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Összefoglaló
A NUKENERG konzorcium 2005-ben avval a céllal jött létre, hogy a néhány jól
megválasztott kutatás-fejlesztési téma segítségével előmozdítsa magyar szervezetek
bekapcsolódását nagy európai nukleáris kutatási programokba és evvel hosszú távra
előkészítse a magyar nukleáris kutatás és ipar fejlesztését. A munka a Nemzeti Kutatási és
Technológiai Hivatal „Nemzetközi kutatás-fejlesztési nagyprojektek” pályázati támogatásával
folyt, illetve folyik a KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet (KFKI RMKI)
vezetésével, a KFKI Atomenergia Kutatóintézet (KFKI AEKI) és a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem két szervezetének (Nukleáris Technikai Intézet és Műszaki
Mechanika Tanszék) együttműködésében. Külföldi partnereink német és finn intézetek közül
kerültek ki.
A választott feladatok lefedik mind a hagyományos fissziós, mind a fúziós kutatások
területét. A fissziós területen a Generation IV nemzetközi együttműködés 6 reaktortípusa
közül a hazai ismeretekhez leginkább közel álló Supercritical Water Cooled Reactor (SCWR)
típus fejlesztését választottuk. Ennek keretében elkészült a reaktor zónájának előzetes terve,
ennek biztonsági elemzése és termohidraulikai vizsgálata. Ez utóbbi rendkívül fontos, mivel a
szuperkritikus víz a szokásostól erősen eltérő viselkedésű közeg, amely mind technológiai
mind fizikai problémákat felvet. A fenti eredmények hatására a magyar partnerek bekerültek
az EU Kutatási Keretprogram HPLWR-2 projektjébe és intenzív kapcsolatok alakultak ki az
AEKI és a finn VTT, illetve a JRC IE, valamint a BME NTI és a német FZK között, valamint
az AEKI intenzíven részt vett a Sustainable Nuclear Energy Technology Platform
előkészítésében és fő dokumentumainak kidolgozásában.
A fúziós kutatási területen a konzorcium létrehozása előtt már jelentős magyar részvétel
volt az európai plazmafizikai kutatásokban, de a látható volt, hogy a következő generációs
berendezésekhez szükség van hazai fúziós technológiai háttér létrehozására. A NUKENERG
konzorcium ennek megfelelően egyik legfontosabb feladatának tekintette egy több intézmény
mérnökeiből álló koordinált mérnökcsapat létrehozását és bekapcsolódást az európai fúziós
technológiai fejlesztésekbe. Témaként olyan területeket választottunk, melyeknek vagy volt
valamilyen hazai háttere, vagy annyira új technológiát képviselnek, hogy nem indul
hátránnyal egy új csoport. Ennek megfelelően az ITER trícium termelő teszt kazetta (TBM)
fejlesztést és a fúziós erőművek robotos karbantartásának koncepció tervezését, valamint két
plazmadiagnosztikai technika (atomnyaláb spektroszkópia és video diagnosztika)
továbbfejlesztését választottuk ki. Az elvégzett munka hatására a magyar fúziós közösség
2006-ban meghívást kapott az ITER kísérlet 4 európai diagnosztikájában valamint a TBM
konzorciumban való részvételre. Diagnosztikai fejlesztéseink 4 működő tokamak kísérletre
kerültek fel. A video diagnosztika fejlesztésünk elsődleges célja, a Wendelstein 7-X kísérlet 3
éves csúszása miatt 2007-ben kértük a pályázat egyik munkapontjának ― változatlan
támogatással történő ― egy éves nyújtását, így a projekt egy kis része 2009 augusztusában
fejeződik be.
A fissziós és fúziós kutatások számára közös terület a speciális nukleáris szerkezeti
anyagok fejlesztése, melynek a NUKENERG konzorcium külön munkapontot szentelt. Ennek
keretében besugárzási és korróziós vizsgálatok folytak. Jelenleg tárgyalások folynak arról,
hogy az ITER számos elemét a KFKI reaktorában teszteljék.
Összefoglalva tehát elmondhatjuk, hogy a NUKENERG konzorcium eddigi működésének
3 éve alatt alapvetően megerősödött a magyar nukleáris energetikai kutatások tudományostechnikai színvonala, nemzetközi elismertsége és kapcsolatrendszere. Ez kiváló alapot
szolgáltat, arra, hogy az időközben kibontakozó nemzetközi nukleáris energetikai
reneszánszban Magyarország mind kutatási, mind ipari tekintetben fontos szerepet játsszon.
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1. sz. részfeladat: Biztonság új típusú fissziós reaktorokban
(témavezető: Keresztúri András)
A biztonsággal kapcsolatos részfeladat célja egy szuperkritikus nyomású vízhűtéses
reaktor (Supercritical Water-Cooled Reactor, SCWR) koncepció nukleáris biztonságának
értékelése részben irodalmi adatok, részben a RIA (Reactivity Initiated Accident) és ATWS
(Anticipated Transient Without Scram) kezdeti események saját számításai alapján.
Először irodalmi adatok alapján elkészült az elemzések elfogadási kritériumainak listája.
Az erről szóló jelentés nemzetközi ajánlásokat figyelembe véve ismerteti, hogy a reaktorok
biztonságában szokásos módon alkalmazandó “mélységi védelem” alapelveiből kiindulva - az
aktivitás kibocsátást csökkentő egyes fizikai gátak általános meghibásodási folyamatainak
ismeretében - miképp származtathatók az “elfogadási kritériumok”, majd az SCWR reaktor
fűtőelem-anyagának figyelembevételével megadja a különböző típusú meghibásodások
elkerülésének számszerűsített feltételeit.
A fentieken kívül a projekt első két évében azok az előkészítő jellegű munkák folytak,
melyek során létrejöttek a fenti célok eléréséhez szükséges feltételek és eszközök:
• Az üzemzavar elemzések céljára szolgáló reaktorfizikai modul
rendszerterve
• Az üzemzavar elemzések céljára szolgáló termohidraulikai modul
rendszerterve
• A csatolt kód létrehozása a specifikációk alapján a KIKO3D és az
ATHLET kódok átalakításával, módosításával
• A csatolt kód validálása az adott reaktortípusra
A termohidraulikai modellt mérésekkel teszteltük.A teszteléshez felhasznált méréseket
elektromosan fűtött hengeres csöveken végezték a kritikus nyomás felett. Az alábbi, 1.1. ábra
a számított és a mérésekből származtatott hőátadási tényezőket mutatja be a modellben
alkalmazható két korreláció szerint. Látható, hogy a Watts korreláció esetén a mérésekkel jól
egyező eredmények kaphatók, ezért a további számításokban ezt alkalmaztuk. A
reaktorfizikai modellt a Monte-Carlo modellel is tesztelt KARATE-SPROD program
rúdértékesség számításaival teszteltük (1.1. táblázat). Mivel a rúdértékességek relatív eltérései
hozzávetőlegesen a fluxusok relatív eltéréseinek négyzetei, a táblázat a fluxus-eloszlások
megfelelő egyezését is igazolja.
Hőátadási tényezők, P=24.0 MPa, G=1500 kg/m2s, q=874 kW/m2,
Tin=322 C

Rúdcsoport
sorszáma

1
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1.268 % 1.289 % -1.6 %

3

1.391 % 1.407 % -1.2 %

4
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1.1. ábra: Mért és számított hőátadási tényezők
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KIKO3D-ATHLET és a KARATE-SPEROD
programmal számítva
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A fent ismertetett fejlesztés során létrejött egy olyan validált számítógépes program, ami
egy szuperkritikus hűtésű reaktor konkrét, részletes tervezési munkáiban a biztonsági
rendszerek méretezése során lesz hasznosítható.
A projekt harmadik évében az előző évek fejlesztéseként létrejött csatolt reaktorfizikai–
termohidraulikai KIKO3D-ATHLET kód felhasználásával elemzések készültek az alábbi
kezdeti eseményekre:
•
•
•
•
•

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 háromdimenziós folyamatait részletesen követik mind a teljesítménynek, mind a
hűtőközeg forgalmának a tranziensek folyamán történő átrendeződése tekintetében. Az
1.2. ábra az „abszorbens kilökődése” kezdeti esemény esetén 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 legterheltebb kötegek 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.

1.2. ábra: A kötegek relatív teljesítmény-növekedése a rúdkilökődés esetén
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1.3. ábra: A három forrócsatorna
hőhordozójának belépő és kilépő tömeg-fluxusai
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1.4. ábra: Maximális fűtőelem-burkolat
hőmérsékletek a három forrócsatornában

A fenti lista további elemeire a számítások szintén az elfogadási kritériumok teljesülését
igazolták.
Egy, a projekt keretében létrehozott további 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 hasznát 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
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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 zónakilépésénél 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
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
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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)
A projekt első évében a továbbfejlesztett KARATE programrendszer neutronfizikai
moduljait teszteltük. A programrendszer tesztelése alapvetően szükséges volt, mivel a
hatszöges geometriájú VVER-440 és VVER-1000 reaktorok számítására kifejlesztett
KARATE algoritmusok nem szükségszerűen alkalmazhatóak a szuperkritikus vízhűtésű
reaktorok zónáinak tervezésére, azok erős heterogenitásokat felmutató szerkezeti felépítésük
és a hűtővíz sűrűség jelentős axiális változása miatt. Mivel neutronfizikai kísérleti
eredmények nem állnak rendelkezésre, a tesztelésre egyedül alkalmas módszer a nagy
pontosságú,
ám
rendkívüli
számítási
erőforrásokat
igénylő
Monte
Carlo
referenciaszámításokkal való összehasonlítás. Az MCNP kódot alkalmazó Monte Carlo
referenciaszámítás sorozat a BME NTI eredménye. A KARATE számítások pontosságának
meghatározása a zónatervezés során alkalmazott mérnöki faktorok megalapozásában játszik
szerepet. A tesztfeladatokat úgy választottuk meg, hogy lehetőség legyen az egyes számítási
modulok, illetve közelítések alkalmazhatóságának megítélésére és esetleges javítására.
A 2.1. ábrán mutatjuk be a legbonyolultabb eset, a 3 dimenziós, reflektorokat is
figyelembe vevő konfigurációnak a hűtővíz felmelegedését meghatározó radiális
teljesítményeloszlásait.
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2.1. ábra: A legbonyolultabb konfiguráció radiális teljesítményeloszlásai

Mivel mind a reflektor hatáskeresztmetszettel, mind albedóval történő jellemzése kielégítő
eredményt ad, ezért a kisebb számítási időt igénylő albedó módszer mellett döntöttünk.
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 kapcsolt számítás. Programrendszerünket az
MCNP-STAFAS kóddal elvégzett, az egy utas HPLWR zónára vonatkozó számítással
verifikáltuk. 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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2.2. ábra: Átlagos lineáris hőteljesítmények a fűtőelemkazettában

A 2.3. 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.
Fűtőelemkazetták neutronfizikai modellezése
A HPWR neutronfizikai modellezésére a diffúziós típusú kevéscsoportállandók
számítására szolgáló MULTICELL neutrontranszport kód kiégési számításának ellenőrzésére
az AEKI-ben létrehozott MCNP-TIBSO kapcsolt kódot használtuk. Az MCNP Monte Carlo
kód nagy pontossága párosul a TIBSO kiégési számítások több mint 1000 izotópra kiterjedő
részletességével. Egy hipotetikus, átlagos paraméterekkel rendelkező szuperkritikus vízhűtésű
reaktor (SCWR) fűtőelempálcáját modelleztük a két kóddal. A végtelen sokszorozási
tényezők összehasonlítása mutatta a MULTICELL kiégési számítások alkalmazhatóságát a
zónatervezésben. A fűtőelemkazetták geometriai kialakítása módosult az eredeti javaslathoz
képest. A fűtőelempálcákra spirálisan feltekert drót távtartókat javasoltak. Ez a megoldás
javítja a szubcsatornák közötti hűtőközeg keveredést. A másik változtatás a kazetta és a
moderátorcső falvastagságának jelentős megnövelése volt szilárdságtani szempontból. A fenti
változtatások azt eredményezték, hogy a szerkezeti anyagok parazita abszorpciója miatt a
tervezett kazetták sokszorozási tényezője kb 10 %-ot csökkent, ami megengedhetetlenül rövid
kampányhosszat eredményezett volna. A probléma megoldására zónaszámítási eredményeink
alapján felmerült a rozsdamentes vékony acélfal merevítő bordákkal való ellátása és a
moderátor vizének túlzott felmelegedését megakadályozandó, hőszigetelés használata.
Gd kiégőméreg számítások
A Gd tartalmú kiégő mérgek előzetes optimalizációja 2 dimenziós transzportszámítások
segítségével is lehetséges. A nehézséget az okozza, hogy jelentős reaktivitást kell lekötni a
kampány elején a bóros szabályozás hiánya miatt. A kampányhosszak becslése és a Gd-os
reaktivitás lekötés vizsgálata céljából a reaktor egészére vonatkozó nominális paraméterek
mellett elvégeztük a kazetták 2 dimenziós transzportszámítását a kiégés során. A kazetták
alapdúsítása 3-tól 7%-ig terjedt. Minden alapdúsításhoz 5 kiégési számítás tartozott, amelyek
a Gd-os pálcák számában és Gd2O3 szerinti dúsításában különböztek. A 2.3. ábrán a 6%-os
alapdúsítású változat végtelen sokszorozás tényezőit mutatjuk be.
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2.3. ábra: A 6%-os alapdúsítású kazetta variánsok kiégési számítása
nominális üzemviteli paraméterek mellett

Látható, hogy a Gd-os pálcák száma a kezdeti lekötött reaktivitást szabja meg, míg a
dúsítása a reaktivitás lekötés hosszára van hatással.
Egyensúlyi kampányszámítások
A részfeladatban az egyensúlyi kampányszámításokhoz szükséges paraméterezett diffúziós
típusú kevéscsoportállandó könyvtár számítási módszerét dolgoztuk ki. A csoportállandók
közelítőleg a következő paraméterektől függnek: kiégés, hűtővízsűrűség, a moderátorcső és a
vízrés sűrűsége, fűtőelemhőmérséklet, 135Xe koncentráció, 149Sm koncentráció, 235U
koncentráció, 238U koncentráció, 239Pu koncentráció. A Gd nélküli kazetták háromszori
átrakásával és azzal a feltételezéssel, hogy a kazetták kiégésnövekményei minden átrakás után
azonosak, kb 10 [MWnap/kgU] kiégést tudunk elérni kampányonként. Mivel a négy
százalékos Gd2O3 tartalmú kazetták reaktivitás lekötése még jelentős ennél a kiégésnél, csak a
két százalékosak használhatóak fel. A 8 db pálcát tartalmazó változat kezdeti reaktivitás
lekötése túl erős, így szubkritikus maradna a zóna a becslés szerint. A 4 Gd pálcás változattal
a kampány elején és közepén csupán 2% reaktivitást kell lekötni abszorbensrudak
segítségével és elérhető a 10 [MWnap/kgU] kiégés kampányonként.
A csatolt neutronfizikai-termohidraulikai programban használt SPROD kódban
alkalmazott termohidraulikai korrelációkat kicseréltük, alkalmassá tettük a kódot a
négyszöges geometriájú kazetták számítására, iterációs gyorsításokat vezettünk be, valamint
beépítettük a nemzetközileg elfogadott IAPWS-IF97 víz jellemzőket szolgáltató
programcsomagot. Elkészült az új HPLWR kazetták kazettaszintű paraméterezett
csoportállandó könyvtára is a kiégés függvényében. Vizsgálataink alapján a moderátor csövek
forgalmának változtatásával a reaktivitás szabályozása csekély mértékben valósítható meg,
így a kiégő mérgek és szabályozórudak szerepe nagyobb jelentőségű a nyomottvizes
reaktorokhoz képest. Az egyensúlyi kampányra vonatkozóan csak egyszerű becslést adtunk a
várható kampányhosszakra és felhasznált fűtőelemekre, de egy lehetséges induló zónát
kialakítottunk, amely Gd-os és Gd nélküli kazettákat is tartalmaz. A kezdeti többletreaktivitást
abszorbensekkel kompenzáltuk. A friss zóna kiégése során elvégzett forrócsatorna számítások
azt mutatták, hogy a tervezett zóna kampányának elején és végén megvizsgálva, a lineáris
hőteljesítmény limit a számítási bizonytalanságot figyelembe véve betartható, a
munkahipotézisként felvett burkolathőmérséklet limit azonban nem. A betöltés
optimalizálásával van remény a számított burkolathőmérséklet csökkentésére.
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Alapvető neutronfizikai paraméterek meghatározása.
A lehetséges induló zóna néhány alapvető neutronfizikai paramétere nominális
teljesítmény mellett a következő:
A reaktortartályba belépő hőmérséklet szerinti reaktivitástényező: dρ/dTin=-47 [pcm/K]
Az effektív későneutronhányad: βeff =7.125E-03 [-]
Az abszorbensrudak értékessége kicsi a nyomottvizes reaktorokéhoz képest, de ha minden
egyes klaszter rúdhajtást kap, a zóna lezárható a bór dúsításának növelése nélkül is. A
hőmérsékletek szerinti reaktivitásegyütthatók negatív visszacsatolást mutatnak és a kinetikai
paraméterekkel együtt közel állnak a megfelelő állapotú nyomottvizes reaktorok
mutatóihoz,de a vízsűrűség teljesítmény szerinti deriváltja nagyságrendileg eltér a HPLWR
esetében, ami azt eredményezi, hogy ugyanakkora reaktivitásperturbáció hatására egyensúlyi
állapotban a HPLWR kisebb teljesítményváltozással reagál.
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 HPLWR esetére
60 év működési időt feltételezve meghatároztuk a fenti mennyiségeket a KARATE és MCNP
kódok segítségével. A tartályfal dpa sugárterhelése látható a következő ábrán.
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 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
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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
terheléshez.
A 4. részfeladathoz szükség volt az AEKI VVRSZM reaktorának anyagvizsgálati
besugárzó szondáiban létrejövő gyors neutronfluxus számítására. Erre a KARATE
programrendszer MULTICELL transzport kódját és a kampányszámítások elvégzésére képes
KIKO3D nodális kód VVRSZM változatát használtuk fel.
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3. sz. részfeladat: Termohidraulikai számítások
(Témavezető: Házi Gábor)
Hidrodinamikai szimulációk, a modell kidolgozása.
A NUKENERG projekt 3. részfeladatában szuperkritikus nyomású vízzel hűtött nukleáris
reaktorok alapvető termohidraulikai kérdéseivel foglalkoztunk.
Mivel szuperkritikus nyomáson a víz termofizikai paraméterei az ún. pszeudokritikus
hőmérséklet környezetében jelentősen változnak, így alapvető tervezési paraméterek
meghatározása is nehézségekbe ütközik. Vizsgálataink során a termohidraulikai folyamatok
közül a nyomásveszteség, hőátadás és kritikus kiáramlás jelenségeire fókuszáltunk.
A hőátadás és nyomásesés alapvető tervezési paraméter nukleáris reaktorok esetén.
Szuperkritikus nyomású közegek esetén a szoros csatolás a neutronfizikai és termohidraulikai
folyamatok között minden korábbi igénynél erősebben írja elő ezen mennyiségek pontos
ismeretét. A termofizikai paraméterek hőmérséklet- és nyomásfüggése miatt vizsgálatainkat
igen széles skálán végeztük, felhasználva analitikus és numerikus technikákat.
Modellt készítettünk, és felhasználtuk a kritikus pont környéki hőátadás vizsgálatára.
Demonstráltuk, hogy a kritikus pont környékén a hőátadás felgyorsulhat az ún. pistoneffektus hatására. A hő ebben a tartományban nem megszokott módon: akusztikus hullámok
révén terjedhet, ún. termoakusztikus oszcilláció alakulhat ki. Egyszerű termohidraulikai
problémák esetén, pl. Rayleigh-Benard konvekció, megmutattuk, hogyan hat az akusztikus
hőátadás pl. a kritikus Rayleigh-számra. Vizsgálataink e szakasza szintén felhívta
figyelmünket a termofizikai paraméterek nyomásfüggésének jelentőségére. Perturbációs
analízis segítségével összehasonlítást végeztünk, és megmutattuk, hogy a termofizikai
paraméterek hőmérséklet- és nyomásfüggése a pszeudokritikus pont környezetében azonos
nagyságrendű, továbbá a folyadék összenyomásából származó hő ebben a tartományban a
konvekcióval szállított hővel megegyező nagyságrendű lehet, így elhanyagolása indokolatlan.
2008-ban a 16. Nemzetközi Nukleáris Mérnöki (ICONE-16) konferencián Floridában
beszámoltunk erről az eredményről, és 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 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. “tulajdonságarány”
típusú hőátadási és nyomásesési korrelációk fejlesztésében.
Nyomásesési és hőátadási korrelációt dolgoztunk ki változó fizikai paraméterű folyadékok
csőben történő lamináris áramlás 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.
Az elméleti munka mellett kísérletet tettünk turbulens áramlások számításos
folyadékdinamikai (CFD) vizsgálatára is különböző szinteken. Direkt numerikus szimulációt
végeztünk, melynek alapvető célja a szuperkritikus közegek áramlása során kialakuló
határrétegek jobb megismerése volt, megalapozva így a határrétegek elméleti analízisét.
Sajnos kísérleti eredmények híján (a projekt indulásakor a wisconsini egyetemen elkezdődtek
ilyen jellegű kísérleti vizsgálatok, de ezek a mai napig nem vezettek felhasználható
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eredményekre) ezen eredményeink értelmezése megkérdőjelezhető. Mindamellett keressük a
módját eredményeink validálásának, az eredmények más számításokkal történő összevetése
révén.
Reynolds átlagolt Navier-Stokes megközelítést felhasználva vizsgáltuk, hogy vajon a
jelenleg rendelkezésre álló CFD-kódok milyen pontossággal képesek hőátadást modellezni,
szuperkritikus nyomású közegek esetén. Referenciaként csőben történő áramlásra vonatkozó
méréseket használtunk fel.
Az 1. munkaszakaszban felépített validációs modellt a 2. munkaszakaszban
továbbfejlesztve a CFX-kóddal minőségileg pontosabb eredményeket kaptunk a
pszeudokritikus átmenet („A” mérés) esetére. Az azon túli hőmérsékleten lejátszódó hőátadás
esetében („B” mérés) már az 1. munkaszakasz során közelítőleg pontosan becsült eredményt
adott a CFX-kód mind mennyiségileg, mind minőségileg. Az „A” esetre kapott minőségileg
pontosabb eredményeket a modellfejlesztés (hálófüggetlenség- és turbulenciamodellvizsgálatok) és a CFX-kód új, 11. verziójában már elérhető anyagjellemző-táblázat (IAPWS –
IF97) használata tette lehetővé. A minőségileg pontosabb eredményeket mutatja a 3.1. ábrán,
a bal oldalon a „CFX IAPWS-IF97” görbe, amely a másik két anyagjellemző megadási
móddal kapott eredmények görbéivel közös diagramban látható, míg a jobb oldalon a három
különböző turbulenciamodellel kapott eredmények hasonlíthatóak össze a mérési
eredménnyel. Az SST- és k-Epsilon-modell mennyiségileg jobb becslést ad.

3.1. ábra: A hőátadási tényező a hossz mentén az „A” esetre különféle anyagjellemző megadási módszerek és
turbulenciamodellek használatával
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3.2. ábra: A HPLWR kazetta 1/8 (bal oldal) és 1/4 (jobb oldal) geometriai modellje

Az egymással párhuzamosan fejlesztett amerikai, japán és európai SCWR-koncepciók
közül az európai HPLWR-t választottuk vizsgálatunk tárgyául. A HPLWR kazettakoncepciója
alapján előbb a kazetta 1/8-át modelleztük távtartórácsok nélkül a teljes fűtött hosszon (3.2.
ábra baloldal), majd a kazetta 1/4-ét 200mm hosszon az úgynevezett helikális huzal
távtartókkal (3.2. ábra jobb oldal).
A kritikus kiáramlás modellezése és mérése
A hőátadási vizsgálatokon túl felhívtuk arra a figyelmet, hogy szuperkritikus nyomású
közegek esetén kritikus kiáramlás meghatározásánál a hangsebesség pszeudokritikushőmérséklet közeli erős lecsökkenését feltétlenül figyelembe kell venni.
Az IAPWS (International Association for the Properties of Water and Steam)
állapotegyenlete alapján meghatároztuk a vízben a hangsebességet szuperkritikus nyomástól
(35MPa) kritikus nyomásig (~21.7MPa) a hőmérséklet függvényében. A
hőmérséklettartomány magában foglalta minden nyomásértéknél a pszeudokritikus
hőmérsékletet is. Az adatokat táblázatos formában állítottuk össze a 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.
A projekt keretében végzett kutatómunka során kísérleti munkát is végeztünk.
Kifejlesztettünk egy mintatartó családot, amelynek egyik tagja gr.5 típusú titánötvözetből
készült, és teljes hosszában fűthető, a homogén hőmérsékleteloszlás érdekében. A GR-5H
mintatartó képe az 3.3/A ábrán látható. A mintatartó megfelelő kiegészítő elemekkel
alkalmassá vált a kutatómunkában való sokoldalú felhasználásra. Kidolgoztuk a
szuperkritikusvíz-mérések reprodukálható vizsgálati technológiáját. Ehhez létrehoztunk egy
mérőkeretet, amely tartalmazza a működtetéshez nélkülözhetetlenül szükséges beavatkozó és
adatszolgáltató elemeket. A mérések során a dinamikus neutronradiográfiával láthatóvá
tudjuk tenni a mintatartó belsejében lejátszódó eseményeket, 40msec-os képidővel, amint a
3.3/B, 3.3/C és 3.3/D ábrákon látható,
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3.3/A ábra: GR-5H mintatartó fotója, 3.3/B ábra: 13 cm3 víz DNR képe szoba hőmérsékleten, 3.3/C ábra: A
táguló víz DNR képe 330 Co-on, fölötte a gőztér egyre telítettebb (sötétebb), 3/D ábra: Szuperkritikusvíz
homogén kitölti a mintatartót 374 Co-on, csak a fenekén maradt vissza egy kis jellegzetes „víz labda”

a magyarázatokkal együtt. A mérések során más roncsolásmentes anyagvizsgálatok
szolgáltatásait is igénybe vesszük, mint a vibrációs diagnosztikai és az akusztikus emisszió.
Jelenleg a folyamatok akusztikus nyomon követésére, ill. hibajelenségek behatárolására
használjuk azokat.
A mérőkereten lévő mágnesszelep működtetésével tetszőleges lépésekben le tudjuk
ereszteni a nagy nyomású gőzt, így modellezhető a „hűtőközegvesztéses” balesetek lefolyása.
A mérések során a dinamikus neutronradiográfia által szolgáltatott képek segítségével
vizuálisan nyomon tudjuk követni a víz sűrűségének változását, a hőmérséklet és a
nyomásértékek egyidejű ismerete mellett. A 3.4. ábrán baloldalon egy leürítési kísérlet
akusztikus emissziós mérési eredményét láthatjuk, míg jobboldalon a hőmérséklet és nyomás
időfüggvénye névlegesen azonos értékekre kalibrálva található.

3.4. ábr: A leürítési kísérlet eredményei
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A baloldali ábra függőleges („A”) tengelyén az akusztikus események amplitúdója 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 barról 303 barra csökkent, 407 Co -n. A V-2 nyitás 1 másodpercig tartott, és
a nyomás 318 barról 299 barra csökkent, 412 Co -n. A V-3 nyitás 10 másodpercig tartott, és a
nyomás 313 barról 228 barra 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.
A modell beépítése
Az általunk korábban fejlesztett RETINA kétfázisú programcsomagba szuperkritikus
nyomású közegekre javasolt hőátadási és nyomásveszteségi korrelációkat építettünk be, annak
érdekében, hogy a rendszert alkalmassá tegyük rendszerszintű vizsgálatokra. A rendszer
állapotegyenleteit kiterjesztettük szuperkritikus nyomásig, figyelembe véve a szükséges
hőmérséklettartományt is. A viszkozitás-, fajhő- és hővezetésitényező-korrelációkat szintén
módosítottuk, hogy a szuperkritikus nyomású reaktorok paramétertartományát le tudjuk fedni.
A kritikus kiáramlás számításához szükséges hangsebességtáblázatot a kód számára
elérhetővé tettük, annak érdekében, hogy a kóddal hűtőközegvesztéssel járó tranziens
szituációkat tudjunk vizsgálni.
Összességében lehetővé tettük a RETINA alkalmazását szuperkritikus nyomású reaktorok
termohidraulikai analízisére.
Fontosnak tartjuk még megemlíteni, hogy a NUKENERG projektben elvégzett munkánkra
alapozva sikerrel kapcsolódtunk be az Európai Unió által támogatott HPLWR Phase 2
együttműködésbe termohidraulikai oldalon is.
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4. sz. részfeladat: Fissziós és fúziós erőművek új szerkezeti anyagainak
tulajdonságai
(Témavezető: Horváth Ákos)
A jelenleg üzemelő nyomottvizes és forralóvizes reaktorok 250-320 °C hőmérséklettartományban üzemelnek, mert a jelenleg alkalmazott cirkónium alapú fűtőelem burkolatok
korlátozzák a magasabb hőmérsékletű üzemet. Ez három hátrányt is jelent:
• a Carnot körciklus alacsony hatásfokú (a reaktorban keletkezett hőnek
csak harmada hasznosul)
• a hűtőkör nagyméretű és az elvezetendő nagymennyiségű hő miatt drága
és energiaigényes az üzemeltetése
• a gőzgenerátor és a turbina igen nagyméretű az alacsony gőzhőmérséklet
miatt és a nedves gőz eróziót okoz.
A harmadik és negyedik generációs atomerőműveknél a gazdaságosság és a hosszú
élettartam elérése érdekében magasabb hőmérsékleten üzemelő berendezéseket terveznek. Az
egyik elképzelés a szuperkritikus nyomású vízhűtésű atomreaktorok alkalmazása (SCWR).
Az SCWR konstrukciója és jellemző üzemviteli paraméterei jelentősen eltérnek a
napjainkban használatos nyomottvizes, vagy forralóvizes reaktoroktól. Ezért a jelenleg
használatos fűtőelemek sem használhatók az SCWR reaktorban, hanem új típusú fűtőelemek
kifejlesztésére és bevezetésére van szükség. Az SCWR reaktor fejlesztésében résztvevő
országokban több olyan fűtőelem konstrukció is felmerült, amelyek potenciálisan alkalmasak
lehetnek. A végleges döntéshez azonban még számos vizsgálatra és elemzésre van szükség –
ebben vett részt az AEKI a jelen projekt keretében olyan korróziós kísérletekkel és fűtőelemviselkedési számításokkal, amelyek lefedték a normál üzemi terhelés során fellépő
folyamatokat. A munka célja annak meghatározása volt, hogy az SCWR reaktorba szánt
fűtőelemekben milyen változások mennek végbe a tervezett kampányok során és, hogy az
üzemelő fűtőelemek paraméterei garantálják-e az alapvető biztonsági követelmények
teljesülését.
Az AEKI sikerrel pályázott – konzorciumi tagként – az EU 6. keretprogramon belül
kísérleti reaktorok infrastruktúra fejlesztési programjában, és projektvezető a szuperkritikus
besugárzó hurok fejlesztését megcélzó részfeladatban. Ehhez jelentősen hozzájárult az is,
hogy a NAP pályázat keretében rendelkezésre állt a mérnöki háttér.
Reaktortartály sugárállóságának vizsgálata
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 között szerepelnek az alacsonyan ötvözött Cr-Mo acélok vagy 9%-os krómacél.
Munkánkban javasoltuk a VVER-440 reaktoroknál használt Cr-Mo-V ötvözésű hőálló acélok
alkalmazását és megvizsgáltuk sugárkárosodásuk mértékét. A kutatás célja annak bizonyítása
volt, hogy ez az acél sugárkárosodás szempontjából is megfelel a szuperkritikus nyomású
reaktor tartályanyagának.
A próbatesteket a Budapesti Kutatóreaktor zónájában a BAGIRA-1 szabályozott
hőmérsékletű besugárzó szondában (mintatartó tok) hélium+nitrogén atmoszférában
sugároztuk be. A besugárzó szonda szerkezete eredetileg alumíniumból készült, amit a projekt
első évében titán ötvözetre cseréltünk a magas hőmérsékletű szilárdsága miatt. A besugárzást
450°C-on végeztük el.
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A projekt első évében kidolgoztuk a fáradt repedés terjedés mérés módszertanát.
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. Az eredményeket a 270°C-on besugárzott
próbatestek adataihoz hasonlítottuk. A 450°C–on történt besugárzásoknál a kovácsdarabok T0
kritikus hőmérséklete a mérési hibán belül maradt besugárzás után is, illetve a hegesztési
varrat T0 kritikus hőmérséklete is csak 30°C-al növekedett. A kísérletek eredménye igazolta,
hogy a Cr-Mo-V anyagok és hegesztési varrataik megfelelőek az SCWR tartály és egyéb
alkatrészek anyagának.
Korróziós vizsgálatok és besugárzó hurok tervezés
A szuperkritikus nyomású reaktor tervezésekor a legnagyobb kihívást a megfelelő
fűtőelem burkolat kiválasztása jelenti, amely elegendően korrózióálló, ugyanakkor a hasadási
neutronokat nem nyeli el jelentős mértékben. A korróziós folyamatokat a hűtőközegen kívül a
fémötvözetek összetétele is befolyásolja. A szerkezeti anyagok stabilitását valamely ötvöző
elem oxidja fogja biztosítani üzemi körülmények között. Több olyan kémiai elem is ismert,
amelynek az oxidja alkalmas lehet arra, hogy jól tapadó, kémiailag stabil réteget képezzen (pl.
Zr, Nb, Cr). A korróziós tesztek alapján tudunk majd dönteni, hogy mely ötvözőket és milyen
koncentrációban kell alkalmazni a megfelelő védelem eléréséhez. A nagy nyomás, magas
hőmérséklet mellett az atomreaktorban fellépő sugárzás is hatással van a rozsdamentes acélok
és a felületükön kialakuló oxidréteg mikroszerkezetére, elektromos tulajdonságaira is. Számos
kutatóintézet rendelkezik olyan besugárzó eszközzel, amely alkalmas korróziós vizsgálatokra,
azonban szuperkritikus nyomású korróziós kísérletre eddig egyetlen kutatóreaktor sincs
felkészülve. A projekt keretében koncepciótervet készítettünk egy nagynyomású, magas
hőmérsékleten üzemelő besugárzó hurokra a Budapest Kutatóreaktor számára, valamint
megépítettük ennek a huroknak a kicsinyített modelljét. A korróziós hurok laboratóriumi
modelljén végeztük el a korróziós kísérleteinket, összesen két sorozatban és négyféle
anyagmintán. Az anyagminták közül kettőt (Eurofer97 és 15H2MFA), mint lehetséges
tartályanyagot választottunk ki, a másik kettőt (AISI 316 és Titán Gr.2) az ismert jó
korrózióállóságuk miatt. Az első vizsgálatok után az utóbbi ötvözetek 10-15 μm/év
korróziósebessége elfogadható mértékűnek tűnik fűtőelem burkolat céljára legfeljebb 500°C–
os üzemi hőmérsékleten. Ennél magasabb hőmérsékletű alkalmazás esetén valószínűnek
látszik a magasabb krómtartalmú (18-20%) és oxidszemcsékkel erősített acélok használata,
amelyek fejlesztése az egyik kiemelt célja mind a fúziós mind a fissziós reaktorok kutatási
programjának.
A korróziós vizsgálatok eredményei kedvező fogadtatásra találtak az európai
szuperkritikus reaktor fejlesztését célzó kutatási programban (HPLWR Phase 2).
Fűtőelem viselkedés modellezése
A fűtőelem konstrukciójának kiválasztása
A rendelkezésre álló irodalmi adatok, valamint az AEKI nemzetközi kapcsolatai alapján
kritikai áttekintést végeztünk a jelenleg elképzelt SCWR fűtőelemek főbb jellemzőiről. Az
SCWR reaktorokban olyan fűtőelemrudakat fognak használni, amelyekben az üzemanyag
oxid alapú kerámia lesz és ezt valamilyen acél, vagy nikkel alapú burkolat veszi körül. Az
SCWR-oknál a fűtőelem rudak átlagos átmérője 8-10 mm, bármelyik konstrukciót tekintve az
irodalomban. Referencia üzemanyagként az UO2-dal lehet számolni, amelyet magas
szilárdságú ausztenites vagy ferrites-martenzites rozsdamentes acél vagy nikkel ötvözetből
álló burkolat vesz körül. A burkolat anyagáról egyelőre még nem született végleges döntés,
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ezért az elemzésekben az egyik lehetséges ötvözettel (316-os rozsdamentes acél) számoltunk.
A fűtőelem rudak lehetséges elrendezése hexagonális vagy négyzetes. A japánok által
tervezett nagyobb négyzetes köteg 300 fűtőelem rúdból áll, 36 négyszögletes moderátor
csatornával. Egy kisebb fűtőelem köteg, ami 40 fűtőelem rúdból áll és csak egy négyszögletű
csatornája van, ezt a németek fejlesztették ki. Ebből 9 db építhető össze egy kötegbe. A
további elemzésekhez – tekintettel arra, hogy az európai és német intézményekkel létrejött
együttműködésben hozzáfértünk a fűtőelemek részletes adataihoz – az utóbbi, német terveket
vettük figyelembe a számításokhoz.
A fűtőelem számítási modelljének kidolgozása
A SCWR fűtőelemek termikus és mechanikai viselkedésének elemzését a
TRANSURANUS fűtőelem kód segítségével hajtottuk végre. A kód különböző típusú
reaktorok üzemanyagrúdjainak szimulációját valósítja meg a legkülönbözőbb határfeltételek
mellet sok éves normál üzemi, vagy akár tizedmásodperces tranziens viszonyok között is. A
különböző reaktortípusok fűtőelemeinek modellezhetőségét az adatbázisból választható
üzemanyagok, burkolat anyagok és hűtőközegek széles tárháza biztosítja. Az SCWR fűtőelem
viselkedését a zóna hat kiválasztott fűtőelemére vizsgáltuk meg:
• Átlagos és forró fűtőelem az elforraló kazettában (áramlás felfelé),
• Átlagos és forró fűtőelem az első túlhevítő kazettában (áramlás lefelé),
• Átlagos és forró fűtőelem a második túlhevítő kazettában (áramlás felfelé).
A számításokhoz szükséges peremfeltételeket olyan neutronfizikai számítások alapján
határoztuk meg, amelyekben az átlagos fűtőelemek 30 MWnap/kgU kiégést értek el a 353
napos kampány során.
Elvégzett számítások
Az elvégzett stacioner számítások részletes információt szolgáltattak az SCWR
fűtőelemekben végbemenő folyamatokról. Meghatároztuk a fűtőelemekben kialakuló
hőmérséklet-eloszlást, és nyomon követtük a tabletta és a burkolat méret-változását. Becslés
készült a fűtőelemen belüli gáznyomás növekedés mértékéről.
A számítások rámutattak, hogy a burkolat és tabletta közötti rés már az első kampány során
bezáródik. Ugyanakkor a burkolat és a tabletta között létrejövő mechanikai kölcsönhatás még
olyan kicsi, 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 7,5 MPa
nyomás alakul ki, ami 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. Ha a fűtőelem burkolata korróziós
szempontokból is megfelelő bizonyul, akkor a jelen elemzésekben használt konstrukció
használható az SCWR reaktor terveinek véglegesítéséhez.
Fúziós berendezések anyagai
Eurofer törési szívóssága
Az Eurofer nevű acélötvözet az ún. csökkentett aktivitású acélok koncepció alapján
készült, azaz igyekeznek mellőzni azokat az ötvözőelemeket (és szennyezéseket), amelyekből
az üzemeltetés során hosszú felezési idejű és/vagy nagy aktivitású izotópok keletkeznek. Ezen
az anyagon próbáltuk ki elsőként azt a próbatest rekonstrukciónak nevezett hegesztési eljárást,
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amivel a törésvizsgálatokban eltört anyagot ismételten fel tudjuk használni. Az új technikával
az elektronsugaras hegesztést tudjuk kiváltani helyben, és besugárzott, aktív anyagokat is újra
felhasználunk. Az Eurofer mintákat anyagot 300 °C hőmérsékleten és kb. 5x1019 n/cm2 (E >
0.5 MeV) dózissal sugároztuk be a Budapest Kutatóreaktorban. A sugárkárosodás
értékeléséhez a Mestergörbe módszert alkalmaztuk a mintákon, azonban ez az acél annyira
szívósnak bizonyult, hogy a szabványos módon nem tudtuk végrehajtani a kiértékelést.
Wolfram ötvözetek sugárkárosodása
Wolfram huzalokat sugároztunk be az Eurofer mintákkal azonos feltételek mellett. A
vizsgálatok célja a wolfram neutronsugárzás hatására bekövetkező károsodásának kvantitatív
jellemzése volt. A minták hajlító- és szakítóvizsgálata alapján megállapítottuk, hogy a
magasabb hőmérsékleten történt besugárzott minták szakítószilárdsága ugyan nem változott
jelentősen, de a törést megelőző plasztikus alakváltozás jelentősen lecsökkent. Az Európai
Fúziós Szövetség által rendezett tanácskozáson más Intézetek is hasonlóan rossz
eredményekről számoltak be. A kutatások valószínűleg a jelenleginél szívósabb wolfram
ötvözetek előállítása irányában folytatódnak.
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5. sz. részfeladat: Intelligens videó diagnosztika fúziós berendezéshez
(Témavezető: Kocsis Gábor)
Bevezetés
A részfeladat egy olyan speciális videó kamerákon és adatfeldolgozó szoftvereken alapuló
diagnosztikai rendszer kifejlesztését célozza, amellyel szabályozott magfúziós kísérletekben
fellépő rendellenességeket, úgy mint a plazma alakjának torzulását, a vákuumkamra falával
való kölcsönhatását detektálni lehet. A plazma viselkedésének megfigyelése mellett a
rendszer biztonsági feladatokat is ellát, amennyiben a rendellenesség észlelése esetén jelzést
ad a biztonsági rendszernek. A rendszert a németországi Greifswaldban építés alatt álló
Wendelstein 7-X (W7-X) sztellarátor kísérlethez tervezzük elkészíteni, mivel ez lesz a hosszú
plazmakisülésekkel rendelkező következő generációs fúziós berendezések első példája.
A W7-X berendezés videó diagnosztikai rendszere alapvető eszköz mivel nem csak a
plazma megfigyelésére szolgál, hanem 10 kamerájával a plazmakamrában rendellenességeket
is észlelnie kell, és automatikusan beavatkozási utasítást kell küldenie a berendezés
vezérlőrendszerének. A kamerákkal és a megfigyelő optikával szemben is igen magas
elvárásokat támaszt a jelentős neutron és hősugárzás. A sztellarátor kísérlet bonyolult
geometriája miatt a videó diagnosztika csak 10 cm átmérőjű, kb. 2 m hosszú görbült
megfigyelési csövön (u. n. AEQ-port) keresztül képes a plazma fényét megfigyelni.
A W7-X sztellarátor építése jelentős késésben van. A NAP pályázat beadásakor 2010-re
tervezték a berendezés indítását. Az elmúlt években 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 hűtőrendszert 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
W7-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 sokat
devalválódtak volna. A fentiek miatt 2007 júniusában kértük az 5. feladat végrehajtásának
meghosszabbítását egy évvel, azaz az 5. részfeladat 2009.08.31-én zárul. A jelen jelentésben
összefoglaltuk, hogy a 3. év végén hol tart ennek a részfeladatnak az végrehajtása.
Mechanikai konstrukció
A részfeladat első részében három különböző koncepciót vizsgáltunk meg (5.1. ábra):
• (a.) A kamera a port plazma felöli végén helyezkedik el, ki/be mozgatását
egy dokkoló mechanizmus segítségével oldjuk meg. Ez optikailag a
legegyszerűbb és egyben legjobb megoldás is, de csak akkor használható,
ha a kamera eléggé sugárzásálló és hűtése megoldható.
• (b.) A kamera a porton kívül helyezkedik el a sztellarátor belsejéből a
képet egy rendezett száloptika segítségével juttatjuk a kamerára. Ez a
megoldás ugyan használható gyengén sugárzásálló kamera esetén is, de
nagy hátránya, hogy a jelenleg elérhető árú rendezett száloptika (500x700
szál) mintegy felére rontja a felbontást.
• (c.) A kamera a plazmától távolabb helyezkedik el és a fényt lencsék és
tükrök segítségével juttatjuk el a kamerához.

23/34oldal

NUKENERG pályázat végbeszámoló

5.1. ábra: Az intelligens videó diagnosztika három koncepciója

A koncepciók vizsgálata (mechanikai és optika megvalósíthatóság, sugárzási körülmények
szimulálása, vizsgálata) után arra a megállapításra jutottunk, hogy az első koncepciót
valósítjuk meg. Vészmegoldásként az első koncepció viszonylag egyszerűen átalakítható a
másodikká.
A 5.2. ábra illusztrálja a diagnosztika mechanikai konstrukcióját. Ha a port plazma felöli
oldaláról indulunk ki, akkor látható, hogy az ott elhelyezkedő kritikus vákuumablakot egy
hűtött pinhole védi a nagy hőterheléstől. Ez a pinhole egyben az optikai leképezés egyik
alkatrésze is. A pinhole és a vákuumablak között egy zárhatós shutter helyezkedik el, ami az
ablakot nem kívánatos lerakódásoktól védi. A vákuumablak mögött helyezkedik el
dokkolónak az a része, amelyik fixen beépítésre kerül a portba. Ez a rész egy, a portba előre
vákuumzáróan behegesztett karimához csatlakozik csavarkötéssel.

5.2. ábra: A W7-X videó diagnosztika mechanikai konstrukciója
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A kamera elektronikai elemei egy kapszulában vannak rögzítve. A dokkoló mechanika
ellendarabja a kapszula elején helyezkedik el, és egy kúpos felülettel csatlakozik a fixen
beépített dokkoló egységhez, ami elegendő pontos pozícionálást biztosít. Ez az alkatrész
tartalmazza az optikát is, mely a kapszula elülső része felől cserélhető tokozásban helyezkedik
el.
Ezt a szerkezetet a porton belül a megfelelő pozícióba egy csőmembrán segítségével
juttatjuk be, ami a kapszula hátuljához van rögzítve. Ez a csőmembrán egy eléggé rugalmas,
de kevésbé összenyomható szerkezeti elem, ami képes biztosítani a kapszula görbült portcsövön való áthaladását. A kapszula rögzítését bowdenek segítségével biztosítjuk. A
bowdenek meghúzásával a végükön lévő kapcsok segítségével a kúpos felületeket egymáshoz
nyomjuk, ezáltal biztosítva a pontos rögzítést. A csőmembrán két másik funkcióval is
rendelkezik: a belsejében futnak a kábelek és vezetékek, illetve az elektronika hűtéséhez
szükséges sűrített levegő áramlását is biztosítja.
A kiválasztott koncepciónak megfelelően kerültek kidolgozásra a mechanikai modellek, és
ez alapján épült meg a mechanikai mintapéldány. Tesztelési céllal a KFKI RMKI
Plazmafizikai Főosztály laboratóriumában megépítettük a port pontos mását is. Ebben
végeztük/végezzük a konstrukció mechanikai és termikus tesztjeit, melyek az elvégzett
szimulációk ellenőrzésére is szolgálnak.
Az új tervek szerint a W7-X sztellarátort még a teljes hűtőrendszer megépítése előtt
üzembe helyezik, és rövid impulzusokkal fogják működtetni. Ezekkel az új feltételekkel
elvégzett szimulációs analízisek választ adtak arra, hogy hogyan viselkednek a dokkoló
egység komponensei 6s hosszú teljes, illetve 40s hosszú csökkentett intenzitású
impulzusüzem esetén. Az eredmény megmutatta azt is, hogy milyen magas lesz a hőmérséklet
több (végtelen) ciklus végrehajtása után. 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.
Az intelligens kamera: EDICAM
A kamerarendszer által generált hatalmas adatmennyiséggel új típusú kamera
kifejlesztésével kívánunk megbirkózni. A néhány éve megjelent CMOS szenzorokkal a
képkiolvasás és a feldolgozás folyamata összekapcsolható és olyan intelligens kamerák
alakíthatók ki, amelyek képfelvétele (expozíció, térbeli és időbeli felbontás) automatikusan
alkalmazkodik a vizsgált objektum változásaihoz. A diagnosztika alap üzemmódban lassan és
kis térbeli felbontással tárolna képeket, azonban előre magadott kritériumok szerinti
változások észlelésekor az érintett területen nagyobb sebességgel és felbontással tudna
kiolvasni.
Tekintettel az adott környezetre (szűk hely, hőterhelés, ionizáló sugárzások) a kamerát két
fő részegységre bontottuk: a csak a legszükségesebb elemeket tartalmazó szenzor modulra –
mely a plazma közelében is elhelyezhető -, és a képfeldolgozó és vezérlő modulra (Image
Processing and Control Unit, IPCU) – mely már védett környezetben, a plazmától távol, a
vezérlőteremben elhelyezett PC-ben lesz. A kamerát a Event Detection Intelligent Camera
elnevezésből képezett EDICAM mozaikszóra kereszteltük.
A szenzor modul csak a CMOS szenzort, az ADC-ket és a kommunikációt lebonyolító
optikai link áramköri elemeit tartalmazza. A dolgokat leegyszerűsítve ez a modul csak arra
képes, hogy a meghatározott időpontokban a CMOS szenzor kijelölt részét (ROI: Region Of
Interest) kiolvassa és a feldolgozó modulnak a digitalizált adatokat továbbítsa.
A szenzornak Lupa-1300 1.3Mpixeles fekete/fehér nagy sebességű CMOS szenzort
választottuk, mert ezt elég gyorsnak találtuk (640 MHz pixel ráta, 450 teljes kép/s, ami ROI
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kijelölésével ~100 kHz-re növelhető) és u.n. nem destruktív kiolvasást is végre lehet vele
hajtani.
A képfeldolgozó és vezérlő modul fő feladatait következő éppen definiáltuk. Ez a modul
szervezi a kamera időzítését: kezeli a bejövő triggereket, időzíti a szenzor modulban az
expozíciókat és a destruktív és nem destruktív szenzor kiolvasásokat. Lekezeli/levezényli a
különböző ROI-k szenzorból történő kiolvasását, benne tárolódnak az előre beprogramozott
ROI-k paraméterei. Ez a modul végzi a szenzorból érkező adatok valós idejű szelektálását,
feldolgozását. A szelektálás célja, hogy csökkentsük a tárolandó (az adatgyűjtő kártyán
keresztül a számítógépbe küldött) adatok mennyiségét. Például a modul képes arra, hogy ha
bizonyos körülmények megváltoznak (pl. a detektált fényintenzitás megnő), akkor
megváltoztatja a tárolt képek felbontását a binning vagy ROI változtatásával. A feldolgozás
célja pedig, hogy a kamera triggereket, vészjeleket tudjon kiadni bizonyos események
bekövetkezésekor: például ha a plazmát határoló elemek túlmelegszenek.

5.3. ábra: EDICAM szenzor modul prototípus

Jelenleg a kamera megvalósítása ott tart, hogy a szenzor modul első verziója (CMOS
szenzor, ADC, tápellátás) elkészült, és mind elektronikus mind a gamma és neutron sugárzási
teszteket elvégeztük. A tapasztalatok alapján elkészültek a végleges szenzor modul tervei
(CMOS szenzor, ADC, tápellátás, 10Gbit optikai link) és várhatóan novemberben neki lehet
állni a tesztelésének. A sugárzási tesztek eddig azt mutatták, hogy a szenzor modul képes
elviselni a W7-X-ben őt érő gamma és neutron sugárzást.
Az intelligens képfeldolgozó és vezérlő modul (IPCU) koncepcionális terve és
szimulációja elkészült. A koncepcionális terveket folyamatábrákkal és egyedi esetek
vizsgálatával tökélesítettük. A szimulációkat számítógépes környezetben MATLAB Simulink
eszközt használva végeztük. Az IPCU-t 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, 2008 őszén kerül gyártásra.
A szenzor modul prototípus már valós tesztkörnyezetben is kipróbáltatott. 2007-ben a
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, amihez a cseh partner megrendelt két kamerát.
A kamera hasznosítására a Magyar Tudományos Akadémia résztulajdonlásával egy spin-off
céget alapítottunk ADIMTECH (ADvanced IMaged TECHnologies) kft. néven
(www.adimtech.com).
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6. sz. részfeladat: Atomnyaláb diagnosztika fejlesztése fúziós
berendezésekhez
(Témavezető: Zoletnik Sándor)
E részfeladat célja az volt, hogy a fúziós plazmafizikai kísérletekben gyakran alkalmazott
nyalábemissziós spektroszkópia (beam emission spectroscopy) diagnosztika több kulcselemét
továbbfejlesszük annak érdekében, hogy a mérések hosszabb ideig tudjanak működni és
nagyobb időfelbontással rendelkezzenek. Így képesek legyenek a következő generációs
berendezéseken gyors plazmafizikai folyamatok (pld. plazmaturbulencia) tanulmányozására
is. A fejlesztendő elemek:
• Ionforrás annak érdekében, hogy a nyaláb árama és kapacitása nagyobb
legyen és így jobb statisztikával és hosszabb ideig lehessen mérni.
• Iongyorsító, a megnövelt ionforrás áramának kihasználására.
• Nagy kvantumhatásfokú, kis zajú és gyors detektor a fény optimális
mérésére.
A megvalósítás során elsősorban lítium nyalábokra koncentráltunk, mivel ezek
rendelkeznek a legelőnyösebb mérési lehetőségekkel. Kifejlesztettünk egy új, rendkívül
robosztus fűtőtestet, mellyel a lítium ionokat kibocsátani képes kerámiákat akár 1500 ◦C
hőmérsékleten is tudja üzemeltetni. Ez kb. 250◦C-al magasabb az eddig alkalmazott
eszköznél. Számos lítium tartalmú anyag kipróbálása után kifejlesztettünk egy megoldást
amely az új fűtőtesttel kb. 4mA/cm2 lítium ionáramot tud kibocsátani, amely körülbelül
kétszerese a hagyományos ionforrásoknál lehetséges értéknek. Ennél magasabb érték elérése
technikai korlátok (az emissziós anyag megfolyása) miatt nem tűnik lehetségesnek. Az
ionforrás kapacitása legalább két nagyságrenddel nagyobb, mint az eddigi forrásoknak, így
alkalmas lesz hosszú plazmakisüléssel üzemelő szupravezető fúziós berendezéseken való
alkalmazásra is.

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

Egy kereskedelmi forgalomban kapható ionnyaláb számító kódot validáltunk saját
mérésekkel és más kód számítással. Szimulációkat folytattunk különböző áramsűrűségű
ionforrások esetén alkalmazható gyorsító elrendezésekre. Megterveztünk és megépítettünk
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egy olyan elrendezést, amely kb. 7-10 mA ionáramot képes gyorsítani és néhány méter
távolságon kb. 2cm-es nyalábot formálni.
A nyalábok plazmadiagnosztikai alkalmazására kifejlesztettünk egy számítógépes
programot, amely ki tudja számítani tetszőleges árameloszlású lítium és nátrium atomnyaláb
behatolását, ionizációját, fénykibocsátását és a fény detektálását valós tokamak berendezések
geometriájában és plazmájában. Készítettünk egy másik programot is a nyalábból származó
ionok mágneses térben történő mozgásának szimulációjára. Ezekkel az eszközökkel meg
tudunk tervezni és részletesen szimulálni atomnyaláb diagnosztikákat.
A nyalábok által kibocsátott fény mérésére megvizsgáltuk a szóba jöhető detektorokat.
Megállapítottuk, hogy a legtöbb nyalábemissziós diagnosztikában a korszerű lavina
fotodiódák alkalmazása adja a legjobb jel-zaj viszonyt. Megterveztük a lavinadiódákhoz
optimális erősítőrendszert és összeállítottunk egy modellt a jel-zaj viszony számítására.
Megépítettünk és teszteltünk egy kísérleti detektort.

6.2: ábra. Különböző detektorok zaj/jel viszonya a beeső foton fluxus függvényében
valamint a TEXTOR tokamak lítium atomnyaláb diagnosztika detektor fényképe
APD: lavinadióda, PMT: fotoelektron-sokszorozó

Az eredmények alapján felépítettünk egy 8-csatornás lavinadióda rendszert
nyalábemissziós spektroszkópiai alkalmazásokra, majd kipróbáltuk a Culham-i MAST
tokamakon. Az eredmények alapján (de már nem a pályázat támogatásából) megépítettünk
egy 16 csatornás detektorrendszert a jülichi TEXTOR tokamak valamint egy négycsatornás
rendszert a culhami JET tokamak részére. A technológia alkalmazására a KFKI RMKI spinoff vállalkozást hozott létre, mely első megrendelése egy kétdimenziós 4x8 csatornás
lavinadióda kamera kifejlesztése a MAST tokamak részére. A prágai plazmafizikai intézet
megbízta a KFKI RMKI-t egy komplett atomnyaláb diagnosztika felépítésére a prágai
COMPASS tokamak számára.
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7. sz. részfeladat: Fúziós erőművek elemeinek tervezése
(Témavezető: Stépán Gábor)
A külföldi partnerintézetekkel való együttműködés lehetőségének megteremtése érdekében
fontos lépés volt a mérnöki munkához szükséges infrastruktúra kiépítése, melyet a BME
Műszaki Mechanika Tanszék végzett el. 2006. év elején beszerzésre került 25 db ANSYS
University Advanced, illetve 6 db CATIA V5 ED2 licenc. Az ANSYS licenc 256000
csomópontos modellek futtatására ad jogosultságot, mely nagyobb végeselemes modellekre is
elegendő, azonban Workbench Designspace módban korlátlanul nagy feladatok számítására is
képes. A 2007. évben szükségessé vált a CATIA licencek számának bővítése is, illetve az
ADAMS merevtest-dinamikai program beszerzése is; ennek keretében 3 db DIC CATIA V5
licencet, illetve 25 ADAMS oktatási-kutatási licencet vásároltunk.
A licencek használatának biztosítása a konzorcium többi tagja részére VPN kapcsolattal, a
tanszéki hálózati intranetre való bebocsátással történt. Ennek kiépítése és üzembiztonsága
érdekében új központi szerver beszerzése vált szükségessé, mely azonban nagyobb
végeselemes feladatok futtatására is alkalmas. A rendszer jól működött, kiszolgálta a
konzorcium tagjainak igényeit.
Az ITER Test Blanket Module (TBM) tervezése
Az FZK-val együttműködésben történt a TBM-ek fejlesztése. A NAP pályázat indulásakor
a tervezés már előrehaladott állapotban volt, a magyar résztvevők a tervek néhány részletének
kidolgozásába kapcsolódtak be: a TBM elektromos csatlakozásának véglegesítése, a TBM
hűtőcsatornájában az áramlási ellenállás optimalizálása, valamint a hélium hűtés szimulációja.
Az ITER tokamak falában kialakított, TBM-ek számára fenntartott négyszög keresztmetszetű
nyílásokban – ú.n. portokban – nemzetközi megállapodás értelmében 2 TBM-et kell majd
elhelyezni. Lehetséges egymás mellé, illetve egymás fölé helyezni őket. Mivel mindkét
elrendezési megoldás alkalmazása esetén szükséges a rendelkezésre álló tér teljes kitöltése,
ezért a két koncepció teljesen eltérő alakú és méretű modulok tervezését igényli. Az elmúlt
évben főként az egymás fölé helyezett TBM koncepció tervezésén dolgoztunk. A fejlesztés
során áttervezésre került a modul elektromos csatlakoztatását végző részegység. A csatlakozó
lábainak iránya a reaktor működése során ébredő deformáló erők figyelembevételével lettek
átalakítva. Az irányváltoztatás a teljes konstrukciós környezet átalakítását is megkövetelte.
Az ITER TBM hűtőcsatornájában a súrlódási ellenállás optimalizálása a KFKI-RMKI és a
VEIKI között megkötött szerződés keretében zajlott. A kazetta belső kialakítása
szempontjából optimálisnak tűnő hűtőcsatornákat az üzemi körülmények ismeretében
kompromisszumos megoldással kell kiváltani. Ehhez többféle csatorna kialakítási terv
készült, melyek mind keresztmetszetben, mind a csatornák útvonala tekintetében különböztek.
Az így kialakított különböző csatorna megoldások közül végül végeselemes áramlástani
szimuláció segítségével választottuk ki a javasolt optimális kialakítást.
A TBM hőterhelés szempontjából legjobban igénybevett eleme az első fal, mely
közvetlenül a plazmára néz. Ezen a felületen normál üzemi állapotban 270 kW/m2 hőfluxussal
lehet számolni, de ez bizonyos esetekben elérheti az 500 kW/m2-t is, míg a hátsó felületen
60 kW/m2 hőterhelés várható a szaporító kazettákból. Az első fal 80 bar nyomású, 300 Co
belépő hőmérsékletű héliummal lesz hűtve. Az aszimmetrikus hőterhelés miatt nagy
hőmérsékleti gradiensek várhatóak az acélban, amelyek jelentős hőfeszültségeket okozhatnak.
Az ébredő hőfeszültségek nagyságának meghatározásához szükséges az első falban kialakuló
hőmérséklet-eloszlás és a hőátadási tényező alakulásának pontos megállapítása a csatorna
hossza mentén. Az ehhez szükséges termohidraulikai számításokat az ANSYS CFX kóddal
végeztük el. Az eredmények azt mutatják, hogy a hőátadási tényező értéke kellően magas és
az acél hőmérséklete is alatta marad a kritikus értéknek.
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A számítások helyességének ellenőrzésére és validációjára terveztük a Karlsruhei
Kutatóintézetben megvalósítandó HETRA kísérletet, amelyben egy U-alakú hűtőcsatornát
fogunk megvizsgálni. A hűtőcsatorna egyik felületére speciális kerámiahevítők lesznek
felerősítve, amelyek képesek előállítani a szükséges 207 kW/m2 hőfluxust a mérőszakaszon.
A hűtőcsatorna kialakítása miatt nem tudjuk közvetlenül mérni a hőmérsékletet a csatorna
felületén, ezért az acélban kialakított furatokba illesztett termoelemek segítségével fogjuk
mérni azt néhány sík különböző pontjaiban. Az így mért hőmérsékletek már
összehasonlíthatóak lesznek a szimulációk eredményeivel.
A mérőberendezés megépítése nem volt a NAP pályázatban vállalt feladatok között, ezért
ezt a Karlsruhei kutatóközpont végzi. Több megrendelt komponens (pl. hevítők, grafitfólia)
már megérkezett. A hűtőcsatorna teszthegesztése és a felületi érdesség kialakításának
tesztelése is befejeződött, jelenleg a hűtőcsatorna gyártása zajlik. Előreláthatólag októberben
megkezdődhetnek a mérések és december végéig elkészülhet a végső jelentés.
A TBM teljes hélium hűtési rendszerének tesztelésében kulcsfontosságú projekt a
HELOKA (HElium LOop KArlsruhe). Elengedhetetlen eleme a kísérletsorozatnak a BME
Műszaki Mechanikai Tanszék által tervezett 3 m átmérőjű, ajtókkal együtt 5 méter hosszú
vákuumtartály, melyben a TBM helyezkedik majd el. A tartószerkezetre fogott TBM elé
grafit hősugárzót helyeznek, melyet akár 2000 ºC hőmérsékletre hevítve, a TBM első falára
350-500 kW/m2 hőfluxust bocsátanak, akár impulzusokban is.
A tartály teljes tervezési- és tenderdokumentációja, rajzai, modellje, illetve szükséges
végeselem számítások 2008 nyarára készültek el.
A magas hőmérsékletű hősugárzó jelenléte a tartályban speciális hőpajzsok kifejlesztését is
kívánta, melyek egyszerre blokkolják a kilépő hősugárzást, csökkentve ezzel a hőveszteséget,
és megvédik a tartályt, illetve a többi alkatrészt a sugárzó hőtől. Speciális, hőálló, alacsony
emissziójú anyag hővisszaverőként való alkalmazásával, illetve moduláris hőpajzsrendszer
használatával a veszteség – hőtani szimulációk sora alapján–akár a negyedére is csökkenthető.
A BME Műszaki Mechanikai Tanszéke végezte a TBM első fala és merevítő rendszere
hélium hűtésének előzetes termomechanikai szimulációit is. A szimulációk fontos adatokat
szolgáltatnak a TBM tervezéséhez, korán kiszűrve a konstrukciók gyenge pontjait.
Ezen pont egy másik altémáján dolgoztak a BME NTI tanszékének mérnökei. A
GRICAMAN kísérleti berendezés a TBM manifoldban zajló (hélium-elosztó) hidraulikai

a

b
a)

c)

b)

7.1 ábra: A TBM szerkezete (balra lent) valamint
számolt hőmérséklet-eloszlás az első falban (a, b,) és
az ábrázolási helyek (c)
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folyamatok vizsgálatára lesz hivatott. A méréseket megelőzően, a design kialakítását
támogatandó, CFD számításokat kell végezni a CAP („sapka”, fedőlemez) és SG (Stiffening
Grid, merevítő rács) elemekre. A NAP NUKENERG Projekt keretében a BME NTI először
vízszintes elrendezésű TBM-et vizsgált. 2006-2007 fordulóján a koncepció geometriáját
letisztáztuk és felépítettük az ANSYS ICEM CFD kóddal. 2007 során ennek felhasználásával
el is készült egy összetett ANSYS CFX modell, és a számítások megnyugtatóan egyenletes
nyomásviszonyokat mutattak a fő áramlási tartományban. Ez az eredmény megerősítette az új
koncepciót.
A 2008-as évben a TBM vertikális orientációja mellett döntöttek (VTBM). A VTBM-hez
új típusú SG és CAP elemek tervezése folyik. Ezek esetében készítettünk többféle CFX
modellt, amelyekben az adott elemek különböző koncepcióiban az áramlási viszonyokat,
illetve 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.
TBM és ITER integrációja
Ebben a témakörben is két külön területen zajlottak fejlesztések. Egyrészt a trícium
szaporítás tesztelésére tervezett TBM-ekben lévő hűtőcsatornák alakjának, eloszlásának
optimalizálását végeztük, ami elengedhetetlen a megfelelő hűtési hatékonyság szemszögéből.
A trícium előállításáért felelős szaporító kazettákban két U-alakú, csatornákkal ellátott
hűtőlemez lesz. Ezeket körbeveszi a neutron-sokszorozó tulajdonságú berílium és lítium
tartalmú szaporító kerámia. Az ANSYS CFX-11.0 kóddal épített modellünkkel a hűtőlemezek
felületén kialakuló hőmérséklet-eloszlás analízisét végeztük el. A hélium belépő hőmérséklete
393 Co, nyomása 80 bar. Az eredmények azt mutatják, hogy a hélium kilépő hőmérséklete
498 Co, azaz csaknem eléri az előzetesen becsült 500 Co-ot. A szilárd falban kialakuló
maximális hőmérséklet meghaladja a tervezési korlátot az előzetes számítás alapján. A
pontosabb hőmérsékelt-eloszlás megállapításához részletesebb számítások elvégzésére lesz
szükség a későbbiekben, amikor a nemzetközi fejlesztőcsoport nyugvópontra jut a
konstrukció részleteit illetően.
Másik feladat a trícium szaporító tesztkazetták (TBM) 2-3 évenkénti, teleoperációval
történő cseréjére alkalmas karbantartórendszer kifejlesztése. Az RMKI mérnökei egy összetett
tanulmányt készítettek, mely távvezérléssel gyorsan megvalósítható megoldásokat mutat be a
TBM-ek kiszedési és behelyezési feladatainak elvégzésére. A 2 TBM csatlakoztatási
műveletei 18 darab acélcső összehegesztése, hegesztés előtti pozícionálásuk, varratok
ellenőrzése, majd hőszigetelés felhelyezése. A jelenlegi koncepció szerint pozícionáló
sablonban kell a csöveket rögzíteni, majd a sablonok egymáshoz illesztésekor az összes cső a
megfelelő pozícióba kerül. A hegesztési, vágási, varratellenőrzési és hőszigetelés felrakási
feladatokhoz is ki lett dolgozva egy-egy távműködtetésű célszerszám koncepciója. A hélium
hűtőkör csövei, hasonlóan a többi alrendszer ellátó csöveihez, a TBM-ekből kilépve az ellátó
helységben lévő un. AEU-ba jutnak termomechanikai és rezgés kiegyenlítő rugalmas
csőszakaszokon keresztül. A TBM-ek cseréjéhez az AEU és a rugalmas csőrendszer
eltávolítása is szükséges. Ezen további csőcsatlakoztatási feladatokra született egy koncepció
egy optimális helykihasználású AEU-val, továbbá jelentősen lerövidített karbantartási idővel.
Az AEU további fejlesztését a jövőben magyar koordinálású projektként jegyzik.
A TBM integrációs munka elismerése, hogy az europai fúziós program az RMKI mérnökét
delegálta fél évre, hogy az ITER helyszínén koordinálja a TBM integrációs feladatokat.
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DEMO reaktor köpenycserélő robot és karbantartási séma.
A DEMO egy ITER után építendő demonstrációs fúziós berendezés neve, melyről
koncepciós terveket készít az európai fúziós program. A berendezés üzemeltetésének egyik
kritikus eleme a vákuumkamrán belül elhelyezkedő köpenyrendszernek karbantartása, melyet
a magas neutron terhelés miatt néhány évente cserélni kell majd. A NAP pályázat első 2 éve
alatt a DEMO köpeny karbantartás számos területével foglalkoztunk. Az összes munka szoros
nemzetközi együttműködésben zajlott, legfőképp a Forschungszentrum Karlsruhe-vel de
számos más európai intézettel is. Az első évben megkíséreltük az ITER-ben alkalmazott robot
technológiát, köpenyszegmentálást és logisztikai sémát DEMO körülményekre alkalmazni. A
legfőbb különbség, amit figyelembe kellett venni, a megnövekedett köpenyelem-tömeg és
reaktor-nagyátmérő volt. Sikerült a megváltozott körülményekre egy berendezést kifejleszteni
és a karbantartás legfőbb műveleteit meghatározni. A sok köpenyelem jelentős problémát és
hosszú karbantartási időt okoz ezért elvégeztük egy másik séma (MMS) vizsgálatát is. Ebben
banán alakú nagyméretű köpenyelemek szerepelnek és ezzel a cserélendő elemek száma
jelentősen lecsökkent, 300-400 elemről kb 70-80 elemre, tömegük viszont megnőtt, 10 t-ról
kb 65 tonnára. Így egy teljesen új karbantartási rendszert fejlesztettünk ki, amely tartalmazta
vákumkamrán belüli és kívüli berendezések koncepciós tervét, egy logisztikai sémát a
karbantartási műveletek sorrendjére, és egy előzetes időtartam számítást is. Ez a rendszer főbb
elemeiben jelenleg is a referencia a DEMO karbantartására.
Mivel a nemzetközi fúziós
közösség az MMS karbantartási
sémát és az ahhoz tartozó
karbantartási rendszert fogadta el,
2007-2008-ban ezen rendszer
rögzítési,
karbantartási
megoldásaival foglalkoztunk a
Forschungszentrum Karlsruhevel
együttműködésben. Ezen belül is a
hangsúly az MMS-vákumkamra
kapcsolat rögzítési megoldásaira
helyeződött,
mivel
olyan
reaktorterveket fogadott el a
nemzetközi DEMO közösség,
amely teljesen új rögzítési elveket
7.2 ábra: DEMO MMS köpeny koncepció elrendezése
tesz szükségessé. Kidolgoztunk
egy koncepciót, amely egy alsó
támasztógyűrűn és az elemek közötti szoros toroidális kapcsolaton alapul, és jelenleg
folyamatban van ezen új rögzítési koncepció ellenőrzés termomechanikai számításokkal.
A köpenyrendszerrel kapcsolatos munkákkal párhuzamosan zajlott a DEMO divertor
karbantartási rendszeréhez egy tanulmány készítése. Ezt a feladatot az EFDA koordinálta, és
ez volt az első ilyen tanulmány ezen a területen. Kiindulópontként az ITER divertor tervét és
karbantartási sémáját használtuk, tekintetbe véve a DEMO és ITER közötti különbségeket. A
munka eredményeként kidolgozásra került egy karbantartási séma, amely tartalmazott egy
megváltozott divertor szegmentálást, egy logisztikai rendszert az elvégzendő műveletekre,
kifejlesztésre került egy új elven működő karbantartó robot koncepciós terve, valamint egy
előzetes számítás a divertor karbantartási idejére.
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Korszerű neutron hatáskeresztmetszet adatkönyvtár kialakítása
Mind fúziós, mind fissziós alkalmazásokra szükség van a berendezések különböző
alkatrészeiben szóba jövő nagyszámú magreakció ismeretére. Ezt a munka az RMKI és a
Debreceni Egyetem közötti alvállalkozói szerződés keretében valósult meg. A konkrét cél az
IEAF-2001 neutron hatáskeresztmetszet könyvtár korszerűsítése, figyelembe véve az előző
változat elkészítése után keletkezett kísérleti adatokat és az igen hiányos kísérleti adatbázis
kiegészítése magreakció modellszámításokkal. Az adatbázis gerjesztési függvényeinek a 0150 MeV-ig terjedő neutron energiatartományt kell lefedni, míg a target atommagok
hidrogéntől (Z=1) a polóniumig (Z=84) terjednek.
A feladathoz választott módszer a következő volt: 20 MeV neutronenergia alatt a JEFF
adatbázis használata, kiterjesztve modellszámításokkal 150 MeV-ig, valamint a
modellszámítások illesztése a 20 MeV feletti kísérleti adatokhoz. A munka a Karlsruhei
kutatóközponttal szoros együttműködésben zajlott. Először modell számításokat végeztünk
209Bi, 186W magokra és kialakítottuk a GNASH kód működéséhez szükséges előkészítő
programokat (Karslruhe-ban közösen). Ezután Debrecenben elkészült a teljes tömegszámtartományban a diszkrét nívókat tartalmazó adatbázis és az előkészítő programok
továbbfejlesztése, valamint modellszámítások és paraméterérzékenység analízis készült a
28,29,30
Si, 31P, 32,33,34,36S és 107Ag célmagokra. Az első számítások tapasztalatai alapján
módosításra került néhány optikai modell paraméter.
A kidolgozott módszerrel és az elfogadott paraméterekkel eddig összesen 216 targetmagra
készült el a számítás. Magonként 72-150 végtermék aktivációs hatáskeresztmetszete, valamint
a magreakciókban keletkező 1 másodpercnél hosszabb felezési idejű izomer állapotok
gerjesztési függvénye került meghatározásra a 0.01-150 MeV neutronenergia tartományban.
Összesen 29508 alap állapotú és 6285 gerjesztett (izomer-állapotú) végtermék keletkezésének
hatáskeresztmetszetét határoztuk meg. A hatáskeresztmetszet adatkönyvtár végleges
ENDF/B-VI szerinti formáját és a JEFF-hez való illesztést a Karlsruhei intézetben készítették
Sugárkárosodás és hélium viselkedés berilliumban
Az FZK Institut für Reaktorsicherheit (Karlsruhe, Németország) munkatársaival közösen
kialakított munkatervet követve molekuladinamikai (MD) szimulációkat végeztünk a
berillium kristályban végbemenő folyamatokra vonatkozóan. A beágyazódott atomokra ható
erőket az elektronsűrűségtől függő soktest potenciálokból származtattuk. Két megközelítést
alkalmaztunk: 1) a DL_POLY 2 és 3 MD programok felhasználása és továbbfejlesztése az
irodalomban fellelhető potenciálok használatát lehetővé tevő új modulok beépítésével, 2) egy
Embedded Atom Method (EAM) típusú potenciál megalkotása a berilliumra optimalizált
paraméter készlettel valamint egy új dedikált MD szimulációs program fejlesztése.
Az eddigi szimulációk eredményei azt mutatják, hogy az EPKA < 50 eV tartományban a
neutron által meglökött atom (Primary Knocked Atom, PKA) keltette atomkilökődési
kaszkádokban a soktest effektusok figyelembe vétele esetén szignifikánsan több Frenkel-pár
keletkezik, mint amit párpotenciálok használatával kapunk. Mindez arra is utal, hogy a
sugárkárosodás becslésére széleskörűen alkalmazott Norgett-Robinson-Torrens-Lindhard
modellen alapuló Binary Collision Approximation (BCA) modell az EPKA < 50 eV
tartományban alulbecsüli a berillium várható sugárkárosodását. A He-atomok és a
sugárkárosodott Be-mátrix kölcsönhatásainak vizsgálata további MD szimulációkat tesz
szükségessé.
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NUKENERG pályázat végbeszámoló

Trícium analitikus eszközök ITER-hez
Az ITER berendezés nem lesz önellátó tríciumból azonban a trícium kezelés összes
technológia elemét ki fogja próbálni. A NUKENERG konzorcium alapításakor a Karlsruhei
kutatóközpont javasolta, hogy az intézet trícium laboratóriumában folyó munkába
kapcsolódjunk be, a megszerzett tapasztalat lehetőséget nyújtana részt venni az ITER
tríciummal kapcsolatos munkálataiban. Ezt a feladatot az RMKI és az ATOMKI között
létrejött alvállalkozói szerződés keretében oldottuk meg.
A karlsruhei TLK (Tritium Laboratory Karlsruhe) laboratórium tricium gázmintáinak
elemzését végző gázkromatográfiás rendszerben a G1 gázkromatográf sorozatos hibáit és
problémáit sikerült elhárítani, illetve megoldani. Mindezek után új kalibráló gázokkal
kalibráltuk a rendszert. A kalibrálás során az is kiderült, hogy a kalibráló gázelegyben levő
ppm nagyságrendű oxigén alkalmatlan kalibrálásra, a gázkromatográf csak nitrogénre,
szénmonoxidra, széndioxidra és metánra kalibrálható. A mintabeadáskor tapasztalható
tökéletlen gáztömörség az oka annak, hogy a mintához N2 additív tag járul. Ennek zavaró
hatása 50 ppm koncentráció alatt számottevő A problémát matematikai úton javasoltuk a
továbbiakban megoldani, amikor is számításba vesszük az additív tagot is. Ezen
megfontolásokat alkalmazva az elvégzett kalibrálások R2 értéke rendre meghaladta a 0,99
értéket! Az újrakalibrált gázkromatográf ismét alkalmas a ppm nagyságrendű szennyezők
elemzésére, ami elengedhetetlenül fontos a TLK-ban folyó trícium-kinyerési és tisztítási
folyamatok nyomonkövetéséhez.
Az ITER tricium-termelő részlegének egyik igen fontos analitikai egysége lesz a gáztömör
minták mérésére is alkalmas, 7 nagyságrendben mérni képes mikro-kaloriméter. Az ipari
szintű továbbgyártás lehetőségét vizsgáltuk a rendelkezésre álló dokumentumok és a készülék
helyszíni tanulmányozásával. A mikro-kaloriméter megépítése szükséges anyagi fedezetet az
ATOMKI önmaga nem tudja felvállalni, ezért a feladatra konzorcium létrehozását tervezzük.
A feladat megoldásának további eredménye, hogy az ATOMKI csatlakozott az FZK által
koordinált két sikeres EURATOM pályázathoz. Az egyikben egy ATOMKI által alkalmazott
trícium analitikai technikákban dolgozó kezdő vegyész három éves képzésben vehet részt
részben az ATOMKI-ban, részben az FZK-ban. A második úgynevezett „Goal Oriented
Training” pályázatban az ATOMKI egy hatoldalú konzorciumban részben fogadni, részben
küldeni fog a konzorcium által alkalmazott fiatal kutatókat. Evvel az ATOMKI
bekapcsolódott az ITER trícium kezelés témájában kialakult európai együttműködésbe.
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