtőelemére vizsgáltuk meg:
• Átlagos és forró fűtőelem az elforraló kazettában (áramlás felfelé,
hűtőközeg belépő hőmérséklet 311 °C),
• Átlagos és forró fűtőelem az első túlhevítő kazettában (áramlás lefelé,
hűtőközeg belépő hőmérséklet 390 °C),
• Átlagos és forró fűtőelem a második túlhevítő kazettában (áramlás felfelé,
hűtőközeg belépő hőmérséklet 433 °C).
A modellezett fűtőelemek fő geometriai jellemzői a következők voltak: tabletta átmérő: 6,7
mm, burkolat belső átmérő: 7 mm, burkolat külső átmérő: 8 mm. A fűtőelemek aktív hossza
4,2 m volt, amelyet 21 axiális nódus szimulált.
A számításokhoz szükséges peremfeltételeket (elsősorban teljesítmény történetet és profilt,
illetve hűtőközeg paramétereket) olyan neutronfizikai számítások alapján határoztuk meg,
amelyekben az átlagos fűtőelemek 30 MWnap/kgU kiégést értek el a 353 napos kampány
során.
Elvégzett számítások
Az elvégzett stacioner számítások részletes információt szolgáltattak az SCWR
fűtőelemekben végbemenő folyamatokról. Meghatároztuk a fűtőelemekben kialakuló
hőmérséklet-eloszlást (4.7. ábra), amely szerint a legterheltebb rúdban a tabletta hőmérséklete
elérheti az 1900 °C-ot is, míg a legkevésbé terhelt rúdban alig haladja meg a 700 °C-ot. A
burkolat átmérője az egy éves kampány végén kisebb, mint a kampány elején volt. A külső
magas nyomás miatt létrejövő kúszás következtében az átmérő csökkenése a legterheltebb
rúdban eléri az 1 %-ot, míg az átlagos rudakban jellemző értéke 0,6 %. A fűtőelem belső
nyomása – a hat vizsgált eset közül ötben – a kezdeti 1,7-1,9 MPa értékekről a 2 MPa fölé
emelkedik, a legterheltebb rúdnál pedig eléri a 7,5 MPa-t.
A számítások rámutattak, hogy a burkolat és tabletta közötti rés a legterheltebb rúdban már
az első kampány során bezáródik. Ugyanakkor a burkolat és a tabletta között létrejövő
mechanikai kölcsönhatás – a tabletta kismértékű duzzadása miatt – még olyan gyenge, hogy
nem vezet a burkolat átmérőjének sérülést okozó növekedéséhez. A tabletta hőmérséklete
legterheltebb fűtőelemben is messze elmaradt az UO2 olvadásponttól. A tablettából történő
gázkibocsátás eredményeként a legterheltebb fűtőelemben kialakuló nyomás jóval
alacsonyabb a reaktor 25 MPa-os nyomásánál, így kedvezőtlen deformációs folyamatok nem
indulnak el.
Összességében kijelenhető, hogy az elvégzett számítások szerint a kiválasztott
konstrukciójú SCWR fűtőelem a reaktor normál üzemelése során – hőtechnikai és mechanikai
szempontból – sérülés nélkül képes elviselni a terhelést, mivel az SCWR reaktorban uralkodó
magas nyomás és hőmérséklet, valamint a 200 oC-os különbség a zóna alja és teteje között
nem hoz létre olyan szerkezeti változásokat a fűtőelemekben, amelyek az integritás
elvesztéséhez vezethetnének. Ha a fűtőelem burkolata korróziós szempontokból is
megfelelőnek bizonyul, akkor a jelen elemzésekben használt konstrukció használható az
SCWR reaktor terveinek véglegesítéséhez.
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EVAPORATOR átlagos sub-csatorna

EVAPORATOR forró csatorna

SUPERHEATER 1 átlagos sub-csatorna

SUPERHEATER 1 forró csatorna
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SUPERHEATER 2 forró csatorna
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4.7. ábra: Axiális tabletta hőmérséklet eloszlás a hat vizsgált rúdra a kampány végén
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5. sz. 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. Továbbá a berendezés indulásakor (és előre
láthatóan az első két évben) csak rövid, néhány másodperces plazma kisüléseket fog
produkálni, és nem építik meg a hosszú kisülésekhez szükséges hűtéseket sem. Ez kihatással
van a NAP pályázat 5. részfeladatának megvalósítására is. Az eredeti tervek szerint a 2008
augusztus végéig elkészítettük volna mind a 10 videó 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, azaz az 5. részfeladat
2009.08.31.-én zárul.
5.2 Koncepciók szimulációja (BME-MM)
Az elmúlt évben tisztázódtak azok a körülmények amelyek meghatározzák a video
diagnosztika működését a Q portban:
•

A német partner nem tudta megbízhatóan megoldani a Q-port plazma felőli oldalán
az ablak hűtését a várt sugárzási teljesítmény mellett. Ezért a kritikus vákuumablak
előtt egy hűtött diafragma lesz, azon néz ki a kamera.
• A port csőben nem lesz vákuum, így levegő áramlás használható a kamera
hűtésére.
A jelen periódusban elvégzett szimulációs analízisek választ adnak arra, hogy hogyan
viselkednek a dokkoló egység komponensei 6s hosszú teljes, illetve 40s hosszú csökkentett
intenzitású impulzusüzem esetén. Az eredmény megmutatja, milyen magas lesz a hőmérséklet
több (végtelen) ciklus végrehajtása után.
A megadott peremfeltételek alapján egy hősugárzás modell készült ANSYS-ben, mely
választ adott arra, hogy az alkatrészek felületét milyen intenzitású hősugárzás éri. Ez az
ANSYS Radiosity Solver segítségével készült, és visszaadta a kézi számításokkal
meghatározott peremfeltételek alapjait képező értékeket, egyfajta ellenőrzésként is szolgálva
(5.1. ábra).
Mivel a Radiosity Solver nagyon rendszer és számításigényes, sokszor nehezen konvergáló
módszer, a szimuláció tranziens részében a felületekre manuálisan helyezett hőfluxus adja a
hőbevitelt, a hőelvitelt pedig a szerkezet belső falán konvekció, külső falán pedig az ismert
hőmérsékletű környezetbe sugárzó hősugárzás, melyet speciális felületelemek
szuperpozíciójával lehet leghatékonyabban szimulálni.
A számunkra fontos végeredmények: a dokkoló “pajzsa” nem melegszik fel 250 °C fölé,
illetve a dokkoló belsejében kvázi-állandósult állapotban a hőmérséklet maximum 40 °C
körül marad (5.2 ábra).
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5.1. ábra: Az ANSYS szoftver felületi hősugárzás-kiértékelő elemein mérhető hőfluxus az előzetes statikus
szimuláció során (SURF252 elemek – hőfluxus [W/m2]).

5.2. ábra. A dokkoló egység helyének hőmérséklet eloszlása a legmelegebb pillanatban 40 másodperc hosszú
impulzusterhelés esetén, 20 perces pihentetéssel.

5.4. Neutron terhelés meghatározása és besugárzásos terhelés (BME-NTI)
Az előző években végzett Monte Carlo számításokban megállapítottuk a W7-X AEQ
portjában várható neutron- és gammaspektrumokat, valamint a fluxust. 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. A neutronbesugárzások egy része az AEKI BNC kutató reaktorán került végrehajtásra a másik része a
gamma besugárzásokkal együtt a BME oktatóreaktorában. Mivel a gamma besugárzás
körülményeit már előző jelentésünkben ismertettük, itt most csak a neutron besugárzó helyet
mutatjuk be (5.3. ábra). Ennek unikalitása, hogy nagymértékben sikerült a gamma hátteret
lecsökkenteni a megkívánt nagyenergiásnak tekinthető (nagyobb mint 1 MeV energiájú)
neutronok megfelelő szintje mellett.
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5.4. ábra: A nyalábszűrők és a kamera elhelyezkedése a neutron besugárzás során
(AEKI BNC kutató reaktor, BIO csatorna)
5. 1. táblázat: Fluens és dózis a teljes neutron besugárzás alatt

Gyors neutron
En>1 MeV
Gamma
Összesen

Fluens
[cm-2]

Elnyelt dózis vízben
[Gy]

1,7 × 1012

63,7

1,7 × 1012

3,5
67,2

Kiértékelve a sugárzási tesztek alatt készített kamera képeket a következőket állapíthatjuk
meg. A gamma besugárzásos mérések kiértékelése megmutatta, hogy a W7-X berendezésen
várható éves dózis alatt csak a felvillanások mértéke nő meg, de a kamera maradandó
károsodást nem szenved. Azonban a kiértékelés során a még nem minden funkciójában
tökéletes EDICAM kamerával nem sikerül olyan expozíciós sorozatokat találnunk,
amelyekből a tendenciák egyértelműen kiolvashatók lennének. Ezért a végleges kamera
elkészülése után a gamma besugárzást még egyszer meg kívánjuk ismételni, most már teljes
sorozatok megfelelő kivitelezésével.
A neutron besugárzásnál az 5.1. táblázatban szereplő dózis a vízre vonatkozik. Ez
megegyezne a W7-X-ben várható dózissal, de a kamera anyaga inkább szilícium, ezért
helyesebb, ha a fluens értékkel számolunk inkább. Ez viszont csak kb. 10%-ban közelítette
meg az éves maximálisan engedélyezett fluenst. Az eredmények szerint a kamera sötétkamra
árama növekedett a neutron besugárzás hatására. Ez viszont a pihentetéssel láttóan csökkent
(vö. 5.5. ábrával).
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5.4. ábra: A neutron fluens növekedése a neutron-besugárzás alatt

change of average
dark current

5.5. ábra: Az átlagolt sötétkamra áram növekedése a neutron-besugárzás alatt. Jól látható, hogy még a
viszonylag rövid besugárzási szünetben, és természetesen a besugárzás után is rögtön elkezd csökkeni a
sötétkamra áram (de későbbi méréseink azt mutatták, hogy hat hónappal később sem éri el eredeti értékét.)

A pixelek intenzitásának eloszlásfüggvényeit megvizsgálva azt tapasztaltuk, hogy kis
expozíciós időknél (2ms) nincs benne jelentős változás (csak az első momentum nő egyedül,
ami ugyanaz, mint amit a sötétkamra áramokról már elmondtunk). Közepes expozíciós
időknél (20ms) már nemcsak az első momentum, de a második (szórás) is nő, míg a 200ms-os
expozíciós időknél, már a harmadik momentum is kismértékben, de a negyedik erősen
változik (5.6. ábra), és még a felső intenzitási tartományban az integrált felvillanások is
járulékot adnak.
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5.6. ábra: 20msec- expozíciós időnél, a neutron besugárzás hatására az eloszlásfüggvény jobbra tolódik és
szélesebbé válik, ennek megfelelően a maximum értéke csökken, hiszen az összpontszám (a pixelek száma)
állandó, -már a harmadik sőt a negyedik momentum növekedését is jól megfigyelhetjük.

Mivel elsősorban kis expozíciós idők várhatók a videó diagnosztikában ezért a
besugárzások hatására történt torzulások a nagyobb expozíciós időknél nem befolyásolják
eddigi konklúziónkat a vizsgált videó kamerák sugárállóságáról. A W7-X első néhány éves
működése alatt nem várjuk a kamera elektronika károsodását, tehát helyes volt az a döntés,
hogy a kamerákat a port cső plazma felöli végébe integráljuk. 2016 után rendszeres
nagyteljesítményű működés során esetleg előfordulhat károsodás, azonban erre még nem
érdemes intézkedéseket tenni, mivel a következő 8 évben biztosan új detektorok fognak
megjelenni.
5.5. Mechanikai mintapéldány építés (KFKI-RMKI, BME-MM)
Az előző munkaszakaszban a kiválasztott koncepció részletes kidolgozására került sor, a
mechanikai mintapéldány építése pedig elkezdődött. Ebben az évben a kiválasztott
koncepciónak megfelelően kerültek kidolgozásra a mechanikai modellek, és ez alapján épült
meg a mechanikai mintapéldány.
5.6. Mechanikai teszt (KFKI-RMKI)
A kamerát és az optikát tartalmazó kapszula a Q-port plazmától távolabbi végétől, a
csövön áttolva illeszkedik a dokkoló egységbe, ezért a megvezetésről és a pontos illesztésről
gondoskodni kell. A dokkolás szöghibájától (a dokkoló egység és a kapszula tengelye közti
szögeltérés) függ a kamera iránytartásának mértéke, ezért a hiba mértékét minimalizálni kell.
A lehető legkisebb szöghiba eléréséhez két koncepció készült:
• az „A” koncepcióban a kapszula megvezetéséről és a pontos illesztésről
egy kúpos felület gondoskodik (5.7.a ábra), 30° és 40°-os tesztdarab
került legyártásra,
• a „B” koncepcióban a kúp a kapszula bevezetését segíti, a pontos
véghelyzet eléréséhez pedig a kapszula a kerület mentén elhelyezkedő 3
ütköző csapon ül fel (5.7.b ábra).
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5.7.a ábra: „A” koncepció

5.7.b ábra: „B” koncepció

A tesztdarabok legyártása után a legpontosabb megoldás az újradokkolás szögpontosság
mérésével került kiválasztásra. A mért értékekből (koordináták) a szöghiba mindhárom
esetben számolható. A mérés számát a szöghiba-tartományok függvényében ábrázolva jól
értékelhető eloszlásfüggvényt kapunk, melyből könnyen megállapítható a megfelelő
dokkolási megoldás (5.8. ábra).

5.8. ábra: A szöghibák eloszlásfüggvényei az egyes koncepcióknál

Jól látszik, hogy az „A” koncepció 30°-os változatának és a „B” koncepciónak nincs
nagyobb szöghibája 0,75°-nál. A kettő közül pedig a „B” koncepció a pontosabb. A mért
eredményekre alapozva megállapítható, hogy a „B” koncepció a legmegfelelőbb megoldás
pontossági szempontból, így ez kerül gyártásra. Kb. 4 m megfigyelési távolsággal számolva a
szöghiba 2 cm bizonytalanságot fog okozni a kamera mérési irányában. Ez kb. a mágneses
diagnosztikák tipikus visszaállítási hibájának felel meg és kisebb mint a vákuumkamra
tágulásából eredő elmozdulások. A kamera helyzete tehát kellően pontos lesz, azonban a
látható kép alapján egy finomított pozíciómeghatározásra szükség lesz.
5.7. Optikai teszt (KFKI-RMKI)
Mivel az AEQ port vákuumablaka előtt egy kicsi hűtött diafragma lesz (kb. 3mm), ezért
ezen keresztül kell az optikai leképezést elvégezni. Ez az elrendezés nem teszi lehetővé
kommerciális objektív használatát, ezért egyedi objektívet kellett a kamera elé tervezni.
Ennek a tervei láthatóak az 5.9. ábrán. A tervezett objektív a 450-720nm hullámhossz
tartományban ad éles képet. A spektrális szelekció cserélhető interferencia szűrővel oldható
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meg, ami az objektív megfelelő helyén – ahol a fénysugarak a szűrőt közel merőlegesen érik lett elhelyezve.

5.9. ábra: A tervezett kamera objektív

5.10. Kamera mintapéldány (KFKI-RMKI, Cerntech Kft.)
Az elmúlt években 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 modult az ALTERA STRATIX II GX PCI express
development board alapon valósítjuk meg. Ez a board tartalmazza a szükséges
nagyteljesítményű FPGA modult. A 10Gbit/s sebességű kommunikációs egység külön
modulként csatlakozik a board-ra elfoglalva még egy PCI express slotot a PC-ben. Ennek a
kommunikációs egységnek a tervezése befejeződött, ősszel kerül gyártásra.
Az EDICAM szenzor modul prototípus lehetővé tette a választott szenzor és az analógdigitális jelátalakító chipek tesztelését. A zajmérések célja a kamera szenzor modul
elektronikai tulajdonságainak pontos kiértékelése, az esetleges tervezési hibák kiszűrése és
azok javítása. A kamera által készített képekből, saját programok segítségével, vizsgáltuk a
teljes digitalizálási folyamat minden egyes szakaszát - a szenzor chiptől egészen a digitalizált
bitmintákig. A szenzor modul prototípus segítségével pontosan megmértük a képfrekvenciát,
az expozíciós időhosszakat és a chip egyéb elérhető funkcióit, mint például a törlésmentes
kiolvasás és részterületek kiolvasása.

5.10: ábra: Képfrekvenciák mérése villogó LED-sor segítségével.

28/54 oldal

NUKENERG pályázat beszámoló

3. munkaszakasz

A digitalizálási lánc legfontosabb eleme az analóg-digitális jelátalakító (ADC). A kamera
prototípus 4 db ADC chipet tartalmaz chipenként 4 db analóg bemeneti csatornával. Ezek a
chipek 20MHz-es belső órával vezéreltek, így a pontos időzítés elengedhetetlen. Megmértük a
csatornánkénti linearitást és az offset-et. Ezt megismételtük magasabb hőmérsékleteken is
(25, 40, 60 fokon). Tapasztalataink szerint a kamera megbízhatóan működik az iparban
megengedett hőmérsékleti határokon belül. A kamera zaja kismértékben magasabbnak
adódott mint maga a digitalizáló adatlap szerinti zaja, de a jel-zaj viszon így is kb 1000. A zaj
forrása az ADC chipek tápfeszültségellátásából eredő áramingadozás, melyet a tépellátási és
földelési rendszer rendszer optimalizálásával próbálunk csökkenteni a végső kamera
elektronikában.

5.11. ábra: Az offset nem függ lényegesen a hőmérséklettől

A mérések során kiderült, hogy az analóg-digitális jelátalakítók referenciafeszültsége
terhelés alatt megváltozik. Ez azt eredményezi, hogy a beépített 4 darab chip külön referencia
feszültségértékhez képest digitalizál, így a képeken 4-es oszloponként eltérő árnyalatú
sraffozás látható, homogén felület helyett. A hibát a referenciafeszültség-kiosztás
újratervezésével kijavítottuk. Az új kamera szenzor modul prototípus - amely már a javított
analóg elektronikát és a 10Gbit/s kommunikációs modult is tartalmazza - tervei elkészültek,
az alkatrészek kiválasztásra kerültek, a többrétegű nyomtatott áramköri lemez tervezése most
folyik és a modul gyártására ősszel kerül sor. Ebből az analóg részeket és az FPGA-t
tartalmazó modul előzetes nyákterve az 5.12. ábrán látható.

5.12. ábra: Kamera szenzor modul prototípus analóg része a 10Gbit/s-s kommunikációs modullal (előzetes
nyomtatott áramköri terv).
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5.11. Kamera ipari alkalmazása
A szenzor modul prototípus már valós tesztkörnyezetben is kipróbáltatott. 2007-ben prágai
CASTOR tokamakon végeztünk különböző expozíciós idejű méréseket, továbbá vizsgáltuk a
prototípus idő és térbeli felbontási képességeit. Ennek eredményeként 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. Az elmúlt
évben megtervezésre került, hogy hogyan fogjuk ezeket a kamerákat a COMPASS tokamakra
felszerelni (5.13. ábra).

5.13. ábra: Kamera elrendezés a prágai COMPASS tokamakon.

A kamera hasznosítására a Magyar Tudományos Akadémia résztulajdonlásával egy spinoff céget alapítottunk ADIMTECH (ADvanced IMaged TECHnologies) kft. néven
(www.adimtech.com).
5.12. Egy diagnosztika felépítés (KFKI-RMKI)
Egy teljes diagnosztika megépítése a komponensek késése miatt a következő projektévre
tolódik.

30/54 oldal

NUKENERG pályázat beszámoló

3. munkaszakasz

6. sz. részfeladat: Atomnyaláb diagnosztika fejlesztése fúziós
berendezésekhez
(Témavezető: Zoletnik Sándor)
6.1. Nagyáramú ion emitter fejlesztése (KFKI RMKI)
A 2007 év végén a garchingi Institut für Plasmaphysik intézet laborjában teszteltük a az
aluminát alapú ionforrást, melyekkel a szilikát alapú forrásokkal felmerült problémák miatt
kíséreteztünk. Ennek az ionforrásnak a működtetéséhez 1500-1600 ◦C körüli hőmérsékletre
volt szükség, melyet a megépített BeO kerámiába ágyazott wolfrám fűtőszál teljesíteni is
tudott. A 19 mm átmérőjű ionforrásból maximum 5 mA Lítium ionáramot tudtunk kinyerni,
amely az adott geometriában csak 10%-al marad el az elvileg lehetségestől. Sajnos hosszú
idejű (néhány órás) mérés után az ionforrás emissziós képessége csökkenni kezdett és
bebizonyosodott, hogy ez a fajta megoldás csak rövid idejű impulzusokban használható.
Sajnos az emitter rendszeres felfűtése és lehűtése károsítja a fűtőszálat, így erről a
megoldásról le kellett mondanunk.
A további fejlesztések során 2008 elején megkezdtük egy fűtőszál nélküli ionforrás
építését. A megoldást a 6.1. ábra mutatja. A hőfejlesztő közeg egy szénnel szennyezett SiC
réteg. Az egyik elektróda maga az ionforrás háza, a másik egy molibdén elektróda. Ez utóbbit
egy bórnitrid fészekben helyeztük el. A molibdén elektródába az áramot egy belesajtolt
wolfrám áramvezető juttatja el. A megoldás stabilnak mutatkozott az első próbák során, így
több hónapig teszteltük. Bebizonyosodott, hogy ez az elrendezés jól viseli a hirtelen fűtési
teljesítményváltozásokat. Sajnos fűtéséhez nagyobb (60-80 A) áramra van szükség, melyet
több változat megépítése és kipróbálása után sem lehetett csökkenteni, azonban ez csak annyi
hátránnyal jár, hogy a mai berendezésekben az ionforrás előtt egy 1:3 áttételű transzformátort
kell üzemeltetni.
Emisszios anyag

Pierce
elektróda

Molibdén ház

SiC
kitöltés
BN
kerámia
tartó

Molibdén
elektróda
Molibdén fedél
Wolfrám
árambevezetés

6.1. ábra: Az új ionforrás szerkezete és egy megépített példány fényképe.

Az ion-emissziós anyag tekintetében a kísérletekben visszatértünk a szilikát alapú
anyagokhoz. A korábbi megfigyelések alapján feltettük, hogy a bomlás azért következett be,
mivel az anyagot tartalmazó porózus wolfrám szivacsban jelentős hőmérsékletesés volt. A
szivacs mélyebb rétegeiben az anyag mindig folyékony volt, és a legbelső rétegben a bomlási
hőmérséklet felett elbomlott. Ennek megelőzésére olyan megoldást kerestünk, amelyben az
emissziós anyag közvetlenül a molibdén kupak felületére tapad, így a hőmérsékletesés
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minimális. A lítium tartalom még egy fél mm vastag rétegben is elegendő ahhoz, hogy az
ionforrást akár egy évig is üzemeltessük a mai fúziós kísérletekben. Bebizonyosodott, hogy a
lítium tartalom csökkentésével és/vagy adalékanyagokkal az emissziós réteg elfolyása
megakadályozható. A kifejlesztett fűtőtest képes az emissziós anyagot a felület elkészítése
során 1500 C fölé is hevíteni, így az emissziós réteg a felületen szétfolyatható, majd működés
közben a folyáshatár alatt tartható. Az így kifejlesztett ionforrással kb. 4mA/cm2 ionáramot
értünk el amely körülbelül kétszerese a hagyományos ionforrásoknál lehetséges értéknek és
megközelíti a projekt kezdetén kitűzött 5 mA/cm2 célt. Ennél magasabb érték elérése
technikai korlátok (az emissziós anyag megfolyása) miatt legfeljebb függőlegesen felfelé
irányuló nyalábnál látszik lehetségesnek. Az ionforrás kapacitása legalább két nagyságrenddel
nagyobb mint az eddigi forrásoknak, így alkalmas lesz hosszú plazmakisüléssel üzemelő
szupravezető fúziós berendezéseken való alkalmazásra is.
6.3. Atomnyaláb teszt. (KFKI RMKI)
Az ionforrás fejlesztésével kapcsolatos technikai problémák miatt a teljes atomnyaláb
tesztelésére a projektév lezárásáig nem volt lehetőség. Rendelkezésre állnak azonban a projekt
indulása előtt végzett részletes mérések eredményei melyekben kb. 2 mA nyalábáramig
részletesen mértük ion- és semlegesített atomnyalábok áramleoszlását a nyaláb mentén több
helyen. Ezekkel a mérésekkel validálni tudtuk a CPO kóddal folytatott ionnyaláb
számításokat. A kódból kapott ionpályákat a semlegesítő cella helyétől egyenesen folytatva ki
tudtuk számítani az atomnyaláb haladását (átmérőjét, divergenciáját). Mivel a semlegesített
nyaláb tértöltést már nem képvisel ezért a számítások a semlegesítő utáni térrészben
függetlenek az atomnyaláb áramától. A fent leírt módon képesek vagyunk megfelelő
atomnyalábokat tervezni. Konkrét atomnyalábok tesztelésére a következő hónapokban kerül
sor.
6.5. Ionoptika terv (KFKI RMKI, BME MM)
Az ionforrás felületén elért 4mA/cm2 áramsűrűség körülbelül megegyezik avval az
értékkel, amelyet a szokásos iongyorsító elrendezéssel 70 kV energián a tértöltés-korlát miatt
el lehet érni. Ennek megfelelően értelmetlen lenne olyan radikálisan új elrendezésű
gyorsítókkal kísérletezni, amelyek az ionforrás felületén nagyobb elektromos teret
biztosítanak, mivel az ionforrás ezt nem tudná kihasználni. A kifejlesztett új ionforrás mérete
azonban könnyen változtatható, így az a döntés született, hogy a különböző
plazmadiagnosztikai berendezésekhez szükséges különböző áramértékeket az ionforrás
méretének változtatásával érjük el. A nyalábmenetet a CPO programmal szimuláltuk, mint az
a 6.2. ábrán látható. Ennek eredménye szerint a nyaláb átmérője néhány méter után kb. az
ionforrás átmérőjének felel meg.
Meg kell jegyezni, hogy a CPO kóddal folytatott számításokat szisztematikusan
ellenőriztük a jülichi TEXTOR tokamaknál alkalmazott AXCEL kóddal valamint saját
kísérleti eredményeinkkel. Erre azért van szükség mivel a kód számítások a nyaláb tértöltése
által a környezetből beszívott elektronok tértöltésének hatását nem tudják figyelembe venni.
Az összehasonlítások szerint a nyalábátmérőre kapott eredmények megfelelőek, mégis a
nyalábáram abszolút értéke a kísérletekben sokszor csak a számolt érték 35-50%-a. A
megfigyelések szerint ezek az ionok a nyaláb körül egy halvány és széles burkot alkotnak.
Ennek a jelenségnek még nem tisztázott az oka, de korábbi kisebb átmérőjű ionforrásoknál is
fellépett, melyet az elektródák kis módosításával ki lehetett küszöbölni.
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6.2. ábra: 19 mm átmérőjű ionforráshoz módosított gyorsító geometria szimulációja

6.6. Vákuumrendszer építés (KFKI RMKI)
Az elmúlt projektévben beszerzett alkatrészekből a KFKI RMKI laboratóriumában felépült
egy vákuumrendszer, melyben az új ionforrásokat tudtuk tesztelni. Az új ionforrások
tesztelése már ebben a berendezésben zajlik.
Alkalmazás
A kifejlesztett atomnyaláb és detektor technológia alapján a prágai Plazmafizikai Intézet
megbízta a KFKI RMKI-t egy Lítium atomnyaláb diagnosztika felépítésével a COMPASS
tokamakon. Ez részben egy hagyományos lítium nyalábemissziós berendezés lesz amely a
plazma sűrűségeloszlását képes mérni. Számítások alapján felmerült annak lehetősége is,
hogy a plazmában ionizálódó nyaláb ionjait kellően magas (90-100 keV) energia esetén
detektálni tudjuk és így a plazmán belüli mágneses térről is információt nyerhetünk.
A detektortechnika és az 5. pontban kifejlesztett kamera-technológia alkalmazására a
KFKI RMKI létrehozott egy spin-off vállalkozást Adimtech Kft. néven, amely jelenleg a
MAST fúziós kísérlet megrendelésére kétdimenziós 4x8 detektoros lavinadióda-kamerát épít.
Erre az ulta-gyors (max. 20 MHz) eszközre érdeklődés mutatkozik más laboratóriumokból is.
A kifejlesztett detektorokkal mérőrendszert építettünk a TEXTOR és a JET tokamakok
számára is, melyet az EURATOM program finanszírozott.
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7. sz. részfeladat: Fúziós erőművek elemeinek tervezése
(Témavezető: Stépán Gábor)
2007-ben lezajlott az ITER szervezetben a „Design Review”, amely áttekintette a berendezés
potenciális problémáit és ezek megoldási lehetőségeit. A Test Blanket Module-al (TBM-el)
kapcsolatban felmerült, hogy a berendezés perturbációt okoz a mágneses térben, ami esetleg
túl nagy veszteségekhez vezet a plazmában. Ennek kiküszöbölésére az egy portban
elhelyezkedő két TBM elrendezését megváltoztatták egymás feletti modulokról egymás
mellettiekre. A változás miatt a TBM terveit módosítani kellett és hűtési szimulációit újra
kellett végezni. A fentiek miatt a kísérletek építése még késik, de a magyar résztvevők
szimulációi elkészültek.
7.3 A TBM első fal hűtési koncepció szimulációjának validálása (BME-NTI)
A Test Blanket Module (TBM) első falának (First Wall, FW) megfelelő megtervezése
fontos az ITER és a TBM üzemvitelének szempontjából. Hőterhelés szempontjából a „First
Wall” a TBM legkritikusabb eleme. Az előzetes számítások szerint az ITER-ben normál
üzemi körülmények között 270 kW/m2, maximálisan 500 kW/m2 hőfluxus várható a plazmára
néző felületen. Lényeges kérdés volt, hogy a tervezett héliumhűtéssel biztosítható-e az
EUROFER (alacsony aktivitású ferrites martenzites acél) nevű acélból készülő FW megfelelő
hűtése. 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 vizsgálata, valamint az első
falban kialakuló hőmérséklet-eloszlás vizsgálata.
A kísérleti berendezés 3D-s modelljét Solid Edge-ben hoztuk létre. A 7.1. ábrán látható a
teljes modell, ami tartalmazza az összes elemet. A hélium a már létező HEBLO körből fog
érkezni a HETRA-hoz, mely egyedileg tervezett karimával kapcsolódik hozzá. A hélium a
mérőszakaszon való átáramlás után egy statikus keverőn keresztül lép vissza a HEBLO-ba. A
300 Co belépő hőmérsékletű, 80 bar nyomású hélium hűti a mérőszakaszt a tényleges
viszonyoknak megfelelően.

7.1. ábra: A kísérleti berendezés modellje

A HETRA robbantott nézetén jól megfigyelhető a berendezés elemeinek egymásra épülése
(7.2. ábra). A hűtőcsatorna egyik oldalára összesen 8 darab kerámiahevítő lesz felerősítve,
melyek képesek biztosítani az ITER-beli névleges üzemállapotnak megfelelő hőterhelést.
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7.2. ábra: A mérőszakasz robbantott nézete

A 3D-s modell felhasználásával megépítettük a HETRA CFD modelljét, amivel
számításokat végeztünk. Fő feladat volt, hogy ezekkel a CFD számításokkal megkapjuk a
hőátadási tényező változásának görbéjét és kijelölhessük a hőmérsékletmérési pontokat
(7.3. ábra).

7.3. ábra: Mérési pontok kijelölése

Számításokat végeztünk a termoelemek furatainak zavaró hatásának megállapítására. Az
eredmények azt mutatják, hogy ez a hatás nem számottevő.

7.4. ábra: Furatok hatása a hőmérséklet-eloszlásra és a hőátadási tényezőre

A mérésekhez elkészítettük a berendezés elvi sémáját, amin jelölve vannak a mérési síkok
és a mérendő mennyiségek. Mint látható, a hélium kilépő hőmérsékletének méréséhez
szükséges beépíteni egy statikus keverőt. Erre azért van szükség, mert az aszimmetrikus
hevítés és a könyökök hatása miatt a hélium hőmérséklet-eloszlása egyenetlen (7.5. ábra).
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7.5. ábra: Furatok hatása a hőmérséklet-eloszlásra és a hőátadási tényezőre

Az év során elkészült a hűtőcsatorna teszthegesztése is. Elektronsugaras (EBW) és argon
védőgázas volfrám-elektródás ívhegesztési technológiát (TIG) fogunk alkalmazni a csatorna
összehegesztésére. A teszthegesztések eredményei azt mutatják, hogy az EBW varrata jó
minőségű és az ívhegesztés közben jól kontrollálható (7.6. ábra). A TIG eredményei már
jóval rosszabbak, mert ezt csak manuálisan lehetett végrehajtani. A legnagyobb probléma,
hogy a varrat áthatol a csatornán, ami megzavarja a hűtőközeg áramlását (7.7. ábra).

7.6. ábra: EBW teszthegesztés eredménye

7.7. ábra: TIG teszthegesztés eredménye
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A hűtőcsatorna gyártási tervrajzait leadtuk az FZK műhelyében, így annak legyártása
jelenleg is folyik.
Elkészült a 20 μm-es felületi érdesség megmunkálásának próbája is. Nem sikerült
egyenletes érdességet biztosítani a csatorna felszínén, így a mérések utáni ellenőrző
számításoknál ezt majd figyelembe kell venni. A kívánt felületi érdesség kis üveggolyócskák
felületre való nagy sebességű ráfúvatásával lesz kialakítva.
A speciálisan kialakított kerámiahevítők megérkeztek az FZK-ba, így azok tesztelése is
hamarosan megkezdődhet.
A statikus keverőre kértünk árajánlatokat, amik alapján kiválasztottuk és megrendeltük a
legkedvezőbb kialakításút.
A hőszigeteléssel problémák vannak, ugyanis a megkeresett cégek közül csak egy küldött
eddig hivatalos árajánlatot. Az e cég által gyártott mikroporózus hőszigetelő anyag hővezetési
tényezője a többiéhez hasonlóan nagyon alacsony (400 Co-on 0,028 W/mK), de árban nincs
viszonyítási alapunk. Ha rövid időn belül nem érkeznek be újabb ajánlatok, akkor ezt az
ajánlatot kell elfogadnunk.
Előre láthatólag októberben megkezdhetjük a méréseket és a mérésekről szóló jelentés
elkészülhet december végéig.
7.4 Hélium hűtés teszt 2007-2008 összefoglaló (BME-MM)
A HELOKA vákuumtartály tervei
A HELOKA (HElium LOop KArlsruhe) a Karlsruhei FZK kutatóközpontban épülő, TBM
hélium hűtőkörök tesztelésére szolgáló berendezés. Ennek kulcsfontosságú része a
vákuumtartály, melyben a mérések folynak; grafit hősugárzóval juttatnak 300-500
⎡ kW ⎤ hőfluxust tartósan a TBM első falára.
⎢⎣ m2 ⎥⎦

A
tartály
tervei
és
tenderdokumentációja 2008 tavaszán elkészült.
Ebben a dokumentációban megtalálható a
tartály szabvány szerinti méretezése,
ellenőrzése; a tartály összeállítási rajzai,
illetve az ANSYS segítségével, VEM
módszerrel készült modellek, melyek a
teljes szerkezet részletes ellenőrzésére
szolgáltak a szabvány által előírt, és
további, a mérnökök által szükségesnek
tartott
terhelésekre:
horpadásra,
vákuumterhelésre, gravitációra, emelésre,
hősugárzásra és 5 bar túlnyomásra, illetve
dinamikus terhelésre. Mellékelve van
továbbá a tartály 3 dimenziós CATIA
modellje is. A berendezést előreláthatólag a
2009. évben legyártatja a Karlsruhei
Kutatóközpont (FZK).
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Fontos változtatás a tartály terveiben a
berilliumbiztosság, mely követelmény a 2008.
évben merült fel. Ez kimondja, hogy a tartályt
beríliumos
próbatest
vizsgálata
során
bekövetkezett baleset (hélium cső repedés,
stb.) esetén a környezettől teljesen elszigetelt
sátorban kell tudni kinyitni. Erre szolgál a
tartály nagyobb karimájára épített másodlagos
karima, melyre hermetikusan záródó sátor
rögzíthető.

A különféle műszerek és csövek
átvezetésére,
illetve a vákuumrendszer
7.9. ábra: Ellenőrzés vákuumterhelésre
számára 32 átvezető karima kerül beépítésre.
A tartály vízhűtéssel fog rendelkezni. A hűtőcsatornák jelenléte előnyös ebben az esetben,
mivel merevítő bordaként is szolgálnak. További hűtőcsatornák lesznek a tartály belsejében,
hosszanti irányban a szerkezetre hegesztve, ezt a magas hőmérsékletű hősugárzó indokolja.
A
turbomolekuláris
vákuumszivattyú
megfogására szolgáló berendezés speciálisan a
vákuumszivattyú
vészleállása
esetére
lett
méretezve; ilyenkor nagy nyomatékok (70000
Nm) ébrednek a szivattyú megfogására, amit a
tartálynak kell ellensúlyozni. Erre két koncepció
készült; az első (7.10. ábra) kisebb terhelést jelent
a tartály számára, mert radiális irányban nagyobb,
ezáltal nagyobb az erőkar, mely a nyomatékot
megfogja, illetve hosszabb a hegesztési varratok
hossza, ami alacsonyabb terhelést jelent a tartály
számára. Hátránya is ehhez kapcsolódik:
radiálisan nagy, és bonyolultabb, mint a második
koncepció, ahol a szerkezet közvetlenül a
7.10. ábra: Turbopumpa megfogás
karimára van rögzítve. A második megoldás
hátránya, hogy nagyobb a tartályfalon a terhelés, és axiálisan hosszabb lesz a szerkezet. Ezek
közül még nem lett kiválasztva a végleges változat.
A HELOKA hőpajzsok továbbfejlesztése
A hőpajzsok óvják a vákuumtartályt a túlmelegedéstől a
HELOKA rendszerben, ezek árnyékolják le a forró (akár 2000 ºC)
hősugárzót. További fontos feladatuk a rendszer hatásfokának
növelése, mivel erősen csökkentik a hőveszteséget, mintegy
visszaverve a távozó hőt a rendszerbe. Fontos követelmény velük
szemben az ellenállóképesség magas hőfluxusoknak, illetve a
könnyű szerkezet, lehető legkevesebb szivárgási lehetőség és
modularitás; azaz lehetőleg többféle geometriát le lehessen fedni
velük (a TBM modellekből is többfélét le akarnak tesztelni).
Ezen követelményeknek eleget tesz a moduláris hőpajzs, mely
több rétegből áll: hátul van a réz alaplemez, melyhez – a hősugárzó
felé haladva – forrasztva vannak a réz fűtőcsövek, biztosítva a
rendkívül jó hővezetést. A réz hűtőcsövek egy modulon belül
csatlakozás nélkül végigfutnak, mely a szivárgási lehetőségeket
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csökkenti, illetve az áramlási ellenállást csökkenti. A hűtőcsövek elé van rögzítve a speciális,
hőálló TZM (Titán – Cirkónium – Molibidén) lemez, mely egy hősugárzás elleni védőernyő
szerepét tölti be, és akár 2000 ºC hőmérsékletet is kibír. A szerkezet végeselemes analízise
kedvező eredményeket mutat – az alkatrészek optimálása is ANSYS szoftverrel készült.
Vertikális elrendezésű HCPB TBM First Wall-jának (FW, vertikális és horizontális
Stiffening Grid-jeinek (SG) előzetes termikus szimulációja
A HCPB TBM fő egységeinek (subcomponent) előzetes termikus számításainak célja a
szerkezetben kialakuló hőmérsékletmezők megállapítása.
Első részfeladatként a magas hőmérsékletű plazmának közvetlenül kitett First Wall
hőmérséklet eloszlásának megállapítására koncentráltunk. A modellalkotáskor a hűtőközeg
modellezésére is sor került.

7.12. ábra: Hőmérséklet eloszlás a FW-ban

7.13. ábra: Hot spot a FW szélén
átskálázva

A fent említett régióban az EUROFER acélból készülő FW hűtése nem kielégítő, a hélium
hűtőközeg hőmérséklete túl magas, ezért a csatornák közötti távolságot illetve a csatorna
geometriát is módosítani kell. Konklúzióként elmondható, hogy a kapott eredmények
szükségessé teszik további részletesebb vizsgálatok elvégzését és több geometriai paraméter
optimálását. Jelenleg is folynak ezek a vizsgálatok.
Második részfeladatként a vertikális és horizontális merevítő rácsok (Stiffening Grid)
hőmérsékleti viszonyait térképeztük fel, melyek bár nincsenek közvetlen kapcsolatban a
plazmával, a tícium termelő modulokból (Breeding Unitok) mégis nagy hőterhelés éri őket a
direkt kontaktus miatt.
Az eredmények azt mutatták, hogy a kialakuló maximális hőmérsékletek a megengedhető
tervezési határ (EUROFER 550°C) alatt maradtak mindkét esetben. Vertikális esetben 505°C,
horizontális esetben 545°C a maximális kialakult hőmérséklet, megfelelően sűrű sweepelt
háló esetén. A későbbiekben egy komplexebb modell tartalmazni fogja a HCPB TBM főbb
komponenseit, így például választ kaphatunk arra is, hogy a horizontális Grid magas
hőmérsékletű zónáját mennyire tudja hűteni a hegesztési vállnál a vertikális Grid széle.
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7.14. ábra: Hőmérséklet eloszlás a vertikális
Stiffening Gridben

7.15. ábra: Hőmérséklet eloszlás a horizontális
Stiffening Gridben

Hélium hűtés teszt előkészítés, mérés és értelmezés (BME-NTI)
A GRICAMAN kísérleti berendezés a TBM manifold (hélium-elosztó) 2. és 3. szintjében
zajló hidraulikai folyamatok vizsgálatára lesz hivatott. A méréseket megelőzően, a terv
kialakítását támogatandó, CFD számításokat kell végezni a manifold szintekre és azon
elemekre vonatkozóan, amelyek a hűtőköri kapcsolás szempontjából a 2. és 3. manifold
szintek között találhatóak meg. Ezek a CAP („sapka”, fedőlemez) és SG (Stiffening Grid,
merevítő rács) elemek. A horizontális TBM.ref.1.1 design koncepcióval kapcsolatban ezek a
modellek és számítások lényegében elkészültek 2006-ig az FZK munkatársai révén. Azóta
viszont a TBM design többször is alapvetően megváltozott.
2006 során kidolgozták az új TBM.alt.1.0 koncepciót. A NAP NUKENERG Projekt
keretében a BME NTI munkatársa által épített ANSYS CFX modellel vizsgáltuk az új design
manifoldjának 2. szinjében a hidraulikai viszonyokat. A 2008-as évben még jelentősebb
változás történt, amikor az ITER portjában a TBM vertikális orientációja mellett döntöttek
(Vertical TBM, VTBM). A VTBM esetében a horizontális TBM.alt.1.0 koncepció manifold
rendszeréhez hasonló megoldást választottak, a design ugyanakkor teljes részletességében
még nem lett kidolgozva, így a manifold szintek vizsgálatát célzó ANSYS CFX modellek
építését fel kellett függeszteni.
Ugyanakkor új típusú SG és CAP elemek tervezése is folyik a VTBM-hez. Mind a CAP és
az SG elemek esetében többféle ANSYS CFX modell készült el, amelyekben az adott elemek
különböző koncepcióiban vagy tisztán a hidraulikai viszonyokat, vagy az áramlási, hőátadási
és a szerkezeti elemben történő hővezetési folyamatokat kapcsoltan vizsgáltuk meg. Az
eredmények nagyban hozzájárulnak a jelenleg is folyó tervezéshez, illetve a megfelelő design
koncepciók kiválasztásához. Még a 2008-as évben kialakul az új manifold design és a munka
ezen a vonalon is folytatódik.
A VTBM SG elemei esetében kétféle technológiával történő kialakítás versenyzett az
FZK-ban. Az egyik technológia lényege, a korábbi SG koncepcióknak megfelelően, hogy a
két félvastagságú SG lapba a hűtőcsatornákat belemarják, majd a két lapot diffúziós
hegesztéssel illesztik össze. Innen jön ezen koncepciók gyűjtőneve: DW design (Diffusion
Welding). A módszer hátránya a nagy felületen történő hegesztés. Egy új lehetőséget adott a
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szikraforgácsolásos technológia. A szikraforgácsolás segítségével tömör lapokba egyenes
hűtőcsatornákat lehet vágni, és csak az SG lemezek plazma felőli és ellentétes végeire kell a
végeket jóval kisebb felületen felhegeszteni. A módszer alkalmazásának következménye
ugyanakkor, hogy a hármas hűtőcsatorna kötegek kollektor/disztribútor kamrákba
torkollanak, illetve azokból nyílnak. Ennek hátrányait hidraulikai számításaink mutatták meg,
lásd alább. Az ezzel a technológiával készítendő koncepciók gyűjtőneve: SE design (Spark
Erosion).
Egy korai SE design vertikális SG (VSG) modelljét készítettük el a 2008-as év elején
(7.15. ábra). Ekkor a koncepció még teljes egészében szögletes geometriát tartalmazott, amit
blokk-strukturált hexagonális hálóval elkészített modellel írtunk le. A hűtőközeget hélium
gáznak, a szerkezeti anyag anyagjellemzőit az EUROFER-nek megfelelően írtuk elő. A
hűtőközeg 8 MPa nyomással 360 °C hőmérsékleten lépett be 0.015125 kg/s tömegárammal az
ún. mock-up kamra belépő csonkján. A 7.15. ábrán pirossal jelölt felületen a hőfluxust
konzervatív módon egyenletes 60 kW/m2 értékűnek írtuk elő. Ekkor ugyanis még nem állott
rendelkezésre hőforrás-eloszlás a tenyészkazettákra vonatkozóan.

7.15. ábra: A 2008 februárjában érvényes, teljes egészében szögletes geometriájú SE design VSG modellje;
Zöld: hőátadó felület az EUROFER anyag és a hűtőközeg között a hűtőcsatorna kötegek és az azokat összekötő
kollektor/diverter kamrák falain; Piros: az EUROFER szerkezeti anyag csak a hűtőcsatornák szintjében
modellezve; Kék: adiabatikus falak, amelyek a VSG hűtőcsatornáinak belépő és kilépő lábait, illetve az ún.
mock-up kamrákat határolják

Az eredmények azt mutatták, hogy ennél a konstrukciónál a hármas hűtőcsatorna-kötegek
ágaiban a tömegáram az átlagos értéktől 21-23%-kal eltérhet. Ugyanakkor a szerkezeti
anyagban történő hővezetés ennek hatását eltompítja, amint az a 7.16. ábrán is látható. Ezért
az SE design-t ekkor még nem vetették el. A nyomásesés 8700 Pa-nak adódott.

7.16. ábra: Bal oldal: a sebesség nagysága a modell középsíkjában; Jobb oldal: hőmérsékletmező a modell fűtött
falán
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2008. májusára kialakult egy újabb SE design, amelyekben a csatornák keresztmetszetét és
az egyéb sarkokat is lekerekítették a nyomásveszteség és a mechanikai feszültségek
csökkentése érdekében. Hasonlóképpen kialakultak az új DW design SG-ek a VTBM
kulcsméreteinek figyelembe vételével. Négy CFX modell készült, amelyekkel ezen
koncepciók szerinti SG-ek hűtőcsatornáiban zajló hidraulikai viszonyokat vizsgálhattuk. A
modellek tömör összefoglalását az 7.1. táblázat mutatja. A változatos felépítésű hálók
térfogatelemeinek száma 3,2 – 7,2 millió között, a nódusok száma 2,2 – 5,6 millió között
változott.
7.1. táblázat: A négy különböző CFX SG hidraulikai modell jelölése és paraméterei
Modell
VSG_DwHex
VSG_DwTet
VSG_SeHex

Modellezett elem
Vertikális SG
Vertikális SG
Vertikális SG

Design
DW
DW
SE

HSG_DwMix

Horizontális SG

DW

Hálózás
Blokk-strukturált hexagonális
Strukturálatlan tetra + kinyújtott prizma
Blokk-strukturált hexagonális
Blokk-strukturált hexagonális + tetra az
inlet/outlet lábaknál

A modellekben az anyagjellemzőket a 8 MPa nyomású 370 °C hőmérsékletű héliumgáznak
megfelelően adtuk meg. Fontos változás volt, hogy a tenyészkazetták tervezése során fellépő
változások miatt a vertikális és horizontális SG elemekbe előírt tömegáram jelentősen eltér
egymástól: 0,008742 kg/s és 0,024175 kg/s.
A VSG_SeHex modellel kapott eredmények szerint a lekerekítések hatására a hűtőcsatorna
hármas kötegeiben a tömegáram az átlagos értéktől akár 48-61% mértékben is eltérhet. Mivel
ez azt bizonyítja, hogy a konstrukció magában hordozza a hűtés nagyfokú egyenetlenségének
lehetőségét, az SE design SG koncepciók az FZK-nál el lettek vetve. A továbbiakban ezért
ezekkel nem is foglalkoztunk.
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20000

Pressure drop [Pa]

Pressure drop [Pa]

A VSG_DwHex és VSG_DwTet modellek fejlesztésének célja volt megvizsgálni, hogy a
hálózás stratégiájától is független megoldásokat szolgáltatnak-e CFX modelljeink? Magában a
VSG hűtőcsatornákban a nyomásesésekre és tömegáramokra vonatkoztatva ez 1%-os
pontossággal teljesült is, viszont a mock-up kamrákban enyhén eltérő eredményeket kaptunk.
Ezért ebben a régióban a blokkstrukturált hexagonális hálót megsűrítettük. Miután a
VSG_DwHex modell nyomásmező eredményei ettől nem változtak 1%-ot elérő mértékben, a
sűrített hálójú VSG_DwHex modell eredményeit a továbbiakban hálófüggetlennek
tekintettük. Az elkészült modellel paraméter-vizsgálatot végeztünk a belépő tömegáramra
vonatkozóan a névleges tömegáram 80%, 90%, 100%, 110% és 120%-át adva meg. A fő
nyomás eredményeket a 7.17. ábra bal oldala tartalmazza.
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7.17. ábra: A VSG_DwHex (bal oldal) és a HSG_DwMix (jobb oldal) modellekkel végzett paramétervizsgálat
eredményei: A mock-up kamrák közötti nyomáseséseket a névleges tömegáram, illetve attól ±10%-kal és ±20%kal eltérő tömegáramok függvényében ábrázoltuk
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A VSG modellek fejlesztése során nyert tapasztalatok felhasználásával készült a
HSG_DwMix modell, amelyben a hűtőcsatornákba való belépésnél a bonyolult geometriájú
térrészt strukturálatlan tetraéderes hálóval írtuk le, a többi térrészek hálózása a Hex modellek
stratégiája szerint blokkstrukturált hexagonális hálóval történt. A modell hálóérzékenységvizsgálatától eltekintettünk, a belépő tömegáramra való paramétervizsgálat viszont elkészült,
amelynek eredményeit a 7.17. ábra jobb oldala mutatja.
A DW design SG-k esetében a hűtőközeg minden esetben egyenletesen áramolt a
hűtőcsatorna köteg három ágában (7.18. ábra), az átlagos tömegáram értéktől maximum 7%kal térve el. Ezzel véglegessé vált a DW technológia kiválasztása az SG-ek konstrukciójára.

7.18. ábra: A sebesség abszolút értékével színezett áramvonalak a VSG_DwHex modell (bal oldal) és a
HSG_DwMix modell (jobb oldal) eredményei szerint

A tenyészkazetták fejlesztése során a peremfeltételek és ezt követően az SG-ek design-ja
várhatóan még a 2008-as évben véglegesül. A fenti modellek építése során szerzett
tapasztalatokkal rövid idő alatt olyan modellek építhetők – az érzékenységvizsgálatok
elvégzése mellett is – amelyeknek a nyomásesésekre vonatkozó számszerű eredményeit az SG
elemek és a VTBM manifold rendszerének fejlesztése során fel lehet használni.
A 2. és 3. manifold szintek között található CAP-ek előzetes termohidraulikai vizsgálatát is
elkezdtük. A vertikális kialakítású TBM oldalait a 30 mm vastag CAP-ek (fedelek) zárják le.
Bár ez az elem nincs közvetlenül kitéve a plazmának, de a szaporítókazetták felől éri kevésbé
számottevő hőterhelés, így a megfelelő hűtés kialakításáról itt is gondoskodni kell. A CAP-ek
hűtőközege hélium lesz. Három olyan koncepciót dolgoztak ki az FZK-ban, melyeknél a
hűtőcsatornák elrendezése gyökeresen eltér egymástól (7.19. ábra). A harmadik verziónál a
hűtőcsatornák kiosztása megegyezik a DW design Stifenning Grid-ek hűtőcsatornáinak
elosztásával.

7.19. ábra: CAP koncepciók
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A 3D-s modellek egyszerűsítése után
elvégeztük azok véges térfogatokra bontását
az ANSYS ICEM használatával. Hálózás
során hibrid hálókat generáltunk, azaz
tetraéderes és prizmatikus elemekből épül fel
a térfogati háló.

7.20. ábra: A hőfluxus változása
szaporítókazettákra néző felületen

Az egy CAP-re jutó hélium hűtőközeg
tömegárama
0,1744 kg/s,
belépő
hőmérséklete 357,508 oC, nyomása 8 MPa. A
szaporítókazetták felőli oldalon hőfluxus
peremfeltételt adtunk meg, ami az első faltól
távolodva csökkenő tendenciát mutat
(7.20. ábra).
Az eredmények azt mutatják, hogy az első
verziónál az egyenetlen hűtőcsatorna elosztás
miatt kialakul két nagyobb „hot spot”. A
maximális hőmérsékletek közel esnek
egymáshoz mindhárom koncepció esetében
(7.21. ábra).

7.20. ábra: A hőfluxus változása
szaporítókazettákra néző felületen

7.21. ábra: Hőmérséklet-eloszlás a szaporítókazettákra néző felületen
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7.5 TBM és ITER integrációja
Ebben a témakörben két teljesen különböző feladattal foglalkoztunk: a Műegyetem egy
mérnökcsoportja a TBM szaporítókazettájának termohidraulikai viselkedését vizsgálta, míg az
RMKI mérnökei a TBM ellátórendszereinek csatlakoztatásán és mechanikai tervein dolgozott.
TBM szaporítókazettájának termohidraulikai vizsgálata
A tríciumszaporítás tesztelésére szolgáló Test Blanket Module-ok (TBM) az ITER
vízszintes equatoriális portjaiban lesznek elhelyezve. Két fő TBM koncepció létezik, úgymint
HCLL és HCPB. A HCLL típus esetén a szaporító- és a neutronsokszorozó anyag folyékony
lítium-ólom keverék. A HCPB esetében a szaporítókazetták a TBM belsejében fognak
elhelyezkedni (7.22. ábra), a tríciumszaporítás lítium kerámia-golyócskákban, míg a
neutronsokszorozás berílium golyócskákban történik. A Forschungszentrum Karlsruhe-ban
(FZK) fejlesztés alatt álló Helium Cooled Peble Bed (HCPB) típusú TBM
szaporítókazettájának (breeder unit – BU) előzetes termohidraulikai vizsgálatát végeztük el a
2008-as évben. A BU jelenleg is tervezés alatt áll, ezért elrendezése változhat a jövőben. Mi a
legutolsó verzióra végzett előzetes CFD számítás eredményeit mutatjuk be.

7.22. ábra: A TBM felépítése

A BU két különböző nyomású hélium körrel van ellátva: az egyik hűtési feladatot lát el, a
másik pedig a trícium eltávolításáért felelős. A modellen nem látható a berílium, ami
körbeveszi az U-alakban elhelyezkedő kerámiaréteget (7.23. ábra). Első lépésként a
kerámiaréteget közrefogó hűtőcsatornákat vizsgáltuk meg ANSYS CFX 11.0 kóddal.

7.23. ábra: A BU felépítése és a hűtőcsatornák
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A számításhoz épített egyszerű modell egy hűtőcsatornát tartalmaz csak, mivel minden
csatornában azonosak a peremfeltételek. A numerikus háló és az alkalmazott peremfeltételek
a 7.24. ábrán láthatóak. A hélium belépő hőmérséklete 393 oC, nyomását 8 MPa-ra
választottuk meg. Egy csatornában a hélium tömegárama 0,00072 kg/s.

7.24. ábra: Hőfluxus peremfeltétel a hűtőcsatorna felületein

A hélium hőmérséklete kb. 105 Co-kal nő meg a hűtőcsatornán való átáramlás során. Az
acél 569,81 oC-os maximális hőmérséklete meghaladja az 550 oC-os tervezési korlátot
(7.25. ábra).

7.25. ábra: Hőmérséklet-eloszlás a hűtőcsatorna felületén

Várhatóan a közeljövőben befejeződik a tervezés és a végleges modellel el lehet végezni a
részletes termohidraulikai számításokat. Első lépésként a hőfluxus-eloszlást kell majd
pontosabban definiálni a felületeken, hisz most mindenütt konstans értékek szerepelnek, míg
valójában az első faltól számítva az csökkenni fog. A részletesebb számítások alapján lehet
majd javasolni, hogy növeljék meg a hélium tömegáramát a csatornákban, vagy jelenthető ki,
hogy a berendezés így is biztonságosan üzemelhet.
TBM ellátórendszereinek csatlakoztatása és tervezése
A TBM integrálásának feladatköre jelentősen bővült, mivel a két, független európai TBM
koncepciót fejlesztő csapat összefogott, ezáltal a két TBM ellátórendszereinek
csatlakoztatásán és tervezésén kellett ettől kezdve dolgozni. Mindkét koncepció hélium
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hűtésű, így az üzemeltetés során is hasonló követelményeknek kell megfelelni, azonban
jelentős eltérések is vannak a hélium hűtőköröket körülvevő egyéb alrendszerek tekintetében.
Emiatt az elmúlt projekt év a két TBM által támasztott követelmények hasonlóságainak és
különbözőségeinek meghatározásával kezdődött, majd elindult az a fejlesztési irány, melynek
eredményeképpen egy optimális helykihasználású közös ellátó egység (AEU) kerül
kifejlesztésre. Magába foglalja a hűtőkörök alkatrészei mellett a trícium kivonó rendszer
elemeit is. Helyet ad a folyékony lítium-ólom keveréket keringtető körnek, valamint a
tríciumot eltávolító hélium rendszernek és diagnosztikai elemeknek. Azonban a rendelkezésre
álló hely legjobb kihasználása mellett a legnagyobb kihívás egy olyan csőrendszer
csatlakoztatási megoldás kidolgozása, mely a lehető legbiztonságosabb és legrövidebb idejű
karbantartási beavatkozást igényli.
A hélium hűtőkör csövei, hasonlóan a többi alrendszer ellátó csöveihez, a TBM-ekből
kilépve először egy un. vízzel hűtött pajzson haladnak keresztül. A pajzs kialakítása hasonló
lehet a két eltérő TBM esetében, annak ellenére, hogy a csövek száma eltérő. A pajzstól kifelé
haladva mielőtt a csövekben áramló közeg az ellátó helységben lévő AEU-ba jutna
termomechanikai és rezgés kiegyenlítő rugalmas csőszakaszokon halad keresztül. Felmerült,
hogy az ellátó egység mozgatásával kiválthatóak lennének a rugalmas csőszakaszok. Mivel a
tervezés ezen fázisában az alapkoncepciók vizsgálata a fő feladat, ezért készült egy
összehasonlító tanulmány a két eltérő kompenzálási megoldásról.
A tanulmány eredményeképpen az a javaslat született, hogy amíg a nagyobb
helyszükségletű rugalmas csőrendszernek van elég hely, nem érdemes a folyamatosan mozgó
AEU megoldást részletesen kidolgozni, ráadásul a bemenő és kimenő csövek jelentősen eltérő
hőmérséklete miatt mindenkép egyenkénti szabad mozgást kell biztosítani a csöveknek. Az
AEU mozgatása csak vezérelt hidraulikus munkahengerek segítségével lenne megvalósítható,
ami többlet meghibásodási kockázatot hordoz az üzemeltetés közben.
Mivel a TBM-ek hűtő közege 40 bar nyomású hélium gáz, ezért a csőrendszer
csatlakoztatása csak hegesztéssel oldható meg. A hegesztések és hegesztési munkaterületek
számának csökkentése fontos szempont, ezért ezt figyelembe kell venni az AEU
koncepciójánál. Azonban elkezdődött egy alternatív koncepció kidolgozása is, ahol a
hegesztési munkakörnyezet száma ugyan egyel több, azonban számos más előnnyel kecsegtet
ezzel szemben.

7.26. ábra: Eredeti AEU elképzelés (balra) és az új, alternatív koncepció (jobbra)

Az 7.26. ábra jobb oldalán látható esetben az AEU jobban kihasználja az ellátó helységben
rendelkezésre álló területet, de a legfontosabb előnye, hogy a csőrendszerek szétválaszthatóak
a biológiai védőpajzs külső oldalánál. Ezáltal az AEU eltávolítása és karbantartási munkálatai
korábban, jóval a biológiai pajzs engedélyezett megnyitása előtt, megkezdődhetnek.
Az elmúlt projektév következő sürgős feladata az AEU karbantartásához szükséges hely
meghatározása volt. A radioaktív, vagy nukleárisan szennyezett alkatrészek és részegységek
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karbantartása az ITER-ben a tokamak épület szomszédságában lévő un. melegkamra
épületben fog történni. Ezen épület terveinek véglegesítésére tavasszal került sor. A
melegkamra épületet érintő, TBM karbantartással kapcsolatos minden folyamatról részletes
leírást kellett készíteni, majd végezetül meg kellett becsülni az AEU-nak fenntartandó szabad
alapterületet. A becsléshez készített modell látható a 7.27. ábrán.

7.27. ábra Az AEU karbantartás helyszükséglete a melegkamra épületben

Az idei év legújabb, ITER-től érkező feladata az AEU tömegének minél pontosabb
meghatározása, mivel megkezdődött a tokamak épület építőmérnöki tervezése. Számukra a
legfontosabb bemenő adat az épület padlóterhelése, amely a TBM-eket kiszolgáló helységben
az AEU tömegét kell, hogy elviselje. Az AEU több mint 30 alkotó elemre lett bontva, minden
elem tömeg külön-külön lett kiszámolva, vagy megbecsülve. A végeredmény 60 tonna
össztömeget eredményezett. Ez az eredmény elfogadható, mivel az elsődleges irányelv az
volt, hogy a szerkezet össztömegének 100 tonna alatt kell lennie.
7.7 Robot alternatív koncepciók és robot terv
A korábbi években két, teljesen különböző köpenyszegmentálási és karbantartási
koncepciót vizsgáltunk a DEMO részére. Az utóbbi években azonban ezek közül az
úgynevezett MMS koncepció bizonyult előnyösebbnek, így 2007-2008-ban ezen megoldás
részleteivel foglalkoztunk. Egy ilyen szállítási rendszer alapja és egyik legfontosabb
peremfeltétele a köpenyelem-fal rögzítés. Ez a peremfeltétel az utóbbi évben megváltozott, és
ennek a változásnak megfelelően egy új csatlakozási koncepciót dolgoztunk ki a köpeny és a
fal között, ami a karbantartó robotok alapja lehet. Ezzel a munkával párhuzamosan egy ehhez
kapcsolódó új témával is foglalkoztunk, mégpedig a DEMO divertor karbantartásának
kérdésével. Erre EFDA pályázatot is nyertünk.
DEMO köpeny-fal csatlakozási koncepció: ez a munka a Forschungszentrum
Karlsruhevel együttműködésben zajlik. Az utóbbi években az MMS (Multi Module
Segments) köpenyelem koncepciót fogadta el a fúziós közösség. A köpenyelemeket korábban
a HTS-hez (Hot Temperature Shield) rögzítettük, ami az MMS-ekkel azonos hőmérsékleten
üzemelt. Az elmúlt évben azonban a HTS koncepciót elvetette a nemzetközi fejlesztéseket
összefogó EFDA, és a jelenlegi koncepció szerint a pajzs (Shield) üzemi hőmérséklete jóval
az MMS hőmérséklete alatt lesz. Emiatt figyelembe kell venni a kapcsolódó elemek közötti
hőtágulást is, ami alapjaiban változtatja meg az alkalmazható megoldások jellegét
(7.28. ábra). Az elmúlt évben tehát először a peremfeltételeket határoztuk meg az új rögzítési
koncepcióhoz. Figyelembe kell tehát venni a köpenyelemek és a pajzs közötti kb 250 C-os
hőmérsékletkülönbséget. Ezen túl a DEMO-ban komoly neutronterhelés éri a szerkezeteket,
így gondoskodni kell a fontosabb kötőelemek sugárzásvédelméről. Ezzel összefüggésben meg
kell vizsgálni, mely elemeket szükséges aktív hűtéssel megvédeni a károsodástól. Az összes
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rögzítési szerkezetnél figyelembe kell venni, hogy a karbantartást csak robotok végezhetik, és
ezen szerkezetekhez való hozzáférés, szerelés nagyon korlátos, például a plazma oldaláról,
szemből gyakorlatilag lehetetlen. Az összes rögzítési szerkezetet az üzemelés alatt jelenlevő
gravitációs, és esetleges plazmaösszeomláskor fellépő erőkre kell méretezni.

7.28. ábra: DEMO és az MMS rögzítési koncepció főbb elemei

A peremfeltételek meghatározása után kidolgoztunk egy rögzítési koncepciót, amely
szerint a 32 db belső MMS mindegyike alul egy acéltámaszon nyugszik. Ez az acéltámasz
egy, a tokamak nagyátmárőjénél valamivel kisebb átmérőjű gyűrű, és ez a gyűrű a hőtágulás
miatt torziós rudakon keresztül csatlkozik a pajzshoz (vákumkamrához). Az MMS elemeknek
ez az egyetlen csatlakozása a vákumkamrához. A rögzítésnek a gravitációs erők mellett ki kell
bírnia a plazmaösszeomláskor jelentkező, gravitációnál nagyobb és változatos irányú erőket
és nyomatékokat is, így az MMS elemek mindegyike a szomszédos elemekhez további négy
ponton szorosan rögzített. A rögzítési pontok kb felén előfeszítést kell alkalmazni azért, hogy
az elemek a plazmaösszeomláskor fellépő erők esetén is hézagmentesen kapcsolódjanak. A
toroidálisan összefogott MMS elemek egy újabb gyűrűt alkotnak. Az előfeszítéssel létrejövő
nyomatéki ábra sematikus rajza látható a 7.29. ábrán.
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7.29. ábra: DEMO MMS rögzítés előfeszítéssel

DEMO divertor karbantartás: ezen munka nagy része az EFDA közreműködésével
zajlott a francia CEA Fontenay-aux-Roses-i központjával együttműködésben. A feladat célja a
DEMO számára egy divertor karbantartási séma kidolgozása volt, vákumkamrán belüli és
kívüli műveletekkel, logisztikai rendszer meghatározásával és karbantartási idő becslésével.
Ez volt az első ilyen jellegű tanulmány a DEMO-val kapcsolatban. A munka kiindulópontja
az volt, hogy a DEMO divertor és karbantartása ITER elveken nyugszik. Ez azt jelenti, hogy a
divertor elemek néhány fokra szegmentált kazetták, amelyek egy belső és egy külső toroidális
sínen nyugszanak. Karbantartásukra pedig két fő berendezést kell alkalmazni: egy, a
vákumkamrában elhelyezkedő toroidális berendezést (CTM), amely a kazettákat toroidális
irányban szállítja a beillesztés helye és a karbantartó nyílás között, kb +/- 60 fokot lefedve. A
másik lényeges berendezés az a robot (CMM), ami a szállító konténer és a vákumkamra
között sugárirányban közlekedik, és régi és új kazettákat, CTM-et és minden más szükséges
berendezést szállít. Lényeges különbség azonban az ITER és a DEMO között a
megnövekedett nagyátmérő (ITER 12.4m, DEMO 15m). Ezen kívül a feladat folyamán
megvizsgáltuk annak a lehetőségét, hogy a kazetták méretét mennyire lehetne megnövelni. Az
ITER esetében 6.66 fokos kazettákat alkalmaznak, a DEMO-nál lényegesen nagyobb, 11.25
fokos kazettákat terveztünk. A fenti két tényező (nagyátmérő és szegmentálás) miatt a
kazetták tömege közel kétszeresére növekszik, így az ITER-nél a CMM esetében alkalmazott
konzolos megtámasztás nem alkalmazható. Ezért egy új berendezést fejlesztettünk ki
(7.30. ábra), amelynek fő elve az, hogy a divertor kazettákat a súlypont alatt támasztjuk
görgőkön és egy forgó tengelyen nyugvó síndarabon keresztül. A görgőkön sugárirányban
mozgatható a kazetta, a forgó tengely segítségével kis szögállítás lehetséges, a síndarabbal
bedig a vákumkamrában kismértékű toroidális mozgatás lehetséges. A berendezésen kívül egy
logisztikai sémát is kidolgoztunk: az elemeket három karbantartó nyíláson keresztül
egyidejűleg kell kicserélni az elemeket, így előzetes számítások szerint 71 nap kell a divertor
teljes cseréjéhez. Megvizsgáltuk, hogy lehet-e párhuzamosan divertor- és köpenykarbantartást
végezni, de a következtetés az lett, hogy erre nincs lehetőség.

7.30. ábra: DEMO divertor karbantartó berendezések
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A kutatás-fejlesztésben részt vevő személyek megnevezése és a projekt
teljesítésével eltöltött tényleges munkaideje
NUKENERG pályázat, 3. projektév
1. sz. részfeladat
Szakmai munkában
részt vevő személyek
Keresztúri András
Hegyi György
Trosztel István
Makai Mihály

Konzorciumi tag
(sorszám)
AEKI (2)
AEKI (2)
AEKI (2)
BME NTI (3)

Feladatok (sorszám,
munkaterv szerint)
1.5., 1.6.
1.5.
1.5.
1.6
Összesen:
Teljes munkaidőre átszámított kutatói létszám(262nap/FTE):

Ráfordított idő
(nap)
44
10
10
56
120
0.46

Konzorciumi tag
(sorszám)
BME NTI (3)
AEKI (2)
AEKI (2)
AEKI (2)
AEKI (2)

Ráfordított idő
(nap)
120
11
44
90
40
305
1.16

2. sz. részfeladat
Szakmai munkában
részt vevő személyek
Fehér Sándor
Hegyi György
Maráczy Csaba
Reiss Tibor
Vidovszky István

Feladatok (sorszám,
munkaterv szerint)
2.1.
2.7., 2.8.
2.7., 2.8.
2.1.
2.7. 2.8.
Összesen:
Teljes munkaidőre átszámított kutatói létszám(262nap/FTE):
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3. sz. részfeladat
Szakmai
munkában részt
vevő személyek
Házi Gábor
Mayer Gusztáv
Tóth Iván
Trosztel István
Balaskó Márton
Aszódi Attila
Légrádi Gábor
Kiss Attila

Feladatok
(sorszám,
munkaterv szerint)
AEKI (2)
3.3., 3.4., 3,6- 3.8.
AEKI (2)
3.3., 3.4., 3.8.
AEKI (2)
3.3., 3.4., 3.6., 3.8.
AEKI (2)
3.3., 3.4., 3.8.
AEKI (2)
3.7.
BME NTI (3)
3.2.
BME NTI (3)
3.2.
BME NTI (3)
3.2.
Összesen:
Teljes munkaidőre átszámított kutatói létszám(262nap/FTE):

4. sz. részfeladat
Szakmai munkában
részt vevő
személyek
Gajdos Ferenc
Horváth Ákos
Horváth Lászlóné
Hózer Zoltán
Imre Attila
Máder Tamás
Slonszki Emese
Somfai Barbara
Cselovszki József
Uri Gábor
Wrzava Pálné

Konzorciumi tag
(sorszám)

46
22
21
14
21
110
100
30
364
1.39

Konzorciumi tag
(sorszám)

Feladatok (sorszám,
munkaterv szerint)

Ráfordított idő
(nap)

AEKI (2)
AEKI (2)
AEKI (2)
AEKI (2)
AEKI (2)
AEKI (2)
AEKI (2)
AEKI (2)
AEKI (2)
AEKI (2)
AEKI (2)

4.4.
4.4.

22
40
22
22
22
8
14
9
12
21
21
213
0.81

4.4.
4,7.
4,4.
4.4.
4.7.
4.7.
4.4.
4.4.
4.4.
Összesen:
Teljes munkaidőre átszámított kutatói létszám (262nap/FTE):

5. sz. részfeladat
Szakmai
munkában részt
vevő személyek
Bódizs Dénes
Czifrus Szabolcs

Ráfordított idő
(nap)

Konzorciumi tag
(sorszám)

Feladatok (sorszám,
munkaterv szerint)

BME NTI (3)
BME NTI (3)
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(nap)
50
50
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Kiss Tivadar
Kocsis Gábor
Molnár Árpád
Náfrádi Gábor
Pálfalvi József
Pázmándi Tamás
Petravich Gábor
Pór Gábor
Porempovics Gábor
Récsei Sándor
Sárközi János
Szabó Viktor
Szappanos András
Tőlyhi Tamás
Vajda Nóra
Zoletnik Sándor
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5.10.
5.4.,5.6,5.7,5.10.
5.10.
5.10.
5.4
5.4
5.5.,5.7
5.4.
5.2.,5.5.
5.5.,5.6
5.10.
5.2.,5.5.,5.6
5.4.,5.10.,5.11.
5.10.
5.10.
5.5.,5.10.,5.11.
Összesen:
Teljes munkaidőre átszámított kutatói létszám (262nap/FTE):

6. részfeladat
Szakmai
munkában részt
vevő személyek
Anda Gábor
Bató Sándor
Baross Tétény
Kiss István Gábor
Mészáros Botond
Zoletnik Sándor

1 Alvállalkozó
KFKI-RMKI (1)
KFKI-RMKI (1)
BME-NTI (3)
AEKI (2)
AEKI (2)
KFKI-RMKI (1)
BME NTI (3)
BME MM (3)
KFKI-RMKI (1)
KFKI-RMKI (1)
BME MM (3)
KFKI-RMKI (1)
alvállalkozó (1)
alvállalkozó (1)
KFKI-RMKI (1)

Konzorciumi tag
(sorszám)

Feladatok
(sorszám,
munkaterv szerint
6.5., 6.6
KFKI-RMKI (1)
6.1,6.5.
KFKI-RMKI (1)
6.1
KFKI-RMKI (1)
6.1,6.6
KFKI-RMKI (1)
6.1, 6.6.
KFKI-RMKI (1)
6.1.
KFKI-RMKI (1)
Összesen
Teljes munkaidőre átszámított kutatói létszám (262nap/FTE):
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40
60
262
50
50
50
30
50
20
262
31
120
262
40
20
20
1467
5.59

Ráfordított idő
(nap)
80
262
31
22
52
60
507
1.94
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7. sz. részfeladat
Szakmai munkában
részt vevő személyek
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Konzorciumi
tag (sorszám)

Feladatok
(sorszám,
munkaterv szerint
Bede Ottó
7.5.
KFKI-RMKI (1)
Grunda Gábor
7.5.
KFKI-RMKI (1)
Kardon Béla
7.5.
KFKI-RMKI (1)
Kiss Béla
BME MM (3)
7.3
Légrádi Gábor
BME MM (3)
7.3
Kovács Ádám
BME MM (3)
7.4
Nagy Dániel
KFKI-RMKI (1)
7.7
Porempovics Gábor
BME MM (3)
7.4
Stépán Gábor
BME MM (3)
7.4
Szabó Viktor
BME MM (3)
7.4
Kecskés Szabolcs
BME MM (3)
7.4
Összesen
Teljes munkaidőre átszámított kutatói létszám
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Ráfordított idő
(nap)
44
31
87
262
262
20
227
242
10
142
262
883
3.37

