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Összefoglaló 
 

A 2008 év augusztus végén a NUKENERG konzorcium három éves támogatása lejárt. Az 
elvégzett munkáról beszámoltunk és 2009 őszén megpályáztuk a pályázat folytatását. 
Pályázatunkat az NKTH pozitívan bírálta el, és 2009 december 1-i dátummal megkötöttük a 
szerződést a 3 éves folytatásról. Az aláírás dátumának megfelelően kérvényeztük, hogy a 
projektévek november 30-án záruljanak. Ez a beszámoló a meghosszabbított NUKENERG 
pályázat első projektévében elvégzett munkát mutatja be. 

A beszámoló megértéséhez röviden át kell tekintenünk az első 3 év eredményeit. A 
NUKENERG konzorciumot 2005-ben hoztuk létre avval a céllal, hogy összehangolt munkát 
folytasson mind a fissziós, mind a fúziós energiatermelés technológiai elemeinek 
fejlesztésére. A fissziós területen a hazai ismeretekre alapozva a szuperkritikus vízzel hűtött 
IV generációs reaktortípust tanulmányoztuk. A fúziós területen a plazmadiagnosztikára és a 
trícium szaporító kazetta területére koncentráltunk. A két terület közös része a nukleáris 
anyagkutatás, mivel ez kulcs lesz mind a fúziós, mind a fissziós terület jövője szempontjából. 
Mivel 2005-ben a magyar fúziós kutatások nem rendelkeztek számottevő technológiai 
háttérrel, ezért az egyik fontos cél volt, hogy létrejöjjön egy fúziós mérnökgárda. A kitűzött 
célokat három év alatt sikeresen teljesítettük és mindkét kutatási terülten a hazai kutatók 
egyenrangú európai partnerré váltak. 

A pályázat folytatásában kissé módosítottuk a célokat. A szuperkritikus vízzel hűtött 
erőmű mellett a fissziós üzemanyagciklusra is szeretnénk koncentrálni, ehhez kapcsolódó 
téma a gyors neutrospektrumú reaktorok fejlesztése. Ez utóbbiakra mindenképpen szükség 
lesz, ha a fissziós energetika fenntarthatóan szeretne működni. A fúziós területen a 
legfontosabb cél az volt, hogy a három év alatt európai szinten is elismertté vált magyar 
fizikus-mérnök közösség jelentős szerephez jusson az ITER berendezés építésében. Ennek 
előkészítésére már az első pályázati ciklusban is bekapcsolódtunk 4 diagnosztikai és a teszt 
trícium termelő kazetta konzorcium szervezésébe. A pályázat beadásakor arra számítottunk, 
hogy 2009-ben az ITER európai szervezete (Fusion for Energy, F4E) kiírja az első 
pályázatokat és ezekben részvételt fogunk nyerni. Sajnos ez nem valósult meg, egyedül a 
trícium termelő kazetta és egy kisebb mérnöki pályázat jelent meg, melyekben nyertünk is. A 
diagnosztikai pályázatok kiírása 2010-re tolódott. Az ITER munkák így az első projektévben 
előkészítő jelleggel folytak az európai konzorciumokban abban a reményben, a F4E 
megfelelő pályázatát majd ezek a konzorciumok fogják nyerni. Meg kell említeni, hogy az 
első NUKENERG pályázat hatására külföldi fúziós berendezések is megkeresték a magyar 
fúziós közösséget és konkrét megrendeléseket adtak diagnosztikai eszközök megvalósítására. 
Ezek segítéségével tudtuk pótolni a kieső ITER forrásokat.  

Az első projektévben attól eltekintve, hogy az ITER munkák a F4E késése miatt lassabban 
haladtak, a feladatok a kitűzött terv szerint folytak. A részletes beszámoló ezt támasztja alá az 
eredmények bemutatásával. 

 

 

 

 Zoletnik Sándor 

 konzorciumvezető
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Az 4. munkaszakasz részfeladatainak állása konzorciumi tagonként összesítve: 

 
Konzorciumi tag: RMKI  

Részfeladatok 
megnevezése 

A részfeladatok szakmai tartalma az adott beszámolási 
időszakban 

Státusz 

7. Fúziós berendezések 
diagnosztikai elemeinek 
fejlesztése 

 ITER bolométer diagnosztika kamera koncepciójának további 
vizsgálata, szimulációja.  

 ITER bolométer diagnosztika feladatok elosztásának 
meghatározása, konzorcium és Fusion for Energy pályázat 
előkészítése. 

 ITER CXRS diagnosztika első tükör koncepciójának 
továbbfejlesztése. 

 ITER CXRS diagnosztika gyors nyalábemissziós 
diagnosztika vizsgálata a M. von Hellerman által fejlesztett 
szimulációs kód felhasználásával. 

 ITER CXRS Fusion for Energy pályázat előkészítése.  
 ITER LIDAR diagnosztika első és második tükör 

koncepciójának, a tükrök fűtési/ hűtési rendszerének 
koncepcionális kidolgozása. 

 Az optikai labirintus elemek definiálása, koncepcionális 
modellezése.  

 ITER VISIR diagnosztika első tükör koncepció 
továbbfejlesztése, termikus szimuláció.  

 ITER VISIR diagnosztika feladatok elosztásának 
meghatározása, konzorcium és Fusion for Energy pályázat 
előkészítése.  

 ITER In-vessel services csomag kábelezési igényeinek 
áttekintése, konzultáció az ITER partnerekkel. Kábeltípusok 
áttekintése. 

 ITER In-vessel services csomag Fusion for Energy pályázat 
előkészítése. 

 Atomnyaláb diagnosztika mérések Bayes módszerű 
valószínűségi feldolgozásának kidolgozása.  

 RENATE atomnyaláb szimulációs program továbbfejlesztése 
az ionok követésére. 

 EDICAM fúziós videokamera intelligens feldolgozó 
algoritmusok fejlesztése.  

Folyamatban 

Folyamatban 

Befejezve 

Befejezve 

Folyamatban 
Befejezve 

Folyamatban 

2010-re tolódik 

Folyamatban 

Folyamatban 

Folyamatban 

Befejezve 

Folyamatban 

Folyamatban 
 

8. Köpenytechnológia  AEU csatlakoztatási interfészeinek optimalizálása. 
 AEU vázszerkezetének és belső kialakításának 

koncepcionális tervezése. 
 TBM-eket a portkamrával összekötő rugalmas csőrendszer 

karbantartásának kidolgozása. 
 Portkamrában működő teleoperációs rendszer kialakítása. 
 Melegkamra épületben végrehajtandó AEU karbantartási 

műveletek kidolgozása. 
 DEMO MMS-fal csatlakozási koncepció vizsgálata, szükség 

esetén új koncepció kidolgozása. 

Befejezve 
Befejezve 

Folyamatban 

Befejezve 
Folyamatban 

Befejezve 
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Konzorciumi tag: AEKI  

Részfeladatok 
megnevezése 

A részfeladatok szakmai tartalma az adott beszámolási 
időszakban 

Státusz 

1. Nukleáris rendszerek 
szerkezeti anyagainak 
vizsgálata 

 Magas hőmérsékletű besugárzás, kúszás és kisciklusú 
fárasztás vizsgálatára alkalmas szonda tervezése. építése, 
beszerelése a Budapesti Kutatóreaktor zónájába, 
próbaüzemelés. 

 Végeselemes mérésszimuláció kidolgozása. 
 A végeselemes szimulációs modellel a mérési adatokból 

valódi méretű szerkezet biztonságának megítélésére alkalmas 
anyagtulajdonságok számítása. 

 A 15H2MFA reaktortartály acél és hegesztési varratának 
kúszási tulajdonságainak meghatározása 400, 450 és 500 °C –
on 1*1013 n/cm2 E>1 MeV neutronfluxusban. 

Késik, befejezés 
2010.03. 

Folyamatban 
2. évben indul 

2. évben indul 

2. Termohidraulikai 
számítások 

 Kritikus hőfluxus vizsgálatok. 
 
 
 
 Hőátadás vizsgálata folyékony fémek esetén. 
 Hőátadás vizsgálata szuperkritikus nyomású víz esetén. 

Tervezés 
befejezve, 
mérések 
folyamatban 
2. évben indul 
Folyamatban 

3. Zónatervezés  Neutronfizikai tesztfeladatok definiálása a 3 utas kiégetlen 
zónára, referencia megoldások előállítása Monte Carlo 
módszerrel. 

 Újabb kazettatípusok tervezése. 
 A xenon-lengések modellezésére alkalmas programrendszer 

létrehozása. 
 
 Új hőátadási korreláció beépítése a programrendszerbe. 

Folyamatban 

Folyamatban 
Befejezve 
(Előrehozva a 2. 
évről) 
Befejezve 

4. A HPLWR reaktor 
biztonsága: a biztonsági 
rendszerek méretezése 

 A lehetséges biztonsági és szabályozási rendszer változatok, a 
változtatható paraméterek feltérképezése. A releváns, 
határoló üzemzavarok kijelölése. 

Befejezve 

5. IV. generációs, gyors 
neutron-spektrumú 
reaktorok reaktorfizikai és 
biztonsági vizsgálata 

 A fémhűtésű gyors spektrumú reaktor reaktorfizikai 
számítására alkalmas KIKO3DMG program rendszertervének 
létrehozása. 

Befejezve 

6. Atomerőművi 
rendszerek üzemanyag-
ciklusának modellezése 

 Reaktorpark újrafeldolgozási technológia igények felmérése 
az üzemanyagciklus zárásához. 

 Numerikus eljárás kifejlesztése. 
 Széles paraméter tartományra tervezett számítások elvégzése. 

Befejezve 

2. évben indul 
3.évben indul 

7. Fúziós berendezések 
diagnosztikai elemeinek 
fejlesztése 

 ITER alkatrészek besugárzási vizsgálataihoz infrastruktúra 
kialakítása. 

 ITER In-vessel services csomag kábelezési igényeinek 
áttekintése, konzultáció az ITER partnerekkel. Kábeltípusok 
áttekintése. 

 ITER In-vessel services csomag Fusion for Energy pályázat 
előkészítése. 

Folyamatban 

Folyamatban 

Folyamatban 
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Konzorciumi tag: BME-NTI  

Részfeladatok 
megnevezése 

A részfeladatok szakmai tartalma az adott beszámolási 
időszakban 

Státusz 

2. Termohidraulikai 
számítások 

 Folyékony fémek hűtőközegként való alkalmazásával 
kapcsolatos irodalomkutatás, a rendelkezésre álló kísérletek 
összegyűjtése. 

 Hőátadás vizsgálata szuperkritikus nyomású víz esetén. 

2. évben indul 

Folyamatban 
3. Zónatervezés  A xenon-lengések modellezésére alkalmas programrendszer 

létrehozása. 
Befejezve 
(Előrehozva a 2. 
évről) 

5. IV. generációs, gyors 
neutron-spektrumú 
reaktorok reaktorfizikai és 
biztonsági vizsgálata 

 Gázhűtésű gyorsreaktorok izotópháztartásának vizsgálatára 
alkalmas, az MCNP Monte Carlo kódon alapuló 
programrendszer összeállítása. 

Befejezve 

6. Atomerőművi 
rendszerek üzemanyag-
ciklusának modellezése 

 

 Reaktorpark és újrafeldolgozási technológia igények 
felmérése az üzemanyagciklus zárásához. 

 Numerikus eljárás kifejlesztése. 
 Széles paraméter tartományra tervezett számítások elvégzése. 

Befejezve 

2. évben indul 
3. évben indul 

7. Fúziós berendezések 
diagnosztikai elemeinek 
fejlesztése 

 Atomnyaláb diagnosztika mérések korrekciós módszerének 
kidolgozása széles nyaláb esetére. 

 Besugárzó hely létrehozásának előkészítése a videokamera és 
elektronikus alkatrészek besugárzásához. 

 Módszerek kidolgozása a video kamera sugárkárosodásának 
értékelésére. 

 ITER CXRS diagnosztika első tükör mechanikai tervek 
készítése, termikus szimuláció. ITER CXRS diagnosztika 
spektroszkópiai detektor (kamera) paraméterek 
meghatározása. 

Befejezve 

Folyamatban 

Befejezve 

Befejezve 

8. Köpenytechnológia  TBM kazetta támasztórács, zárófedél elemek 
termohidraulikai vizsgálata. 

Befejezve 

 
 
 

Konzorciumi tag: BME-MM  

Részfeladatok 
megnevezése 

A részfeladatok szakmai tartalma az adott beszámolási 
időszakban 

Státusz 

7. Fúziós berendezések 
diagnosztikai elemeinek 
fejlesztése 

 ITER LIDAR diagnosztika első és második tükör 
koncepciójának, a tükrök fűtési/ hűtési rendszerének 
koncepcionális kidolgozása. 

Befejezve 

 

8. Köpenytechnológia  TBM kazetta elsőfal szerkezeti termomechanikai vizsgálata. 
 TBM kazetta támasztórács, zárófedél elemek szerkezeti 

termomechanikai vizsgálata. 
 Csőhálózat tervezése és szilárdsági számítások a hélium 

hűtőkör számára. 

Befejezve 
Befejezve 

Befejezve 
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Az 4. munkaszakasz részfeladatainak állása feladatonként összesítve: 
 
1. Nukleáris rendszerek szerkezeti anyagainak vizsgálata  
1.1. Vizsgálati szonda tervezése, építése. Késik, befejezés 

2010.03. 
1.2. Végeselemes mérésszimuláció. Folyamatban 
1.3. Anyagtulajdonságok számítása. 2. évben indul 
1.4. Besugárzás és kúszásvizsgálat. 2. évben indul 
2. Termohidraulikai számítások.  
2.1. Kritikus hőfluxus vizsgálatok. Tervezés befejezve, 

mérések folyamatban 
2.2. Hőátadás vizsgálata folyékony fémek esetén. 2. évben indul 
2.3. Hőátadás vizsgálata szuperkritikus nyomású víz esetén. Folyamatban 
3. Zónatervezés  
3.1. Neutronfizikai tesztfeladatok. Folyamatban 
3.2. Újabb kazettatípusok tervezése.  Folyamatban 
3.7. A xenon-lengések modellezésére alkalmas programrendszer létrehozása. Befejezve (Előrehozva 

a 2. évről) 
3.4. Új hőátadási korreláció beépítése a programrendszerbe. Befejezve 
4. A HPLWR reaktor biztonsága: a biztonsági rendszerek méretezése  
4.1. A lehetséges biztonsági és szabályozási rendszer változatok, a változtatható 
paraméterek feltérképezése. A releváns, határoló üzemzavarok kijelölése.  

Befejezve 

5. IV. generációs, gyors neutron-spektrumú reaktorok reaktorfizikai és 
biztonsági vizsgálata 

 

5.1. A fémhűtésű gyors spektrumú reaktor reaktorfizikai számítására alkalmas 
KIKO3DMG (kapcsolt reaktorfizika és „termo-hidraulika”) program 
rendszertervének létrehozása.  

Befejezve 

5.2. Gázhűtésű gyorsreaktorok izotópháztartásának vizsgálatára alkalmas, az 
MCNP Monte Carlo kódon alapuló programrendszer összeállítása.  

Befejezve 

6. Atomerőművi rendszerek üzemanyag-ciklusának modellezése  
6.1. A modellezni kívánt reaktortípusok kiválasztása. Befejezve 
6.2. Újrafeldolgozási technológiák. Befejezve 
6.3. Numerikus eljárás kifejlesztése. 2. évben indul 
6.4. Széles paraméter tartományra tervezett számítások elvégzése. 3. évben indul 
7. Fúziós berendezések diagnosztikai elemeinek fejlesztése  
7.1 ITER bolométer diagnosztika kamera koncepciójának további vizsgálata, 
szimulációja. 

Folyamatban 

7.2 ITER bolométer diagnosztika feladatok elosztásának meghatározása, 
konzorcium és Fusion for Energy pályázat előkészítése. 

Folyamatban 

7.3 ITER CXRS diagnosztika első tükör koncepciójának továbbfejlesztése. Befejezve 
7.4 ITER CXRS diagnosztika gyors nyalábemissziós diagnosztika vizsgálata a 
M. von Hellerman által fejlesztett szimulációs kód felhasználásával. 

Befejezve 

7.5 ITER CXRS Fusion for Energy pályázat előkészítése. Folyamatban 
7.6 ITER CXRS diagnosztika első tükör mechanikai tervek készítése, termikus 
szimuláció. ITER CXRS diagnosztika spektroszkópiai detektor (kamera) 
paraméterek meghatározása. 

Befejezve 

7.7 ITER LIDAR diagnosztika első és második tükör koncepciójának, a tükrök 
fűtési/ hűtési rendszerének koncepcionális kidolgozása. 

Befejezve 

7.8 Az optikai labirintus elemek definiálása, koncepcionális modellezése.  Folyamatban 
7.9 ITER VISIR diagnosztika első tükör koncepció továbbfejlesztése, termikus 
szimuláció.  

2010-re tolódik 

7.10 ITER VISIR diagnosztika feladatok elosztásának meghatározása, 
konzorcium és Fusion for Energy pályázat előkészítése. 

Folyamatban 

7.11 ITER In-vessel services csomag kábelezési igényeinek áttekintése, 
konzultáció az ITER partnerekkel. Kábeltípusok áttekintése.  

Folyamatban 

7.12 ITER In-vessel services csomag Fusion for Energy pályázat előkészítése.  Folyamatban 
7.13 ITER alkatrészek besugárzási vizsgálataihoz infrastruktúra kialakítása.  Folyamatban 
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7.14 Atomnyaláb diagnosztika mérések Bayes módszerű valószínűségi 
feldolgozásának kidolgozása. 

Befejezve 

7.15 RENATE atomnyaláb szimulációs program továbbfejlesztése az ionok 
követésére. 

Folyamatban 

7.16 EDICAM fúziós videokamera intelligens feldolgozó algoritmusok 
fejlesztése. 

Folyamatban 

7.17 Atomnyaláb diagnosztika mérések korrekciós módszerének kidolgozása 
széles nyaláb esetére. 

Befejezve 

7.18 Besugárzó hely létrehozásának előkészítése a videokamera és elektronikus 
alkatrészek besugárzásához. 

Folyamatban 

7.19 Módszerek kidolgozása a video kamera sugárkárosodásának értékelésére. Befejezve 
8. Köpenytechnológia  
8.1. TBM kazetta elsőfal szerkezeti termomechanikai vizsgálata, támasztórács, 
zárófedél elemek szerkezeti termomechanikai vizsgálata, csőhálózat tervezése 
és szilárdsági számítások a hélium hűtőkör számára. 

Befejezve 

8.2. TBM kazetta támasztórács, zárófedél elemek termohidraulikai vizsgálata. Befejezve 
8.3. AEU csatlakoztatási interfészeinek optimalizálása, vázszerkezetének és 
belső kialakításának koncepcionális tervezése, TBM-eket a portkamrával 
összekötő rugalmas csőrendszer karbantartásának kidolgozása, portkamrában 
működő teleoperációs rendszer kialakítása, melegkamra épületben 
végrehajtandó AEU karbantartási műveletek kidolgozása, DEMO MMS-fal 
csatlakozási koncepció vizsgálata, szükség esetén új koncepció kidolgozása. 

Részben befejezve, 
részben folyamatban 
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1. sz. részfeladat: Nukleáris rendszerek szerkezeti anyagainak vizsgálata 
(Témavezető: Dr. Horváth Ákos) 

A részfeladat célja egy új eszköz tervezése, és építése a Budapesti Kutatóreaktorba a 
sugárzás közben lejátszódó relaxációs folyamatok tanulmányozására. Az új eszközzel 
megvalósítható a sugárzás és kúszás illetve a sugárzás és fárasztás egyidejű vizsgálata is.  

A sugárkárosodás irodalmában régóta ismert, hogy a nagyenergiájú sugárzások gyorsítják 
a diffúziós folyamatokat. Ennek következtében a jövőbeli magas hőmérsékleten üzemelő 
reaktorok és fúziós berendezések anyagainak fejlesztésénél követelmény a sugárzás és 
kúszásállóság illetve a kúszás-fáradás szinergetikus hatásának vizsgálata. 

Fémek sugárkárosodásának vizsgálatához szükség van különböző hőmérsékleten (75-650 
°C) besugárzott próbatestekre. A próbatesteket egy ún. hőfokszabályozott besugárzó 
szondában helyezzük a reaktor zónájába (1.1. ábra). Besugárzó szonda már a Budapesti 
Kutatóreaktor rekonstrukciójánál tervbe volt véve és leírása megtalálható az ÜMBJ III. kötet 
11. pontja alatt (11. Kísérleti berendezések, 11.1. Anyagvizsgálati besugárzó szondák). Az 
eredeti 200-350°C üzemi tartományt legutóbb kiterjesztettük a magasabb hőmérsékletek 
irányába, mert a jövendő fúziós és 4. generációs gázhűtésű reaktorok magas hőmérsékleten 
fognak üzemelni. A várható sugárterhelések is növekedni fognak, és amíg a jelenlegi 
nyomottvizes reaktorok az élettartamuk során 1-2 dpa gyorsneutron-sugárzásnak vannak 
kitéve (kivéve a reaktor belső részeket ahol már most is 50-100 dpa-s terhelések vannak) 
addig a jövő berendezéseinél a teherviselő szerkezetek terhelése is elérheti a 100 dpa-t.  

A sugárkárosodás három alapvető diffúziós folyamatból áll: a dúsulások és kiválások 1-2 
dpa besugárzás után már telítődésbe 
mennek és csupán a díszlokáció sűrűség 
növekedése okozza a további öregedést. 
A dúsulások és kiválások 
tanulmányozására továbbra is kiváló 
eszköz marad a közepes és nagy 
fluxusú kutatóreaktor, míg a nagy 
fluenciák hatását gyorsreaktorokban, 
vagy spallációs források segítségével 
lehet tanulmányozni.  

A sugárzás hatására felgyorsulnak a 
diffúziós folyamatok is, és a terhelés 
alatt levő próbatestek a folyamatos 
besugárzás hatására másképpen 
viselkednek, mint a laboratóriumban 
hasonló hőmérsékleten és hasonló 
terhelésnek kitett próbatestek. Emiatt a 

jelenleg üzemelő besugárzó szondákat célszerű három irányban továbbfejleszteni: i) 
szélesíteni az üzemi hőfoktartományt, ii) alkalmassá tenni azokat besugárzás közben kúszás 
és kisciklusú fáradás vizsgálatára, végül iii) szűréssel javítani a gyors/termikus neutron arányt. 
A keményebb spektrum csökkenti a próbatestekben generálódó hőt (egyszerűbb egyenletes 
hőmérsékletet tartani a reaktor teljesítmény változásoktól függetlenül) jobban hasonlít a 
fúziós és gyors reaktorok spektrumára, és végül a próbatestek kevésbé aktiválódnak, ami 
megkönnyíti a vizsgálatokat. 

 
1.1. ábra: A meglévő és a tervezett anyagvizsgáló besugárzó 

csatornák helyzete a Budapest Kutatóreaktor zónájában 
(nyílakkal jelölve) 

BAGIRA 1&2  

BAGIRA3 

A Bagira 1 három fűtőelem helyére került be és mintegy 1,2 kg acélminta egyidejű 
besugárzására alkalmas 150-450 °C hőfoktartományban. A BAGIRA2 célja az alacsony 
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hőmérsékletű (75-150 °C) besugárzások elvégzése volt, térfogata kb. harmada az előbbinek és 
a zóna szélén kb. 2-3 szor kisebb fluxusú 
helyen helyezkedik el.  

Két fejlesztési variációt dolgoztunk ki: a 
jelenlegi BAGIRA 1 továbbfejlesztését 
magasabb hőmérsékletek és terheléses 
besugárzások céljára, továbbá a BAGIRA 3 
szonda kifejlesztését, amelyik egy olyan 
meglévő és használaton kívüli gyors 
csatornába kerülne, amely bór-karbiddal van 
árnyékolva, és így a termikus/gyors neutron 
arány kedvezőbb. A szondák elve, vezérlése az 
eddigi jó tapasztalatok alapján a BAGIRA2 
vezérlését veszi át kisebb korrekciókkal (pl. a 
vezérlő számítógép párhuzamos helyett USB 
proton fog kommunikálni). Néhány vezérlő 
elem is újabbakra lesz cserélve, bár a 
jelenlegiek kifogástalanul működtek, de nem 
pótolhatóak, mert újabb elektronikák vannak 
már a piacon.  

A BAGIRA 3 besugárzó szonda egy 
függőleges száraz csatorna amely egy un. 
hármas vízluk (három fűtőelem helyén 
kialakított neutron csapda) helyére kerül a 
Budapesti Kutatóreaktor (VVRSZM-10) aktív 
zónájába. A csatorna alkalmas különböző 
típusú fém (reaktoracél) próbatestek 
megkívánt mértékű és előírt hőmérsékleten történő besugárzására. A csatorna belseje 
kisnyomású – keringtetett – hélium-nitrogén keverékkel van töltve a próbatestekben 
abszorbeált gamma hő elvezetésére. A besugárzó szonda konstrukciójánál fogva inherensen 
biztonságos. A tervezés során bizonyítottuk, hogy a csatorna törése, vagy a kiszolgáló 
elemeinek a meghibásodása nem veszélyezteti a kutatóreaktor integritását és nem okoz meg 

nem engedhető mértékű környezet szennyeződést. 
Az átalakított BAGIRA 1 (jele BAGIRA1A) 
illetve a részben új tervezésű BAGIRA 3 szondára 
az összes biztonsági elemzést újra elvégeztük. 

 
1.2. ábra: A kisciklusú fárasztáshoz és 

kúszásvizsgálathoz kialakított flexibilis targettartó 
terve 

Számításokat végeztünk a szűrés megfelelő 
kialakítására, bór-karbid (B4C) abszorber 
felhasználásával. A BAGIRA3 besugárzó szonda 
tervezett helyén különböző vastagságban 
elhelyezett és eltérő 10B dúsítású abszorberrel 
végeztünk Monte Carlo számításokat. A 
számítások eredményéből kiolvasható, hogy a 10B 
dúsításának mértéke jobban hat a termikus 
neutronok elnyomására, mint a szűrő térfogatának 
növelése. A 90% 10B-et tartalmazó bór-karbid 

már 3mm vastagságban is képes ötszörösére növelni a gyors/termikus neutron arányt, viszont 
a reaktivitás változás is jelentős, mintegy 1100pcm. A jelentős negatív reaktivitás nem 

 
1.3. ábra: Neutron szűrő elhelyezkedése a 

besugárzó csatorna modellben 
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kívánatos a reaktor biztonsága és a besugárzás költségei szempontjából, ezért a későbbiekben 
meg kell vizsgálni más szűrési technikák alkalmazását is. 

A kísérletek tervezése során alapvető probléma, hogy a kutatóreaktorban rendelkezésre 
álló hely nagyon szűkös, ami meghatározza a vizsgálat során használható próbatestek 
méreteit, másrészt korlátozza a kísérleti elrendezésben megvalósítható fárasztóerőt. A 
tervezés további nem elhanyagolható szempontja, hogy a kísérlet minél kevesebb anyagot 
igényeljen, ugyanis a besugárzott anyag mennyiségének csökkentésével arányosan csökken a 
mérések után fennmaradó aktív anyag mennyisége.  

A próbatestek geometriai kialakítására több lehetőséget is megvizsgáltunk. A 
megvalósítandó körülmények között a legoptimálisabbnak a gyűrű alakú próbatestek 
bizonyulnak. Ez a geometria egyrészt anyagtakarékos, másrészt a próbadarab a kísérlet során 
kellően lágy rugóként viselkedik, 10B melynek karakterisztikája a méretek megfelelő 
megválasztásával befolyásolható. 

A kísérletek helyéül szolgáló besugárzó csatorna geometriája lehetővé teszi, hogy 
egyszerre több, egymás fölé helyezett próbatest vegyen részt a kísérletekben (1.3. ábra). 
Ahhoz, hogy az egymás fölé töltött próbadarabok egységes és kézben tartható rendszert 
alkossanak, olyan „szerszámok” kialakítására is szükség van, amelyek mechanikailag 
stabilizálják az elrendezést. Egy lehetséges konstrukció, hogy két próbatest közé megfelelően 
kialakított közdarabot helyezünk, melynek a gyűrűkkel érintkező oldalaiba a gyűrűk külső 
sugaránál némileg nagyobb sugarú „ágyat” hozunk létre. Hasonlóan jó megoldás lehet, ha az 
„ágy” nem hengeres, hanem két ferde sík alkotja. 

A kísérlet előkészítéséhez, megtervezéséhez és majdani kiértékeléséhez elvégeztük a 
gyűrű-összenyomás numerikus 
szimulációját. Ehhez az MSC.Marc 2005r3 
végeselemes csomagot használtuk. A gyűrű 
és a 20°-os „ferdelapú” szerszám modellje 
látható az 1.3 ábrán. 

 

1.4. ábra: 20°-os „ferdelapú” szerszám. A gyűrű 
felütközése nagyobb alakváltozás esetén se következik 

be. 

A modellekben a gyűrű külső- és belső 
átmérője rendre 10 és 8 mm. Az 
anyagmodell rugalmas-képlékeny-
keményedő. A modell nagy alakváltozással 
számol. A gyűrű folyásgörbéje a következő 
egyenlettel írható le: 

  bpe aR    (1.) 

σ a von Mises feszültség, p  az 
egyenértékű képlékeny alakváltozás, Re a 
folyáshatár, a és b konstansok.  

A hengeres szerszám sugara 6 mm, a ferdelapú szerszám szöge modellenként változik. A 
súrlódási tényezőt nem ismerjük pontosan, ezért olyan geometriai kialakításokat kerestünk, 
amelyek arra nem érzékenyek. Így a nagyszögű ferdelapos szerszámok kizárhatók a 
vizsgálandó lehetőségek sorából.  

A numerikus szimuláció ellenőrzésére laboratóriumi kísérleteket végeztünk el, 
megállapítottuk, hogy a szerszám alkalmas lesz a fárasztó kísérletekhez. A fárasztógép építése 
elkezdődött 2009 végén, a próbájára 2010 első harmadában sor fog kerülni. A projekt 
munkatervében szereplő acél anyagok vizsgálata várhatóan a projekt harmadik évében 
történik meg, miután a most készülő szondát sikeresen beépítettük a kutatóreaktorba. A 
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mérésekre és az adatok kiértékelésére elegendő idő marad a harmadik évben a projekt zárását 
megelőzően.  

2. sz. részfeladat: Termohidraulikai számítások 
(Témavezető: Dr. Házi Gábor) 

Berendezés tervezése a kritikus hőfluxus megfigyeléséhez  

Bevezetés 

A kritikus hőfluxus (CHF) kialakulásáért a falak környezetében zajló intenzív 
fázisátalakulás és az ennek következtében valamilyen – eddig még nem tisztázott - módon 
szárazra kerülő falak a felelősek. Jelenleg nincs olyan mérési módszer, melynek segítségével 
a CHF kialakulásához vezető fizikai mechanizmusról világos képet kaphatnánk nagy nyomás 
esetén. Márpedig mérési eredmények azt bizonyítják, hogy a CHF kialakulása nyomásfüggő. 
Részben ennek köszönhető, hogy jelenleg még nem vagyunk képesek megbízható modelleket 
és tervezést támogató numerikus eszközöket készíteni a CHF kialakulásának előrejelzésére. 
Mivel az általunk alkalmazott neutron-radiografiás módszer alkalmasnak bizonyult 
nagynyomású közegekben zajló fázisátalakulás vizuális megfigyelésére, így kézenfekvő volt 
ennek a módszernek az alkalmazása a CHF kialakulásának tanulmányozására.  

Pályázatunkban többek között olyan kísérleti berendezés megépítését céloztuk meg, mely a 
CHF kialakulásához vezető folyamatok vizuális megfigyelését nagy nyomáson is lehetővé 
teszi. A projekt első évében e berendezés terveinek elkészítését tűztűk ki célul (AEKI).  

A kritikus hőfluxus mérésére és vizuális megfigyelésére alkalmas berendezés 

A berendezés tervezését és kivitelezését 
is négy alapvető fázisra osztottuk. Az első 
fázisban egy olyan berendezés terveit 
készítettük el, mely alkalmas alacsony 
nyomáson (légköri) vizuális megfigyelésre. 
A mérőkör sematikus ábrája az 2.1. ábrán 
látható.  

A mérőkör úgy lett kialakítva, hogy a 
további fázisokban csak a mérőszakasz 
cseréjére lesz szükség a vizsgált 
nyomástartomány kiterjesztése érdekében. 
Az első fázisban a mérőszakasz lényegében 
egy üvegcső, melyben egy fűtőszál kap 
helyet. A forráskrízis kialakulását 

nagysebességű kamerával tudjuk rögzíteni. A mérőkör megépítése már megtörtént (2.1 ábra) 
és 2009 október végére várhatók az első mérési eredmények. Az ábrán látható, hogy a 
mérőkör meglehetősen kompakt módon lett kialakítva annak érdekében, hogy mozgatása a 
későbbiek során könnyen megoldható legyen. Erre azokban a munkafázisokban lesz szükség, 
mikor a mérőszakasz „átvilágítására” neutron-radiografiát fogunk alkalmazni.  

2.1. ábra: A mérőkör sematikus ábrája 
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2.2. ábra: A mérőkör, a mérőszakasz és szigetelések nélkül 
 

A második fázisban a vizuális megfigyelésen kívül komplex hőmérsékletmérés folyik majd 
az üvegcsövön belül elhelyezett fűtőelempálcákban. Mivel a korábbi CHF-sal kapcsolatos 
mérések esetén a CHF kialakulására jellemzően hőmérsékletmérések alapján következtettek, 
ez az összeállítás érdekes eredményekkel szolgáltathat korábbi mérési eredmények 
értelmezéséhez is. A mérések várhatóan 2009 decemberéig fognak lezajlani, alacsony 
nyomáson.  

A harmadik és negyedik fázisban végzett mérések esetén az üveg mérőszakaszt lecseréljük 
fémcsőre, hogy vizsgálatainkat nagyobb nyomás mellett tudjuk elvégezni. A harmadik 
szakaszban vizuális megfigyelés nélkül végzünk méréseket nagy nyomás mellett és 
hagyományos technikákkal elemezzük a mérési eredményeket. A negyedik fázisban 
ugyanezen mérések lesznek elvégezve a neutron-radiográfiai állomáson, mely lehetővé teszi, 
hogy a folyamatokat vizuálisan is megfigyeljük és összevessük megfigyeléseinket a 
hagyományos méréstechnika által szolgáltatott eredményekkel. A harmadik és negyedik 
fázishoz kapcsolódó mérések 2010-ben fognak megtörténni pályázatunknak megfelelően. 

HPLWR kazetta modellezés (BME NTI) 

Az első projektévben aktualizáltuk és továbbfejlesztettük a már előzőleg megépített 
HPLWR kazetta modelleket a jelenlegi „HPLWR Phase 2”, Európai Uniós projektben 
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fejlesztett terveknek megfelelően. Erre a kazetta belső, úgynevezett moderátor csatorna 
falának lekerekítéseinél és külső, úgynevezett kazettafal lekerekítésnél elkövetett 
méretcsökkentés miatt volt szükség. A módosított geometriával számos CFD számítás került 
elvégzésre az úgynevezett „Evaporator” (kétfázisú áramlásokra jellemző terminológiával élve 
„Elgőzölögtető”) huzamban a kazettamodellen belüli termohidraulikai és áramlástani mezők 
vizsgálata céljából. A számítások alapján jól azonosíthatóak az óramutató járásával ellentétes 
és megegyező, a kazetta fal és a moderátor csatorna fala melletti szubcsatornák közötti 
csavarvonalszerű keresztáramlások. Az egyes szubcsatornák közötti keresztáramlások két 
típusra oszthatóak a tömegcsere iránya szerint: egyirányú és kétirányú keresztáramlás. 
Egyirányú keresztáramlás, a csavarvonalszerű keresztáramlásba illeszkedő szubcsatornák 
között figyelhető meg, míg a belső szubcsatornák között a kétirányú keresztáramlás, 
tömegcsere a jellemző. A hőátadási tényezők eloszlása a magassági koordináta mentén 
szintén jól osztályozható az egyes szubcsatornán áthaladó helikális huzalok pozíciói alapján. 
Ez utóbbi eredmény nem tekinthető véglegesnek, mivel a modell nem veszi figyelembe a 
szilárd alkatrészek hővezetését, ami nagymértékben módosíthatja a fűtőelem rudak felületi 
hőmérsékletét, így a hőátadási tényező nagyságát, eloszlását is. Az elért eredmények több 
helyen is publikálásra kerültek [1, 2]. 

Folyékony fémmel hűtött reaktorokkal kapcsolatos kutatások (BME NTI) 

Az első projektévben intenzív irodalomkutatás került végrehajtásra a BME NTI részéről a 
folyékony fémmel hűtött reaktorok termohidraulikájával kapcsolatban. Ez a munka kiterjed 
mind a folyékony ólom, mind a folyékony nátrium termohidraulikájának sajátosságaira is. A 
további munka nagymértékben fog támaszkodni az első projektévben összegyűjtött 
szakirodalmi ismeretekre. 

[1] Kiss A, Dr. Eckart L, Dr. Aszódi A, Yu Z: Improved Numerical Simulation of a HPLWR Fuel Assembly 
Flow with Wrapped Wire Spacers, 4th International Symposium on Supercritical Water-Cooled Reactors, 
March 8-11, 2009, Heidelberg, Németország, Cikk azonosító: 03. 

[2] Kiss A, Dr. Eckart L, Dr. Aszódi A, Yu Z: Numerical Simulation on a HPLWR Fuel Assembly Flow with 
One Revolution of Wrapped Wire Spacers, Workshop on Nuclear Fuel Assembly Modelling and 
Experiments, 2009. Július 9-10., KTH, Stockholm, Svédország. 
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3. sz. részfeladat: Zónatervezés 
(Témavezető: Dr. Maráczy Csaba) 

A részfeladatban célunk a szuperkritikus nyomású vízhűtéses reaktor (Supercritical Water-
Cooled Reactor, SCWR) európai változatának, a HPLWR reaktornak (High Performance 
Light Water Reactor) olyan stacionárius kapcsolt reaktorfizikai-termohidraulikai 
programrendszerének létrehozása, amely alkalmas a legújabb, 2008. szeptemberében kialakult 
zónakoncepció számítására (3.1. ábra). A számítások kiterjednek a HPLWR reaktor 
kazettáinak neutrontranszport számításaira, az egész zónára kiterjedő globális számításokra és 
a pálcaszintű számításokra is. Az új programrendszerrel a jövőben megtervezzük a HPLWR 
reaktor zónájának betöltését. A részfeladat tartalmazza a HPLWR reaktor xenon-lengések 
iránti érzékenységének vizsgálatát is. A jelenlegi EU 6. keretprogramban szereplő HPLWR 
Phase 2 projekt több munkacsoportjával van kapcsolódása az elvégzendő feladatoknak. A 
HPLWR Phase2 projektben elért eredményeket folyamatosan adaptáljuk munkánk során, így 
a munkaszakaszokban feltüntetett feladatok megoldásának átszervezésére volt szükség. A 3.1 
és 3.2 feladatok megoldása jelenleg is folyik, ellenben a következő évre vállalt 3.4 feladatot 
megoldottuk, így teljesítésünk időarányosnak tekinthető. 

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

Neutronfizikai tesztfeladatok 

A NUKENERG NKTH programja kezdetén még nem volt ismert a 3 utas zóna koncepció 
[1], így a KARATE kód teljesítményeloszlásának számítási hibáját az egy utas zóna Monte 
Carlo számításából származtattuk. Új, három utas zónára vonatkozó Monte Carlo számítást 
kell elvégeznünk amiatt, hogy az elgőzölögtető és az első túlhevítő alsó része között nagy 
vízsűrűség változás van, ami várhatóan megnöveli a teljesítményeloszlás számításának 
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hibáját. A vizsgálatok folytatását az is 
indokolja, hogy a NUKENERG projekt 
lezárása után, 2008 szeptemberében 
módosították a HPLWR-ben a kazetták 
közötti résben található víz áramlási útvonalát 
a lehetséges áramlási instabilitások elkerülése 
érdekében, amely szintén befolyásolja a 
teljesítményeloszlást. A KARATE számítások 
pontosságának meghatározása a zónatervezés 
során alkalmazott mérnöki faktorok 
megalapozásában játszik szerepet. A jelenlegi 
vizsgálatainkban az eddigi zónatervezési 
számítások tapasztalatai alapján 
realisztikusabb zónára végzünk 
tesztszámításokat. A definiált tesztfeladatok a 

HPLWR reaktor olyan kiégetlen zónájára [2] vonatkoznak, amelyben különböző dúsítású Gd 
kiégő mérget is tartalmazó fűtőelemkazetták helyezkednek el. A tesztfeladatokban különféle 
rúdhelyzeteket definiáltunk a normálüzemi körülmények jobb modellezése érdekében. A 
megváltozott reflektorszerkezetet is modellezzük (3.2. ábra). 

3.2. ábra: A HPLWR reaktor radiális szerkezete az 
aktív zónán kívül. (MCNP modell) 

Újabb kazettatípusok tervezése (MTA-KFKI-AEKI) 

Számításokat végeztünk a Gd tartalmú kiégő mérgek 
optimalizációjára 2 dimenziós transzportszámítások 
segítségével. A nehézséget az SCWR esetében az okozza, 
hogy jelentős reaktivitást kell lekötni a kampány elején a 
bóros szabályozás hiánya miatt. A HPLWR projektben 
végzett zónatervezési számításaink azt mutatták, hogy a 
zónából kirakott kazetták kiégése viszonylag alacsony, 33 
MWd/kgU értékű, így az AREVA szakértőinek 
javaslatára nagyobb dúsítású kazettákat modellezünk a 
fűtőelemciklus költségének javítása érdekében. A 2 
dimenziós kiégési transzportszámítások eredményeit 
összevetjük Monte Carlo kiégési eredményekkel. Egy 
kazetta MCNP modelljét a 3.3. ábrán mutatjuk be.  3.3. ábra: A 40 üzemanyagpálcából 

álló kazetta abszorbensrudakkal, Gd 
kiégő méreggel (zöld). A sarokpálcák 

(sötétkék) kisebb dúsításúak. 
A xenon-lengések modellezésére alkalmas 

programrendszer létrehozása (BMGE-NTI) 

Tekintettel a HPLWR aktív zónájának jelentős méreteire (4 métert meghaladó 
magasságára és átmérőjére), feltételezhető, hogy a zónában többirányú, többmódusú 
xenonlengések is kialakulhatnak. A jelenleg tervezett háromutas hűtési séma viszonylagos 
bonyolultsága és a zónába belépő hűtőközeg sűrűségének szokatlan mértékű (egy 
nagyságrendet megközelítő) csökkenése miatt a HPLWR xenonlengéseinek jellemzői 
lényegesen eltérhetnek a hagyományos LWR-ekben jelentkező lengések karakterétől. Mivel a 
lengések a teljesítménysűrűség jelentős lokális emelkedését eredményezhetik, biztonsági és 
anyagtechnológiai okokból is szükséges megismerni a lengések jellemzőit. 

A HPLWR reaktor jellegzetességei miatt a xenonlengések modellezéséhez egy kettős 
feladatot ellátni képes összetett programrendszert fejlesztettünk ki. Ez a számítási apparátus 
egy olyan kapcsolt neutronfizikai-termohidraulikai programrendszerre épül, amely a reaktor 
üzemanyag-összetételének térbeli eloszlásából kiindulva alkalmas a háromutas HPLWR 
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reaktor kvázistacionárius egyensúlyi állapotának meghatározására. A xenonlengés 
tanulmányozásához ugyanakkor ezt a rendszert kiegészítettük egy olyan programmal, amely a 
reaktor teljesítményeloszlása alapján meg tudja határozni a xenonkoncentráció térbeli és 
időbeli változását. A programrendszer kialakítása olyan, hogy abba a jövőbeni 
zónamódosítások (pl.: a hűtővízáramlási útvonal megváltozása) könnyen átvezethetőek. Az 
aktív zóna megalkotásakor kihasználjuk annak szimmetriáját, azaz csak a nyolcadát 
modellezzük. Ez jelentősen lerövidíti a neutronfizikai rész számítási idejét. A 
programrendszert C++ nyelven írtuk, kihasználva annak objektum-orientáltságából fakadó 
összes előnyét, és sikeresen teszteltük Windows és UNIX operációs rendszerek alatt. A 
részletes felépítés és működés megtalálható 0-ban. A rendkívül nagy memóriaigény, hosszú 
futási idő és az MCNP program korlátai miatt első lépésként hipotetikus, kisméretű zónákon 
kívánjuk tesztelni a programrendszert. E számítások eredményeiből is rengeteg fontos 
információt nyerhetünk a HPLWR-ben kialakuló xenonlengésekre vonatkozóan. 

Új hőátadási korreláció beépítése a programrendszerbe (MTA-KFKI-AEKI)  

Az ismert szuperkritikus hőátadási korrelációkat a HPLWR projekt keretében tesztelték a 
ren

linger J, Heinecke: Three Pass Core Design Proposal for a High Performance Light 

[2] ore Design Studies, 4th International 

[3]

delkezésre álló cső geometriában végzett mérések segítségével. Jackson 2002-ben közölt 
korrelációja bizonyult a legmegbízhatóbbnak, melyhez CFD számítások alapján korrekciós 
faktorokat rendeltek, melyek a HPLWR kazetta geometriában létrejövő hőátadást és a spirális 
távtartók hatását hivatottak leírni. Az ajánlott hőátadási korrelációt beépítettük a 
programrendszerbe. 

[1] Schulenberg T, Starf
Water Reactor, Progress in Nuclear Energy, 50, 2-6, pp. 526-531, 2008. 

 Maráczy Cs, Hegyi Gy, Hordósy G, Temesvári E, Molnár A: HPLWR C
Symposium on Supercritical Water-Cooled Reactors March 8-11, 2009, Heidelberg, Germany, Paper No. 45. 

 Reiss T, Fehér S, Czifrus Sz: Calculation of xenon-oscillation in the HPLWR, Proceedings of ICAPP ’09, 
Tokió, Japán, 2009. május 10-14. 
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4. sz. részfeladat: A HPLWR reaktor biztonsága: a biztonsági rendszerek 
méretezése 
(Témavezető: Dr. Keresztúri András) 

A lehetséges biztonsági és szabályozási rendszer változatok, a változtatható paraméterek 
feltérképezése. A releváns, határoló üzemzavarok kijelölése 

A NUKENERG projekt adott feladatának általános célja a szuperkritikus nyomású 
vízhűtéses reaktorok közül a HPLWR (High Performance Light Water Reactor) nukleáris 
biztonságának megalapozása a biztonsági rendszerek tervezése, méretezése révén. Ehhez 
részben saját számításokat, részben annak az EU-6 projektnek az eredményeit használjuk fel, 
melynek a KFKI-AEKI is résztvevője. 

A NUKENERG projekt előző részében létrejött egy olyan csatolt, 3D neutronfizikai - 
termohidraulikai rendszer kód, ami alkalmas a szuperkritikus hűtésű reaktorok biztonsági 
elemzéseire, majd ennek felhasználásával elkészültek a RIA (Reactivity Initiated Accident) 
típusú kezdeti események biztonsági elemzései. Ugyanakkor a projekt eddigi részében – a 
HPLWR reaktor megfelelő adatainak híján - az elemzésekhez a Tokiói Egyetem által vizsgált 
szuperkritikus reaktor biztonsági rendszereinek adatait használtuk fel. A HPLWR biztonsági 
rendszereinek tervezése az ezzel foglalkozó EU-6 projektben még csak jelenleg kezdődött 
meg, ráadásul a HPLWR reaktor terve az EU-6 projektben az utóbbi időben lényegesen 
módosult, megváltozott a hűtőközeg-áramlásnak a technológia által kijelölt útvonala. Ez a 
helyzet egyrészt indokolja a biztonsági elemzések és értékelések megismétlését, másrészt 
ezzel párhuzamosan a feladatok kiterjesztését, melynek során a számítási apparátust a 
szuperkritikus hűtésű reaktorok a biztonsági rendszerek méretezése céljából hasznosítjuk. A 
kezdeti események által okozott tranziensek számításokkal történő végigkövetése nem egy, 
hanem iteratív módon több változatban fog elkészülni, melynek során a biztonsági rendszerek 
különböző paraméterekkel - megszólalási feltételekkel, kapacitásokkal, sebességekkel, 
redundanciával – fognak rendelkezni. A fentiekkel összhangban a munka végső célja, hogy az 
említett paraméterek függvényében a számítási eredmények alapján értékelje a biztonsági 
rendszerekre vonatkozó különböző megoldásokat, azoknak a biztonságra gyakorolt hatását, és 
javaslatot tegyen a legjobbnak tekinthető változatra.  

A fent vázolt hároméves munkának az első részfeladata a lehetséges biztonsági és 
szabályozási rendszer változatok, a változtatható paraméterek feltérképezése irodalmi adatok 
alapján, valamint a releváns, határoló üzemzavarok kijelölése.  

Az elsőévi feladat teljesítéseként elkészült az a jelentés, amelynek célja a lehetséges 
biztonsági és szabályozási rendszer változatok, a változtatható paraméterek feltérképezése 
volt irodalmi adatok alapján [1]. Ennek a jelentésnek első 6 fejezetében bemutattuk az adott 
kérdéskör különböző nemzetközi megközelítéseit. A különböző megközelítések 
tanulmányozása során nyert tapasztalatainkat a 7. és 8. fejezetben ismertettük, egyrészt 
megadtuk az általunk alkalmazandónak tartott biztonsági filozófiát, ami ezután alapját képezte 
a 8. pontban javaslatként vázolt biztonsági rendszereknek. A nemzetközi irodalom áttekintése 
során a japán és az európai (lásd EU-6 projekt) elképzelések mutatkoztak a legfontosabbnak. 
A japán megközelítésnek a jelentésben való ismertetése során betekintést adtunk a japán 
kutatóknak a fontosabb üzemzavarok elhárításával kapcsolatos elképzeléseiről és az SCWR 
blokkok várható biztonságosságáról. Az alábbiakban megadjuk a jelentésben részletezett, 
általunk javasolt biztonsági rendszerek legfontosabb jellemzőit. 
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Reaktivitás ellenőrzés, vészleállítás 

A HPLWR reaktor nukleáris tulajdonságai nem térnek el lényegesen a többi termikus 
neutron-spektrumú erőművi reaktor nukleáris tulajdonságaitól. Az eddigi vizsgálatok 
kimutatták, hogy az erős negatív reaktivitás visszacsatolások annyira biztonságossá teszik ezt 
a reaktor típust, hogy az enyhébb lefolyású AOO („Anticipated Operational Occurrence”) 
események során a vészleállítás elmaradás, azaz az ATWS esemény sem jelent a legtöbb 
üzemzavar esetén különösebb veszélyeztetést. Ugyanakkor a kezdeti események másik 
csoportjában („Postulated Accidents”) szükséges a reaktor leállítása a védelmi rendszer révén. 
Ráadásul egyes további esetekben, például a hideg hűtőközeg szándék nélküli zónába 
juttatása esetén okvetlenül szükség van vészleállító rendszerre. Ezért az európai ajánlások 
szerinti két független gyorsleállító (scram) rendszer alkalmazását mi is javasoljuk az itt 
szokásos módokon és paraméterekkel. A scram rudak belövő rendszereinek és a bóros víz 
betápláló rendszerének tervezésénél be kell tartani az erre vonatkozó európai tervezési 
előírásokat, és célszerű lehet ezekre vonatkozóan a 26 MPa nyomást kellően meghaladó 
reaktor-nyomást feltételezni. 

Konténment izoláció, elszigetelés 

A PWR erőművektől eltérően a HPLWR erőműveknél (de már a BWR erőműveknél is) a 
primerköri főgőz- és fővízvezetékek is áttörik a konténment falát. Tervezési kérdés, de egyes 
biztonsági vízrendszereket sem kell feltétlenül kizárólag a konténment belsejében elhelyezni, 
egyes elemei, pl. a szükség hűtőköri szivattyúk, a gépházba is telepíthetőek lehetnek. Ha ez 
így van, akkor a konténment belső tere nincs ugyanakkora biztonsággal elszigetelve a 
külvilágtól, mint ahogy ez a PWR-ek esetén történik. Ebből következik az, hogy az erőmű és 
reaktorának üzemállapotától, és ennek adott időpontban való megváltozásától függően ezen 
csővezetékek vészlezárására, vagy esetleg vészkinyitására van szükség a blokkra kidolgozott 
biztonsági tervek előírásainak megfelelően. Erre szolgálnak a konténment izoláló szelepek, 
melyeket minden egyes csőágra párosával (egyet a konténment falán belül, egyet pedig a 
falon kívül) kell telepíteni. 

A reaktor nyomásának ellenőrzése, a reaktor nyomásmentesítése. 

Elfogadott általános javaslat, hogy üzemviteli állapotokban a reaktor kilépő nyomásának 
azonnali szabályozása a turbina belépő, szabályozó szelepével történjen. Ennek következtében 
csökken a turbina teljesítménye, ami a szabályozásokon keresztül a reaktor teljesítményének 
csökkenésére vezet. 

Speciális üzemviteli állapot a reaktor blokk leállítása során a nyomás redukció. A jelenlegi 
hidraulikai stabilitás vizsgálatok ugyanis arra mutatnak, hogy ha a nyomás a reaktorban 
„közel” van a kritikus nyomáshoz, akkor a reaktor csatornákban áramlási instabilitás lép fel. 
Hogy ezeknek az instabilitásoknak ne legyen idejük a kifejlődésre, a reaktor nyomásának 
leépítését ebben a nyomás tartományban relatíve „gyorsan” kell elvégezni. Erre szolgálnak a 
konténmenten belül elhelyezett nyomáscsökkentő rendszerek, melyek főbb elemei a 
következők: 

 a melegágra telepített lefúvató szelepek, 
 a lefúvató szelepektől a zónaelárasztó vízmedence aljára vezető 

csővezeték, 
 maga a magasan elhelyezett zónaelárasztó vízmedence, mely kb. 4x100 

m3 ”hideg” vizet tartalmaz, 
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 további vezetékek, melyeken keresztül a medence vize egyéb hűtési 
célokra is felhasználható, például sérült zóna elárasztásra, a reaktor tartály 
külső hűtésére vagy a core catcher hűtésére passzív módon, 
hozzáfolyatással.  

A lefúvató szelepek szükséges teljesítményét a hidegági nagy LOCA esetén szükséges 
teljesítő képessége határozza meg. Koncepciónk szerint az egyes lefúvató szelepeket és a 
hozzájuk csatlakozó csővezetékeket, szuper-trombitákat célszerű lehet úgy méretezni, hogy 
24 MPa meghajtó nyomáskülönbség hatására az egyes ürítési tömegáramok ne legyenek 
kevesebbek az egyes hurkokhoz tartozó névleges forgalmak 80 %-ánál, azaz 240 kg/s-nál. 
Mivel maguk a szelepek aktív működtetésűek, melegáganként párosával célszerű telepíteni 
őket, hogy 100 % biztonsági tartalék álljon rendelkezésre.  

A reaktor szükséghűtése. 

Számos üzemzavari helyzetben az üzemi hűtőkörök csökkent működésűekké válnak, vagy 
rövid lecsengési időket követően leállnak. A fosszilis erőművek gyakorlatától eltérően a 
reaktorok nem alkalmasak arra, amire a gőzkazánok, amelyek leállításuk után maguktól 
lehűlnek. A reaktorokat továbbra is hűteni kell, előbb úgy 6 %, később csak 1 %, majd még 
ennél is kisebb bennük az u.n. maradványhő fejlődése. Ilyen üzemzavari helyzetben 
természetesen le kell állítani a reaktorokat.  

A reaktor szükséghűtésére 4 passzív és 4 aktív szükséghűtő rendszer telepítése javasolt. 
Ebben az esetben ugyanis feltételezhető, hogy a négy-négy multiplicitású rendszerből kettő-
kettő feltétlenül üzembe lép akkor is, ha egyet-egyet éppen javítanak, továbbá egy-egy pedig 
véletlenül nem indulna el. A PWR és BWR blokkok hűtését a természetes cirkulációs áramlás 
maga biztosítani képes akkor, ha a vízzel való borítottság biztosított. A HPLWR blokkoknál 
nem beszélhetünk vízzel való borítottságról. Esetünkben magáról a hűtőközeg áramoltatásáról 
is gondoskodnunk kell. 

Nagynyomású passzív szükséghűtő rendszer 

A nagynyomású passzív maradványhő eltávolító rendszer négy azonos felépítésű 
alrendszere lényegében megfelel a PWR reaktoroknál általánosan alkalmazott nagynyomású 
hidroakkumulátoroknak. Ezek a tartályok csővezetékkel kapcsolódnak a hűtőköri 
hidegágakhoz, átvéve az ott uralkodó nyomást (ami meghaladja a reaktortartályban előforduló 
legmagasabb nyomást). A hidroakkumulátorok hőmérséklete a jobb hűtés biztosítása 
érdekében kisebbre választandó a hidegági hőmérsékleteknél. Ez automatikusan így alakul ki, 
mert nem tökéletes a hidroakkumulátorok hőszigetelése, és a hidegágakkal összekötő 
csővezetékek kialakíthatóak úgy, hogy bennük „hideg” vízzel teli szifon legyen. Az 
akkumulátorok felső végéhez felfelé vezető csővezetékkel nyomástartó edények csatlakoznak, 
melyek fűtéséről vagy elektromos, vagy/és a főgőzvezetékekből megcsapolt szuperkritikus 
gőzzel táplált fűtőtestek gondoskodnak. Ezek biztosítják a kellően magas szuperkritikus 
állapotot ahhoz, ami a hidroakkumulátorok „hideg” vizét a hidegágakba szükség esetén 
benyomja.  

Az átmeneti passzív utóhűtő rendszer 

Ha a továbbiakban ismertetésre kerülő aktív maradványhő eltávolító és vízinjektáló 
rendszer energia hiány miatt mindaddig nem lép üzembe, amíg a primerköri nyomás 0,55 
MPa alá nem csökken, akkor a középnyomású táptartályban tárolt melegebb víz 
felhasználásával is lehet biztosítani a reaktoron keresztül folyó hűtő vízáramlást. Ennek egy 
kedvező módja az, ha megkerülve a forró nagynyomású előmelegítőket és a leállt és nagy 
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hidraulikai ellenállást jelentő főkeringtető szivattyúkat, közvetlenül vezetjük a táptartály vizét 
a tápvíz vezetékbe a konténment falának elérése előtt, a legforróbb előmelegítő után. Ennek 
az olcsó megkerülő vezetéknek egyetlen saját szerelvénye van: egy visszacsapó szelep 
hűtőkörönként. 

Az aktív maradványhő eltávolító és vízinjektáló rendszer 

Az aktív maradványhő eltávolító és vízinjektáló rendszer teljes egészében a konténmenten 
belül helyezkedik el. Mint minden védelmi rendszer ennél a blokknál a kettő a négyből 
működési elv szerint négy alrendszerből áll. Saját elektromos meghajtású szivattyúk hajtják 
meg ezeket. A szükséges villamos energia vagy a hálózatról, vagy vészhelyzetben dízel 
generátorokról áll rendelkezésre. A dízelek elindulásáig a turbina forgási tehetetlenségéből 
biztosítható a szivattyúk indítása. Amíg nem áll rendelkezésre villamos energia, 
automatikusan üzembe lépnek a lefúvató szelepek. Csak 20 MPa primerköri nyomás elérése 
után célszerű rendszerünket összenyitni a primer hűtőkörrel. Addig a primer hűtőkör áramlási 
tehetetlensége és a lefúvató rendszer biztosítja a szükséges hűtő vízáramlást. 

A rendszer szivattyúi a konténment u.n. nyomáscsökkentő medencéjéből szívják a vizet. Itt 
mintegy 900 m3 70 °C-nál hűvösebb víz áll a rendszer rendelkezésére. A leállított reaktor 
megfelelő hűtésére elegendő a névleges forgalom 12 %-a. A reaktor tartályon keresztül folyva 
a víz a lefúvó szelepeken keresztül csak a zónaelárasztó vízmedencékbe kerülhet. Itt a víznívó 
folyamatosan emelkedik, addig, amíg a túlfolyók üzembe nem lépnek. Ezek a felesleges vizet 
visszavezetik a nyomáscsökkentő medencékbe. Az összesen rendelkezésre álló 1300 m3 
„hideg” víz a számítások szerint elegendő a rendszer lehűtésére és hosszú ideig a „hűvösen” 
tartására. Ennek az időnek a meghosszabbítására a konténment hűtő rendszer szolgál. E 
rendszert 4 db. u.n. „containment condenser” alkotja, melyek a konténment légterében lévő 
gőz lecsapatása útján hűtenek. 

Megjegyezzük, hogy az általunk megadott biztonsági rendszerek nem esnek teljesen egybe 
sem a japán, sem az európai elképzelésekkel, aminek az [1] jelentésben az indokait is 
megadtuk, miközben a releváns határoló üzemzavarokat is felsoroltuk, és bemutattuk, hogy az 
általunk javasolt rendszerek alkalmasak azok lekezelésére. 

[1] Vigassy J, Keresztúri A, Temesvári E: A HPLWR (High Performance Reactor) lehetséges biztonsági és 
szabályozó rendszerei, KFKI AEKI kutatási jelentés, aeki-RAL-2009-219/01/01-M01, 2009. 
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5. sz. részfeladat: IV. generációs, gyors neutron-spektrumú reaktorok 
reaktorfizikai és biztonsági vizsgálata 
(Témavezető: Dr. Keresztúri András) 

A fémhűtésű gyors spektrumú reaktor reaktorfizikai számítására alkalmas KIKO3DMG 
program rendszertervének létrehozása 

A NUKENERG projekt keretében sor kerül az intézetben fejlesztett – eredetileg 2 
energiacsoportban működő – KIKO3D nodális reaktorfizikai kód több energiacsoportos 
változatának fejlesztésére. A változtatásokat az indokolja, hogy a gyorsreaktorokban 
tapasztalat szerint legalább 6-8 energiacsoport szükséges a stacioner állapotok és az időben 
változó folyamatok modellezésére, számítására. A 2009-es évre kitűzött cél a KIKO3DMG 
(MultiGroup) kód rendszertervének elkészítése, amely alkalmas zónatervezésre és reaktivitás-
üzemzavarok számítására. 

Tervezési szempontok 

A program tervezésénél az alábbi szempontokat vettük figyelembe: 

 A fizikai modellt úgy kell több energiacsoportra általánosítani, hogy az 
energiacsoportok száma a programban ne legyen rögzítve. A csoportszám 
így a számítási kapacitás, a műveleti sebesség növekedésével a 
későbbiekben (tetszőlegesen) növelhető anélkül, hogy a programon 
változtatnánk. Speciális input megadásával a sok-csoport program 2 
csoportos (termikus - epitermikus) közelítésben is futtatható abból a 
célból, hogy az általános algoritmus már meglévő kétcsoport nodális 
kódok eredményeivel is összehasonlítható legyen, ami a program 
működésének egyfajta verifikálása. 

 A programot el lehessen látni olyan szórásmátrixokkal, melyekben a 
termikus energia-tartományban a felfelé szórás is megengedett. Ezt a 
program általános alkalmazhatósága teszi célszerűvé. 

 A program megoldó algoritmusaiban a reaktor geometriája ne legyen 
rögzítve, a számítások lehetőleg legnagyobb része az aktuális geometriától 
függetlenül történjen, a geometriától feltétlenül függő számításokat 
különálló modulok végezzék, melyekkel bővíthető a program. 

 A program alkalmas kell legyen zónatervezésre, továbbá reaktivitás-
üzemzavar elemzésre. Az első követelmény stacionárius, a második pedig 
időfüggő modellezést tesz szükségessé.  

 A program szubrutinjait az intézetben fejlesztett programokkal való 
integráció miatt FORTRAN 95 nyelven kell elkészíteni. 

Eredmények 

A program rendszerterve elkészült [1], ez az alábbi modulok leírását tartalmazza: 

 A stacionárius és az időfüggő neutron diffúziót nodális módszerrel 
modellező modul 

 Kiégési modul 
 Abszorbensek mozgását kezelő modul 
 Átrakási modul 
 A termohidraulikai visszacsatolást leíró modul. Ez a COBRA kód 

megfelelő módosításain fog alapulni [2]. 
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A nodális kód a vizsgált reaktor(rész) számításához szükséges nódusonkénti reszponz- 
mátrixokat homogenizált hatáskeresztmetszetek csoportállandói alapján határozza meg. A 
megoldásnál általánosított reszponz-mátrixokat használunk, melyek a módusoknak nevezett 
megoldás-függvények segítségével állíthatók elő. Ezen függvények száma a stacioner 
számítások esetén 2NKG2 (N a nódusok, K a nódust határoló lapok, G az energiacsoportok 
száma), kinetikai számításoknál pedig 3NKG2. Ez azt jelenti, hogy egy tipikus elrendezésben 
a nódusokból álló egész reaktorra vonatkozóan milliós nagyságrendű függvénnyel kell 
számolni. A belőlük előállított reszponz-mátrix nódusonkénti elemek száma ennek K szorosa. 
Ezt a problémát sikerült analitikusan kezelni: olyan új matematikai modellt dolgoztunk ki a 
nódusokon belüli számításokra, melyben alkalmas bázist választva 2NKG függvényt kell csak 
meghatározni. Így a mátrixok előállításához szükséges műveletek száma a csoportszámnak 
csak az első hatványával lesz arányos. A bázis-transzformáció során azonban komplex 
reszponz-mátrixok keletkeznek, ha az energiacsoportok száma több mint 4. A komplex 
függvények alkalmazása miatt az eddigi két energiacsoportos közelítésben használt 
szubrutinok tehát nem alkalmazhatók. Ezért a módusokat előállító modulokat is újra kellett 
tervezni. További hasznosítható elméleti eredményként sikerült azt is megmutatni, hogy a 
fluxus és a sajátérték meghatározására ezen komplex függvényekből származtatott komplex 
mátrixok is alkalmasak, a számunkra fontos valós mátrixok belőlük származtathatók, így a 
csoportok száma az eredeti terveknek megfelelően tetszőlegesen növelhető. 

Bár az eredeti ütemterv csak a specifikációt írta elő, ebben az évben elkészültek a 
módusokat és a reszponz-mátrixokat előállító szubrutinok négyszöges és hatszöges 
geometriában, mind valós, mind képzetes sajátfüggvény-rendszerek esetére. 

A geometriai modulok tervezésénél figyelembe tudtuk venni azt is, hogy legtöbbször a 
nódusok számos szimmetria-tulajdonsággal rendelkeznek, amelyet a számítások gyorsítására 
ki lehetett használni. A szórási mátrix a programban tetszőleges. 

A stacioner számításokat a program nagy, ritka mátrixos sajátérték-feladatként kezeli. A 
program általános használhatósága miatt olyan megoldó rutint terveztünk a programba 
illeszteni, aminek a konvergenciája alig függ a konkrét problémától. A kétcsoport 
közelítésben használt hatvány-Gauss-Seidel iteráció nem ilyen, konkrét paraméterei 
reaktortípusonként másak, tapasztalat szerint nem konvergál minden esetben. A programba 
ezért egy stabilabb, biztosan konvergáló módosított hatvány-iterációt (MPI) terveztünk. Az 
előzetes próbáknál kiderült, hogy az energiacsoportok számának növelésével sajnos a 
sajátérték-spektrum besűrűsödik, így a megfelelő sajátérték-sajátvektor pár előállítása nagy 
számítási igényű feladat (G2). A programba ezért egy még újabb sajátpár-kereső rutint 
készítettünk a gyorsabb Arnoldi-módszer alapján, ami tetszőleges csoportszámra van 
programozva. A tesztelésnél a módszer 2-3-szor olyan gyorsnak bizonyult, mint az eredetileg 
tervezett MPI. A későbbiekben bizonyos reaktortípusokra – ha az Arnoldi módszer esetleg 
mégsem konvergálna, a program átvált a lassabb, de biztosan konvergáló MPI-re. 

A tranziens számításokat a program az IQS módszer szerint kezeli, a kétcsoport 
változathoz hasonlóan. A vizsgált időtartamban – makrolépésenként egyszer – nagy, 
ritkamátrixos inhomogén egyenletrendszert old meg az alakfüggvény meghatározására. A 
korábbi kedvező tapasztalatoknak megfelelően a BiCGstab algoritmust választottuk erre a 
célra. Sikerült a nagymátrixok tárolására egy olyan technikát kidolgozni, melynél a nagy 
műveletigényű mátrix-vektor szorzások gyorsan történnek. 
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További eredmények 

Az eredeti ez évi tervekben nem szerepelt a program tesztelése sem, de a numerikus 
módszerek kiválasztása e nélkül megoldhatatlannak tűnt. A stacioner állapotok számítását 
ezért 4 tesztfeladaton végeztük el: 

 k∞ számítás, végtelen homogén közeg esetén 
 A homogén reaktor vákuum határfeltétellel (6 csoportban) 
 Kétcsoport-közelítéssel való összehasonlítás. (LMW probléma) 
 HPLWR tesztfeladatok (teljesítmény-eloszlások 2,4,6 csoport) 

A viszonylag egyszerű geometriájú esetek megoldásának várt, ésszerű viselkedése 
alátámasztja az algoritmusok helyes működését. 

 
 

5.1. ábra: Radiális teljesítményeloszlás HPLWR reaktorban 6 energiacsoportos közelítésben számolva 
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5.2. ábra: 2 és 6 energiacsoportban számolt radiális teljesítményeloszlások összehasonlítása MCNP (Monte 

Carlo) illetve GLOBUS számítások eredményeivel. (Az SNK a KIKO3DMG reaktorfizikai modulja.) 
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Gázhűtésű gyorsreaktorok izotópháztartásának vizsgálatára alkalmas, az MCNP Monte Carlo 
kódon alapuló programrendszer összeállítása 

A NAP projekt keretében kidolgoztuk a IV. generációs referencia gázhűtéses gyorsreaktor 
(GFR600) üzemanyagciklusának számítására alkalmas programrendszert, és tesztfuttatásokat 
végeztünk. A számítási rendszer alapja a GFR600 geometriailag pontos, három-dimenziós 
MCNPX modellje, és az MCNPX program BURN opciója, amely lehetővé teszi a modellben 
szereplő anyagok átalakulásának követését, ciklikusan meghatározva a reaktorban kialakuló 
fluxust és reakciógyakoriságokat, majd ezek segítségével megoldva az anyagátalakulást leíró 
transzmutációs egyenletet. A BURN opció képes a bomlások számítására is, így az 
üzemanyag hűtése során bekövetkező átalakulások is követhetőek vele. 

Az üzemanyagciklust modellező PERL nyelvű programrendszer a következőképpen 
működik. Elsőként bizonyos, a számítások során használt állandókat kell megadnunk (a 
kezdeti üzemanyag plutónium és másodlagos aktinida hányadát, porozitását, a másodlagos 
aktinidák és plutónium izotóp-összetételét, a hűtőközeg modellezése során használt axiális 
felbontást, az egy transzportszámítás során használt ciklusszámot, a BURN kártyán szereplő 
időlépések hosszát, a szimulálni kívánt ciklusok számát, illetve az új üzemanyag összeállítása 
során követni kívánt újrafelhasználási stratégiát). A program ezen információk alapján 
összeállítja a megfelelő MCNPX inputot. A reaktor 7 körkörös zónájában található 
üzemanyag kiégését külön-külön követjük, de – a számítási igény csökkentése érdekében – az 
üzemanyagot axiálisan nem bontjuk kisebb részekre. Mivel a reflektorokról jelenleg még nem 
állnak rendelkezésre részletes tervek, ezért a radiális reflektorokat az üzemanyag-kazettákkal 
megegyező nagyságú tömör blokkoknak tételeztük fel, az axiálisakat pedig úgy modelleztük, 
hogy geometriájuk kövesse a kazetták és a bennük található lemezek geometriáját. 

A kiégési periódust egy hűtési periódus követi, az abban bekövetkező változások számítása 
új MCNPX inputtal történik. A hűtési periódussal véget ér a ciklus. Egy új ciklus 
számításához el kell dönteni, hogy az előző ciklus során elhasított, illetve a reprocesszálási 
veszteségek miatt hiányzó aktinidákat mivel helyettesítjük. A programrendszer jelenlegi 
verziója kétféle lehetőséget nyújt: teljes egészében természetes vagy szegényített uránnal, 
illetve urán és LWR kiégett üzemanyagból származó másodlagos aktinidák keverékével 
pótolható a deficit.  

A tesztfutások eredményei alapján a másodlagos aktinidák (MA) hozzáadásával 
csökkenthető a kiégési ciklus során bekövetkező reaktivitás-veszteség. Megfelelően magas 
MA tartalom mellett a reaktivitás-változás pozitívvá válik, ami arra utal, hogy ilyenkor 
jelentős hasadóanyag-termelés történik a zónában. 

A modell felépítésére és a programrendszer működésére vonatkozó részletek, valamint a 
tesztfuttatások eredményei a [2] jelentésben találhatók. 

[1] Pataki I, Keresztúri A, Hordósy G: KIKO3DMG rendszerterv, AEKI-RAL-2009-219/02/01. 
[2] Perkó Z, Fehér S: Gázhűtéses gyorsreaktor üzemanyagciklusának vizsgálata, 2009. október, BME-NTI-

491/2009. 
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6. sz. részfeladat: Atomerőművi rendszerek üzemanyag-ciklusának 
modellezése 
(Témavezető: Dr. Hózer Zoltán) 

A nukleáris üzemanyagciklus zárására a reaktorok kiégett üzemanyagában található, 
energetikailag értékes izotópok felhasználása, valamint a keletkezett, hosszú távon radiológiai 
kockázatot képviselő izotópok ártalmatlanítása miatt van szükség. Az üzemanyagciklus 
zárását a kiégett üzemanyagbeli izotópok reaktorokba történő visszatáplálásával, 
visszaforgatásával lehet megvalósítani. A szakirodalom tanulmányozása alapján 
megállapíthatjuk, hogy a visszaforgatás elsődleges célja az aktinidák átalakítása —lehetőleg 
elhasítása—, amivel a kiégett üzemanyag radiológiai kockázata, radiotoxicitása, jelentősen 
csökkenthető. Második lépésként az egyes, nagy kockázatot képviselő hasadási termékek 
visszaforgatására is sor kerülhet. 

Az aktinidák átalakításához — pusztán reaktorfizikai szempontból — gyors 
neutronspektrumú reaktorokra van szükség, mivel gyors neutronokkal valamennyi aktinida 
elhasítható. Az elhasítás a kiégett üzemanyag energia-tartalmának kinyerése szempontjából 
fontos. Ezen felül a gyors reaktorok neutronháztartása jobb, mint a termikus reaktoroké. A 
hasadási termékek átalakítására kedvezőbb a termikus spektrum, azaz felhasználhatóak a 
termikus reaktorok, azonban a feladat megoldható gyors reaktorok ún. termalizált szigeteiben 
is, ami jó megoldás a kedvezőbb neutronháztartás miatt. Tehát, egy jövőbeli, zárt 
üzemanyagciklust megvalósító reaktorparknak mindenképpen kell gyors reaktorokat 
tartalmaznia. 

A projekt jelen szakaszában a nemzetközi szakirodalom alapján kiválasztottuk azokat a 
reaktorokat, amelyek a későbbi szakaszban végzendő üzemanyagciklus-vizsgálatban a 
reaktorparkot fogják alkotni. A Generation IV nemzetközi együttműködésben vizsgált hat 
reaktorkoncepció közül három gyors spektrumú. E háromból az SFR (Sodium-cooled Fast 
Reactor) és a GFR (Gas-cooled Fast Reactor) reaktorokat fogjuk alkalmazni, mivel a gyors 
reaktorok közül a megvalósításhoz legközelebb az SFR áll, a spektrum szempontjából pedig a 
GFR a legkedvezőbb, így izotópátalakító képessége várhatóan a legjobb lesz a gyors 
reaktorok között. A negyedik generációs gyors reaktorok bevezetésére 2040 után kerülhet sor. 
Várhatóan ennél korábban állítják üzembe a szintén negyedik generációs, hagyományos urán-
dioxid üzemanyaggal működő, termikus spektrumú SCWR (Supercritical Water Cooled 
Reactor) reaktort, így ezt is figyelembe vesszük. Ez a reaktor a jelenlegi könnyűvizes 
reaktorokat fogja kiváltani. Ezen kívül a ún. átmeneti reaktorparkban megtalálhatóak lesznek 
a most és a közeljövőben (2015-2025 között) épülő harmadik generációs reaktorok is. Ezeket 
egy, reprezentatív reaktor képviseli majd számításunkban az EPR (European Pressurized 
water Reactor). A Generation IV együttműködés további két reaktortípusa intermedier és 
termikus spektrumú, így ezek az üzemanyagciklus szempontjából nem jelentenek többletet, 
ezért ezeket nem vesszük figyelembe. A pályázat e szakaszában összegyűjtöttük a 
reaktoroknak az üzemanyagciklus szempontjából lényeges jellemzőit. A vizsgálandó 
reaktorpark villamos kapacitása európai nagyságrendű lesz. 

Az üzemanyagciklus modellezéséhez áttekintettük a nemzetközi irodalomban található 
újrafeldolgozási technológiákat, melyek két nagy csoportra oszthatók: vizes és nemvizes 
eljárások. A vizes eljárások közül a domináns aktinidák (U, Pu) elválasztására több mint 50 
éves ipari tapasztalat létezik (PUREX eljárás), és a Pu MOX üzemanyagba történő 
visszaforgatása szintén ipari méretekben megoldott technológia. Ezzel szemben a nemvizes 
eljárások ezidáig csak laboratóriumi vagy félüzemi méretekben megvalósított módszerek. 

A vizes eljárások előnye, hogy folyamatos üzemmódban nagy anyagáramok feldolgozására 
alkalmasak, és nagy tisztaságban képesek az egyes frakciókat előállítani. Hátrányuk, hogy a 
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vizes közeg miatt kritikussági problémák léphetnek fel, nagy mennyiségű másodlagos 
folyékony hulladék keletkezik, és a feldolgozás előtt a kiégett fűtőelemet viszonylag hosszú 
ideig kell pihentetni. A vizes eljárások főbb lépései: 1. U és/vagy Pu és/vagy Np elválasztása, 
2. aktinidák(III) és lantanidák(III) együttes extrakciója, 3. aktinidák(III) és lantanidák(III) 
elválasztása, 4. Am/Cm elválasztása, 5. egyéb hasadási és aktivációs termékek elválasztása. 

A nemvizes (pirokémiai, elektrokémiai, piro- és elektrometallurgiai) eljárások előnye, 
hogy kompakt eljárások (kis mennyiségű másodlagos hulladék keletkezik), a kiégett 
fűtőelemet feldolgozás előtt nem kell hosszú ideig pihentetni (általában magas hőmérsékletű 
reakciókon alapuló, illetve a sugárzásra kevésbé érzékeny módszerek), valamint kritikussági 
problémák kevésbé léphetnek fel, mint a vizes eljárások esetén. Bizonyos újfajta üzemanyag 
típusok feldolgozása csak ezekkel a módszerekkel lesz lehetséges. Hátrányuk, hogy szakaszos 
üzemmódban működnek (kis anyagáramok feldolgozására képesek), az alkalmazott erősen 
korrózív reakcióközeg miatt a szerkezeti anyag kérdése nem megoldott, illetve az elválasztási 
hatásfok nem olyan jó, mint a vizes eljárásoknál (az egyes elemeket a vizes eljárásokhoz 
képest kisebb tisztaságban, illetve keverten állítják elő). 

A kiválasztott szeparációs technológiának illeszkednie kell az adott üzemanyagciklusba és 
a megfelelő szeparációs hatásfok mellett a lehető legkevesebb másodlagos hulladék 
keletkezésével kell járnia. Az alábbi eljárásokat kívánjuk figyelembe venni a modellezés 
során: a MOX fűtőelem egyszeri használata és újrafeldolgozása, az urán és a plutónium közös 
kinyerése, a másodlagos aktinidák elválasztása és aktinida tartalmú fűtőelemek gyártása, 
valamint a hasadási termékek elkülönítése. 

A megvizsgálandó reaktorpark üzemanyagciklusának két szakasza van. Egy egyensúlyi, 
azaz egy jövőbeli végállapot és egy átmeneti, amelyik összeköti a jelenlegi, kiindulási 
állapotot (harmadik generációs reaktorok) és a végállapotot. A pályázat következő 
szakaszában ezen állapotok leírásához szükséges fizikai modelleket fogjuk létrehozni. A 
pályázat jelen szakaszában a modellezés lehetőségeit, lényeges elemeit vizsgáltuk. 

A fontos, hogy az üzemanyagciklust leíró modell figyelembe vegye az üzemanyagciklus 
valamennyi lépésében (uránbányászat, feldolgozás, üzemanyaggyártás, szállítás, friss 
üzemanyag-tárolás, kiégett üzemanyag-pihentetés, reprocesszálás) a radioaktív izotópok 
bomlását. Szintén lényeges a reaktorbeli kiégés megfelelő modellezése. Végezetül pedig 
fontos az üzemanyagciklusban alkalmazott újrafeldolgozási technológiák minél pontosabb 
figyelembevétele. Ezen szempontok szerint egy átmeneti, illetve egyensúlyi reaktorpark 
modellezésére felhasználható a Franciaországban fejlesztett COSI nevű program, illetve az 
ebben alkalmazott modellek. A COSI nyomon követi az üzemanyagciklus egyes lépéseiben az 
anyagáramot, valamint beállíthatók a reprocesszálás technológiai jellemzői. A reaktorokban 
történő kiégés modellezésére egy egyszerűsített besugárzási modellt használ, míg az egyes 
reaktortípusok üzemanyag-igényének, illetve hasadóanyag igényének meghatározására, 
megadott keretek között változtatható, ún. ekvivalencia modelleket alkalmaz. 

Összefoglalva az első évet:  

Kiválasztottuk, hogy a modellezni kívánt európai nagyságrendű reaktorpark milyen típusú 
reaktorokból álljon. Körvonalaztuk, hogy milyen újrafeldolgozási technológiákat veszünk 
figyelembe az üzemanyagciklus zárásához. 

Eredmények: A modellezendő rendszer fő elemeinek (reaktorpark, újrafeldolgozási 
technológia) meghatározása, a számítási modell előkészítése. 

További feladatok: Az üzemanyagciklus modellezésére alkalmas numerikus eljárás 
kifejlesztése és a széles paraméter tartományra tervezett számítások elvégzése. 
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7. sz. részfeladat: Fúziós berendezések diagnosztikai elemeinek fejlesztése 
(Témavezető: Dr. Kocsis Gábor) 

Bevezetés 

Ennél a részfeladatnál az volt az tervünk, hogy a projekt első évében megalakulnak az 
ITER diagnosztikai konzorciumok, és lezajlik az európai ITER szervezet (Fusion for Energy- 
F4E) kutatási pályázatainak a kiírása és esetleg még az elbírálása is. Ehhez képest az F4E - 
rossz politikája miatt – távol áll ettől a menetrendtől, késnek a pályázatok. Úgy tűnik ezt az 
F4E-nél is felismerték és változtatni fognak az eddigi elképzeléseken: a szétaprózott apró 
pályázatok helyett hosszú távú (2-3 éves) szerződéseket akarnak kötni a konzorciumokkal. 
Úgy véljük ez a megoldás fel fogja gyorsítani az érdemi pályázást, és 2010-ben megindul az 
eredetileg tervezett munka. Az első projekt év azért nem haszontalanul telt el mivel sok 
önkéntesen vállalt feladattal lassan bedolgozzuk magunkat a témák európai megosztásába.  

Diagnosztikai elemek fejlesztése a jelen európai berendezéseihez a nyalábemissziós 
spektroszkópiai (BES) mérések feldolgozása és továbbfejlesztése, az atomnyaláb diagnosztika 
fejlesztése a COMPASS tokamakra és a videokamera élőidejű képfeldolgozó algoritmusok 
fejlesztése témakörökben folyt az előzetes terveknek megfelelően. 

ITER Bolométer tomográfia  

Az ITER bolométer fejlesztésére létrehozott konzorcium konzorciumi szerződése létrejött 
a KFKI RMKI, a garchingi Max-Planck Institut für Plasmaphysik és a Forschungszentrum 
Karlsruhe GmbH között. Az F4E szervezet késik a pályázatok kiírásával, de a konzorcium 
készen áll az abban való részvételre. 

ITER bolométer detektorok hőterhelésének analízise. 
A besugárzási tesztek előkészítéseként 2008 végén a bolométer detektorokat hőterheléses 

vizsgálatoknak vetették alá. A kísérlet során a detektor szilícium chipje eltörött, ezért került 
sor 2009-ben a detektor tervek hőtechnikai analízisére. A törés bekövetkezéséért a felhasznált 
anyagok eltérő hőtágulási együtthatója volt okolható. A hőtechnikai analízist az ANSYS 
végeselem analizáló kód segítségével végeztük, pontosan paraméterezve a kísérletben 
szereplő hő- és mechanikai peremfeltételeket. A számításokat két lépcsőben végeztük. Az 
elsőben meghatároztuk a felfűtés után kialakuló hőmérséklet eloszlást, a másodikban pedig 
meghatároztuk a felfűtés következtében fellépő mechanikai nyomás és feszültség értékeket. 
Az 7.1. ábra a felfűtés következtében kialakuló hőmérséklet eloszlást szemlélteti. 

 

 
 

7.1. ábra: A detektor felfűtése után kialakult hőmérsékletek. 
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A mechanikai analízis során pontosan modelleztük a rögzítő csavarok meghúzási erejét. 
Az analízis megmutatta, hogy a chipnek lesznek olyan régiói, ahol a mechanikai deformáció 
következtében a tolerálható fölé emelkedik a feszültség, vagyis ahol az anyag nagy 
valószínűséggel el fog törni. 

Vizsgálataink eredményeképpen előállt egy olyan ANSYS modell, amellyel konkrét 
kísérlet elvégzése nélkül tesztelhető a jövőben, hogy egy adott detektor konstrukció hogyan 
fog viselkedni a plazma sugárzása miatti hőmérséklet emelkedés hatása alatt. 

ITER magplazma charge exchange diagnosztika (core CXRS) 

Az ITER CXRS kivehető cső feladata – háttér. 
Az ITER core CXRS diagnosztika egyik kritikus mechanikai eleme az első tükröt tartó 

kivehető cső. A diagnosztika optikai labirintusának első eleme gyakori cserére fog szorulni. 
Így a kivehető cső elsődleges feladata a cserélhetőség megoldása. A szerkezet további 
feladata a tükröt védő redőny tartása, és hasonlóan a cserélhetőség megoldása.  

A kivehető cső mechanikai tervezése A projektév alatt a fő feladat a kivehető cső 
újratervezése volt - az FZJ által elkészített csőmodell alapján - különös tekintettel a szerkezet 
hűtőkörének megtervezésére. Az áttervezésnél következő szempontokat kellett figyelembe 
venni: 

 A szerkezet gyárthatósága, 
 A tükörtartó, a redőny integrálható legyen, és a cső környezetével ne 

legyen ütközés,  
 Minden terület hűthető-fűthető legyen, illetve az éleket le kell kerekíteni, 
 A hűtőkör áramlástani szempontból megfeleljen, 
 

 
 

7.2. ábra: Az újratervezett kivehető cső szerkezete  
 

A szerkezet és a hűtőkör többszöri módosítása után lett megtervezve. További kihívásokat 
jelent a barna fedél csatlakoztatása, és rögzítése, illetve a hűtőkörének csatlakoztatása a fő 
hűtőkörhöz. Az ezzel kapcsolatos szerelési feladatokat robotoknak kell elvégeznie. 

Termikus szimuláció. 

Az elsődleges termikus szimuláció szerint a cső hűtése megfelelő. A számítási eredmények 
szerint a szerkezet alapjában véve megfelelt a hőtani elvárásoknak, de további optimalizálás 
volt szükséges a jobb hűtés érdekében. Ez a hűtőkör és a forma változtatásával megtörtént. A 
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későbbi számítások figyelembe veszik nem csak a szerkezetben disszipálódó hőt, hanem a 
hűtővízben elnyelt hőmennyiséget is. 

F4E pályázat előkészítése. 
Az F4E ITER Core CXRS pályázata még nem került kiírásra. Az ITER Core CXRS 

Cluster tett már lépéseket annak érdekében, hogy egy kijövő pályázatra koordináltan 
válaszoljon. Az F4E pályázatra válaszul (talán 2010-ben) alá kell majd írni a nemzetközi 
konzorciumi szerződést, ami a feladatmegosztást is tartalmazza majd. A magyar fél lehetséges 
feladatként felmerült a kamerák beszerzése és tesztelése, az adatgyűjtő rendszer szállítása, 
különböző szerkezeti elemek mechanikai és hőtani tervezése valamint egy fluktuációs BES 
rendszer felépítése. 

Fluktuációs BES rendszer. 

A M. von Hellerman által fejlesztett szimulációs kód felhasználásával megvizsgáltuk 
annak a lehetőségét, hogy egy dedikált fluktuációs BES mérési összeállítással, a Core CXRS 
és az Edge CXRS optikáját használva a diagnosztikai nyalábon plazmafluktuációkat mérjünk. 
Vizsgálataink szerint az r/a>0.3 tartományon a Core CXRS optikájával gyors MHD 
módusokat lehetne mérni, míg az Edge CXRS optikájával akár a turbulens áramlást is fel 
tudnánk bontani térben és időben. A fluktuációs BES mérés megvalósításának egyik 
lehetséges módja, hogy a méréshez szükséges gyors detektort és optikai rendszert a CXRS 
spektrométerbe integráljuk.  

ITER VISIR diagnosztika  

Az ITER VisIR tevékenységgel kapcsolatban az előzetes tervek szerint 2009-ben a 
feladatra alakult öt résztvevős konzorcium szerződését kellett volna aláírni, illetve sor került 
volna egy magyar mérnök két hónapos munkájára a CEA Cadarache-i (Franciaország) 
telephelyén. 

Ezek közül egyik sem valósult meg. A konzorciumi szerződés aláírására valószínűleg 
akkor kerül majd sor, ha az F4E grant kiírásának időpontját biztosabban lehet tudni. Ezen 
grantot valószínűleg 2010 folyamán lehet majd megpályázni, de a tapasztalat szerint ezek az 
előzetes időpontok nagyon bizonytalanok. A magyar mérnök CEA-beli látogatását pedig a 
francia fél kérésére elhalasztottuk. Ennek oka az előzőekhez hasonlóan a bizonytalan 
munkakezdet. 

ITER Port Plug Engineering 

Erről a feladatról 2009 februárjában értesültünk először, és több más intézettel együtt 
közösen adtuk be pályázatunkat márciusban az erre a feladatra kiírt grantra. Az eredeti tervek 
szerint a magyar fél három területen vett volna részt a munkákban: projektvezetés és 
mechanikai tervezés (RMKI), neutronszámítás (AEKI) és termomechanikai analízis (BME-
MM). A pályázat elbírálása az előzetesen bejelentett június helyett szeptemberre tolódott és 
meglepő eredménnyel zárult: F4E bírálói szerint a konzorcium által szükségesnek ítélt 
munkamennyiség kb 1/10 része lesz szükséges a munka elvégzéséhez. Igy a feladatok 
elosztását is alapjaiban átdolgoztuk sorozatos egyeztetések után, és az összes résztvevő fél 
által elvégzendő feladat mennyisége lecsökkent. A magyar részvétel ezek után úgy alakul, 
hogy csak termomechanikai számításokra és projektvezetésre lesz szükség részünkről. A 
módosított dokumentumokat október elején küldtük el ismét, hivatalos válasz hamarosan 
várható. Az előzetes tervek szerint az említett termomechanikai analízist 2010 első felében 
kell elvégezni. 
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ITER magplazma LIDAR Thomson Szórás diagnosztika  

ITER pályázatok kiírásának csúszása miatt a LIDAR diagnosztikai konzorcium 
megalapítása is lassabban haladt az előre tervezettnél, így csak 2009 őszére sikerül tető alá 
hozni a több ország kutató csoportjának vezetője által aláírt konzorciumi szerződést, mely a 
későbbiekben az ITER pályázatokon való egységes és szervezett fellépést van hivatva 
elősegíteni. Ebben a konzorciumban a NUKENERG konzorcium tagjai (RMKI, BME-MM) 
összesen évi 2 emberévet terveznek invesztálni. A NAP II pályázat keretein belül és annak 
első évében a NUKENERG konzorcium tagjai – az ITER pályázatok késése okán - alapvetően 
önkéntes alapon a következő két LIDAR diagnosztikai témán dolgoztak: 

Első és második tükrök beépítésének elemzése termikus analízis segítségével. Mivel az 
első tükör közvetlenül „rálát” a plazmára, annak igénybevétele sokkal kritikusabb, mint a 
viszonylagos védettséget élvező második tüköré. Ebből kifolyólag elemzéseink során az első 
tükörre koncentráltunk. A vizsgálatot a beépítéssel szemben támasztott legfontosabb 
követelmények (pontos pozíció- és hőn-tartás, központosítás, homogén hőmérséklet eloszlás a 
tükör felületén, könnyű szerelhetőség), illetve az üzem közben fellépő speciális körülmények 
(ultra nagy vákuum, 350°C tükör hőmérséklet, erős mágneses tér, neutron sugárzás) 
összegyűjtése előzte meg. Többféle tükör hordozóanyagot illetve tükröző bevonatanyagot 
vettünk számításba, elemeztünk ki és hasonlítottunk össze egy saját készítésű pontozási 
rendszer segítségével. Ez alapján az acél, arany, ezüst, molibdén és vörösréz anyagok 
érdemesek a további vizsgálódásra. Folyékony, illetve gáz halmazállapotú hűtő-fűtő 
közegeket, valamint elektromos fűtőszálakat vizsgáltunk. Ennek eredményeképpen a 
széndioxid hűtőközeget választottuk. A fenti közegeket kétféle keresztmetszetű járatban 
helyeztük el, kör, illetve négyszög kialakításúban, és kiszámítottuk a fajlagos hőátadási 
felületet, véges-elemes módszerrel analizáltuk a belső nyomás okozta alakváltozást és 
feszültséget, illetve termikus analízist végeztünk hővezetésre. Mivel korábbi vizsgálatok 
alapján különálló hőcserélő mellett döntöttünk, elemzés tárgyává tettük a hőcserélő és a tükör 
közötti hőátadás javításának lehetőségeit.  

Fenti részelemzések eredményeképpen összeállítottuk a teljes konstrukciót, melynek főbb 
jellemzői a következők: ezüst tükör, réz hővezető lap, állítható rugalmas felfogás acél 
csapokkal, acél kondicionáló lap, széndioxid hűtőközeg spirális kör keresztmetszetű járatban. 
Az eredmények hitelesítéseként végrehajtott termikus analízis a vártaknak megfelelően 
bizonyította a választások helyességét, homogén hőmérsékleti eloszlást mutatva a tükrön, 
valamint gyors reakcióidőt mind felfűtés mind lehűtés közben.  

Koncepcionális fénygyűjtő utak elemzése, összehasonlítása, peremfeltételek gyűjtése, 
rendszerezése (kezdeti szakasz). 

Az alábbi 7.3. ábra szemlélteti az összehasonlítás tárgyát képező négy különböző 
koncepcionális fénygyűjtő rendszert (felülről lefelé: lencsés; nagy tükrös; lencse-tükör 
kombináció; tükrös) a port plug (PP) elejétől a port interspace-en át a biológiai pajzson és a 
port cell-en keresztül a galériáig (ITER berendezés egymástól elkülönülten kezelendő 
egységei). A vizsgálat kezdeti szakasza magában foglalta az egyes részekben a fényúttal 
kapcsolatban felmerülő kérdések összegyűjtését, illetve ezen kérdésekre válasz keresést, így 
elősegítve a későbbiekben a fényút peremfeltételeinek meghatározását. A kérdések és 
válaszok a „Consideration of collected light path boundary” című dokumentumban kerültek 
összegyűjtésre. 
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7.3. ábra: Koncepcionális fénygyűjtő utak: a baloldali szürke dobozok a port plug-t a jobboldali barna dobozok 
a port cell-t szemléltetik. A plazma a baloldalon található. A fényszóráshoz használt lézerimpulzus a közel 

vízszintes fekete csövön jut be a plazmába. 

ITER in vessel services  

Egy olyan összetett nukleáris létesítményben, mint az ITER, igen nagyszámú diagnosztikai 
berendezés kap helyet. A diagnosztikai rendszereknek a tápellátáson kívül az általuk mért 
jelek és adatok továbbítására, a reaktortérből való kijuttatására is szükségük van kábelekre. 
Az ITER-ben előzetes becslések szerint 17 km jeltovábbító kábelre, és a hozzá tartozó 
kábelcsatornára, csatlakozásokra, vákuumátvezetésekre lesz szükség. Mivel ezek a 
jeltovábbító eszközök a reaktortérben kapnak helyet, képesnek kell lenniük hosszú ideig 
ellenállni a környezeti viszonyoknak, így az őket érő nagy intenzitású sugárzásoknak is. 

Az F4E késlekedése miatt erre a feladatra sem született meg még a a grantkiírás, de 
valószínüleg az egyik feladatunk a vákuumtartály belsejébe kerülő kábelek, kábelcsatornák, 
csatlakozások és vákuumátvezetések tervezése és vizsgálata. A feladat teljesítése több 
területen is igényel előkészületeket. Fel kell mérni, hogy milyen kábelekre van szükség az 
egyes diagnosztikai rendszerek működtetéséhez, meg kell vizsgálni, hogy milyen kábelek, 
illetve egyéb eszközök kaphatóak a piacon, ugyanakkor ki kell alakítani egy komplex mérési 
módszert a mérendő eszközök alkalmasságának megállapítására. Az első munkaszakasz 
folyamán feladatunk volt a kábelek sugárállósági méréseinek előkészítése, és a 
kapcsolatfelvétel az ITER-ben diagnosztikákat tervező kutatócsoportokkal, valamint 
kábelgyártó vállalatokkal. Annak érdekében, hogy meghatározhassuk, milyen kábeleken kell 
vizsgálatokat végezni, felvettük a kapcsolatot ITER diagnosztikákat készítő csoportokkal, 
valamint kutatást végeztünk a kábelek beszerzésének lehetőségeiről hazai és külföldi 
cégeknél. 

A mérési módszerek kialakításának érdekében előkészítettük a besugárzást, a közeljövőben 
egy próbamérés-sorozatot tervezünk. Elsőként felmértük az intézetünk besugárzó helyeit, 
melyeknél a viszonylag nagy dózisteljesítmény mellett besugárzás közben kontrollálható 
minta hőmérséklete, a nyomása. A legnagyobb neutron és gamma fluxust a Budapesti 
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Kutatóreaktor függőleges besugárzó csatornáiban lehet elérni, azonban itt csak kisebb méretű 
minták besugárzására van lehetőség (például csatlakozók, elektronikai eszközök, rövidebb 
kábel darabok). A reaktor vízszintes csatornáinál nagyobb minták besugárzása is lehetséges 
kevert neutron-gamma térben. A vízszintes csatornák előnye továbbá a neutron spektrum 
szabályozhatósága. A reaktor mellett található kiégett fűtőelem tároló medencében lehetőség 
van gamma besugárzások elvégzésére is. 

 

 fluxus [n/cm2s] 
termikus/gyors 
neutron arány 

minta méret hőmérséklet 

Biológiai besugárzó 
csatorna (vízszintes) 

2 × 106 – 2 × 109 flexible Ø 100 mm  ~25 °C 

Bagira (függőleges) 6 × 1013 0,5 – 2 360 × 20 × 30 mm 170 – 500 °C 
 

7.1. táblázat: A Budapesti Kutatóreaktor vízszintes és függőleges csatornáinak jellemző adatai 
 

A besugárzott kábelek elektromos tulajdonságainak mérése érdekében felvettük a 
kapcsolatot a Budapesti Műszaki Egyetem ezzel foglalkozó kutatócsoportjával. Besugárzó 
edényt terveztünk és gyártottunk a Budapesti Kutatóreaktor vízszintes csatornájához. A 
besugárzó edény segítségével lehetőség van egy kisebb kábelköteg vagy elektronikai 
berendezés besugárzására neutron-gamma kevert térben. A besugárzó helyen a sugárzási tér 
paraméterei szabályozhatóak. A besugárzó edény nyomástartó, és elektromos jel besugárzás 
közbeni kivezetésére is alkalmas. A kutatási oldal erősítése érdekében folyamatban van 
diákok bevonása is a projektbe, akik a kutatási eredményekből TDK és diploma dolgozatot 
készítenek. 

Diagnosztikai elemek fejlesztése a jelen európai berendezéseihez  

Nyalábemissziós spektroszkópiai (BES) mérések feldolgozása és továbbfejlesztése. 

A munka során egy dekonvolúciós nyaláb emisszió rekonstrukciós eljárás került 
kifejlesztésre, valamint működőképességét több, a COMPASS és a TEXTOR tokamakon 
szimulált mérésen is teszteltük, figyelembe véve a tervezett/jelenlegi felépítését a 
berendezéseknek. A megfigyelés simító hatása a detektált fényprofilra nem elhanyagolható 
abban az esetben, amikor a megfigyelés nem párhuzamos a fluxus felületekkel és a nyaláb 
szélessége összemérhető a fényprofil változásának karakterisztikus hosszával, mivel ilyenkor 
az egyes detektorok látóvonalai a nyaláb különböző evolúciós fázisában lévő részein haladnak 
keresztül. Ez a hatás jelentősen csökkenthető az emisszió rekonstrukciós eljárással, mely 
figyelembe veszi a véges nyalábszélesség és a megfigyelés hatásait a megfigyelés átviteli 
függvényének számolásakor. Az említett szisztematikus hiba fellépését, mértékét, 
tulajdonságait és korrekcióját a RENATE átfogó atomnyaláb szimulációs program 
segítségével vizsgáltuk. A korrekcióval jó közelítéssel sikerült visszaállítani a 
nyalábtengelyen várható fényemissziót a detektált fényprofilból, így az 1D sűrűség 
visszaállítók használhatóvá váltak olyan esetekben is, amikor a nyaláb szélessége nem 
elhanyagolható.  

A Bayes-módszerrel visszaállítható a nyalábtengelyi sűrűségprofil a fényprofilból. Az 
eljárás lényege, hogy sokszor futtatva a direkt RENATE szimulációt különböző várható 
plazmaparaméterekkel, becslés adható a legvalószínűbb sűrűségprofilra az adott fényprofil, 
megfigyelés és berendezés paraméterek mellett. Az eljárást támogattuk a megfigyelő rendszer 
részletes modellezésével, amit egy optikai célprogram segítségével végeztünk.  

A TEXTOR tokamakon üzembe helyeztünk egy európai szinten egyedülálló nyaláb 
modulációs rendszert, amivel a nyalábot a plazmában tudjuk mozgatni vagy kivágni akár 
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mikroszekundumos skálán. Ennek a modulációs rendszernek a segítségével két fontos dolgot 
értünk el. Ha nyalábot a turbulenciánál gyorsabban tudjuk eltéríteni két állapot között a 
diagnosztikai lítium nyalábot poloidális síkon, akkor meg tudjuk mérni a turbulens struktúrák 
poloidális sebességét. Ennek a sebesség profilnak a felvétele különböző plazma paraméterek 
esetén önmagában is eredmény. A poloidális sebesség gyors változásai azonban fontos 
szerepet játszhatnak a turbulencia viselkedésében, amiket mind az elmélet megjósolt, mind 
más kísérletek kimutattak a például a TEXTOR tokamakon is. 

Az elektron sűrűség mérése az egyik fő célja a lítium nyaláb diagnosztikának. A mért 
fényprofilból egy atomfizikai modell program segítségével történik a visszaállítás. A 
visszaállítás minőségét és pontosságát leginkább a plazma háttér sugárzásának pontos mérése 
segíti. A gyors nyaláb modulációs rendszer egyik üzemmódja, hogy a nyalábot néhány 
mikroszekundumonként megszakítja, és az nem jut el a plazmába, tiszta háttérmérést téve 
lehetővé. Ez a módszer akkor válik igazán fontossá, amikor a háttér fény változása is néhány 
tíz mikroszekundumos időskálán változik. Ennek a jelenleg a legfontosabb alkalmazása az 
ELM-ek és az úgynevezett L-H átmenet vizsgálata.  

Atomnyaláb diagnosztika a COMPASS tokamakra. 

A nyalábemissziós diagnosztika egy továbbfejlesztése az 
Atomnyaláb Szonda (ABP). Ennek alapgondolata, hogy a BES 
atomnyalábjából a fúziós plazmával való kölcsönhatás következtében 
keletkező ionokat próbáljuk detektálni. Az ionok több fontos 
plazmaparaméterről is hordoznak információt: a plazmasűrűségről az 
ionizáció helyén, a plazmaáram változásai miatt bekövetkező 
mágneses tér változásairól és a plazmapotenciálról. Az ABP-vel mi a 
mágneses tér változásait szeretnénk követni a COMPASS tokamakon. 
Ehhez elkészült egy ionpálya követő numerikus kód (ABPIons), 
amelynek segítségével dönteni tudtunk a belépő atomok szükséges 
tulajdonságairól. 80 – 100 keV energiájú Li nyalábbal tud működni ez 
a diagnosztika. Egy becslést végeztünk a detektálandó ionáram 
nagyságrendjére. Néhány mikroamperes áramokat kell detektálni. A Li 
– ionokat nagyon közel kell majd detektálni a mágnesesen összetartott 
plazmaoszlophoz. Ennek az a következménye, hogy nagyon nagy lehet 
az ionáram detektálást nehezítő zaj. Ezért egy tesztdetektor készítése 
vált szükségessé. Ennek a tesztdetektornak kidolgoztuk a koncepcióját, 
elkészültek a mérnöki tervei. Várhatóan még ebben az évben 
megtörténhetnek az első háttérzaj mérések ezzel a tesztdetektorral a 
COMPASS tokamakon.  

7.4. ábra: A 
tesztdetektor 

mechanikai terve 
Megkezdtük a mérendő ionáramok alapján a plazmaáram változásait 

rekonstruáló eljárások kidolgozását. 
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Videokamera élőidejű képfeldolgozó algoritmusok fejlesztése. 

A KFKI RMKI Plazmafizikai főosztályán 2006 januárjában indult egy kamerafejlesztési 
project, EVENT DETECTION INTELLIGENT CAMERA (EDICAM), kísérleti fúziós 
berendezések támogatására. A project célja egy új videó diagnosztika kifejlesztése, mely 
képes plazmakisülések látható sugárzásának rögzítésére nagy időbeli felbontással, továbbá 
valós idejű válaszokat ad a kisülés alatt detektált események függvényében. A valós idejű 
válaszok a rögzített képfolyam elő-feldolgozásából nyerhetők, ami megköveteli a valós idejű 
processzálás és döntéshozás kidolgozását, továbbá nagy sebességű link építését. 

2008 decembere óta a már meglévő prototípus, egyedi optikával és erre a célra fejlesztett 
tartóval, a prágai COMPASS tokamak videó diagnosztikájaként működik. Saját fejlesztésű 
alkalmazások teszik lehetővé a nagy időbeli felbontású képszekvenciák készítését. A mérések 
utáni post processzálási és analizálási folyamatokat moduláris felépítésű, további 
funkcionalitásokkal bővíthető szoftverek segítségével végezzük. 

2009-ben várhatóan elkészül a 10 Gbites sebességű optikai linkkel ellátott változat. Ezzel 
lezárul az EDICAM project hardware fejlesztési szakasza. A továbbiakban a kamera belső 
tárolt programját, a firmware-t és a kapcsolódó alkalmazásokat kell csak módosítani attól 
függően, hogy milyen funkcionalitást várunk a kamerától. Mivel a hardware elkészülte késik 
ezért az élőidejű képfeldolgozó algoritmus fejlesztések a következő évre tolódnak. Ez a 
hardware nélkül nem lehetséges, mivel a valós idejüség az hardware specifikus. Ennek 
ellenére annyit sikerült elvégezni, hogy részleteiben feltérképeztük a kísérletek által 
megkívánt legszükségesebb alkalmazásokat. 

Elektronikai elemek besugárzási vizsgálatai neutron és gamma sugárzással. 

Ebben a témában az első fő irány a gamma és neutron besugárzó hely kiépítésének 
előkésztése volt. Elsősorban a létesítendő besugárzó hely számára kerestünk megfelelő 
gamma és neutronsugárzás mérőláncokat. Először számításokat végeztünk a várható 
fluensekre nézve, majd piackutatást az elérhető detektorláncokról. Erről egy belső 
összefoglaló jelentés készül elsősorban a döntés előkészítésére. A neutron dózismérésekre egy 
forradalmian új, ún. buborék detektort találtunk, amely a teljes besugárzási dózis mérésére a 
legmegfelelőbb. Ez a detektor a gammasugárzásra egyáltalán nem érzékeny, és a fluens 
mérésével egyidőben a neutron spektrumot is méri (felbontja). A detektort megrendelése 
megtörtént. A piacon elérhető gamma mérőláncok beszerzése túl drágának bizonyult. Viszont 
a BME NTI kifejlesztett egy GM csöveket használó gamma mérőláncot, amely 
egyszerűségével, és kezelhetőségével megelőzi a piacon elérhető áron kapható hasonló 
láncokat. A neutron besugárzás időbeni változásait egy Bonner gömbbe szerelt BF3 illetve He 
neutrondetektorral végezzük majd. Folyik a neutron illetve gamma védelmi anyagok 
kiválasztása és beszerzése. 

A másik fő irány a besugárzott kamera egyes pixeleinek viselkedését észlelő algoritmus 
kifejlesztése volt. Korábban megfigyeltük, hogy a besugárzás hatására egyes pixelek nem 
világítanak, illetve nagyon fényesen világítanak. Ez lehet maradandó és lehet időszakos 
elváltozás. A lényeg, hogy a besugárzás hatására lokálisan (akár több közeli pixelben) jelentős 
fény illetve annak megfelelő áramváltozás történik. A sok képen és pixelen szemmel ezeket 
kiválasztani igen fárasztó és csaknem lehetetlen munka. Ezért olyan korrelációkon alapuló 
algoritmus fejlesztettünk, amely nagy valószínűséggel érzékeli a pixel illetve pixelcsoportban 
bekövetkezett jelentős fény- illetve annak megfelelő áramjel változásokat. A módszer számos 
olyan új elemet tartalmaz, amely publikációképessé teszi.  
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8. sz. részfeladat: Köpenytechnológia 
(Témavezető: Bede Ottó) 

Bevezető 

A részfeladat célja trícium termelésére alkalmas tesztkazetták és ellátó rendszereik 
kifejlesztése az ITER, a tervezés és építés alatt lévő kísérleti magfúziós reaktor, számára. 
Valamint köpeny- és divertor szegmentálási, karbantartási berendezések és logisztika 
kidolgozása az ITER után építendő DEMO fúziós reaktor prototípus részére. 

TBM Kazetta termomechanikai analízise  

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

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

Ezen komponensek tervezési munkafolyamatába 
kapcsolódtunk be 2008 tavaszán és azóta többek között a 
TBM termomechanikai szimulációjával foglalkozunk. 
Munkánk során eddig különösen a plazmával közvetlenül 
érintkező First Wall és a TBM megfelelő szilárdságát 
biztosító merevítő rácsok geometriai kialakításán és termikus 
ellenőrzésén dolgoztunk. Mivel az egész berendezést 
nagymértékű termikus igénybevétel jellemzi, ezért a 
szerkezet egyes elemei, aktívan hűtöttek, 300°C belépő 
hőmérsékletű 80 bar nyomású hélium hűtőközeg biztosítja a 

szerkezet hűtését. A jelenlegi konstrukció szerint a FW 12db poloidás-radiális irányban futó U 
alakú, egymástól független hűtőcsatornát tartalmaz. A munka kezdetén a belső hőfejlődést a 
horizontális TBM-re kivitelezett neutron számításból extrapolációval határoztuk meg. Több 
hűtési elrendezést megvizsgálva, a First Wall esetében sikerült egy olyan véglegesnek látszó 
elrendezést kialakítani, amelynél a maximális hőmérsékletek a tervezési kritériumok 
(EUROFER 97 550°C) alatt maradnak és a lehető leghomogénebb hőmérséklet eloszlást 
kapjuk. A FW szélein jelentkező magasabb hőmérsékletű zónákat a csatornák közti távolság 
megnövelésével lehetett a megengedett érték alá szorítani (FW pitch: 19,6mm-20mm). A 
tervezés során természetesen végig szem előtt tartottuk, hogy az ismert termikus 
peremfeltételeket konzervatív módon alkalmazzuk a szerkezetre. A tervezés későbbi 
szakaszában szükségessé vált egy olyan komplex végeselem modell megépítése ahol 
figyelembe tudtuk venni az egyes szerkezeti elemek egymásra kifejtett hatását és képet 
tudtunk alkotni a globális hő viszonyokról a szerkezeten belül. A korábbiakhoz hasonlóan a 
hőátadási tényezők a FW-ban előzetes 3D-s CFD számításokból származnak, melyek 

8.1. ábra: FW hőmérséklet-
eloszlás [°C] 
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implementálása a modellbe ANSYS APDL nyelven történt. A szerkezet geometriai 
szimmetriáját kihasználva a két szimmetriasíkkal rendelkező TBM 1/4 modelljét sikerült 
kialakítani. A nehézséget a nem modellezett részekben történő hőátadás figyelembe vétele 
jelentette, melyet lineáris kényszeregyenletek bevezetésével oldottunk meg. A 
kényszeregyenletek felírását a teljes FW modellen végzett számítások segítségével tudtuk 
előállítani. Minden aktívan hűtött alkatrészben a hűtőközeg modellezését speciális fluid 
elemek használatával tettük lehetővé. 2008 decemberében az FZK-ban elkészült az akkori, 
már új vertikális elrendezésű TBM neutron számítása, melyben egy 3D ITER Alite modelt 
(40° torus sector model) használtak. A belső hőfejlődést minden alkatrészben számolták. 
Ebből a számításból származó belső hőfejlődést leíró radiális irányú eloszlások vannak 
implementálva a TBM ¼ modellbe. 

 

 
 

8.2. ábra: Hőmérséklet eloszlás a TBM-ben és a horizontális SG-ben [°C] 
 

Az optimalizációs munka folytán, az eredmények szépen mutatják, hogy a legtöbb 
alkatrész hűtése kielégítő, egyedül a horizontális SG (merevítőrács) esetében lehet felfedezni 
egy olyan nagyméretű hűtetlen régiót, ahol a tervezési maximális hőmérsékletet meghaladó 
értékek alakulnak ki. Ennek elkerülése érdekében, radiális irányban megnöveltük a csatorna 
méreteit. Az eddigi számítások állandósult állapotban történtek, a későbbiekben szükséges 
lesz időfüggő folyamatok vizsgálatára is. 

TBM kazetta szerkezetanalízise  

A TBM tartószerkezetében belső nyomás hatására felépülő feszültség számítást egy 
egyszerű modell vizsgálatával kezdtük. A modell csak a tartószerkezeti elemeket tartalmazta, 
mint a TBM előlapja (First Wall), a fedelek (Caps), a belső merevítők (Horizontal and 
Vertical Stiffening Grids), illetve a hátlap (Back Plate). Nem tartalmazott lekerekítéseket, 
letöréseket, illetve hűtőcsatornákat sem. Ez az egyszerű modell lehetőséget adott a szerkezet 
globális vizsgálatára, gyenge pontjai megtalálására. 
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8.3. ábra: A TBM tartószerkezet egyszerűsített modelljének feszültségeloszlása belső nyomás hatására 
 

A kritikus metszeti sík vizsgálatára egy sokkal részletesebb sík-alakváltozási modellt 
építettünk. Ez a modell már első közelítésben is nagyon jó egyezést mutatott az előző 3 
dimenziós modell eredményeivel, majd kiegészítve a hűtőcsatornákkal és a lekerekítésekkel a 
kritikus zóna részletes vizsgálatát tette lehetővé. A vizsgálatok rámutattak a TBM 
szerkezetének gyenge pontjaira, és az analízis további lehetséges irányaira. 

TBM kazetta támasztórács, zárófedél elemek termohidraulikai vizsgálata  

A vertikális elrendezésű TBM-et a zárófedelek (CAP) határolják oldalról. Mivel a CAP-ek 
közvetlenül érintkeznek a szaporító kazettákkal (BU), ezért aktív hűtés szükséges, hogy a 
maximális hőmérséklet ne érje el az Euroferre meghatározott limitet. Három eltérő 
hűtőcsatorna elrendezést vizsgáltunk meg és ezek közül választottuk ki a legmegfelelőbbet. A 
legmegfelelőbb változat kiválasztásánál szem előtt kellett tartanunk, hogy az minél 
egyszerűbben legyártható legyen, mégis megfelelően hűtve legyen. A modellt kiegészítettük 
az első fal (FW) egy hűtőcsatornájával is, hogy minél realisztikusabb hőmérséklet-eloszlást 
kapjunk. 

 

 
 

8.4. ábra: CAP változatok [°C] 
 

A kapott eredmények alapján a 3. változatot választottuk ki további vizsgálatokra. A 
hűtőcsatornák elrendezése megegyezik a támasztórács (SG) hűtőcsatornáinak elrendezésével, 
így a BU-k egyenletesebb hűtöttsége biztosítható, valamint gyártástechnológiai szempontból 
is megfelelő. Várhatóan a közeljövőben folytatódik a kiválasztott CAP vizsgálata finomított 
numerikus hálóval és peremfeltételekkel. 
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8.5. ábra: Hőmérséklet-eloszlás 
 

Csőhálózat tervezése és szilárdsági számítások a hélium hűtőkör számára 

A HCPB, illetve a HCLL TBM-eket kiszolgáló, az FZK által tervezett hélium 
hűtőrendszerek felépítésüket tekintve azonosnak tekinthetők. Ezek a rendszerek 
tulajdonképpen nyomástartókból és az azokat összekötő csővezeték hálózatból állnak. A 
csővezeték hálózat mechanikai, termo-mechanikai tervezése a Rohr2 tervezői rendszerben 
készült. A tervezés jelenlegi szakaszában egyes berendezések pontos geometriája (pl. 
alkalmazott falvastagságok) nem álltak rendelkezésünkre. Ezekről a berendezésekről a 
gyártók csak a beépítési méretek szintjén adtak tájékoztatást. A csővezetékrendszer 
tervezésében azonban számításba kellett venni ezen berendezések csővezetékekre gyakorolt 
hatását. Az ASME VIII-as kód alapján elkészítettük ezen berendezések előtervét, ami alapján 
a Rohr2 helyettesítő modellt megépítettük. Ezen berendezések héjmodelljét elkészítettük az 
Ansys alkalmazásban is, és az így kapott eredményeket szintén felhasználtuk a helyettesítő 
modellek finomítására. A számításokat, eredményeinket dokumentáltuk, a helyettesítő 
modelleket az FZK felhasználta a rendszer tervezése során. 

 

 
 

8.6. ábra: Kombinált egyenértékű feszültség az egyik hélium-víz hőcserélőben (Max.: 228 MPa) 

AEU és rugalmas csőrendszer fejlesztése  

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

Az elrendezés kialakítását megelőzte az AEU csatlakoztatási interfészeinek optimalizálása. 
A ki- és bemenő csövek korábban 3 oldalon, az új tanulmányban elől és oldalt haladnak 
keresztül az AEU határoló felületén. Ezen a két síkon kell a csöveket elvágni, majd csere után 
összehegeszteni. Olyan csőelrendezés lett kialakítva, mely lehetővé teszi az automata kézi, és 
robot karral is működtethető szerszámok használatát. 

 

 

Rugalmas  
csőrendszer 

AEU 

 
8.7. ábra: Az új AEU és a rugalmas csőrendszer az ITER portkamrában elhelyezve 

 
Az elvégzett feladat magába foglalta az alrendszer alkatrészek 3D-s modelljeinek 

elkészítését, továbbá egy rugalmasan alakítható összeállítási CAD „csontváz” modell 
kialakítását, mely megkönnyíti a csatlakozó interfészek felügyeletét és a külföldi tervezők 
közötti hatékony és kompatibilis együttműködést. Végül elkészült a komplett, berendezett 
AEU, a bekötő csövekkel és vázszerkezettel együtt. A koncepciót jelenleg a Fusion for 
Energy vizsgálja, hogy jóváhagyását adja a részletes tervezés megkezdéséhez. A rugalmas 
csőrendszer karbantartására kialaítottunk egy új koncepciót, azonban részleteinek 
kidolgozására csak a jóváhagyást követően kerül majd sor. 

Portkamrában és melegkamrában működő teleoperációs eszközök fejlesztése  

Készítettünk egy koncepcionális tervet a jelenleg létező legfejlettebb ipari robotkar, egy 7 
szabadságfokú MOTOMAN termék felhasználásával. A robotot egy 8 méter hosszú lineáris 
mozgatószánon lehet bejuttatni a munkatérbe. A robot képes elérni az összes csövet a 
csatlakozó interfészeken. Jelenleg több ipari robot vizsgálata folyik egy részletesebb 
környezeti modellben, francia együttműködéssel. 
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8.8. ábra: MOTOMAN robot és mozgató mechanizmusa 
 

A melegkamrában működő távkezelő eszközök fejlesztését megelőzi a karbantartandó 
alkatrészek összegyűjtése, továbbá az elvégzendő karbantartási feladatok összegyűjtése, 
amely jelenleg folyamatban van.  

A melegkamra épületben végrehajtandó karbantartási műveletek közül a legkritikusabbnak 
a tríciumot tartalmazó szaporító anyag kicserélését azonosítottuk be. A legkritikusabb eszköz 
a lítium-ólom folyékony keverék eltávolításárá és újra feltöltésére szolgáló tartály és az ahhoz 
kapcsolódó csatlakozók, csapok koncepcionális tervezése van folyamatban jelenleg. 

DEMO fejlesztés  

A DEMO-val kapcsolatos fejlesztési tevékenység nemzetközi szinten áll, kb 2009 eleje 
óta. Ennek oka, hogy a DEMO kutatási irányokat eddig irányító EFDA jelenlegi 
munkatervében nem szerepel ilyen irányú fejlesztés. Az utolsó DEMO-val kapcsolatos EFDA 
feladatok 2009-ben befejeződtek. Intézetünk 2009 közepéig vett részt DEMO-val kapcsolatos 
fejlesztésekben. A tevékenység egy részét a Forschungszentrum Karlsruhe-vel közösen 
végeztük, más részét tőlük függetlenül.  

Az elmúlt egy évben két nagyobb területet tanulmányoztunk: a rektor integrációt és az 
MMS köpenyrendszer rögzítését. Reaktor integrációval kapcsolatos tanulmányok: ebben a 
témakörben egyrészt azt vizsgáltuk, hogy a plazmafűtés berendezéseihez szükséges 
változtatások (nyílások az első falon, máshogyan szegmentált köpeny) a köpenyrendszeren 
milyen mértékben befolyásolják a hűtőcső-rendszert és milyen további követelményeket 
támasztanak a robotos karbantartó rendszerrel szemben. Másrészt a DEMO divertor 
karbantartásának és kialakításának hatását is tanulmányoztuk a csőrendszerre és a 
karbantartási sémákra. A tanulmányok eredménye szerint a mindkét témakör komoly 
kihívásokat fog jelenteni a jövőbeli fejlesztések során. 

Ezeken a témákon kívül folytatódott az MMS köpenyszegmens falhoz való rögzítési 
koncepciójának továbbfejlesztése is. Az elmúlt években intézetünk már dolgozott ezen a 
területen. Az elmúlt időszakban azonban egy új megközelítés került a középpontba, amely 
szerint egy ilyen MMS elemet egy alacsony hőmérsékletű reaktorelemhez (LTS, Low 
Temperature Shield) rögzítenénk. Ez alapjaiban változtatja meg a rögzítési koncepciót, mivel 
figyelembe kell venni a kapcsolódó elemek közötti hőmérsékletkülönbséget, és emiatt az 
eltérő hőtágulást is, így az eddigi bonyolult kapcsolódási modell még bonyolultabbá válik. 
Intézetünk erre dolgozott ki egy koncepciót, ami a jövőben termomechanikai számításokkal 
még alá kell támasztani. A koncepció lényege, hogy a kapcsolódó elemek toroidális gyűrűt 
alkotnak. A rendszer kidolgozásakor figyelembe vett főbb problémák: rendkívül nehéz 
elemek (~70 tonna), elektromágneses terhelés, szűk hely, neutronterhelés, robotok, precíz 
csatlakozás. 
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A kutatás-fejlesztésben résztvevő személyek megnevezése és a projekt 
teljesítésével eltöltött tényleges munkaideje 
 

NUKENERG pályázat, 4. projektév 

 
Magyar Tudományos Akadémia KFKI Részecske- és Magfizikai 
Kutatóintézet 

Szakmai munkában 
részt vevő személyek 

Konzorciumi tag 
(sorszám) 

Feladatok (sorszám, 
munkaterv szerint) 

Ráfordított idő 
(nap) 

Baross Tétény  RMKI (1) 7,8 201+9 

Bató Sándor RMKI (1) 7 216 

Bede Ottó RMKI (1) 8 54 

Bürger Gábor RMKI (1) 7 65 

Grunda Gábor RMKI (1) 7,8 203+8 

Ilkei Tamás RMKI (1) 7,8 99+46 

Jánossy Zsolt RMKI (1) 7 88 

Kardon Béla RMKI (1) 7 216 

Kiss István Gábor RMKI (1) 7 216 

Krizsanóczi Tibor RMKI (1) 7 216 

Mészáros Botond RMKI (1) 7,8 119+58 

Nagy Dániel RMKI (1) 7 216 

Szappanos András RMKI (1) 7 216 

Szepesi Tamás RMKI (1) 7 216 

Tulipán Szilveszter RMKI (1) 7 139 

Zoletnik Sándor RMKI (1) 7 45 

Összesen: 2646 
Teljes munkaidőre átszámított kutatói létszám (216 nappal): 12,3 
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Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet 

Szakmai munkában 
részt vevő személyek 

Konzorciumi tag 
(sorszám) 

Feladatok (sorszám, 
munkaterv szerint) 

Ráfordított idő 
(nap) 

Autók Dániel Mihály AEKI (2) 1 18 

Balaskó Márton AEKI (2) 2 42 

Baranyai Gábor AEKI (2) 6 19 

Brolly Áron Péter AEKI (2) 3,6 50+51 

Cselovszki József AEKI (2) 1,7 58+5 

Dáncsuly István AEKI (2) 1,7 60+6 

Farkas István AEKI (2) 2 112 

Fekete Tamás Miklós AEKI (2) 1 18 

Frank János AEKI (2) 3,4,5 12+12+10 

Gubik Éva AEKI (2) 1 16 

Házi Gábor AEKI (2) 2 54 

Hegyi György AEKI (2) 3,4 28 

Hirn Attila AEKI (2) 7 35 

Horváth Ákos AEKI (2) 1,7 15+3 

Horváth László Zoltán AEKI (2) 2 50 

Horváth Lászlóné AEKI (2) 1 36 

Hózer Zoltán AEKI (2) 6 34 

Imre Attila AEKI (2) 2 105 

Keresztúri András AEKI (2) 4,5 4+5 

Kulacsy Katalin AEKI (2) 6 35 

Máder Tamás AEKI (2) 1,7 44+10 

Maráczi Csaba AEKI (2) 3 56 

Márkus Attila AEKI (2) 2 88 

Mayer Gusztáv AEKI (2) 2 119 

Mezei Ferencné AEKI (2) 2 65 

Nagy Imre AEKI (2) 6 62 

Pataki István AEKI (2) 7 77 

Somfai Barbara AEKI (2) 6 35 

Szántó Péter AEKI (2) 7 17 

Székely Richard AEKI (2) 1 48 

Temesvári Emese AEKI (2) 5 65 

Uri Gábor AEKI (2) 1 43 

Vér Nóra AEKI (2) 6 85 

Vimi András AEKI (2) 6 86 

Wrzava Pálné AEKI (2) 1 69 

Összesen: 1862 
Teljes munkaidőre átszámított kutatói létszám (216 nappal): 8,6 
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Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műszaki 
Mechanikai Tanszék 

Szakmai munkában 
részt vevő személyek 

Konzorciumi tag 
(sorszám) 

Feladatok (sorszám, 
munkaterv szerint) 

Ráfordított idő 
(nap) 

Kecskés Szabolcs BME MM (3) 8 230 

Porempovics Gábor BME MM (3) 7,8 20+210 

Szabó Viktor BME MM (3) 7,8 60+170 

Összesen: 690 
Teljes munkaidőre átszámított kutatói létszám (216 nappal): 3,2 

 
 
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris 
Technikai Intézet 

Szakmai munkában 
részt vevő személyek 

Konzorciumi tag 
(sorszám) 

Feladatok (sorszám, 
munkaterv szerint) 

Ráfordított idő 
(nap) 

Aszódi Attila BME NTI (4) 2,8 5+5 

Kiss Attila BME NTI (4) 2 35 

Kiss Béla BME NTI (4) 7,8 50+150 

Légrádi Gábor BME NTI (4) 7,8 60+150 

Csige András BME NTI (4) 2 127 

Fehér Sándor BME NTI (4) 3,4 4+4 

Pór Gábor BME NTI (4) 7 7 

Papp Gergely BME NTI (4) 7 13 

Reiss Tibor BME NTI (4) 3 13 

Szieberth Máté BME NTI (4) 3,4,6 40+50+43 

Pokol Gergő BME NTI (4) 7 40 
Yamaji Bogdán 
Keisuke BME NTI (4) 2 9 

Tóth Sándor BME NTI (4) 2 9 

Összesen: 814 
Teljes munkaidőre átszámított kutatói létszám (216 nappal): 3,8 

 
 


