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Összefoglaló
A beszámoló a NUKENERG konzorcium NKTH által támogatott NAP pályázata 5.
projektévének eredményeit mutatja be. A vállalt feladatok megoldása mellett ebben a
projektévében mind a fissziós, mind a fúziós területen megmutatkoztak már a korábbi évek
munkájának eredményei abban a tekintetben, hogy az NKTH pályázaton túlmutató
lehetőségek nyíltak meg a magyar nukleáris energetikai fejlesztésekben. A fissziós területen
cseh-szlovák-magyar együttműködés kezdődött az ALLEGRO gázhűtésű reaktor projektben,
amely az európai negyedik generációs atomerőmű fejlesztések egyik kiemelt témája. Bár a
NUKENERG konzorcium munkája eddig inkább a szuperkritikus vízzel hűtött reaktorra
irányult, mégis a megszerzett tapasztalat és a 4. projektév munkái megalapozták ezt a témát is.
Reményeink szerint az Európai Unió 8. Kutatási Keretprogramjában az ALLEGRO
berendezés a nátrium hűtésű reaktor egyik alternatívája lesz és a három ország egyikében fog
megépülni. Ennek hatására a magyar nukleáris kutatások európai jelentősége jelentősen nőni
fog.
A fúziós területen az eddigi fejlesztések hatására több kutatási pályázatot nyertünk. Ezek,
valamint külföldi kutatólaboroktól érkezett megrendelések azt jelentik, hogy a korábbi
években kifejlesztett eszközeink megjelennek a Világ legjelentősebb berendezésein a JET
(Anglia), az ASDEX Upgrade (Németország), a KSTAR (Korea) tokamakokon valamint az
ITER kísérlet számára épülő spektrométer mintapéldányban is. A NUKENERG pályázat első
három évében kifejlesztett technológiák már korábban angol és cseh megrendeléseket
eredményeztek a konzorcium résztevőinek, az KFKI RMKI két spin-off vállalkozásának
valamint számos hazai alvállalkozónak.
Az eredmények mellett a fúziós területen probléma is adódott, melyet az ITER berendezés
költségtúllépése és határidőcsúszása jelent. 2008-ban a pályázat második hároméves tervének
fúziós részét avval a feltevéssel alakítottuk ki, hogy az első 3 év fejlesztései és a kialakított
infrastruktúra alapján az ITER berendezés európai diagnosztikai rendszereinek megépítésében
jelentős szerepet fogunk játszani. Ezt az elgondolást az is alátámasztotta, hogy az ilyen
projektek előkészítésére létrehozott konzorciumok felében részt veszünk. Sajnos az ITER
projekt 2009-2010-ben jelentős pénzügyi és vezetési válságba jutott és csak a berendezés
nagy alkatrészeire tudott koncentrálni, mint a vákuumrendszer, az épületek és a szupravezető
mágnestekercsek. Ma már nyilvánvaló, hogy a diagnosztikai elemek megvalósítására a
pályázatokat csak 2011 második felében fogják kiírni, így a NAP pályázat futamideje alatt
ezek megvalósítása legfeljebb csak elkezdődhet. Ennek megfelelően az ITER-rel kapcsolatos
diagnosztikai feladataink módosítását kezdeményeztük, melyben az ITER diagnosztikák
előkészítő munkái mellett a hangsúlyt technológiáinknak a jelenleg is működő
berendezéseken való demonstrálására helyezzük. Szerencsére a fúziós köpenytechnológiák
fejlesztését az ITER késése csak kismértékben befolyásolta, ezen a területen az előrehaladás a
tervek szerint folyt.
A problémák között meg kell még említeni azt a sajnálatos tényt, hogy az NKTH átszervezése
miatt a NUKENERG konzorcium az 5. projektévre nem kapta meg a szerződés szerinti
ütemezés szerint járó 90 százalékos támogatást, a résztvevő intézmények teljes egészében
saját tartalékaikból dolgoztak. Mint fentebb leírtuk különböző sikeres pályázatok ezt most
még lehetővé tették, azonban a támogatások további kiesése már a kialakult ütőképes magyar
fejlesztőcsoport létét fenyegeti. Ez azért is sajnálatos, mert most érkezett el az a pillanat,
amikor az elmúlt évek befektetése európai és Világviszonylatban is eredményeket hozhatna.
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Az 5. munkaszakaszra vállalt, átütemezett, illetve törölt tevékenységek
státusza
Részfeladatok megnevezése és szakmai tartalma

Státusz

1. Nukleáris rendszerek szerkezeti anyagainak vizsgálata
1.1. Magas hőmérsékletű besugárzás, kúszás és kisciklusú
fárasztás vizsgálatára alkalmas szonda építése, beszerelése a
Folyamatban
Budapesti Kutatóreaktor zónájába, próbaüzemelés.
1.2. Végeselemes mérésszimuláció validálása.
Befejezve
1.3. A végeselemes szimulációs modellel a mérési adatokból
valódi méretű szerkezet biztonságának megítélésére alkalmas
Folyamatban
anyagtulajdonságok számítása.
1.4. A 15H2MFA reaktortartály acél és hegesztési varratának
kúszási tulajdonságainak meghatározása 400, 450 és 500 °C
Folyamatban
–on 1*1013 n/cm2 E>1 MeV neutronfluxusban.
2. Termohidraulikai számítások
2.1. A CHF mérésére és vizuális megfigyelésére alkalmas
Folyamatban
rendszer megépítése.
2.2. CHF mérési geometria CFD modelljének létrehozása.
Befejezve
2.3. Folyékony fém hűtőközegre vonatkozó első validációs eset
Befejezve
CFD vizsgálata.
2.4. Az első évben kidolgozott modell felhasználásával a
HPLWR zónájában lejátszódó lokális folyamatok (pl.:
Befejezve
moderátor-hűtőközeg hőátvitele) vizsgálata.
3. Zónatervezés
3.1. Inhomogén határfeltételt is alkalmazó négyszöges
geometriájú finomhálós diffúziós modell kifejlesztése vagy
Befejezve
adaptálása. A modell verifikálása Monte Carlo
számításokkal.
3.2. A 3 utas HPLWR zónában a xenon-lengések lehetőségének
vizsgálata. Ha a xenon-lengések lehetségesek, azok átfogó
elemzése, a lengések térbeli kiterjedését, módusait és
Befejezve
amplitúdóját befolyásoló fontosabb folyamatok, paraméterek
feltérképezése.
3.3. Új hőátadási korreláció beépítése a programrendszerbe.
Befejezve
3.4. Az egész reaktorzónára kiterjedő kampányszámítások
elvégzése a továbbfejlesztett programrendszerrel. A lineáris
Folyamatban
hőteljesítmény és a maximális burkolathőmérséklet
limitekhez való viszony ellenőrzése.
3.5. A 3 utas HPLWR zónában a xenon-lengések lehetőségének
vizsgálata. Ha a xenon-lengések lehetségesek, azok átfogó
elemzése, a lengések térbeli kiterjedését, módusait és
Befejezve
amplitúdóját befolyásoló fontosabb folyamatok, paraméterek
feltérképezése.
4. A HPLWR reaktor biztonsága: a biztonsági rendszerek
méretezése
4.1. Az üzemzavar elemzések elvégzése több változatban.
A reaktivitás
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4.2. Javaslat a szabályozórendszer olyan kialakítására, amellyel
az képes lesz a Xe-lengések kialakulásának
megakadályozására.
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üzemzavarok
tekintetében
befejezve,
a termohidraulikai
eredetű üzemzavaro
tekintetében részben
áthúzódik a
következő évre.
Részben előrehozva,
a mozgatható
abszorbenseken
alapuló védelmi
rendszerre vonatkozó
rész befejezve.
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5. IV. generációs, gyors neutron-spektrumú reaktorok reaktorfizikai és
biztonsági vizsgálata
5.1. A csatolt KIKO3DMG-ATHLET program létrehozása, a szükséges
sokcsoport, paraméterezett reszponz mátrixok és
hatáskeresztmetszetek előállítása.
5.2. Az izotópháztartás vizsgálatára alkalmas programrendszer.
5.3. A gázhűtésű reaktorok izotópháztartásának vizsgálatára alkalmas
programrendszer leírása.
5.4. Input adatok készítése az „Atomerőművi rendszerek
üzemanyagciklusának modellezése” című részfeladat szcenárió
kódjai számára.
5.5. GFR izotópháztartással kapcsolatos jellemzőinek számítása és input
adatok készítése az „Atomerőművi rendszerek üzemanyagciklusának
modellezése” című részfeladat szcenárió kódjai számára.
6. Atomerőművi rendszerek üzemanyag-ciklusának modellezése
6.1. A folyamatok leírásához szükséges numerikus modellek létrehozása.
6.2. Az egyes reaktortípusok jellemző izotópháztartásának
meghatározása. Ez a feladat szorosan kapcsolódik a pályázat 5.
részfeladatához, ahol gyors reaktorok izotópháztartásának
számítására kerül sor.
6.3. Meg kell határozni francia, japán, amerikai és orosz tapasztalatok
alapján az újrafeldolgozási technológiák azon paramétereit, amelyek
a modellezéshez szükségesek az alábbi esetekre.
6.4. A folyamatok leírásához szükséges numerikus modellek létrehozása.
7. Fúziós berendezések diagnosztikai elemeinek fejlesztése
7.1. ITER bolométer diagnosztika kamera koncepciójának további
vizsgálata, szimulációja.
7.2. ITER CXRS diagnosztika első tükörtartó kivehető cső mechanikai
tervek készítése, termikus szimuláció.
7.3. Az ITER CXRS diagnosztika fluktuációs BES mérés mechanikai
terveinek készítése.
7.4. Az ITER LIDAR diagnosztika optikai labirintus elemek definiálása,
koncepcionális modellezése.
7.5. ITER LIDAR diagnosztika labirintus tervezése, termikus
szimulációja.
7.6. ITER VISIR konzorcium megalakítása.
7.7. ITER Port Plug Engineering pályázat megkezdése.
7.8. RENATE atomnyaláb szimulációs program továbbfejlesztése az
ionok követésére.
7.9. EDICAM fúziós videokamera intelligens feldolgozó algoritmusok
specifikálása.
7.10. EDICAM mágneses tesztje, installálása és első mérések az ASDEX
Upgrade tokamakon.
7.11. Diagnosztikai elemek fejlesztése és építése a jelen európai
berendezéseihez.
7.12. Sugárzás infrastruktúra kialakítása az ITER in-vessel services
pályázathoz, besugárzási tesztek végzése.

6

Befejezve
Befejezve

Befejezve

Befejezve

Befejezve
Befejezve

Befejezve
Befejezve
Befejezve
Befejezve
Befejezve
Befejezve
Befejezve
Befejezve
Befejezve
Befejezve
Befejezve
Folyamatban
Folyamatban
Befejezve

NUKENERG pályázat beszámoló

5. munkaszakasz

7.13. ITER In-vessel services csomag kábelezési igényeinek áttekintése,
konzultáció az ITER partnerekkel.
7.14. Atomnyaláb diagnosztika mérések Bayes módszerű valószínűségi
feldolgozásának támogatása a RENATE szimulációval.
7.15. RENATE atomnyaláb diagnosztika szimuláció általánosítása
fűtőnyalábokra, és az ITER diagnosztikai nyalábjára.
7.16. Besugárzó hely létrehozásának előkészítése a videokamera és
elektronikus alkatrészek besugárzásához.
7.17. A videokamera károsodásának és rehabilitációs mechanizmusának
vizsgálata – irodalomkutatás.
7.18. Fluktuációs nyalábemissziós mérőrendszer tervezése a. prototípus
ITER CXRS spektrométerbe.
7.19. ITER bolométer diagnosztika mini-kamerák szimulációja.
8. Köpenytechnológia
8.1. AEU vázszerkezet szilárdsági ellenőrzése.
8.2. AEU belső kialakításának továbbfejlesztése.
8.3. TBM-eket a portkamrával összekötő rugalmas csőrendszer
karbantartásának kidolgozása.
8.4. TBM-eket a portkamrával összekötő rugalmas csőrendszer
koncepcionális tervezése.
8.5. Portkamrában működő teleoperációs eszközök fejlesztése.
8.6. Melegkamrában végrehajtandó AEU és TBM karbantartási
műveletek kidolgozása.
8.7. A csatlakozási koncepció kidolgozása után a karbantartási séma és
robotok új körülményekhez történő módosítása.
8.8. TBM kazetta hélium elosztó elemek termohidraulikai vizsgálata.
8.9. Szaporító egység termohidraulikai vizsgálata.
8.10. A TBM-ben kialakuló neutrontér meghatározásra alkalmas
eljárások összehasonlítása szimulációk segítségével.
8.11. TBM kazetta támasztórács, zárófedél elemek szerkezeti
termomechanikai vizsgálata.
8.12. Hélium hűtőkör optimalizálása, trícium kör integrálása.
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A munkacsomagok átütemezések indoklása
Szakmai feladat

Változás

Indoklás

3.4.Az egész reaktorzónára kiterjedő
kampányszámítások elvégzése a
továbbfejlesztett
programrendszerrel. A lineáris
hőteljesítmény és a maximális
burkolathőmérséklet limitekhez
való viszony ellenőrzése.
5.3.A gázhűtésű reaktorok
izotópháztartásának vizsgálatára
alkalmas programrendszer leírása

A 6.
munkaszakasz
munkacsomagját
az 5.
munkaszakaszban
elkezdtük.

A munka menete megkívánta a
korábbi kezdést.

7.1. ITER bolométer diagnosztika
kamera koncepciójának további
vizsgálata, szimulációja.

7.2.ITER CXRS diagnosztika első
tükörtartó kivehető cső
mechanikai tervek készítése,
termikus szimuláció
7.3.Az ITER CXRS diagnosztika
fluktuációs BES mérés
mechanikai terveinek készítése.

Új munkacsomag

Ez a pont explicit módon nem
szerepelt feladatok tételes
listáján, de a munkaterv
implicit módon tartalmazza.
Áthózódott az
A feladat bonyolultsága miatt
előző projektévről elhúzódott, a detektor
besugárzási tesztelésekor
megsérült, az okok feltárására
szimulációt készítettünk.
Új munkacsomag Ez a rész esett a magyar
partnerre a CXRS
konzorciumban
Új munkacsomag

Teszt mérést építünk a
TEXTOR tokamakra a
diagnosztika tesztelésére.

7.4.Az ITER LIDAR diagnosztika
optikai labirintus elemek
definiálása, koncepcionális
modellezése.
7.6.Az ITER VISIR konzorcium
megalakítása.

Áthózódott az
Az ITER diagnosztika
előző projektévről pályázatok nem lettek kiírva,
ezért a konzorcium lassan
haladt csak a munkával.
Új munkacsomag Az ITER pályázat előkészítése
érdekében létrehoztuk a
konzorciumot.

7.8.RENATE atomnyaláb
szimulációs program
továbbfejlesztése az ionok
követésére

Áthózódott az
A COMPASS tokamak
előző projektévről mérések késése miatt a
detektort csak késve
installáltuk, ezért a
számításokra nem volt még
szükség.
A “fejlesztése”
Az algoritmusok bonyolultsága
szó specifikálásra miatt a specifikáció
cserélve
megkövetelt egy egész
projektévet.

7.9.EDICAM fúziós videokamera
intelligens feldolgozó
algoritmusok fejlesztése.
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7.10. EDICAM mágneses tesztje,
installálása és első mérések az
ASDEX Upgrade tokamakon.

Új munkacsomag

Lehetőség nyílt a kamerát
(amelyet szeretnénk az ITER
VISIR diagnosztikában is
használni) egy
nagyberendezésen tesztelni és
alkalmazni.
Az ITER pályázatok késése
miatt számos jelenlegi
berendezésre építünk
diagnosztikát.
Az in-vessel pályázat
előkészítéséhez tartozó
munkák.

7.11. Diagnosztikai elemek
fejlesztése és építése a jelen
európai berendezéseihez

Új munkacsomag

7.12. Sugárzás infrastruktúra
kialakítása az ITER in-vessel
services pályázatkoz, besugárzási
tesztek végzése

Új munkacsomag

7.13. ITER In-vessel services
csomag kábelezési igényeinek
áttekintése, konzultáció az ITER
partnerekkel.
7.14. Atomnyaláb diagnosztika
mérések Bayes módszerű
valószínűségi feldolgozásának
támogatása a RENATE
szimulációval
7.15. RENATE atomnyaláb
diagnosztika szimuláció
általánosítása fűtőnyalábokra, és
az ITER diagnosztikai nyalábjára
7.16. Besugárzó hely
létrehozásának előkészítése a
videokamera és elektronikus
alkatrészek besugárzásához
7.18.Fluktuációs nyalábemissziós
mérőrendszer tervezése a.
prototípus ITER CXRS
spektrométerbe
8.3.TBM-eket a portkamrával
összekötő rugalmas csőrendszer
karbantartásának kidolgozása.

Új munkacsomag

Az in-vessel pályázat
előkészítéséhez tartozó
munkák.

“támogatása”

Ezt a feladatot csak támogatjuk
a RENATE kóddal, valójában
az RMKI végzi.

Új munkacsomag

Az ITER CXRS nemzetközi
együttműködés kapcsán
szükségessé vált

8.6.Melegkamrában végrehajtandó
AEU és TBM karbantartási
műveletek kidolgozása.

“AEU”
hozzáadása

Áthózódott az
Szükséges detektorok
előző projektévről beszerzése és az engedélyezés
elhúzódott
Új munkacsomag

Áthúzódott az
előző
projektévről.
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Az ITER CXRS nemzetközi
együttműködés kapcsán ez lett
a mi feladatunk a
spektroszkópiai kamera helyett
A csőrendszer végleges
kialakítására csak a két
csatlakozó alrendszer (TBM,
AEU) végleges kialakítása
után került sor.
Az AEU és a TBM
karbantartási műveleteit együtt
dolgoztuk ki, ezért a 1.
projektévből az AEU
műveletek kidolgozása
hozzáadódott e 2. projektév
feladatához.
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A munkacsomagok törlésének indoklása
7. Fúziós berendezések
diagnosztikai elemeinek
fejlesztése

Változás

Indoklás

ITER bolométer diagnosztika
tomográfiás vizsgálata, a sugárzási
profil mérési pontosságának
meghatározása

Áttéve a 6.
projektévre

Videokamera és elektronikus
alkatrészek besugárzása és a sugárzás
hatásának meghatározása

Áttéve a 6.
projektévre

Mérések végzése a videokamera és
elektronikus alkatrészek besugárzása
és a sugárzás hatásának
meghatározására
A videokamera károsodásának és
rehabilitációs mechanizmusának
vizsgálata
ITER LIDAR diagnosztika labirintus
és első fal kivágás tervezése, termikus
szimulációja.

Áttéve a 6.
projektévre

Az ITER diagnosztika
pályázatok nem lettek kiírva.
Ennek ellenére a 6.
projektévben a pályázat
előkészítő munkák között el
szeretnénk végezni.
A hardware elektronikus
tesztelésének bonyolultsága és
a kamera ASDEX Upgrade
tokamakra történő installálása
miatt késleltetve.
A besugárzó hely
létrehozásának késése miatt el
kellett tolni. A károsodási
mechanizmusok vizsgálatából
az irodalomkutatás megmaradt
az 5. projektévben.

“első fal kivágás”
törölve

ITER bolométer diagnosztika miniTörölve
kamerák tervezése, szimulációja.
ITER bolométer diagnosztika
kamerák elrendezése a divertorban,
hűtési tervek készítése.
ITER CXRS diagnosztika első tükör
Törölve
mechanikai tervek készítése, termikus
szimuláció.
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Mivel a F4E pályázatok még
nem lettek kiírva a LIDAR
konzorcium elhalasztotta ezt a
munkát.
Az ITER diagnosztika
pályázatok nem lettek kiírva.

A koncepció elkészítése után a
megállapodás szerint az első
tükör terveit nem a magyarok
csinálják a nemzetközi
együttműködésen belül.
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ITER CXRS diagnosztika
spektroszkópiai detektor (kamera)
mintapéldány beszerzése/építése

Törölve

ITER LIDAR diagnosztika első tükör
gyártási technológiájának
meghatározása.
ITER LIDAR első és második tükör
mechanikai tervezése, a hűtési/fűtési
tervek elkészítése, termikus
szimulációja.
ITER LIDAR diagnosztika első és
második tükör koncepciójának, a
tükrök fűtési/ hűtési rendszerének
koncepcionális kidolgozása.
ITER VISIR diagnosztika első
tükörrendszer tervezése, termikus,
elektromágneses és neutron
szimulációja.
ITER VISIR diagnosztika látható
fényben működő kamera specifikálása
és adatfeldolgozásai koncepció
kialakítása.
ITER kamrán belüli kábeltípusok
kiválasztása, mintapéldányok termikus,
elektromágneses és sugárzási
tesztelése. Konzultáció a gyártókkal
szükség esetén a gyártási technológia
optimalizálása.
ITER kamrán belüli kábelvezetők
tervezése, elektromágneses, sugárzási
és termikus szimulációja.
ITER vákuumátvezetők lehetséges
megoldásainak áttekintése.
ITER kamrán belüli kábeltípusok
kiválasztása.
ITER kamrán belüli kábelvezetők
tervezése, elektromágneses, sugárzási
és termikus szimulációja.
ITER vákuumátvezetők lehetséges
megoldásainak áttekintése.

Mindkettő törölve

Törölve

Törölve

Az ITER CXRS nemzetközi
együttműködés
munkamegosztásában a kamera
építés/beszerzés a holland
partnerhez került.
A diagnosztikai első tükrök
gyártási és más problémáinak
megoldására a F4E központi
projektet indított, ezért a
LIDAR konzorcium nem
foglalkozik vele tovább.
Az ITER LIDAR nemzetközi
együttműködés kapcsán ezt a
feladat az ITER pályázat utánra
tolódott.
Az ITER diagnosztika
pályázatok nem lettek kiírva, a
konzorcium leállította a munkát

Mindhárom
törölve

Az in-vessel services pályázatot
a F4E még mindig nem írta ki,
2011 elején várható.

Törölve

Az ITER diagnosztika
pályázatok nem lettek kiírva
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1. sz. részfeladat: Nukleáris rendszerek szerkezeti anyagainak vizsgálata
(Témavezető: dr. Horváth Ákos)
Bevezetés
A gyors neutronsugárzás nemcsak elridegíti a fémeket, hanem elősegíti (gyorsítja) a diffúziós
folyamatokat is. Ennek az oka az, hogy a neutron becsapódáskor helyileg magas hőmérséklet
keletkezik, és a kiütött atomok mozgásához kevesebb energia szükséges, mint a normál
helyen levő atomok esetében. Ezért a kúszás és a kisciklusú anyagfáradás sugárzás közbeni
vizsgálata a jövő fúziós és magas hőmérsékleten üzemelő erőműveinél nagyon fontos, az
elkövetkező tíz-tizenöt év egyik új kutatási iránya lesz. A Budapesti Kutatóreaktorban
üzemelő besugárzó berendezés továbbfejlesztése ezért két irányban folyik: a fémek
besugárzása magas hőmérsékleten (450-650°C-on), és a besugárzás alatt végzett kúszás és
kisciklusú fárasztóvizsgálatra alkalmas berendezés kialakítása.
Sugárzás és terhelés együttes vizsgálatára szolgáló besugárzó berendezés fejlesztése
A kúszás és kisciklusú fárasztás céljára szolgáló berendezés csak 2-3 Európai
laboratóriumban van (tudomásunk szerint a VTT az SCK-CEN-nel fejlesztett ilyen
berendezést és Franciaországban indult el ilyen fejlesztés a Jules Horowitz reaktor számára).
A besugárzó berendezések a reaktor zónában üzemelnek, ezért a térfogatuk limitált. Az erős
neutron és gammasugárzás, valamint a magas hőmérséklet miatt elektronikus
mérőberendezések, és nagy terhelést adó berendezések csak igen korlátoltan alkalmazhatóak a
besugárzó berendezésekben, és főként magasan a reaktor aktív zónája fölött kell ezeket
elhelyezni. Ezért olyan próbatestek kifejlesztésére törekedtünk, amelyek kis terhelésnél is
jelentős deformációt szenvednek 450-600°C-on történő besugárzásoknál. Az egyes
próbatestek deformációját a környezeti hatások miatt külön-külön mérni a fentiek miatt nem
lehet, ezért olyan sorbakapcsolt próbatest sorozatok alkalmazását terveztük, amelyeknek a
méreteit változtatva az egyes próbatestekben ébredő feszültségek azonos terhelés mellett is
különbözők lesznek. Ugyancsak követelmény volt, hogy a próbatestek deformációja a
vizsgálatok alatt elég nagy legyen ahhoz, hogy a vizsgálat után lemérve több próbatestből
kiértékelhető legyen a deformáció sebessége a feszültség függvényében. Két próbatest típust
terveztünk használni: a hagyományos szakító próbatestet 2,5 mm átmérővel és 10 mm
átmérőjű 1 mm falvastagságú nyomott gyűrűket.
A szakító próbatestek méretezése a közismert módon meleg folyáshatárra történt. Nagyobb
feladatot jelentett a nyomott gyűrűk tervezése. A gyűrűk terhelés alatti deformációja függ a
gyűrű átmérőjétől, falvastagságától, hosszától, és a terhelő elem (nyomólap) geometriájától.
Az optimális gyűrűméret és terhelő elem geometria kiválasztására többféle végeselem modellt
dolgoztunk ki. A terhelő elem alakjának olyannak kell lennie, hogy stabilan a helyén tartsa a
gyűrűt terhelés alatt és terhelés nélkül is. A lapos nyomólap nem stabilizálja a gyűrű helyzetét
ezért ezt nem vizsgáltuk.
Mind a negyedkör mind a V bemetszésű nyomólapot többféle sugár (Rb) illetve bemetszési
szög (α) esetén modelleztük.
A gyűrűk választott geometriája a következő volt L (hossz)= 8mm, D0 (átmérő)= 10.0 mm
és w (falvastagság)=1.0 mm. A gyűrűk anyagának 15H2MFA alacsonyan ötvözött
reaktoracélt választottunk, amelynek az anyagjellemzői 500°C-on:
E (rugalmassági modulusz)= 210 Gpa, ν (Poisson tényező)= 0.3, Re= 336.7 Mpa,
a= 674.27Mpa, b = 0.183
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A képlékeny deformáció és a képlékeny anyagok felkeményedése a Mises egyenértékű
feszültséggel írható le:

  Re  a ( p ) b
Egy nyomott gyűrűben a teljes egyenértékű feszültségeloszlásra mutat be példát az 1.1 ábra.

1.1 ábra Feszültségeloszlás nyomott gyűrűben
A szimmetria kihasználásával a modell negyed gyűrűt mutat be. Az ábrán bemutatott
gyűrű feszültségeloszlása 1 mm összenyomáshoz, és 20°-os V alakú nyomólaphoz tartozik.
A modell figyelembe vette a súrlódást is a Coulomb súrlódási törvény szerint. Az
eredmények azt mutatták, hogy α<30°C esetén a súrlódás hatása elhanyagolható, ezért a
további munkát ennél kisebb szögű modellekkel folytattuk. A negyed kör alakú modellnél
néhány számítás lefuttatása után kiderült, hogy kis Rb értékeknél a gyűrű deformációjával a
felfekvő felület erősen megnő, és a feszültség eloszlás úgy változik eközben, hogy a végső
deformációból nem lehet a teljes terhelési időszakban a feszültségeloszlást megállapítani,
nagy Rb értékeknél pedig a gyűrű helyzete lesz instabil. A V bemetszés esetében viszont a
terhelés és a gyűrű deformációja széles tartományban enyhén emelkedő egyenes, ennek
mentén a gyűrűsorozat deformációjából a kúszás vagy kis ciklusú fáradás sebessége
értékelhető (1.2 ábra).
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1.2 ábra Deformáció a terhelés függvényében 500°C –on rövid időtartamú kísérletnél
A fenti diagramból látható, hogy a 800 és 2000 N közötti terhelésnél a gyűrűk jól mérhető
deformációt szenvednek 500°C –on.
Kísérleti berendezés tervezése
A fenti számítások alapján megterveztünk egy terhelő keretet, majd a villamosan fűtött
modelljét megépítettük és szakítógépen teszteltük. A terhelő keret kialakítása olyan, hogy a
gyűrűk csak egy megadott értékig nyomhatóak össze, illetve a szakító próbatestek adott
értéknél nagyobb megnyúlása vagy szakadása esetén átveszi a terhelést, azaz a többi próbatest
terhelése nem változik és a kísérlet folytatható. Ez azért fontos, mert kísérlet közben csak a
próbatestek összes deformációja mérhető, egyetlen próbatest tönkremenetele nem biztosan
észlelhető.

1.3 ábra A kísérleti terhelő keret metszete

1.4 ábra A kísérleti terhelő keret a villamos
fűtéssel, hőszigeteléssel és termoelemekkel a
szakítógépre előkészítve

A kísérleti terhelő keretet az INSTRON típusú szervo-hidraulikus szakítógépen teszteltük.
Az első kísérletnél 100 N előterheléssel és 600 N amplitúdójú ciklikus erővel (szinusz
hullámot alkalmaztunk) terheltük meg a keretet és 5000 ciklust járattuk 450°C hőmérsékleten
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1Hz frekvenciával. Mértük az összes próbatest együttes deformációját. Ennél a terhelésnél
számottevő deformációt a kísérlet alatt nem tapasztaltunk, ezért újabb 5000 ciklust járattuk a
berendezést 700 N amplitúdóval. A leállás után a berendezést szétszedtük, az alkatrészeit
ellenőriztük és a próbatesteket megmértük. A berendezésen deformációt vagy sérülést nem
észleltünk, a próbatestek deformációja 0.02-0.05 mm volt. Ekkor új próbatestekkel újra
összeszereltük a berendezést, nagyobb teljesítményű villamos tápegységet kapcsoltunk hozzá
és 550°C –on új fárasztást végeztünk. A fárasztáshoz 3Hz frekvenciát, négyszöghullámot, és
800 N terhelést használtunk 8000 ciklusig. A mért összes deformáció még mindig kicsi volt,
próbatestenként átlagosan 0.03-0.05 mm. Ekkor növeltük a terhelő ciklus amplitúdóját 900 Nra. Újabb 700 ciklus után már kb. 3 milliméteres összdeformációt mértünk, ekkor leállítottuk
a kísérletet és szétszedtük a berendezést. A 10 db gyűrű mindegyikén (mérettől függően)
0.04-től 0.25 mm-ig terjedő deformációt mértünk, ami a megfelelő átszámítások (geometria és
hőmérséklet korrekció) után jól egyezett a véges elemes modellel számított értékekkel. A
kísérlet után kiszerelt gyűrűket az 1.5 ábra mutatja be. A szakító próbatestek átmérője 2.5 és
2.4 mm volt. Az előzetes terveknek megfelelően a nagyobb átmérőjű próbatest csak minimális
mértékű deformációt mutatott, de a kisebb átmérőjű próbatesten jelentős nyúlás és kontrakció
volt mérhető (1.6 ábra).
A projekt munkatervében szereplő 15H2MFA reaktortartály acél és hegesztési varrat
kúszási vizsgálata magas hőmérsékleten a projekt hatodik évében történik meg, miután a most
készülő szondát sikeresen beépítettük a kutatóreaktorba. Az adatok kiértékeléséhez a jelen
munkában validált végeselemes szimulációt fogjuk használni, és a biztonsági számításokhoz
szükséges anyagtulajdonságokat számoljuk.

1.5 ábra nyomott gyűrűk a nyomólapokkal a
kísérlet után

1.6 ábra Szakító próbatestek a kísérlet után.
A jobboldali próbatesten jól látható a
kontrakció

Összefoglalás
Az elvégzett végeselemes modell számítások és a kísérlete eredménye alapján az AEKI
kidolgozta a gyűrű alakú magas hőmérsékletű kisciklusú fárasztó és kúszásvizsgálatokhoz
alkalmas próbatesteket és tesztelte azokat. Ugyancsak kidolgozásra került egy olyan terhelő
keret típusa, amelyik a prototípusa egy besugárzó berendezésbe beépíthető magas
hőmérsékleten üzemeltethető terhelő keretnek kisciklusú fárasztás és kúszás vizsgálatára. Az
eredmények alapján megindítottuk a reaktorba beszerelhető példány tervezését,
engedélyeztetését és gyártását (acél helyett titánötvözetből, hogy akár 650°C-on
üzemeltethető legyen, és kevéssé aktiválódjon).
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2. sz. részfeladat: Termohidraulikai számítások
(Témavezető: Dr. Házi Gábor)
Bevezetés
A NUKENERG projekt második évében négy területre fókuszáltunk a 2. részfeladat keretein
belül.
Megkezdődtek a kritikus hőfluxus mérések, a mérések kiértékelése és ezekkel
párhuzamosan elindultak a mérésekkel kapcsolatos CFD számítások. A folyékony fém hűtésű
reaktorok kapcsán CFD számításokat végeztünk. SCWR reaktorok kapcsán folytatódtak a
fűtőelemkötegre vonatkozó CFD számítások, és elméleti vizsgálatokat végeztünk, melyben e
reaktorok hűtőközegvesztéses baleseteinek következményeit derítettük fel.
Kritikus hőfluxus mérése
A tavalyi évben elkészült ACRIL mérőkörön, még tavaly év végén megkezdődtek a mérések.
A mérések előtt előzetes számításokat végeztünk, melyekkel meghatároztuk különböző
forgalmakhoz azokat a várható hőfluxus értékeket, amelyek környékén a forráskrizis
kialakulására lehetett a mérőszakaszon belül számítani. Több sikeres mérést végeztünk,
melyek során a kritikus hőfluxust elértük. A mérésekkel párhuzamosan többször sikerült a
csőben kialakuló folyamatokat a NUKENERG konzorcium fúziós projektjében fejlesztett
gyors kamerával is rögzíteni. Egyik talán legmeglepőbb megfigyelésünk volt, hogy a kritikus
hőfluxus termoelemes detektálása és a vizuális megfigyelés között nem mindig volt összhang.
Vagyis néhány esetben a termoelemes hőmérsékletmérés alapján még nem gondoltuk volna,
hogy elértük a kritikus hőfluxus értékét, ugyanakkor a pálca felső része már felizzott. Az első
tapasztalataink után a mérőkör bővítése mellett döntöttünk, abba további termoelemeket
helyeztünk el és egy szabályozási kör segítségével igyekeztünk megakadályozni a
fűtőelempálca sérülését. A kibővített mérőkörrel további méréseket végzünk, és ezzel
párhuzamosan megkezdődik az eddigi mérések kiértékelése is. A 2.1 ábrán az egyik mérés
során készített pillanatkép látható. A cső közepén jól látható egy gőzdugó, amely kialakulása
forráskrizishez vezet.

2.1 ábra Kritikus hőfluxus kialakulása gyors kamerával rögzítve. A cső közepén jól
látszik a gőzdugó, aminek hatására a hőátadás jelentősen leromlik, és ami így a kritikus
hőfluxus kialakulásához vezet.
A kritikus hőfluxus (CHF) mérési geometria CFD modelljének létrehozása

A KFKI AEKI-ben megépült ACRIL berendezésen végzett kísérletekkel párhuzamosan a
BME Nukleáris Technikai Intézetében sor került a CHF kialakulásának modellezésére
numerikus eszközzel. A szimulációban a geometriát az ACRIL berendezés valós méretei, a
kezdeti- és peremfeltételeket a mérés körülményei adják, így a valós mérési eredmények és a
numerikus számítás eredményei összehasonlíthatók lesznek a harmadik projektévben. A
második projektévben elkészült kutatási jelentés a mérőkör és a mérőkörben lejátszódó
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folyamat ismertetésén túl, a numerikus szimulációhoz készült CFD modellt, a szimulációk
főbb lépéseit mutatja be. A víz kényszerített, kétfázisú, határolt, fűtött falú térben kialakuló
áramlását az ANSYS CFX 12.1 CFD kód „Thermal Phase Change” nevű fázisátalakulások
számítására alkalmas modelljével kívánjuk kiszámolni. A finomított modelleken elvégzett
számítások eredményeit a harmadik projektévben elvégzett kutatások alapján fogjuk
ismertetni.
Folyékony fém hűtőközegre vonatkozó első validációs eset CFD vizsgálata

Ebben az altémában alapos irodalomkutatást végeztünk a folyékony fém hűtőközegű
reaktorok termohidraulikájának megismerése céljából. Az irodalomkutatás eredményeit
összefoglaltuk az erről a kutatásról készült jelentésben, majd ismertettük benne egy
kiválasztott kísérletre az ANSYS CFX 12.1 CFD kóddal készített CFD validációt. A CFD
modellezésnek, véleményünk szerint igen nagy szerepe lesz a negyedik generációs
ólomhűtésű atomreaktorok és ADS-ek termohidraulikai tervezése, illetve biztonsági elemzései
során. A második projektévben elkészítettük a Forschungszentrum Karlsruhe fűtött hengeres
mérésének CFD modelljét. A modellek készítése során fontos tapasztalatunk volt, hogy a
numerikus rács megfelelő méretezéséhez eddig jól bevált képlet a folyékony ólom közeg
esetén egy nagyságrenddel téves eredményt ad. Vizsgáltuk az izotróp turbulenciát modellező
SST és az anizotróp turbulenciát modellező RSM SSG modellek pontosságát,
alkalmazhatóságukat a folyékony ólom turbulens hőátadásának leírásában. A modellezési
eredményeink a sebességi profilt tekintve az SSG számítások esetében átlagosan 4%-ban, az
SST modelleknél átlagosan 13%-ban tértek el a mérési eredményektől, a vizsgált metszetben
(lásd 2.2 ábra). A hőmérsékletnövekedési profilt vizsgálva ugyanazon metszetben
megállapítható, hogy a kutatás keretében elkészített modelljeink pontossága közel megegyező
az FZK által készített CFD modellével, azonban a falakhoz közel, a határrétegekben sem a
sebességprofilt, sem a hőmérsékleti profilt nem sikerül az FZK CFD analízisénél pontosabban
meghatározni.

2.2 ábra Balra a főáramlás sebességének, jobbra a folyadék hőmérsékletének
összehasonlítása a saját (SSG_P, SST_P) és az FZK számítási (FZK_CFX) és mérési
(FZK_Meres) eredményeivel
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A HPLWR zónájában lejátszódó lokális folyamatok vizsgálata

Az ebben a projektévben elvégzett számításaink alapján megállapítható, hogy az áramlási
főirányban profilos hőfluxus eloszlás esetén, egy menetemelkedésnyi hosszon belül axiális
irányban jelentősen változik — mind a teljes kazetta keresztmetszeti átlagában, mind az egyes
szubcsatornákon belül — a hőátadási tényező normalizált értéke. Az egyes szubcsatorna
típusok egymáshoz képest eltérő normalizált hőátadási tényező eloszlást mutatnak, mind az
eloszlások alakját, mind értékeit tekintve. Kijelenthetjük, hogy a termohidraulikai
számításokhoz megfelelő termikus peremfeltételt kell alkalmazni a helikális távtartók
modellezésére, azoknak ugyanis adiabatikus modellezése nem megfelelő hőátadási folyamatot
eredményez az egyes szubcsatornák vizsgálata alapján. Továbbá a távtartó huzalok és a
pálcák hővezetése nem volt modellezve, így a huzalok és a pálcák közötti csatlakozás
környékén helyi maximum fali hőmérsékleti zónák alakultak ki, ami az átlagos, adott
szubcsatorna adott keresztmetszetére jellemző fali és folyadék hőmérsékletek közötti
különbség megnövekedését eredményezte. Ez alacsonyabb hőátadási tényező eloszlásokat
okozott azokban a negyedekben, ahol egy szubcsatornába távtartó huzal halad keresztül.
Javaslatunk a fent említett két modellezési probléma megoldására a következő. Numerikus
rács segítségével diszkretizáljuk a huzalok és a pálcák térfogatát is és abban számoljuk ki a
hővezetést. A pálcák-huzalok és a hűtőközeg számítási tartományának felületeit úgynevezett
„numerikus interfészekkel” kapcsoljuk termikusan össze. A pálca fali hőfluxusa helyett, a
pálcában felszabaduló térfogati hőforrássűrűséget írjuk elő, adott profillal. A huzalok és
pálcák közötti kapcsolatot egy adott nagyságú csatlakozó felülettel modellezzük. A hővezetés
révén a huzalok felületei is átadnak majd valamekkora hőt a hűtőközegnek. E módon, mind a
huzalok és pálcák közötti helyi fali hőmérséklet maximumok, mind a fűtetlen huzalok miatti
problémák orvosolhatóak.
SCWR hűtőközegvesztésének analízise

Elméleti vizsgálataink kimutatták [5], hogy SCWR reaktorokban csőtöréses balesetek esetén a
hűtőközeg nyomásveszteségének hatására, nemcsak a nyomottvizes erőműveknél jól ismert
ún. flashing effektusra (nagy mennyiségű víz hirtelen forrása) lehet számítani, hanem
kondenzáció indukált vízütés is felléphet. Ennek oka, hogy a nyomásesés során a
szuperkritikus közeg nem csak metastabil gőz hanem metastabil víz állapotba is kerülhet.
Konzervatív becslést adtunk a flashing illetve a vízütés hatására kialakuló nyomáscsúcsra.
Formázott: Az ázsiai és latin betűs
szöveg közötti térköz nincs
automatikusan beállítva, Az ázsiai
szöveg és a számok közötti térköz nincs
automatikusan beállítva
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3. sz. részfeladat: Zónatervezés
(Témavezető: Dr. Maráczy Csaba)
Bevezetés
A részfeladatban célunk a szuperkritikus nyomású vízhűtéses reaktor (Supercritical WaterCooled Reactor, SCWR) európai változatához, a HPLWR reaktorhoz (High Performance
Light Water Reactor) olyan stacionárius kapcsolt reaktorfizikai-termohidraulikai
programrendszer létrehozása, amely alkalmas a legújabb, 2008 szeptemberében kialakult
zónakoncepció számítására. A számítások kiterjednek a HPLWR reaktor kazettáinak
neutrontranszport számításaira, az egész zónára kiterjedő globális számításokra és a
pálcaszintű számításokra is. Az új programrendszerrel megtervezzük a HPLWR reaktor
zónájának betöltését. A részfeladat tartalmazza a HPLWR reaktor xenon-lengések iránti
érzékenységének vizsgálatát is. A 2010-ben lezárult EU 6. keretprogramban szereplő HPLWR
Phase 2 projekt több munkacsoportjával volt kapcsolódása az elvégzendő feladatoknak. A
HPLWR Phase2 projektben elért eredményeket folyamatosan adaptáltuk munkánk során, így
a munkaszakaszokban feltüntetett feladatok megoldásának átszervezésére volt szükség.
Neutronfizikai tesztfeladatok (MTA KFKI AEKI)
Az új, háromutas zónára vonatkozó Monte Carlo számítás elvégzését az indokolja, hogy az
elgőzölögtető és az első túlhevítő alsó része között nagy vízsűrűség változás van, ami
megnövelheti a teljesítményeloszlás számításának hibáját. A 4. munkaszakaszban definiált
tesztfeladatok a HPLWR reaktor olyan kiégetlen zónájára vonatkoznak, amelyben különféle
abszorbensrúd konfigurációk (A, B, C) mellett különböző dúsítású Gd kiégő mérget is
tartalmazó fűtőelemkazetták helyezkednek el. A nagy számítógépi erőforrást igénylő,
fűtőelempálcánkénti teljesítményeloszlásokat is kiértékelő Monte Carlo számításokat
elvégeztük. A GLOBUS nodális programmal számított sokszorozási tényezőknek a
referenciamegoldáshoz való viszonyát a 3.1 táblázat mutatja. A konfigurációk bonyolultságát
tekintve az egyezés jónak mondható.

Eset

MCNP MCNP GLOBUS Relatív különbség
keff
keff
%
σ
A 1,07003 0,00005 1,06486
-0,48
B 1,02285 0,00005 1,01859
-0,42
C 1,03199 0,00005 1,02629
-0,55
3.1 táblázat A 3 utas HPLWR tesztfeladat kritikussági adatai

A 3.1 ábrán látható a GLOBUS-MCNP nodális teljesítményeloszlások maximumhoz
viszonyított különbségeinek gyakorisága a 3 számított zónakonfigurációra. A maximális
eltérés 9%-on belül van.
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GLOBUS-MCNP teljesítményeloszlás különbségek
gyakorisága
GLOBUS-MCNP

Gyakoriság

4000
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2000
1000
0.073

0.063

0.053

0.043

0.033

0.023

0.013

0.003

-0.008

-0.018

-0.028

-0.038

-0.048

-0.058

-0.068

-0.078

-0.088

0

Δkv/kvmax [-]

3.1. ábra A GLOBUS-MCNP teljesítményeloszlás különbségek gyakorisága

Újabb kazettatípusok tervezése (MTA KFKI AEKI)
A 4. munkaszakaszban már megtervezett kazetták MULTICELL 2 dimenziós kiégési
transzportszámítások segítségével előállított végtelen sokszorozási tényezőit összevetettük az
MCNP-TIBSO Monte Carlo kiégési kód által számított referenciaeredményekkel. A
referenciaszámításra használt MCNP-TIBSO kódban az MCNP kritikussági számítás esetében
adott izotópösszetételnél a pontosságot maga a Monte Carlo módszer garantálja, míg a TIBSO
kiégési számításnál az izotópösszetételek számításának megfelelőségét a sokcsoport
hatáskeresztmetszetek és az MCNP kód által számított fluxusok és árnyékolt
hatáskeresztmetszetek alkalmazása biztosítja. A jó egyezést a 3.2 ábra illusztrálja.

MULTICELL
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3.2 ábra A MULTICELL és az MCNP-TIBSO kódok által számított végtelen sokszorozási
tényezők kiégésfüggése
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Finomhálós diffúziós modell (MTA KFKI AEKI)
A fűtőelempálcánkénti teljesítmények meghatározására alkalmas DIF3D diffúziós programot
adaptáltuk. A zóna 90 fokos szimmetriájú szektorára vonatkozóan egy egyszerűsített axiális
rétegre próbaszámítást végeztünk. A DIF3D programnak a szuperkritikus
nyomástartományban működő KARATE programrendszerrel való kapcsolatának kiépítése és
alkalmazása a 6. munkaszakaszra tolódik.
Egyensúlyi kampányszámítások (MTA KFKI AEKI)
A maximális burkolathőmérsékletek uralása céljából a kilenc kazettából álló klaszterek
bemenetén található szűkítőket használhatjuk a zóna forgalomeloszlásának hangolására. A
kiégő mérgek alkalmazásának következményeképpen erős teljesítményátrendeződés jön létre
a zónában, amely a forgalomeloszlás változásán keresztül is kihat a burkolathőmérsékletekre.
A forgalomeloszlás megváltozásának figyelembevételére a hűtővíz nyomásesés számítását
vezettük be, amely tartalmazza a lokális nyomáseséseket és az elosztott nyomásesést is a zóna
mentén. A HPLWR reaktor kazettáiban a jó hűtőközeg-keveredés érdekében az eredetileg a
fémhűtésű gyorsreaktorokban használt helikális drót távtartókat alkalmaznak, melynek
elosztott nyomásesés számítására Rehme korrelációját használtuk.
A háromutas zónaelrendezés 3x52 szigetelt kazetta klasztert tartalmaz. A HPLWR zóna
névleges nyomása 250 bar, a reaktortartály belépő hőmérseklete 553 K. A 2,300 GW termikus
teljesítményen egyensúlyi volt a Xe koncentrációja. A HPLWR friss zónájától kezdve elértük
az egyensúlyi kampányt, amely Gd kiégőmérges kazettákat tartalmaz. A következő
megfontolások voltak mérvadóak az egyensúlyi kampány kialakításánál:
 a 390 W/cm lineáris teljesítmény limit betartása;
 a fűtőelem középponti hőmérsékletének jóval az olvadáspont alatti tartása;
 a maximális burkolathőmérséklet 630 C alatt tartása;
 lehetőség szerint nagy kiégés elérése;
 a többletreaktivitás főként Gd kiégőméreggel történő lekötése;
 a Gd teljes kiégetése a kampány végére.
Az
elgőzölögtetőbeli
erős
axiális
hűtővízsűrűség-változás
miatt
axiális
dúsításprofilírozásra volt szükség. Az egyensúlyi számításokban alkalmazott klasztertípusokban a maximális fűtőelempálca dúsítás 7% volt. Átlagosan 3 évi zónában tartózkodás
esetén a kirakott fűtőelemklaszterek 33,5 (MWnap/kgU) átlagkiégést értek el.
A kazettaszintű radiális teljesítményeloszlás az egyensúlyi kampány elején és végén a 3.3 3.4 ábrákon látható. Jelentős teljesítményeloszlás-átrendeződés figyelhető meg.
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3.3 ábra Kazettaszintű radiális teljesítményeloszlás az egyensúlyi kampány elején
XX: A kazetta száma a 90 -os szektorban
YY: Radiális teljesítményeloszlás (-)

3.4 ábra Kazettaszintű radiális teljesítményeloszlás az egyensúlyi kampány végén
XX: A kazetta száma a 90 -os szektorban
YY: Radiális teljesítményeloszlás (-)

23

NUKENERG pályázat beszámoló

5. munkaszakasz

Látható, hogy a zóna középpontjától távolabb eső 1. és 2. túlhevítő radiális
teljesítményeloszlásai meglehetősen heterogének. Az 1. és 2. túlhevítőben levő klaszterekben
fellépő burkolathőmérsékletek csökkentésére klaszterszűkítőket tételeztünk fel, amelyek
forgalommódosító hatásukon keresztül érik el a kívánt célt.
A terveknek megfelelően a 6. munkaszakaszban fejezzük be az elemzéseket.
Xenonlengések lehetőségének vizsgálata (BMGE NTI)
Nagyméretű zónák esetén elengedhetetlen a xenonlengések kialakulásának és lefolyásának
ismerete. A HPLWR reaktor különösen érdekes ilyen szempontból, mivel a hűtőközeg be- és
kilépő hőmérséklete közötti jelentős különbség miatt a termohidraulikai visszacsatolásnak
nagy szerepe van.
Korábbi MCNP számítások alapján bebizonyosodott, hogy a xenonlengés
tanulmányozásához nem szükséges teljes részletességű modell elkészítése. Ez azért is fontos,
mert egy ilyen modell memória- illetve számításiidő igénye rendkívül nagy. Ezért
kialakítottunk egy olyan kódrendszert, amely sok egyszerűsítéssel él, de a vizsgálni kívánt
effektust teljes egészében modellezni tudja. A kifejlesztett kódrendszer a SCALE6.0
programcsomagra épül, a homogenizálási eljárások alkalmazásával rendkívül gyorsan fut le
összehasonlítva a korábbi MCNP-s programunkkal.
A kódrendszer elkészítése után első lépésben az egyszerűbb felépítésű egyutas HPLWR-t,
más néven PWR-SC-t vizsgáltuk meg. A számítások alapján elmondható, hogy a
termohidraulikai visszacsatolás – a várakozásokkal ellentétben – növeli a xenonlengések
amplitúdóját, azaz még instabilabbá teszi a reaktort. Ezzel szemben a Doppler-visszacsatolás
teljes egészében megszünteti azokat még bekapcsolt termohidraulikai visszacsatolás mellett
is. Tehát a PWR-SC stabil a xenonlengésekkel szemben.
A háromutas HPLWR szintén stabil a xenonlengéssel szemben. A hűtőközeg sűrűségében
bekövetkező nagyobb csökkenés miatt a termohidraulikai visszacsatolás már csökkenteni
tudja a háromutas zónában kialakuló xenonlengések amplitúdóját, ellentétben az egyutas
zónával.
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4. sz. részfeladat: A HPLWR reaktor biztonsága: a biztonsági rendszerek
méretezése
(Témavezető: Dr. Keresztúri András)
Reaktivitás üzemzavarok számítása több változatban, javaslat a reaktor-védelmi
biztonsági rendszer konfigurációjára és paramétereire
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 kell felhasználni, melynek a
KFKI-AEKI is résztvevője. A NUKENERG projekt előző részében az AEKI-ben létrejött egy
olyan csatolt, 3D neutronfizikai – rendszer-termohidraulikai kód, ami ugyan nem tartalmazta
az üzemzavari hűtés rendszereit, de egyébként alkalmas a szuperkritikus hűtésű reaktorok
biztonsági elemzéseire. A jelenlegi munka általános célja, hogy a múlt évben kidolgozott
tervek szerinti biztonsági rendszerekkel kiegészített kóddal elemzések készüljenek több
változatban, és ennek alapján értékelni lehessen a biztonsági rendszerek megfelelőségét,
javaslatok készüljenek a megfelelő változataira, azok paramétereire.
A fent vázolt hároméves munka keretében több változatban elkészültek azok a reaktivitás
üzemzavar-elemzések, melyek az abszorbens-rudakon alapuló védelmi rendszer
méretezéséhez szükségesek. Ehhez alapvetően két határoló biztonsági cél megvalósíthatóságát
kellett szem előtt tartani. Az egyik, hogy az abszorbens rudak nem tervezett mozgása által
okozott, a reaktivitás és a teljesítménynövekedést okozó üzemzavarok során a vonatkozó
elfogadási kritériumok teljesüljenek. A másik biztonsági cél a zóna lezárhatósága annak
bármely állapotában.
Tekintettel a HPLWR nagy teljesítményére, a gazdaságos üzemeltetés és fűtőelem
felhasználás igényére (elegendően hosszú kampányok, nagy kiégések), valamint a normál
üzemi bóros reaktivitás-szabályozás megvalósíthatatlanságára, a tervek szerint minden köteg
tartalmaz megfelelő csatornákat az abszorbens pálcák zónába juttatására. Az eredeti tervezés
szerint azonban - ezzel együtt - az abszorbens pálcák számát és azok abszorpciós képességét
még így is maximalizálni kellett a kampány eleji hideg állapotban való lezárhatósághoz.
Emiatt - az eredeti HPLWR koncepció szerinti abszorbens paraméterek mellett - a kapcsolt
KIKO3D-ATHLET kóddal végzett elemzések szerint az üzemi események kategóriájába
tartozó “szándékolatlan rúdhúzás alsó pozícióból” tranziens esetén a fűtőelemek
középpontjának legterheltebb részén olvadás várható. Az elfogadási kritériumok ugyanis nem
teljesültek sem a fűtőelem középponti hőmérséklet (> 2800 oC), sem a burkolathőmérséklet (>
850 oC) tekintetében. A fent vázolt helyzetben elvileg az alábbi megoldások voltak
lehetségesek:
 A szabályozó munkacsoportok alsó helyzetének korlátozása a VVER-440-hez
hasonlóan.
 A szabályozó munkacsoportok reaktivitás-értékességének csökkentése a szabályozó
klaszter geometriájának és anyagi összetételének változtatásával.
A fenti első megoldás rendkívül kedvezőtlen az axiális teljesítményalak perturbációja
miatt, ami a kampány végére kihúzott rudak esetén erős felső csúcsot eredményez. Tekintettel
arra, hogy a lezárhatóság már az eredeti értékességek mellet is csak kis tartalékkal teljesíthető,
a második megoldás esetén viszont a HPLWR reaktor várhatóan nem zárható le minden
állapotban.
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A megoldásként 2010-ben végzett elemzésekkel alátámasztott, általunk javasolt új
koncepció lényege, hogy – a szokásos, eredeti elképzeléstől eltérően – az abszorbensek
erőssége az egyes kötegekben különbözik attól függően, hogy az adott csoport milyen
funkciót lát el. Kritikus állapotban ugyanis az abszorbenseknek csak egy része található az
aktív zónában, a többi abszorbensre csak a normál üzemi vagy az üzemzavari leálláshoz, a
zóna szubkritikussá tételéhez van szükség. Több változatban elvégeztük annak a reaktivitás
üzemzavarnak az elemzését, ami az eredeti koncepció szerint a legkedvezőtlenebb
eredményeket adta (fűtőelem olvadás, burkolatsérülés).
Ez a tranziens egy alsó
véghelyzetben lévő klaszter abszorbens pálcáinak szándékolatlan kihúzása. A különböző
rúdértékességek szerinti sorozatszámítások eredményei azt mutatták, hogy az eredeti tervhez
képest 82.5%-osra csökkentett abszorbens erősség esetén az elfogadási kritériumok még
éppen, elégséges tartalékkal teljesülnek (lásd 4.1 ábra).
A szabályozó funkciót ellátó abszorbensek értékességét tehát a több változatban elvégzett
elemzésekből adódó mértékben (27,5 %-kal) kellett csökkenteni, míg a lezárásra szolgálókét
(30 %-kal) növeltük [1]. Az utóbbi esetben a legértékesebb abszorbens meghibásodás miatti
fennakadása esetén is mindig legalább -1,5 % reaktivitású lezárás biztosítható, ami ésszerű
számítási bizonytalanságot feltételezve kielégítő.
Hot pin center line temperature distribution in evaporator
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4.1 ábra Az elgőzölögtető régió forrócsatornájának axiális szintenkénti középvonali fűtőelem
hőmérséklete a rúdhúzási tranziens során
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HPCI
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4.2 ábra A zóna üzemzavari hűtését biztosító rendszereket tartalmazó ATHLET nodalizáció

Az üzemzavari hűtés biztonsági rendszereinek ATHLET nodalizációja, csőtöréses
üzemzavar számítása
Az ATHLET nodalizáció és GCSM input módosításával az alábbi üzemzavari hűtési funkciók
modellezését tettük lehetővé.
A reaktor nyomásának korlátozása, a reaktor nyomásmentesítése (az ábrán ADS:
“Automatic Depressurization System”)
A nyomáscsökkentő rendszer elemei a következők (feltüntettük az ATHLET inputban az
elemnek megfelelő jelölést is, lásd 4.2 ábra):
 mindegyik meleg ághoz (P1/2/3/4-HL) kapcsolódó vezetékben (S-ADS1/2/3/4) lévő
lefúvató szelep (V-ADS1/2/3/4),
biztonsági szelepként üzembelépési érték: 26.0 MPa,
a szelep nyitási ideje:
0.2 s,
a négy szelep összegzett keresztmetszete: 0.09 m2,
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a lefúvató szelepektől a zónaelárasztó vízmedencébe vezető csővezeték kondenzáló
egységgel, amely az akár 26 MPa-os szuperkritikus közeget a szabad vízfelszínű, 900
m3 térfogatú táptartályba (V-RHR) vezeti,
A lefúvató szelepek szükséges teljesítményét nyomáscsökkentő funkciójuk biztosítása
érdekében a hidegági nagy LOCA esetén szükséges teljesítőképessége határozza meg. Az
egyes lefúvató szelepeket és a hozzájuk csatlakozó csővezetékeket kezdetben úgy méretezzük,
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.
Nagynyomású passzív szükséghűtő rendszer (az ábrán HPCI: “High Pressure Coolant
Injection”)
A nagynyomású passzív maradványhő eltávolító rendszer négy azonos felépítésű alrendszere
lényegében megfelel a PWR reaktoroknál általánosan alkalmazott nagynyomású
hidroakkumulátoroknak. Ezek a tartályok (V-COLD) a hideg ág felett helyezkednek el és
visszacsapó szeleppel (V-HPCI) ellátott csővezetékkel (S-HPCI) kapcsolódnak a hűtőköri
hidegágakhoz. Térfogatuk egyenként 100 m3 és ~70 oC-os vizet tartalmaznak. A tartályok
felett egy–egy kisebb méretű, 30 m3 térfogatú, magas hőmérsékletű közeget (400 oC)
tartalmazó tartály (V-HOT) helyezkedik el, ami tulajdonképpen a 100 m3 hideg víz
betáplálását biztosítja. Az erőműben a magas hőmérsékletű tartályok fűtéséről vagy
elektromos, vagy/és a főgőzvezetékekből megcsapolt szuperkritikus gőzzel táplált fűtőtestek
gondoskodnak. Ez a kisebb térfogatú, de magas hőmérsékletű tartály visszacsapó szeleppel
ellátott (V-HOTT) vezetékkel (S-HOTT) kapcsolódik a meleg ághoz. A nagynyomású passzív
szükséghűtő rendszer (HPCI) működése a következő: normál üzem során a meleg ágban
kisebb a nyomás, mint a hideg ágban, tehát áramlás a tartályokból a hideg ágba nem történhet.
A fordított irányba történő áramlást a visszacsapó szelepek hivatottak megakadályozni.
Baleseti állapotban, például egy hidegági törés esetén a nyomás csökken, amikor a kritikus
érték alá csökken, a meleg tartályban a 400 oC-os közeg gőzzé alakul és a fejlődő gőz
nyomása a hideg tartályban lévő vizet szükség esetén a hideg ágakba préseli, benyomja.
Az aktív maradványhő eltávolító és vízinjektáló rendszer (az ábrán RHR/LPCI:
“Residual Heat Removal / Low Pressure Coolant Injection”)
A rendszer szivattyúi a konténment u.n. nyomáscsökkentő medencéjéből szívják a vizet. Itt
mintegy 900 m3 70 °C-os víz áll (V-RHR) a rendszer rendelkezésére. A leállított reaktor
megfelelő hűtésére elegendő a névleges forgalom 12 %-a. A tartály kiinduló állapotban 900
m3 vizet tartalmaz, a primer körből a lefúvató szelepeken keresztül távozó közeg is ide kerül,
valamint a tartály gyűjti össze a zóna hosszú idejű hűtését biztosító (RHR/LPCI) rendszer
vizét is. A meleg ágból elágazó vezeték (S-RHR) 20 MPa-nál kisebb nyomás esetén
megnyílik és biztosítja a nyomáscsökkentő medence vízutánpótlását (V-RHR).
A fentieknek megfelelő ATHLET nodalizációt a 4.2 ábrán mutatjuk be.
Kisméretű cső törésének számítása
Jelenleg folynak a termohidraulikai jellegű kezdeti események üzemzavarainak számításai.
Számításaink szerint a primerköri hidegági csővezeték hozzávetőlegesen 20 %-nál kisebb
törése esetén az üzemzavar elfogadási kritériumai teljesülnek csupán a reaktor nukleáris
leállítását biztosító rendszer (“scram”) működése esetén is (lásd 4.3 ábra). A kritikus
nyomáson való áthaladáshoz az AHLET kód legújabb változatát kellett adaptálnunk.
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LOCA transient for HPLWR reactor (ATHLET/KIKO3D)
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4.3 ábra A csőtöréses üzemzavar során kialakuló maximális burkolathőmérsékletek a
forrópálca különböző axiális magasságaiban
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5. sz. részfeladat: A IV. generációs gyors neutron-spektrumú reaktorok
reaktorfizikai és biztonsági vizsgálata
(Témavezető: Dr. Keresztúri András)
A visszacsatolásokkal és kiégéssel kiegészített KIKO3DMG program
A NUKENERG projekt keretében az előző évi specifikációnak megfelelően elkészült az
intézetben fejlesztett – eredetileg 2 energiacsoportban működő – KIKO3D nodális
reaktorfizikai kód több energiacsoportos változata. A változtatásokat az indokolta, hogy a
gyorsreaktorokban tapasztalat szerint az eddiginél több energiacsoport szükséges a stacioner
állapotok és az időben változó folyamatok számítására. A visszacsatolásokkal és kiégéssel
most kiegészített, több energiacsoportos kód alkalmas a zónatervezésre és a reaktivitásüzemzavarok számítására.
A program az alábbi modulokat tartalmazza:
 A neutron diffúziót nodális módszerrel modellező modul (KIKO3DMG)
 Kiégési modul
 Abszorbensek mozgását kezelő modul
 Átrakási modul
 A termohidraulikai visszacsatolást leíró modul. Ez a COBRA kód megfelelő
módosításain alapul. A modulba beépítettük a nátrium, az ólom és az ólom
bizmut keverék termohidraulikai “tulajdonságait”.
 A csoportállandókat és reszponz-mátrixokat a kiégés, a hőhordozó és a fűtőelem
hőmérsékletéből paraméterekkel ellátott formulák alapján számító szubrutinok
A program számára szükséges csoport-állandókat a következő pontban ismertetett
NODRADAT programrendszerrel állítottuk elő. Ezekből kiindulva, valamint a KIKO3D
megfelelő modulját használva reszponz mátrixokat állítottunk elő, majd a KARATE
programrendszer PARAFA programjának segítségével mindkét adatsorozatot paramétereztük
a kiégés, a hőhordozó (ami folyékony nátrium, ólom és ólom-bizmut keverék lehet), valamint
az üzemanyag hőmérsékleteinek függvényében.
A fent ismertetett programot és számítási módszert a jelenleg Kalpakkam-ban épülő
(India, tervezett átadás 2012), 500 MWe teljesítményű, nátriumhűtésű, gyors-spektrumú
prototípus reaktor számításával teszteltük (5.1 és 5.2 ábrák).
Az izotópháztatás vizsgálatára alkalmas NOTRADAT programrendszer
Az alábbi – az AEKI-ben már eddig rendelkezésre álló – programok összefűzésével
létrehoztuk a gyors spektrumú reaktorok izotópleltárának és a KIKO3DMG program csoportállandóinak számítására alkalmas NOTRADAT programrendszert:
NJOY – A nukleáris adatokból sokcsoport – állandókat számító program (LAN fejlesztés)
TRANSX – A rezonancia önárnyékolást számító modul (LAN fejlesztés)
DANTSYS – A transzport-egyenlet megoldásával a homogenizáláshoz szükséges
egyenlőtlenségi tényezőket számító modul (LAN fejlesztés)
TIBSO – Kiégés számítása hozzávetőlegesen 1000 izotóp figyelembevételével (AEKI
fejlesztés)
RTPOWS – Hő-fejlődést számító program (AEKI fejlesztés)
A program alkalmas atomreaktorok sok-csoportos transzport kiégési és fűtőelem
manipulációs számításaira. A rendszer egyaránt alkalmazható termikus, intermedier és
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gyorsreaktorokra. A számítások az evaluált nukleáris adatokat tartalmazó ENDF
adatállományokból indulnak ki. Ezekből készítjük el a transzport számításokhoz szükséges
csoportállandókat, valamint a kiégéshez és egyéb izotóp transzformációhoz szükséges
könyvtárakat (5.3 ábra). A transzport számítások után elkészülnek a KIKO3DMG
csoportállandói és az izotóp leltárak az egyes kiégési lépésekhez. Az utóbbi adatsorozat és a
zóna nódusonkénti kiégése alapján a zóna-leltár kiszámítható. Erre a célra biztosítva van,
hogy a kiégési eloszlás a KIKO3DMG-ből is származhasson.

5.1 ábra Nátrium hőmérsékletek a kazetták kilépésénél, abszorbensek (kék szín) részlegesen a
zónában

Input adatok készítése az “Atomerőművi rendszerek üzemanyagciklusának
modellezése” című részfeladat szcenárió kódjai számára
A NOTRADAT programmal az előző pontban ismertetett módon kiszámítottuk a kiégésfüggő, valamint a fentiekben említett, indiai gyors-spektrumú reaktor zónaleltárait, és azt
átadtuk az alcímben jelzett részfeladat számára.
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5.2 ábra A lineáris hőteljesítmény és a nátrium hőmérséklet axiális eloszlása két kazettára
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A GFR izotópháztartással kapcsolatos jellemzőinek számítása és input adatok készítése
az „Atomerőművi rendszerek üzemanyagciklusának modellezése” című részfeladat
szcenárió kódjai számára

A NAP projekt keretében a BME NTI-ben vizsgálatokat végeztek a IV. generációs referencia
gázhűtéses gyorsreaktor (GFR600) üzemanyagciklusának számítására 2009 évben kidolgozott
programrendszerrel. Részletesen elemezték a mai nyomottvizes reaktorok (mind a nyugati
LWR, mind az orosz VVER típusúak) kiégett üzemanyagának hosszútávú veszélyességéért
felelős másodlagos aktinidák (MA-k) GFR600-ban való transzmutálásának lehetőségét és a
másodlagos aktinidák üzemanyagba keverésének hatásait.
A vizsgálatok során három különböző üzemanyag-felhasználási stratégiát követve több
egymás utáni ciklust modelleztek. A számítási eredmények azt mutatták, hogy homogén MAtartalmú zónákkal lehetséges az üzemanyagba kevert MA-k mennyiségének csökkentése, de
csak az Am-t és a Np-t tudjuk hatékonyan elhasítani, a Cm elégetéséhez a vizsgált 1300
napnál hosszabb kiégési periódusok, vagy speciális Cm kiégető elrendezések szükségesek.
Megmutatták, hogy a MA-k csökkentik a reaktor reaktivitás-veszteségét, így a zóna MAtartalmának növelésével meghosszabbítható a kiégési periódus. Ugyanakkor a MA-k
kedvezőtlenül befolyásolják a reaktor biztonságát, mivel jelentősen csökkentik a későneutronhányadot. Megvizsgálták a VVER és LWR kiégett üzemanyagából származó MA-k
felhasználása közötti eltéréseket, és azt találtuk, hogy azok izotóp-összetételének különbsége
hatással van mind a reaktivitás és a későneutron-hányad változására, mind az elhasított MA-k
mennyiségére. Ugyanis a VVER esetben a reaktor kezdeti reaktivitása közel kétszer akkora,
mint az LWR-ben, és a későneutron-hányad is 5-10%-al magasabb, azonban mind a
reaktivitás, mind a későneutron-hányad jelentősebb csökkenést mutat az első ciklusokban.
Láttuk, hogy a magasabb kezdeti értékekért és a kiégés során bekövetkező gyorsabb
csökkenésért is alapvetően a VVER kiégett üzemanyagának magasabb Pu-241 tartalma és
annak gyorsabb fogyása a felelős. Jelentős különbség mutatkozott az üzemanyagba kevert
VVER és LWR eredetű MA-k mennyiségének változása között is, az LWR esetében főleg az
Am, míg a VVER-nél a Np mennyisége csökkent.
Az üzemanyag-felhasználási stratégiák elemzésével kimutatták, hogy a reaktor tisztán
szegényített urán felhasználásával sok cikluson keresztül üzemeltethető, és a kezdetben az
üzemanyagba kevert MA-k akár 70%-t is képes elégetni. Lehetséges a MA-k folyamatos
betáplálása is, ezzel jóval nagyobb redukciót lehet elérni a MA-k mennyiségében (az
üzemanyag kezdeti MA-tartalmától függően évi 14-90 kg MA-t lehet elhasítani), a
későneutron-hányad komolyabb csökkenése nélkül (az első öt ciklus alatt bekövetkező
csökkenés ~10%).
A GFR600 üzemanyagciklusára vonatkozó számítások alapján egy olyan adatbázist állítottak
össze, amelynek felhasználásával egyszerű számítási modellt lehet kidolgozni a GFR600
reaktorban bekövetkező üzemanyag-kiégés nyomon követésére. Az egyszerű, kis
számításigényű modell az „Atomerőművi rendszerek üzemanyagciklusának modellezése”
című részfeladat szcenárió kódjaiba történő beépítéshez szükséges.
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6. sz. részfeladat: Atomerőművi rendszerek üzemanyag-ciklusának
modellezése
(Témavezető: Dr. Hózer Zoltán)
Bevezetés
A projekt 6. részfeladatában egy olyan számítógépi programot fejlesztünk, mely alkalmas az
atomenergia-rendszer – annak létesítményei és a közöttük lévő kapcsolat – modellezésére.
Más megfogalmazásban a program a nukleáris üzemanyagciklust modellezi, az egyes
létesítményeket és a közöttük lévő anyagáramokat. 2009-ben specifikáltuk a modellezni
kívánt, Európa-méretű reaktorpark elemeit és fő jellemzőit. 2010-ben megkezdődött a modell
részletes kidolgozása, elkészült a program rendszerterve és néhány modulja. A program többi
moduljának elkészítése és integrálása, valamint a tervezett széles paraméter tartományban
végzendő számításokra 2011-ben kerül sor. A program neve: SITONG4 – SImulation TOol
for Modelling of Nuclear Fuel Cycle with Generation 4 Reactors.
A program fizikai modellje
Az atomenergia-rendszer különféle létesítményekből és az őket összekötő kapcsolatokból áll.
A rendszer leírásához szükséges mind a létesítmények, mind a kapcsolataik modellezése. Egy
létesítménynek lehetnek bemenetei és kimenetei, ezek határozzák meg a többi létesítménnyel
való kapcsolatát. Egy kapcsolat, és így az általa összekötött bemenet és kimenet is többféle
típusú lehet. A létesítmények közül modellünk a következőket tartalmazza az alábbi három
csoportba osztva:
• Reaktor (EPR, SCWR, GFR és SFR típusok)
• Üzem (dúsítómű, üzemanyaggyár vagy reprocesszáló üzem),
• Raktár (anyagraktár vagy kiégett üzemanyagraktár).
A programban még további ún. integrális modulok is helyet kapnak, amelyek a teljes
rendszerre összegzik a fő paramétereket (pl. a felhasznált természetes urán mennyisége, az
előállított elektromos áram, keletkezett kiégett üzemanyag mennyisége, a számított izotópok
aktuális tömege).
Reaktor modellek
Az üzemanyagciklus számító programba a reaktorok részletes modelljei nem kerülnek be. Így
a programon belül nem foglalkozunk azzal, hogy egy adott töltettel tud-e működni a reaktor,
hanem a projekten kívüli ismeretekre támaszkodva adjuk meg az izotóp-összetétel változását
a kiégés ideje alatt. A reaktorok bemenő izotópvektora és kimenő izotópvektora közötti
kapcsolatot egyszerűsített módon vesszük figyelembe. A modellben a friss üzemanyag
összetételét adjuk meg kiinduló adatként. Kimenő adatként a reaktorból kivett kiégett
üzemanyag összetételét számolja a modell.
Az EPR reaktor modellje
A jelenleg működő és építés alatt lévő Generation 2 és Generation 3 nyomottvizes reaktorokat
ezzel az egy típussal vesszük figyelembe. A modellben csak olyan zónákkal számolunk,
amelyek UO2 vagy MOX üzemanyagot használnak. Kevert, azaz mindkét üzemanyagot
tartalmazó zónákat önállóan (azaz külön reaktortípusként) nem modellezünk, de a két típusú
üzemanyagot használó blokkok arányának helyes megadásával az erőműpark szintjén
kezeljük a kevert zónákat is. Az EPR modell egyfajta dúsítású UO2 és egyfajta összetételű
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MOX üzemanyagot tud fogadni. A modell által számított kiégett üzemanyag összetétel
korábbi elemzések eredményeire épül.
Az SCWR reaktor modellje
Az SCWR szimulációjához a reaktor AEKI-ben kidolgozott modelljének egyensúlyi zónára
megadott adatait használtuk fel. A reaktor egyféle UO2 üzemanyagot fogad, amihez minden
esetben ugyanolyan kiégésű és összetételű kiégett üzemanyag tartozik. Felhasznált friss és
keletkezett kiégett üzemanyag mennyisége a termelt elektromos energia mennyiségével
arányos.
A GFR és SFR gyorsreaktorok modelljei
A GFR és SFR reaktorok modelljei az EPR és SCWR reaktoroktól jelentősen különböznek, az
üzemanyaggciklusban betöltött eltérő szerepük miatt: a gyorsreaktorok lehetővé teszik az
üzemanyag-tenyésztést és a másodlagos aktinidák elégetését. A friss üzemanyag összetétele
széles spektrumon belül változhat, a bemenő összetétel pedig meghatározza a teljes kiégési
ciklust, így a kiégett üzemanyag összetételét is. Ezért olyan részletes modellekre volt szükség,
amelyek képesek visszaadni a teljes zónára vonatkozó összetett kiégés-számítások
eredményét a betöltött izotópvektor különböző értékeire. A GFR reaktorra végzett számítások
alapján a BME NTI-ben egy regressziós eljárással határozták meg a beépítésre kerülő modell
paramétereit. Az SFR reaktor modell kifejlesztéséhez szükséges, gyorsreaktorban keletkezett
kiégett üzemanyag jellemző izotóp összetételeit az AEKI-ben végzett reaktorfizikai
számításokkal állították elő.
Az újrafeldolgozó üzem modellje
Az újrafeldolgozó üzem, vagy reprocesszáló mű dolgozza fel az átmeneti tárolóban lévő,
pihentetési idejüket elért, különféle típusú kiégett üzemanyagokat. A modellbeli reprocesszáló
üzemnek egy bemenete és több kimenete van, annyi, ahány kimenő frakciót (pl.: besugárzott
urán, plutónium, másodlagos aktinidák, hasadási termékek, stb.) írunk elő számára. Az
újrafeldolgozásnak – a megfelelő technológiához tartozó – veszteségei is vannak, ezekből
radioaktív hulladék keletkezik. A modell bemenet értelemszerűen mindig kiégett üzemanyag
(6.1 ábra).

6.1 ábra Az újrafeldolgozó üzem bemenete és kimenetei
A modellben kétféle újrafeldolgozási eljárást modellezünk:
 A jelenleg használatos úgynevezett részleges újrafeldolgozást. Ennek alkalmazásakor a
hasadási termékek és a másodlagos aktinidák elkülönítésre kerülnek az urántól és
plutóniumtól. A Pu és szegényített urán felhasználásával készül a MOX üzemanyag, a
hasadási termékekből és másodlagos aktinidákból hulladék lesz és a kiégett üzemanyagból
kinyert uránt külön halmozzuk fel. Erre a célra PWR és SCWR kiégett UO2 üzemanyagot
dolgozunk fel.
 Az ún. fejlett újrafeldolgozással a gyors reaktorok üzemanyagát állítjuk elő PWR
reaktorok MOX üzemanyagából, vagy a gyors reaktorok kiégett üzemanyagából. Ebben
az esetben az új üzemanyagban maradnak a másodlagos aktinidák, a plutónium és az urán.
A hulladékba – az újrafeldolgozási veszteség mellett – csak a hasadási termékek kerülnek.
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A létesítmények közötti kapcsolat
A modell koncepciója szerint felépített üzemanyagciklus sémáját, az egyes létesítmények
közötti kapcsolatokkal a 6.2 ábrán mutatjuk be. Az ábra felső részében látható a ma
megvalósított üzemanyag-hasznosítás, a plutónium egyszeres visszaforgatása. Az ábra
középső részén a jelen és a jövő határának két oldalán találhatók a dúsított uránt használó
reaktorok (EPR-UOX és SCWR). Az ábra alsó felében látszik a jövő üzemanyagciklusa, mely
a plutónium többszörös visszaforgatását valósítja meg gyors reaktorokban (GFR és SFR) és
felhasználja a dúsításban keletkező szegényített uránt. A reprocesszálás alkalmazkodik az
általuk kiszolgált reaktorok üzemanyag igényéhez.

6.2 ábra A SITONG4 program modelljében megvalósítható üzemanyagciklus sémája

A radioaktív izotópok bomlásának modellezése
A SITONG4 program nyomon követi az izotópok üzemanyag-ciklusbeli útját, valamint a
végleges elhelyezésre került hulladék bomlását. A program által nyomon követett folyamatok
időskálája eltérő. Az üzemanyagciklus jellemző időtartama 100-200 év, míg a mélységi
geológiai elhelyezés 1 millió éves távlatú.
A modellben azon izotópokat vesszük figyelembe, melyek reaktorfizikai szempontból
fontosak, azaz hasadó-, tenyész-, vagy méreganyagok, illetve amelyek hőfejlődése és
radiológiai kockázata hosszútávon jelentős, azaz meghatározzák a mélységi geológiai tároló
hőterhelését és az eltemetett izotópcsomag potenciális (a lerakó inhermetikussá válása esetén
figyelembe veendő) radiológiai kockázatát. Egy alapos előzetes szűrés után 16 hasadási
terméket és 22 aktinida izotópot, illetve ezek fontosabb leányelemeit soroltuk be
modellezendő izotópok közé.
A modell szerint az izotópokat a bomlásuk kezelése szerint négy csoportba osztjuk:
bomlanak az üzemanyagciklusban (és nyilván a mélységi tárolóban is), csak a mélységi
tárolóban bomlanak (az üzemanyagciklusban pedig nem), nagyon hosszú felezési idejűek (a
program időskáláján tekintve gyakorlatilag stabilok, így bomlásuktól eltekintünk), valamint a
stabil izotópok. Az utóbbi két csoportba esőket a programban együtt kezeljük.
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Az üzemanyagciklus során figyelembe vett radioaktív izotópok bomlási sorai a következő
típusúak (6.3 ábra):
 2 elemű lánc: az anyaelem (a lánc első eleme) radioaktív, a leányeleme (a lánc második
eleme) stabil.
 3 elemű lánc: a lánc első és második eleme radioaktív, a harmadik, utolsó eleme stabil.
 2 elemű villa: az anyaelem két, leányelembe bomlik. Mindkét leányelem stabil.
 Összetett: az üzemanyagciklus során figyelembe vett izotópok bomlási sorai közül ez a
legbonyolultabb.

6.3 ábra A 3 elemű lánc (bal), a 2 elemű villa (középső), és az összetett (jobb) típusú
bomlási sorok
A program számítástechnikai felépítése
A programban minden létesítmény egy összetett típusból (ún. „derived type”) és a rajta
műveleteket végző eljárásokból áll, amelyeket FORTRAN 95-ös modulokba rakunk. Az
egyes típusokat példányosíthatjuk, azaz létrehozhatunk például egy raktárt, illetve
alkalmazhatjuk rájuk az eljárásokat. Így a program lazán kapcsolódó szegmensek szövete
lesz, melyben az egyes részek egymástól függetlenül módosíthatók.

6.4 ábra A SITONG4 program néhány moduljának kapcsolata
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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. A konzorciumok valóban
megalakultak és működnek, ha nem is mindegyikben lett aláírva a formális konzorciumi
szerződés. A F4E viszont — 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 (4 éves) szerződéseket
akarnak kötni a konzorciumokkal. Úgy véltük ez a megoldás fel fogja gyorsítani az érdemi
pályázást, és 2010-ben megindul az eredetileg tervezett munka. Ez az ITER diagnosztikák
területén még mindig nem történt meg. Azért a második projektév sem haszontalanul telt el
mivel a konzorciumok a pályázatok előkészítéseképpen dolgoznak a diagnosztikák
koncepcióján. Ezen belül számos feladat elvégzésével a NUKENERG konzorcium tagjai is
bedolgozzák magunkat a témák európai megosztásába. Ezen munkák közül több arra irányul,
hogy az ITER-re szánt eszközöket valamint más fúziós diagnosztikai fejelesztéseket teszteljük
mai fúziós berendezéseken. A munkaprogram ennek megfelelő változtatását kezdeményeztük
a MAG zRt-nél.
Diagnosztikai elemek fejlesztése a jelen európai berendezéseihez a nyalábemissziós
spektroszkópiai (BES) mérések feldolgozása és továbbfejlesztése, az atomnyaláb diagnosztika
fejlesztése a COMPASS tokamakra és saját fejlesztésű videokamera tesztelés és élőidejű
képfeldolgozó algoritmusok fejlesztése témakörökben folyt részben az előzetes terveknek
megfelelően, részben az ITER feladatok előkészítéseképpen
ITER bolométer: detektorok neutron besugárzásos tesztjének végeselem analízises
rekonstrukciója
A bolométer detektorokat Hollandiában neutron besugárzási tesztnek vetették alá. A vizsgálat
során a detektor szilícium chipje, a korábbi hőterheléses tesztekhez hasonlóan, eltört. A
tönkremenetel lehetséges okainak feltárására létrehoztuk a tesztkapszula háromdimenziós
CAD és végeselem modelljét, melyet a 7.1 ábra mutat.
A végeselem-analízis alapját képező geometriai modellt a CATIA CAD szoftver, a
termomechanikai számításokat az ANSYS végeselem program segítségével végeztük. A
tesztben szereplő alkatrészekhez hőmérsékletfüggő anyagjellemzőket definiáltunk és a
kísérletnek megfelelő hő- és mechanikai peremfeltételeket adtunk meg. A modellalkotás során
figyelembe vettük a neutron sugárzás hatására a szerkezeti anyagokban kialakuló hőfejlődés
hatását, a kapszula belsejében levő alkatrészek és a kapszula belső fala közötti sugárzásos
hőleadását, az érintkező felületek közötti hőátadást, a rögzítő csavarok mechanikai
előfeszítését és a kapszula környezetnek konvekcióval történő hőleadását.
A termomechanikai szimulációt két lépésben hajtottuk végre. Az elsőben a neutron
sugárzás hatására kialakuló hőmérséklet eloszlást határoztuk meg, melyek eredményeinek
felhasználásával a második lépésben meghatároztuk a neutronsugárzás okozta mechanikai
feszültség értékeit. A 7.2 ábra a neutron besugárzás következtében kialakuló mechanikai
feszültség eloszlást szemlélteti.

38

NUKENERG pályázat beszámoló

5. munkaszakasz

A végeselem-analízis segítségével rá tudtunk mutatni a szerkezet kritikus pontjaira, ahol a
kialakuló mechanikai feszültség a tolerálható fölé emelkedik, és kiinduló pontja lehet az
anyag törésének.
Vizsgálataink eredményeképpen előállt egy olyan ANSYS kódú végeselem modell,
amellyel a valós tesztek száma csökkenthető, vagy elhagyható a jövőben és a plazma
sugárzásának hatása további detektor konstrukciók esetében is szimulálható.

a) A CAD modell.
b) A végeselem modell.
7.1 ábra A tesztkapszula CAD és végeselem modellje.

a) Az egyenértékű feszültség eloszlás.
b) A feszültségintenzitás eloszlás.
7.2 ábra A detektorban neutron sugárzás hatására kialakult feszültségek eloszlása.
ITER CXRS diagnosztika
Az ITER CXRS diagnosztika fejlesztésére kiírandó F4E pályázat késik, kihirdetése 2011-ben
várható. Addig az ITER Core CXRS Cluster elnevezésű nemzetközi együttműködésben
minden partner saját erőforrások használatával vesz részt, és készülünk a pályázatra adandó
összehangolt válaszra.
ITER CXRS Kivehető Cső
A kivehető cső feladata a plazmát megfigyelő optika első, várhatóan időnként cserére szoruló
alkatrészeinek tartása. Az elmúlt évben a koncepciót nagyrészt kidolgoztuk, azonban még
megoldatlan feladatai közé tartozik a hűtőkör megtervezése gyárthatósági szempontokat
figyelembe véve, illetve a szerkezet felfüggesztése a diagnosztikai portban.
2010-ben befejezésre kerültek a 2009-ben megkezdett hőtani számítások, amelyek
megmutatták, hogy az eredetileg megtervezett szerkezetben a plazmához közelebb eső
részeiben nem megengedhető feszültségek keletkeznek, különös tekintettel a hegesztési
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varratok mentén. Így egy alternatív csőfal hűtőjárat lett kidolgozva, amelyben lemezekbe mart
hűtőjárat esetén, a lemezek felületeiknél fogva vannak összehegesztve, majd meghajlítva. Az
erre alkalmazható diffúziós hegesztési eljárások további vizsgálata szükséges.
A felfüggesztés hátsó rugalmas karimájára született egy koncepció, amely három ponton
rugalmasan rögzítené a cső karimáját. Ezzel engedve a hőtágulásból eredő elmozdulásoknak.
A számítások szerint hasonló rugalmas kötés néhány mm-s elmozdulást tud megengedni.
Fluktuációs Nyalábemissziós Spektroszkópia (NyES) mérés az ITER CXRS prototípus
spektrométerben
A 2009-ben elvégzett szimulációk azzal az eredménnyel zárultak, hogy egy fluktuációs NyES
mérés az ITER CXRS spektrométerben fontos mérési eredményeket szolgáltatna. . A
számítások igazolására 2010-ben egy ITER CXRS prototípus spektrométerbe integrált
fluktuációs mérőrendszer kivitelezéséről született döntés. Az optikai tervek elkészítése után a
mérőrendszer mechanikai tervezése is megtörtént, és a főbb elemek beszerzésre kerültek. A
mérőrendszer mechanikai terve a 7.3 ábrán látható. A rendszerben detektorként a korábban a
MAST tokamakra épített NyES rendszer detektorát használjuk, melyet az RMKI hasznosító
vállalkozása gyárt.

7.3 ábra Az ITER CXRS prototípus spektrométerbe tervezett fluktuációs mérőrendszer
gépészeti terve
RENATE BES szimuláció általánosítása
2010 során a RENATE szimulációs kód képessé vált az ITER tokamakra tervezett fluktuációs
nyalábemissziós mérés modellezésére. Mivel az ITER diagnosztikai nyalábja nagyon hasonlít
a jelenlegi tokamakok fűtőnyalábjaira, ezzel a RENATE képessé vált az összes jelenlegi
nyalábemissziós rendszer szimulációjára.
Első lépésként integráltunk egy hidrogén atomfizikai magot, amit az IAEA ALADDIN
hatáskeresztmetszet könyvtárat használva tettünk meg. A nyaláb geometriát általánosítottuk
az összetett ionforrások által megkövetelt szinten. A megfigyelés és a nyalábemisszió
modellezését az új verzió már teljesen általános 3D geometriában kezeli, így a mérési
elrendezésről semmiféle geometriai megkötés nem szükséges. A fejlesztés
eredményességének szemléltetésére a 7.4 ábra az ITER tokamak CXRS portra épített
nyalábemissziós diagnosztikájának modelljét mutatja.
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7.4 ábra Az ITER tokamak diagnosztikai nyaláb emissziójának szimulációja és a megfigyelés
iránya poloidális és toroidális metszetekben
ITER In vessel services
Az ITER-ben helyet kapó diagnosztikai berendezéseknek és rendszereknek a tápellátás
mellett az általuk mért jelek és adatok továbbítására alkalmas jeltovábbító kábelekre is
szükségük van. Az előzetes becslések szerint az ITER diagnosztikai rendszereihez 17 km
jeltovábbító kábel, továbbá a hozzá tartozó kábelcsatornák, csatlakozások, vákuumátvezetések
kerülnek beépítésre. Mivel a jeltovábbító eszközök egy része a reaktortérben kap helyet,
ezeknek képesnek kell lenniük hosszú ideig ellenállni az őket érő nagy intenzitású
sugárzásoknak.
Ugyan az előzetes tervekkel ellentétben az ITER in-vessel csomag kiírására 2008 óta nem
került sor, számos olyan előkészítő munkát elvégeztünk, amelyek megkönnyítik a későbbi
feladatok végrehajtását, és javítják esélyeinket a sikeres pályázatra.
Megvizsgáltuk a Budapest Kutató Reaktorban (BKR) rendelkezésre álló „Biológiai
besugárzó” és a „Bagira” besugárzóhelyek jellemzőit, és további besugárzóhelyeket
alakítottunk ki a belső kiégettfűtőelem-tárolóban. Emellett megkezdődött a külső
kiégettfűtőelem-tárolóba tervezett besugárzóhely kialakításának előkészítése is.
A besugárzóhelyek alkalmasságát mérésekkel és próbabesugárzásokkal bizonyítottuk.
Ennek során meghatároztuk a besugárzók paramétereit, kémiai és termolumineszcens
dózismérőkkel kimértük a sugárzási tér jellemzőit. Próbabesugárzásokat végeztünk a belső
kiégettfűtőelem-tárolóban kialakított mérőhelyen, melynek során kábeldarabok és nyomtatott
áramköri forrasztásminták besugárzására került sor. A mérési módszerek kialakítása és a
lehetőségek bővítése érdekében további konzultációt folytattunk külső szakértőkkel, többek
között a Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikai Technológia
Tanszékének munkatársaival.
Eredményeink és az összegyűjtött tapasztalatok más területeken – például jelenleg
üzemelő és tervezett nukleáris létesítményekben, illetve űreszközökön alkalmazni kívánt
anyagok, berendezések és műszerek sugárállóságának vizsgálata – is hasznosíthatóak lesznek
a közeljövőben.
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7.5 ábra A teflon minták a besugárzás előtt és után.

ITER magplazma LIDAR Thomson szórás diagnosztika (LIDAR)
Az ITER diagnosztikai pályázatok kiírásának elhalasztása továbbra is késlelteti a konkrét
fejlesztési munka folytatását, így az elmúlt év során a LIDAR diagnosztika kivitelezésére
alapult konzorcium a későbbi hatékony munkához szükséges vizsgálatok elvégzésére
koncentrált. Ebben a magyar fél a diagnosztikai elemek elmozdulásának vizsgálatát végezte,
különös tekintettel a hőtágulás okozta elmozdulásokra, illetve ennek hatását vizsgálta a
rendszer állítható tükreire, úgymint az első lézer és a harmadik fénygyűjtő tükrökre.
A következő ábra (7.6 ábra LIDAR diagnosztika metszet7.6 ábra) a diagnosztika metszetét
szemlélteti feltűntetve az elemzett pontokat (D- belső fal, C- biológiai pajzs, B- port plug
hátulja).

7.6 ábra LIDAR diagnosztika metszet
A rendszer elemeinek elmozdulása mind általános, mind speciális üzemállapotokban,
úgymint indítás és különböző vészhelyzetek (vákuumkamra hűtőközeg elvesztése,
vákuumkamra kigázolgás, diszrupció, szeizmikus tevékenység) esetén kerültek elemzésre az
ITER által biztosított, a főrészek hőtágulására vonatkozó információkat alapul véve. Az
analízis eredményeként elmondható, hogy szobahőmérsékletről működési hőmérsékletre való
felfűtés közben a lézer tükör függőlegesen 9.0 mm-t, míg radiális irányban 25.6 mm-t mozdul
el, a fénygyűjtő tükör pedig függőlegesen 9.9 mm-t, radiális irányban 19.9 mm-t. Ezekkel az
értékekkel természetesen számolni kell a tartószerkezetek pozícióinak megtervezésénél.
Továbbá fontos eredménye az analízisnek, hogy az általános működés közben nem várható
a tükrök elmozdulása, azaz aktív mozgatásra nincs szükség. Információként kiszámításra
kerültek a vészhelyzeti legnagyobb elmozdulások is, ezzel definiálva a tükör megfogások
környezetében tartandó biztonságos távolságokat. Az így kapott elmozdulások lézer tükör
esetén függőlegesen 20.7 mm, radiálisan 59.9 mm, míg fénygyűjtő tükör esetén ezek az
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értékek 21.8 mm, illetve 51.4 mm. Ahogy a fenti eredmények is sugallják, toroidális irányban
nem várható elmozdulás a rendszerben.
ITER VisIR diagnosztika
Az ITER VisIR tevékenységgel kapcsolatban az előzetes tervek szerint 2009-ben a feladatra
alakult öt résztvevős konzorcium szerződését kellett volna aláírni.
Mivel az F4E részéről nem kaptunk hírt a grant közelgő kiírásával kapcsolatban, így 2010-ben
ezzel a projekttel kapcsolatban nem végeztünk munkát. Reményeink szerint 2011-ben a F4E
kiírja a munka indítására a pályázatot.

ITER Port Plug Engineering
Tekintettel a ViSIR diagnosztika pályázat késésére óa VisIR konzorcium tagjai az előző
projektévben megpályáztak egy F4E feladatot általános ITER port plug mérnöki feladatokra.
A pályázat elnyerése után 2010 folyamán ebben a projektben megtörtént a konzorciumi
szerződés aláírása a különböző intézetek között, valamint a F4E-vel a munkára vonatkozó
szerződést is megkötöttük. 2010 októberében a munka is elkezdődött. Eddig csak
projektvezetési tevékenységet végeztünk, a termomechanikai analízisek 2011 első
negyedévében kezdődnek számunkra. A munka során a diagnosztikai elemek netronsugárzásvédő pajzsának kell a termomechanikai ellenőrzését elvégezni.
Diagnosztikai elemek fejlesztése a jelen európai berendezéseihez
Nyalábemissziós spektroszkópiai (BES) rendszerek fejlesztése
Az angliai MAST szférikus tokamakon felépítettünk egy kétdimenziós nyalábemissziós
spektroszkópia mérést az egyik hidrogén fűtőnyalábon, ami Európában eddig egyedülálló. A
berendezés anyagköltségét az angol partner finanszírozta az RMKI-nak gyújtott alvállakozói
szerződésen keresztül, a NUKENERG pályázat keretében a renszer tesztelését végeztük. A
diagnosztika fő célja a fúziós plazma turbulenciájának, áramlásainak, illetve ezek
kölcsönhatásának vizsgálata, illetve a gyors lefolyású ELM plazmaszél instabilitások
megfigyelése. A diagnosztika tervezése és gyártása az angol partnerrel szoros
együttműködésben Magyarországon zajlott. Ebben a kísérletben a fűtőnyaláb atomjai által
kibocsátott fényt mérjük, és ebből következtetünk különböző plazmaparaméterekre. A lehető
legtöbb fényt kell összegyűjtenünk, így a kísérletben egy nagy vákuumtéren belül
elhelyezkedő tükör mellett döntöttünk. A kísérletben a radiális - poloidális síkon 8*4
csatornával figyelünk meg 2 cm-es felbontással egy 16*8 cm területet. Az első tükör
forgatásával a megfigyelési tartományt a teljes kissugár mentén változtathatjuk. A
vákuumtéren belüli mozgó alkatrészek, a tokamak kifűtéssel járó hőmérséklet hatások és a
rendszer komplexitása bonyolult tervezési feladat elé állította a mérnököket és fizikusokat
egyaránt. A rendszer tervezése lezárult az előző évben, 2010-ben a gyártás, tesztelés és
installálási feladatokat végeztük el. A vákuum és a magas hőmérsékleti teszteket az RMKI
laborjaiban végeztük, amihez több speciális eszközt kellett gyártani is. A mechanikai tesztek
után az optikai és megbízhatósági tesztek következtek szintén még itthon.
A teljes rendszert 2010 májusában szállítottuk a MAST tokamakhoz, ahol a június és
augusztus között szereltük fel az angol kollégákkal közösen. Az optika sajátosságai miatt az
első tükör forgatása miatt a leképező rendszer többi részét is állítani kell, így egy bonyolult
vezérlőrendszert is felépítettünk. A diagnosztikai egyik legfontosabb eleme a speciális
lavinadióda detektor alkalmazása,melyet az RMKI spin-off cége fejlesztett ki angol

43

NUKENERG pályázat beszámoló

5. munkaszakasz

megrendelsére. Az első fizikai eredményeket a MAST tokamak 2011. márciusi újraindulása
után várjuk.

7.7 ábra A MAST 2D nyalábemissziós spektroszkópia diagnosztika teljes mechanikai
szerkezet, a piros vonal a vákuumhatár
A NyES diagnosztika fejlesztls kapcsán meg kell még emlékezni két fejleményről, melyet
nem a NUKENERG konzorcium finanszírozott, de az elmúlt évek fejlesztései tették lehetővé.
2010-ben az RMKI pályázatot nyújtott be egy dél-Koreai-Magyar (KRCF-MTA) közös
laboratóriumi pályázatra és támogatást nyert a MAST NyES rendszerhez hasonló
diagnosztika koncepciójának elkészítésére a KSTAR tokamakra. 2010 októberében a
részletekről workshopot tartottunk Daejeonban, ahol megállapodtunk abban, hogy a terveket
magyar-koreai-amerikai háromoldalú együttműködésben készítjük el. Ebben a RENATE
kódot alkalmazza majd a BME NTI a mérés szimulációjára és detektorként felmerült a
MAST-ra épített lavinadióda kamera alkalmazása.
A Világ legnagyobb tokamakján, a JET-en 2005 óta magyar vezetéssel zajlik a Lítium
NyES diagnosztika többlépcsős továbbfejlesztése. 2010-ben továbbfejlesztettük a
NUKENERG pályázat első éveiben kidolgozott kerámia lítium ionforrást. A tervek szerint ezt
2011-ben fogjuk beépíteni a JET tokamakba. 2010 elején a diagnosztikát üzemeltető angol
partner javasolta, hogy a MAST-ra kifejlesztett lavinadióda kamerát alkalmazzuk egy
másodlagos detektorként, gyors jelenségek mérésére. Ezt a JET továbbfejlesztési projekt
bizottsága elfogadta és anyagi forrást bisztosított a detektorra és kapcsolódó optikára. A
rendszer tervezése 2010-ben megkezdődött, 2011 nyarán tervezzük beépíteni a tokamakba,
Atomnyaláb diagnosztika a COMPASS tokamakra
2010-ben elkészült a COMPASS tokamakra tervezett atomnyaláb diagnosztika (Atomic Beam
Probe = ABP) teszt detektora. A teszt detektor elkészítésére azért volt szükség, mert a
detektor zajérzékenységét nem lehet előzetes számításokkal pontosan becsülni, mivel a
detektort nagyon közel, pár centiméterre kell elhelyezni a plazmától, és a zajt nagymértékben
meghatározza a detektor helyén uralkodó plazma hőmérsékleti és sűrűség viszonyok. A teszt
detektorral végzett mérések kihatással vannak a végleges detektor geometriájára és a detektor
jeleit fogadó analóg elektronika paramétereire. 2010 májusában a teszt detektort installáltuk a
COMPASS tokamakon és szeptemberig lezártuk a tesztmérés sorozatot. A 7.8 ábra mutatja a
teszt detektorról készített mérnöki rajzokat és a legyártás utáni fényképeket.
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7.8 ábra A teszt detektor tervei és a megvalósult eszköz.

2010 októberében megkezdtük a végleges detektor koncepciójának kidolgozását is,
melyről a mérnöki rajzot (ez még nem a végleges terv) az alábbi 7.9 ábra mutatja.
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7.9 ábra A végleges detektor egy koncepciója.
Az ABP diagnosztika alkalmas arra is, hogy a mágneses tér változásain kívül információt
szolgáltasson a plaza sűrűségeloszlásáról is, ugyanis a detektált ionáram arányos az ionizáció
helyén mért elektronsűrűséggel. Az ABPIons kód, a RENATE kóddal összekapcsolva
alkalmas arra, hogy ezt a sűrűségmérést modellezze.
Az ABPIons segítségével meg lehet határozni, hogy a detektált ionok a belőtt nyaláb mely
pontjából származnak, a RENATE kóddal pedig az ionáram és a sűrűség közötti kapcsolat
modellezhető. A mérésekből, ezeknek a kódoknak a segítségével, optimalizációs eljárásokkal
meghatározható a sűrűségprofil.
A 2010-es évben ennek a sűrűségmérési eljárásnak a kidolgozását is elkezdtük, és el is
készültünk vele.
Ugyan nem a NUKENERG konzorciumi pályázat finanszírozta, mégis meg kell emlékeznünk
az ABP detektor alapjául szolgáló lítium NyES diagnosztikáról, melyet az RMKI a
COMPASS tokamak által nyújtott alvállakozói szerződés keretében épített meg. A rendszer
számos elemét a NUKENERG pályázat korábbi éveiben fejlesztettük ki. A berendezés 2010
őszén felépült a tokamak mellett, a plazma kísérletek 2011 első felében kezdődnek majd.
Elektronikai elemek besugárzási vizsgálatai neutron és gammasugárzással
Beszerzésre kerültek a tervekben szereplő mérőláncok és megkezdődött bemérésük és
installációjuk. Ebben a technikai jellegű feladatban az az újszerű, hogy egy korábban soha
nem ismert neutrondetektor láncot szereztünk be (BTI buborék detektor), amelynek
különlegessége, hogy képes energiafelbontást nyújtani, így meg tudjuk határozni az egyes
(lefedett) energiatartományokba eső energiaspektrumot. Az év jelentős része ennek az új
mérési technikának elsajátításával telt el.
2010 első felében megterveztük, legyártottuk, és besugárzásra engedélyeztettük azt az
99,99 Al ból készült tartót, amelyben a detektorok bemérését, és később a kamerák
besugárzását fogjuk végezni. Az első kalibrálásokra 2010 őszén került sor.
Kamera besugárzásokra nem került sor 2010-ben, mert legkorábban 2011 első
negyedévében áll az EDICAM rendelkezésre.
2010. első felében új, a korábban besugárzott CMOS pixelek értékelésére szolgáló
korrelációs eljárást dolgoztunk ki..
A pénzügyi bizonytalanságok miatt, csak 2010. év végén került sor a kamera chipek
kiértékelésére szolgáló mozgatható mechanika (ISEL) megtervezésére és az eszközök
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beszerzésére (ami szerepelt ez évi terveinkben). A gyártóhelyi átvétel november 25-én volt, a
teljes leszállítás csak 2011. január-februárjára tervezzük.
Videokamera élőidejű képfeldolgozó algoritmusok fejlesztése
A KFKI RMKI Plazmafizikai főosztályán 2006 januárjában indult egy kamerafejlesztési
projekt, 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 és a képfelvételbe is beavatkozik a kisülés alatt detektált események
függvényében. A valós idejű válaszok a rögzített képfolyam előfeldolgozásából nyerhetők,
ami megköveteli a valós idejű processzálás és döntéshozás kidolgozását, továbbá nagy
sebességű kommunikációs kapcsolat építését.
2010-ben elkészült a 10 Gbites sebességű digitális optikai kommunikációval ellátott
változat. Ezzel lezárult az EDICAM project hardware fejlesztési szakasza, melynek során egy
konvencionális gyors kamera készült el (mind a hardware mind a software). A továbbiakban a
kamera belső tárolt programját, a firmware-t és a kapcsolódó alkalmazásokat kell
átalakítani/újraírni attól függően, hogy milyen funkcionalitást várunk a kamerától. Ebben a
projektévben megkezdtük az intelligens működéshez szükséges firmware programok
kifejlesztését. Pontosan definiáltuk a kamera működését (user specification) és defináltuk a
kamera fej és a valós idejű feldolgozást végző Image Processing and Control Unit (IPCU)
közötti interface-t, a képkiolvasást végző Region of Interest Process (ROIP) folyamatokat és a
feldolgozást végző „event” rendszert. Ezzel egy jól definiált rendszer jött létre és a szükséges
komponensek kidolgozása elkezdődött.
Ezzel párhuzamosan elkezdük az új prototípus tesztelését illetve installálását jelen fúziós
berendezéseken (ASDEX Upgrade, COMPASS). Az ASDEX Upgrade mérés nem szerepelt a
NUKENERG pályázatban, azonban az ITER ViSIR diagnosztikai pályázat késése lehetővé
tette, hogy a fennmaradó erőgorrásainkat erre is fordítsuk. Reményeink szerint az EDICAM
rendszer lehetőségeit jól tudjuk majd demonstrálni e két tokamakon és a Wendelstein 7-X
sztellarátoron és így esélyessé válunk az ITER 12 kamerás videokamera rendszeren az
EDICAM használatára.
Az EDICAM prototípus tesztelése: A kamera prototípusán részletes teszteket végzünk
annak érdekében, hogy meghatározzuk ill. validáljuk a kamera egyes jellemzőit. Az
expozíciós idő pontosságát mérésekkel sikerült igazolni. A kamera az első felvételt bizonyos
késéssel képes csak indítani triggerelt üzemmódban a bejövő triggel jel felfutó éléhez képest.
Ez a késés 30 μs ± 10 µs-nak adódott.
A szenzor válaszjelének linearitását és dinamikus tartományát egy Ulbricht-gömbös
homogén fényforrással és egy hozzá csatlakoztatott, lineáris válaszú fotódiódával mértük. A
mért dinamikus tartomány 200-3700 digit volt (névlegesen 12 bit), ezen belül a kamera kb.
5%-ra lineáris választ adott a 200-2300-as tartományban (ld. 7.10 ábra, balra).
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7.10 ábra Az EDICAM kamera dinamikus tartománya (balra). A kamera beépítése a Compass
tokamakba (jobbra).
EDICAM installálása jelen berendezéseken: Két EDICAM-ot installáltunk a COMPASS
tokamakon főként a plazma pozíciójának meghatározására. Az ASDEX Upgrade tokamakon
két új bemerülő csövet/portot installáltunk, amik képesek a kamerát plazmához közel
eljuttatni. A kamera alkalmazása előtt megkezdődött tesztelése erős mágneses terekben. Azt
tapasztaltuk, hogy 0.65 T-nál a tápegység elektronika hibát jelez, azonban a tápfeszültségek
nem térnek el jelentősen a nominális értékektől. A kamera firmware módosításával
reményeink szerint ez a probléma orvosolható és 2011-ben be tudjuk fejezni a mágneses
teszteket.
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8. sz. részfeladat: Köpenytechnológia
(Témavezető: Ilkei Tamás)
Bevezető
A 8. sz. részfeladat célja trícium termelésére alkalmas tesztkazetták (TBM) 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. A
TBM munkát részben a hatoldalú Európai TBM konzorcium keretében végezzük a fusion for
Energy szervezet résztámogatásával.
2010 áprilisában a köpenytechnológia részfeladat témavezetője, Bede Ottó egy ITERhez
kapcsolódó külföldi állásajánlatot kapott, ezért azóta Cadarache-ban dolgozik. A
NUKENERG konzorciumban ellátott feladatait, valamint az Európai TBM konzorcium
alprojekt vezetői feladatait Ilkei Tamás vette át.
A HCPB TBM box termo-mechanikai vizsgálata (BME-MM)
A korábbiakban a TBM doboz geometriai optimalizációja az egyes komponensek külön-külön
vizsgálatával zajlott. Szükségünk volt egy olyan globális modell megalkotására is, amely
választ tud adni a doboz termomechanikai viselkedésének részleteire, és ezáltal elvégezhető
annak ellenőrzése a szabványos nukleáris kódok segítségével (SDC-IC).
A modellalkotás fő célja az volt, hogy több különböző terhelési esetet szimuláljunk mind
állandósult, mind tranziens (időtől függő) állapotban és a kapott eredmények alapján tegyünk
javaslatot olyan geometriai, esetleg konstrukciós változtatásokra, amelyek az ellenőrzéshez
használt kódokban (SDC-IC) megfogalmazottaknak eleget tesznek.
A FW (Első fal) negyedét modellezve be kellett vezetnünk speciális fluid elemeket és
lineáris kényszeregyenleteket, hogy figyelembe vegyük a hűtőközeg melegedését a nem
modellezett részen. A kényszeregyenletek együtthatói egy 1/2 FW modell tranziens
eredményeiből származnak A FW-ban — mely közvetlenül kitett a plazma sugárzásnak — az
egyik legfontosabb termo hidraulikai paraméter a hőátadási tényező minél pontosabb
meghatározása és becslése.

8.1 ábra Hőmérséklet eloszlás
TBM box (t=40s)

8.2 ábra Hőmérséklet eloszlás
TBM box (t=430s)

8.3 ábra Hőmérséklet eloszlás
TBM box (t=500s)

Az ITER-től érkező igényeknek eleget téve tranziens terhelési eseteket is megvizsgáltunk
arra vonatkozólag, hogy milyen a TBM doboz termo-mechanikai viselkedése egy tipikus
ITER plazma égési ciklus esetén, illetve mekkora hatása lehet egy MARFE plazma
instabilitásnak elsősorban az első falra vonatkozólag. Az eredmények azt mutatták, hogy az
egyes komponensek időállandója között jelentős különbség adódik. Ez a különbség a doboz
nagy hőtehetetlenségének tudható be.
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A MARFE plazma instabilitás hatását vizsgálva kiderült, hogy annak rövid időtartama
miatt csak a TBM doboz első falában tud jelentősebb hőmérsékletnövekedést előidézni, a
többi komponensre termikus szempontból nincs hatással.

8.4 ábra Von Mises feszültségeloszlás a TBM dobozban és az első falban (elsődleges +
termikus feszültségek)
Fontos szempont volt a termikus számítások ismeretében, hogy ellenőrizzük a TBM doboz
integritását és szerkezeti merevségi viszonyait a megjelenő termikus és elsődleges (belső
nyomásból származó) feszültségek ellenében számos terhelési esetben. Ezt az ellenőrzést a
feszültségkomponensekre bontás módszerével végeztük, mely tipikus nyomástartó edények
mechanikai vizsgálatánál és ellenőrzésénél. Megvizsgálva az adódott eredmények okait,
javaslatokat tettünk a TBM doboz optimálisabb geometriai és konstrukciós kialakítására,
megnövelve a horizontális merevítő rácsok vastagságát, megváltoztatva átömlő furatok
elrendezését, az első fal hajlítási sugarát, stb...)
Hélium hűtőkör optimalizálása, trícium kör integrálása (BME-MM)
A hélium hűtőkör csöveinek optimalizálása több lépésben történt meg. Először a jelenlegi
koncepció csövezésének termo-mechanikai analízise készült el ANSYS 12.1 általános
végeselem program segítségével. A legfőbb terhelést itt a csövek 500 °C-os üzemi
hőmérséklete jelenti. A modell alapján javaslatokat készítettünk a csövek megfogására,
figyelembe véve a hőtágulást is. Ez a modell ki lett értékelve ASME B31.1 Power Piping
szabvány szerint is, és szilárdságilag megfelelt, azonban a jelenlegi formájában a kapcsolódó
berendezéseken a reakcióerők túl nagyok voltak.
A helyzet javítására két új, optimált koncepció készült. Mindkettőben külön figyelmet
szenteltünk a hőtágulás kompenzálásának. Ez az kiszolgáló egység (AEU) hossza mentén a
legjelentősebb; ezért kompenzálására keresztirányban hosszabb csöveket terveztünk. Ezek
megakadályozzák a befeszülést.
Az ENEA konzorciumi partner által kifejlesztett trícium kör AEU-n belül elhelyezkedő
részei integrálásra kerültek az idei évben. Az integráció során külön figyelmet szenteltünk a
karbantartási, és a többi rendszerrel való kölcsönhatási szempontok figyelembevételére is. A
trícium kör ITER trícium épületen belüli részével az olasz fél még nem készült el, így ennek
integrálása még nem történt meg.
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8.5 ábra Az AEU hélium hűtőkör eredeti csövezésének termomechanikai modellje, és az új,
optimált koncepciók
Szaporító egység termohidraulikai vizsgálata (BME-NTI)
Az EU HCPB TBM egy tipikus szaporító kazettája (Breeding Unit – BU) neutronsokszorozó
berilliumot és trícium szaporításért felelős lítiumszilikát kerámiát tartalmaz. A lítiumos
kerámia és berillium szemcséket egy U-alakú, hűtőcsatornákkal ellátott acélszerkezet
választja el egymástól.

8.6 ábra BU elrendezése

8.7 ábra TBM elrendezése

8.8 ábra A CFD modell

Mivel üzem közben a maximális hőmérséklet a lítium szemcseágyban várható, ezért az egy
U-alakú, hűtőcsatornákkal ellátott acélszerkezettel van körülvéve. A BU-t minden oldalról
aktívan hűtött acél szerkezeti elemek veszik körül, így biztosítva azt, hogy a hőmérsékletek
egyik részelemben se haladják meg a limiteket. A feladatunk a BU hűtésének optimalizálása,
a megfelelő hűtőcsatorna kialakítás meghatározása volt ANSYS CFX 12.0 kereskedelmi CFD
kóddal.
Az elkészített modellen definiáltuk a térfogati hőforrásokat, valamint beállítottuk az egyes
részegységekbe belépő hélium hűtőközeg belépő peremfeltételeit (nyomás, tömegáram,
hőmérséklet). Az alapmodellel elvégeztük a részegységek hűtőközeg tömegáramainak
optimalizálását. Az újonnan kapott eredmények alapján a geometria optimalizálására volt
szükség, mert az acél maximális hőmérséklete meghaladta az anyagra megállapított
hőmérsékleti limitet. Tizennégy elrendezést vizsgáltunk meg és ezek közül választottuk ki a
legmegfelelőbbet. A kiválasztás során szem előtt kellet tartanunk, hogy a lítium térfogata ne
nagyon csökkenjen le, hiszen ez befolyásolná az előállított trícium mennyiségét.
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A hőmérséklet-eloszlás ábrázolva egy, a geometria
közepén felvett síkon jól érzékelteti a szaporító
kazettában uralkodó hőmérsékleti viszonyokat. A
lítiumban két magas hőmérsékletű régió alakul ki a
lekerekítések
környezetében,
valamint
a
berilliumban is ezen a részen alakul ki a maximális
hőmérséklet. Ez azt eredményezi, hogy az U-alakú
szerkezeti elemben a hőmérséklet ezen a részen
közelíti meg a limitet, de nem éri azt el.

TBM kazetta hélium elosztó elemek termohidraulikai vizsgálata (BME-NTI)
Az EU HCBP TBM teszt köpeny elemben felszabaduló hő nagy részét a TBM acélszerkezetét
áthálózó hűtőcsatornákban áramló 8 MPa nyomású héliumgázzal fogják hűteni. Nagyon
fontos kérdés, hogy a TBM-be belépő héliumgázt az elosztó rendszer (Manifold) valóban
olyan tömegáramokkal ossza el az első falba (FW), a merevítő rácsokba (Stiffening Grid;
SG), illetve az oldalsó burkolólemezekbe (CAP) és a végén a szaporító kazettákba (Breeding
Unit; BU), ahogyan azt a tervezés során előírták.
A szendvics szerkezetű Manifold rendszer 4 rétege esetében a 2. és 3. rétegnél (MF2 és
MF3) különösen kényes feladat az áramlás tisztázása. Az MF2-be lép be az első falból kilépő
hűtőközeg, majd innen a CAP és SG elemekbe lép be, illetve egy része a by-pass csonkon
távozik adott tömegárammal. A CAP és SG elemekből a hűtőgáz az MF3-ba tér vissza, és
innen a BU elemekbe lép be. Az MF2 és az MF3 terében az áramlási viszonyokat csak együtt
lehet modellezni, hiszen az MF3 szinten kialakuló nyomásviszonyok befolyásolják az SG és
CAP elemekben a tömegáram nagyságát.

8.10 ábra A négykamrás MF2-3
modell a főbb részek megnevezésével

8.11 ábra Hőmérséklet-eloszlás a MF2
első és hátsó oldalán (felső sor) és a MF3 első
és hátsó oldalán (alsó sor)

Miután elkészült a MF2 szint hálózása és a háló tesztelése, az MF3 hasonlóképpen
összeállításra került. Mindkét modellel tesztfutások zajlottak, majd hővezetési-hőátadási
számítások, az átlagos hőátadási tényezők megbecsülése céljából.
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A következő lépés a MF2 és MF3 összekapcsolása volt áramlástanilag és a két Manifold
között elhelyezkedő lemezen keresztül végbemenő hőátadással és hővezetéssel.
Ez a modell sajnos túl sok elemet tartalmaz, így számításokat nem sikerült vele végezni,
ezért került kifejlesztésre a kétkamrás MF2-3 modell, ami a teljes modell Y1 és Y2 kamráját
tartalmazza. Az ezzel végzett hőtani számításokban kerültek felhasználásra a becsült átlagos
hőátadási tényezők.

A TBM-ben kialakuló neutrontér meghatározásra alkalmas eljárások összehasonlítása
szimulációk segítségével (BME-NTI)
Számításokat végeztünk a HCPB-TBM-ben (Hélium hűtésű kavicságyas tenyészköpeny)
kialakuló neutronfluxus spektrumára az MCNP Monte Carlo neutrontranszport-kód
felhasználásával. A gyorsabb számítások érdekében a TBM felületén felületi forrást
határoztunk meg, amellyel a továbbiakban mintegy 180-szor gyorsabb futtatásokat lehet
végezni a TBM-en belüli neutrontér meghatározására.
Kifejlesztettünk egy módszert arra, hogy hogyan válogassunk ki előre meghatározott
számú detektoranyagot, hogy fólia aktivációs analízis segítségével a lehető „legjobb”
spektrum-rekonstrukciót érjük el. Természetesen a rekonstrukció jóságát nehéz meghatározni,
ezért egy fólia-összeállítás úgynevezett minősítő faktorának meghatározásához szemléletes
paramétereket vezettünk be. Ilyen például a hatáskeresztmetszetek függetlenségét, a fóliák
érzékenységi tartományát, illetve a spektrum lefedettségét leíró paraméterek. Ha az eljárás
helyességét sikerül igazolni, akkor egy igen gyors és automatizált módszert adhat a fólia
aktivációs analízissel történő spektrum-rekonstrukciót végzők kezébe. A módszer képes
nagyszámú detektoranyag közül, azok hatáskeresztmetszetei, a besugárzás, hűtés és mérés
paraméterei alapján kiválogatni azt az összeállítást, amelyek a „legjobb” rekonstrukciót adják.
AEU vázszerkezetének és belső kialakításának továbbfejlesztése (KFKI-RMKI)
A megelőző évben megkezdett fejlesztési irányt folytatva az idei évben az AEU vázszerkezet
optimalizálására koncentráltunk, mely ebben a projekt évben sikeresen befejezésre került. A
kezdeti egyetlen hordozó szerkezetet, a súlycsökkentés és karbantartási megfontolásoknak
megfelelően, átalakítottuk, melynek eredményeképpen létrejött az ábrán látható új moduláris
kialakítású rendszer. Ennek nagy előnye, hogy az alvázszerkezetet a mindenkori igényeknek
megfelelő felépítménnyel lehet ellátni, amely a rendszer nagyfokú rugalmasságát biztosítja.
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8.12 ábra AEU módosított vázszerkezete és belső
kialakítása

8.13 ábra AEU vázszerkezet végeselem
módszerrel végzett szilárdsági
analízisének eredményei

A vázszerkezet optimalizálása és végső kialakításának szilárdsági ellenőrzése végeselem
módszerrel került elvégzésre, amelynek eredményei megmutatják, hogy kellő merevségű, de
egyidejűleg könnyű szerkezettel ellátott vázkialakítást sikerült létrehozni.
Az alrendszerek továbbfejlesztésében és részletes kidolgozásában, nagy előrelépés történt
az idei évben, melynek köszönhetően a portkamra integráció, a valóságot jobban tükröző
méretekkel, súllyal és kialakítással rendelkező berendezésekkel került elvégzésre. Az
integráció során, a karbantartási igényeknek megfelelő alrendszer elrendezés mellett sor került
a nagy hőmérsékletű és nyomású csövek elvezetésének optimalizálására, a termomechanikai
vizsgálatok eredményeinek figyelembevételével. A csőelrendezés átalakításával lehetőség
nyílt a csőcsatlakozások elhelyezésének újragondolására, melynek eredményeképpen az AEU
két oldalára, csőtípusonkénti csoportosításban kerültek elrendezésre a csövek csatlakozó
pontjai. Az új elrendezés fő előnye, hogy a karbantartási műveletek során lehetőség nyílik a
szennyezőanyag kibocsátás szerint kritikus csövek együttes védelemmel való ellátására.
Melegkamra épületben végrehajtandó karbantartási műveletek kidolgozása
(KFKI-RMKI)
Az idei évben sikeresen lezártuk a korábban megkezdett karbantartási igényekkel kapcsolatos
vizsgálatot. A feladat elvégzése során sikerült meghatározni azokat a feladatcsoportokat,
amelyeket a leállás során mindenképpen el kell végezni. Ezen kívül beazonosításra kerültek
alrendszerenkénti csoportosításban az AEU-n és a TBM-en elvégzendő azon tevékenységek,
amelyekre fel kell készülni, de rendszeres elvégzésére előreláthatólag nincs szükség. Az
alrendszerek tervezése és az alkatrészek kiválasztása során hosszú élettartamú, kis
karbantartási igényű komponensek kerültek kiválasztásra, melyre a limitált karbantartási idő
miatt van nagy szükség.
A feladat elvégzése során meghatározásra kerültek a karbantartási folyamatok a
tevékenységek elvégzésének sorrendbe állításával, melyek a helyszükséglet, a sugárzásiszennyezési fokozat és időigényesség szerinti kategorizálása és súlyozása segítségével történt.
A Melegkamrában elvégzendő karbantartási folyamatok optimalizálását és a megfelelő
elrendezés megtervezését 3D-s modellező program segítségével végeztük, melynek
eredménye az ábrán látható.
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8.14 ábra Melegkamrában végzett karbantartás koncepcionális terve
Az alrendszereken elvégzett sugárzási és szennyezési szintek meghatározásának nagy
jelentősége van a karbantartási folyamatok definiálása során. Ezen számítások ismételt
elvégzésére és a karbantartási igények további finomítására, az alrendszerek
továbbfejlesztésének függvényében, a jövőben még szükség lehet.
TBM-eket a portkamrával összekötő rugalmas csőrendszer tervezése és karbantartása
(KFKI-RMKI)
A TBM fejlesztés nagyon fontos eleme a TBM-eket és a portkamrában található kiszolgáló
egységet összekötő csőerdő megtervezése, melynek fő funkciója a hőtágulásból adódó
elmozdulások és a vákuumkamra mozgásának kompenzációja.
Az idei munkaszakasz végére sikerült a csőerdő kialakításának koncepcionális terveit
elkészíteni, a csövek nyomvonalának és a tartószerkezetének meghatározásával, figyelembe
véve az ITER által támasztott, időközben megváltozott, követelményeket. A tervezéshez 3D-s
modellező programot, a termomechanikai számítások elvégzéséhez ANSYS 12.1 általános
végeselem programot használtunk.
Robotkar
mozgatás

8.15 ábra Rugalmas csőrendszer és
karbantartásához használandó mozgató
koncepcionális terve

Csőcsatlakozás

8.16 ábra Rugalmas csőrendszer
karbantartásának szimulációja
robotkarral

A csőerdő koncepcionális tervezése során, a karbantartási folyamatok végiggondolásával
került kialakításra a csövek TBM doboz oldalán található csőcsatlakozásai és egyben
kidolgozásra került több lehetséges mozgató szerkezet koncepciója is, mely a karbantartást
megelőző kiemeléshez és az üzembehelyezés előtti beépítéshez szükséges.
A csőerdő csatlakozó pontjainak kialakítása során elsődleges szempont volt, a csövek
karbantartásához alkalmazott robotkar optimális pályájú mozgatásának és a robotkar végen
elhelyezett szerszámoknak megfelelő méretű tér biztosítása. A jelenlegi optimalizált
elrendezést több robotkar és csőelhelyezési lehetőség vizsgálatával, szimulációk segítségével
értük el.
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Portkamrában működő teleoperációs eszközök fejlesztése (KFKI-RMKI)
Az idei évben elvégzett sugárzási számítások eredményeit kiértékelve, az a döntés született,
hogy a korábban szükségesnek ítélt teleoperációs műveleteket a jövőben emberi erőforrással
elvégzendő műveletekkel helyettesítik.
A 2009./2010. évben futó Fusion for Energy pályázat 2011 első negyedévében lezárásra kerül.
Tervek szerint a jövőben az együttműködést egy 4 éves keretszerződés keretein belül
folytatjuk, melynek előkészítő munkálatai hamarosan megkezdődnek.
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o Hazai(dbx impact faktor)
o Nemzetközi (dbximpact faktor)
 Disszertációk *
o PhD (db)
o MTA Doktora (db)
 Eredményezett-e új nemzetközi projektet ?*(I/N)
 Új vizsgálati, minősítő módszerek kidolgozása* (I/N)
o Használják-e ezeket máshol (I/N)
3. Emberi erőforrás *
 Oktatásban/képzésben hasznosítják-e a projekt
eredményeit? (I/N), milyen formában?
 A projektbe bevont PhD hallgatók száma (db)
 A projekt révén létrejött munkahelyek száma (db)
o Ebből kutatói munkahely (db)
(Megj.: teljes munkaidő egyenértékben)
4. Gazdasági hasznosítás
 Megtörtént-e a projekt eredményeinek gazdasági
hasznosítása? (I/N) Ha igen, milyen módon? (pl. termékértékesítés, licence, know-how értékesítés, stb.)
 A hasznosító cég(ek) száma (db), elérhetősége
 A projekt eredményként létrejött
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2
2

31
71
2
I
I
N

I (BME oktatás)
2
2
1
0,25

2, Adimtech Kft.,
Fuziotech Kft.

NUKENERG pályázat beszámoló

5. munkaszakasz

o Többlet árbevétel (Ft)
ebből export árbevétel (Ft)
o Költségek csökkenése (Ft)
5. Társadalmi hasznosítás
 A projekt hozzájárult
o a fenntartható fejlődéshez és a
környezetvédelemhez? (I/N)
o az esélyegyenlőség megvalósításához ? (I/N)
o a biztonsághoz? (I/N)
o a regionális egyenlőtlenségek mérsékléséhez? (I/N)
o egyéb (I/N), mégpedig:…………………………
 A projekt eredményeinek nyilvános bemutatása megtörténte (I/N) és milyen módon:*
o Szakmai körökben
o Nagyközönség körében
6. Egyéb, a projekt jellegéből adódó, speciális monitoring mutató
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kb. 50 millió Ft
Mind export

I
I
I
N

I
I

