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Összefoglaló  

A NUKENERG konzorcium pályázatának utolsó, hatodik zárójelentését tartalmazza ez a 
dokumentum. A felölelt időszak valamivel hosszabb, mint a szokásos egy év, ugyanis a 2010-
11-es év bizonytalan finanszírozási helyzete és pályázathoz kapcsolódó külföldi projektek 
késése miatt kértük az utolsó projektév befejezésének elhalasztását 2112 júniusáig. Ez a fél év 
lehetővé tette, hogy befejezzük a megkezdett munkát és így sikeresen záródhasson az egész 
pályázat. 

A fissziós kutatási területen elkészültek azok a programrendszerek melyekkel értékelhetők 
a negyedik generációs reaktorok működési paraméterei, biztonsági tulajdonságai és a 
különböző típúsokból álló reaktorparkok üzemanyagciklusának tulajdonságai. Az ezekkel 
végzett vizsgálatok bizonyították, hogy a 4. generációs reaktorok rendelkeznek olyan kedvező 
tulajdonságokkal amelyek nélkülözhetetlenné teszik használatukat egy fenntartható nukleáris 
energetikai rendszerben.  

A fúziós területen végzett munka ugyan lezárja a NUKENERG pályázatban megkezdett 
feladatokat, de nagy részük folytatódik más pályázatok és megrendelések keretében az ITER, 
a Wendelstein 7-X és más berendezéseken. A kifejlesztett technológiák a fúziós köpeny és  
diagnosztika területén a magyar kutatóközösséget meghatározó szereplővé tették Európai, de 
egyes területeken Világviszonylatban is.  

Az utolsó projektévben a fúziós és fissziós terület együttműködése is lényegesen 
megerősödött, igazolva a pályázat alapkoncepcióját, hogy a két téma egymással több 
vonatkozásban szervesen összefügg. Nemcsak a szokásos anyagtudományi területen 
folytatódott a közös munka, de több fúziós pályázatban is sikeresen szerepeltek együtt a két 
terület kutatói. 
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A projektév részfeladatainak listája 

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 
Budapesti Kutatóreaktor zónájába, próbaüzemelés. 

befejezve 

1.2. A végeselemes szimulációs modellel a mérési adatokból 
valódi méretű szerkezet biztonságának megítélésére alkalmas 
anyagtulajdonságok számítása 

befejezve 

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

elkezdve, a 
besugárzások még 
hosszabb időt 
igényelnek 

2. Termohidraulikai számítások  
2.1. CHF mérése és megfigyelése, az eredmények értékelése. befejezve 
2.2. CHF kísérlet CFD modelljének alkalmazása kísérleti 

eredmények numerikus vizsgálatára 
befejezve 

2.3. A csőben történő hőátadásra kapott analitikus eredmények 
adaptálása folyékony fémek esetére. 

befejezve 

2.4. Folyékony fém hűtőközegre vonatkozó második validációs 
eset CFD vizsgálata 

befejezve 

2.5. Szuperkritikus nyomású reaktorok hűtőközegvesztéssel járó 
üzemzavarának elméleti analízise. 

befejezve 2010-ben 

3. Zónatervezés  
3.1. A besugárzott acélok fárasztásos vizsgálatával kapcsolatban 

a Budapest Kutatóreaktorra vonatkozó diffúziós 
kampányszámítások és az anyagvizsgálati besugárzó 
szondák determinisztikus transzportszámításai alapján a 
próbatestek neutronspektrumának  meghatározására. 

befejezve 

3.2. Az egész reaktorzónára kiterjedő kampányszámítások 
elvégzése a továbbfejlesztett programrendszerrel. A lineáris 
hőteljesítmény és a maximális burkolathőmérséklet 
limitekhez való viszony ellenőrzése. 

befejezve 

3.3. Inhomogén határfeltételt is alkalmazó négyszöges 
geometriájú finomhálós diffúziós modell kifejlesztése vagy 
adaptálása. A modell verifikálása Monte Carlo 
számításokkal. 

befejezve 2010-ben 

4. A HPLWR reaktor biztonsága: a biztonsági rendszerek 
méretezése 

 

4.1. Javaslat a biztonsági rendszerek konfigurációjára, 
paramétereire 

befejezve 

4.2. Javaslat a szabályozórendszer olyan kialakítására, amellyel 
az képes lesz a Xe-lengések kialakulásának 
megakadályozására 

szükségtelenné vált az 
5. év eredményei 
alapján 

4.3. Stabilitás viszgálatok az HPLWR-re befejezve 
5. IV. generációs, gyors neutron-spektrumú reaktorok 

reaktorfizikai és biztonsági vizsgálata 
 

5.1. A biztonsággal és az izotópháztartással kapcsolatos befejezve 
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jellemzők reaktor-változatonként 
5.2. Input adatok készítése az „Atomerőművi rendszerek 

üzemanyagciklusának modellezése” című részfeladat 
szcenárió kódjai számára 

befejezve 

5.3. A különböző reaktorváltozatok összehasonlító elemzése befejezve 
6. Atomerőművi rendszerek üzemanyag-ciklusának modellezése  

6.1. Széles paraméter-tartományban számításokat végzünk a 
létrehozott modellel. Megvizsgáljuk, hogy mennyi radioaktív 
hulladék keletkezik az egyes konfigurációkban és 
meghatározzuk a jellemző radiotoxicitásokat. Elemezzük az 
üzemanyag újrafeldolgozásának hatékonyságát 

befejezve 

6.2. A munka lezárásaként számszerű következtetéseket vonunk 
le arról, hogy milyen – a jövőben reálisan megvalósítható – 
reaktorpark és újrafeldolgozási technológia jelentené az 
optimális üzemanyagciklus megvalósítását 

befejezve 

7. Fúziós berendezések diagnosztikai elemeinek fejlesztése  
7.1. ITER bolométer diagnosztika feladatok elosztásának 

meghatározása, konzorcium és Fusion for Energy pályázat 
előkészítése. 

befejezve 

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

befejezve 

7.3. ITER CXRS  Fusion for Energy pályázat előkészítése. befejezve 
7.4. Fluktuációs nyalábemissziós mérőrendszer beépítése a 

prototípus ITER CXRS spektrométerbe, mérések végzése a 
TEXTOR tokamakon, az ITER-re végzett szimulációk 
validálása. 

befejezve 

7.5. Az ITER VISIR pályázat előkészítése, munkaelosztás. befejezve 
7.6. ITER in-vessel services pályázat előkészítése. befejezve 
7.7. A besugárzóhelyek paramétereinek meghatározása. befejezve 
7.8. A besugárzóhelyek alkalmasságának demonstrálása. befejezve 
7.9. EDICAM fúziós videokamera intelligens feldolgozó 

algoritmusok megvalósítása. 
befejezve 

7.10. Videokamera és elektronikus alkatrészek besugárzása és a 
sugárzás hatásának meghatározása. 

befejezve 

7.11. Diagnosztikai elemek fejlesztése és építése a jelen európai 
berendezéseihez. 

befejezve 

7.12. EDICAM kamera második változatának elkészítése és 
tesztelése 

befejezve 

7.13. 10db EDICAM camera gyártása objektívvel együtt. befejezve 
7.14. W7-X video diagnosztikai mikrohullámú teszt. 2013-ra halasztva 
7.15. 10 db W-7 diagnosztika megépítése. befejezve 
7.16. ITER általános Port Plug mérnöki szimulációs feladatok 

elvégzése. 
befejezve 

7.17. Mérések végzése a videokamera és elektronikus 
alkatrészek besugárzása és a sugárzás hatásának 
meghatározására 

befejezve 

7.18. A videokamera károsodásának és rehabilitációs 
mechanizmusának vizsgálata 

befejezve 

8. Köpenytechnológia  
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8.1. Melegkamrában végrehajtandó TBM karbantartási 
műveletek szerszámainak koncepcionális tervezése. 

befejezve 

8.2. TBM diagnosztikai technológiák fejlesztése. befejezve 
8.3. DEMO divertor karbantartási séma továbbfejlesztése. befejezve 
8.4. 4 éves Framework Partnership Agreement előkészítése a 

Fusion for Energy szervezettel. 
befejezve 

8.5. GRICAMAN kísérleti berendezés termohidraulikai 
vizsgálata, a korábbi számítások összevetése a kísérleti 
eredményekkel, validálása. 

befejezve 

8.6. A TBM-ben kialakuló neutrontér meghatározásra alkalmas 
optimális mérési eljárás részletes kidolgozása és integrálása a 
TBM-be. 

befejezve 

8.7. Trícium kör ITER trícium épületen belüli részének 
integrálása. 

befejezve 

8.8. TBM kazetta hélium elosztó elemek szerkezeti 
termomechanikai vizsgálata. 

befejezve 
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1. sz. részfeladat: Nukleáris rendszerek szerkezeti anyagainak vizsgálata 

(Témavezető: dr. Horváth Ákos) 

Bevezetés  

A nagyenergiájú neutronsugárzás nemcsak elridegíti a fémeket, hanem elősegíti (gyorsítja) a 
diffuziós folyamatokat is. Ezért a kúszás és a kisciklusú anyagfáradás vizsgálata sugárzás 
közben a jövő fúziós és magas hőmérsékleten üzemelő erőműveinél nagyon fontos, az 
elkövetkező tíz-tizenöt év egyik új kutatási iránya lesz. A Budapesti Kutatóreaktorban 
üzemelő BAGIRA besugárzó berendezést továbbfejlesztettük és alkalmassá tettük magas 
hőmérsékleten (450-650°C-on) történő besugárzásra, és opcionálisan a besugárzás alatt 
végzett kúszás és kisciklusú fárasztóvizsgálatra. A besugárzott mintatartóba gyakran 
kisméretű anyagmintákat helyezünk részben a limitált térfogat, részben az inhomogén 
sugárzási tér miatt. A kisméretű darabokat később hegesztéssel lehet szabványos méretűvé 
alakítani. Ennek az ún. rekonstrukciós technológiának az adaptációját is elvégeztük a 
besugárzott próbatestekre. A neutronsugárzás aktiválja a próbadarabokat, azok utólagos 
analízise csak távirányítással lehetséges. Numerikus szimulációkat végeztünk annak 
feltárására, hogy a távirányítással elvégzett kísérletek mekkora hibával terhelik az 
eredményeket. 

Sugárzás és terhelés együttes vizsgálatára szolgáló besugárzó berendezés fejlesztése 

A kúszás és kisciklusú fárasztás céljára szolgáló berendezést a Kutatóreaktor zónájának T2 
pozíciójában installáltuk. Európában is csak elvétve található hasonló berendezés, mert a 
biztonságos üzemeltetéshez számos feltételnek kell megfelelni, és az engedélyeztetése 
időigényes.  

A besugárzó berendezések a reaktor zónában üzemelnek, ahol a rendelkezésre álló térfogat 
kicsi. Az erős neutron és gamma sugárzás, 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. Olyan próbatestek kifejlesztésére törekedtünk, amelyek kis terhelésnél is jelentős 
deformációt szenvednek 450-600°C-on történő besugárzásoknál. A berendezés 
engedélyeztetése során az Országos Atomenergia Hivatal további változtatásokat javasolt az 
üzemzavari hűtés megoldására, ami a készülék áttervezését és így végső soron késést jelentett 
a telepítés során. A próbaüzemet a reaktor 2, 5 és 10MW teljesítményén hajtottuk végre. A 
próbaüzem sikeresen lezajlott, az adatok értékelése folyamatban van.  

Besugárzott próbatestek mechanikai vizsgálatának értékelése 

Egy besugárzott, 15H2MFA reaktoracél anyagú szakító próbatesteken végzett kísérletsorozat 
szakítódiagramjainak (erő–keresztfej-elmozdulás) vizsgálatakor megfigyeltük, hogy a 
diagramok lineárisan rugalmas szakaszának meredeksége alacsonyabb a vártnál és ingadozó 
értékű. Az ingadozást nem indokolhatja önmagában az anyag inhomogenitása, és az 
univerzális szakítógép is kellően merev a kisméretű próbatestekhez képest. 

A reaktorban besugárzott próbatestek, kémiai összetételük és a besugárzás idejének 
függvényében, felaktiválódnak a neutronsugárzás hatására. Besugárzott, radioaktív 
próbatestek szakításakor ügyelni kell arra, hogy a szakítóvizsgálatot végző személyzetet minél 
kevesebb sugárzás érje. Ennek érdekében elterjedt módszer a „beakasztós” vagy „villás” 
befogók alkalmazása (1.1 ábra). Miután a befogópofákat beszerelik a szakítógépbe az 
elszakítandó próbatestet elég egy manipulátor segítségével a befogópofákon kialakított résbe 
betolni, majd ott elengedni. A próbatest „beesik” a megfelelő pozícióba, felütközik a pofa 
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toroidális felületén. A könnyű behelyezés érdekében kialakított geometria azonban a próbatest 
szabadabb mozgását is lehetővé teszi, amely rontja a rendszer merevségét. 
 

 
 
 

 

1.1. ábra Villás befogópofa és hengeres próbatest 1.2 ábra A szakítás végeselemes szimulációja jól 
mutatja a lokálisan kialakuló egyenértékű képlékeny 

alakváltozás eloszlását 
 

 
Végeselemes szimulációkkal (1.2 ábra) kimutattuk, hogy a próbatest és a befogópofa közt 

kialakuló kontaktus viselkedése a szakítás során nem elhanyagolható mértékben függ attól, 
hogy a próbatestet pontosan milyen pozícióban helyeztük be a befogópofába. A próbatest 
helyzete a súrlódási erők miatt akkor is stabil, amikor nem teljesen függőleges, hanem attól a 
próbatest tengelye néhány tized fokkal eltér. A szakítás során a próbatest igyekszik 
függőleges helyzetbe kerülni, de közben lokális képlékeny alakváltozást szenved, amelyet 
befolyásol a kezdeti geometria és a súrlódási tényező. Ezek a folyamatok okozzák a 
szakítódiagramok lineárisan rugalmas szakaszának ingadozását. A diagramok utólagos 
korrekciójára kidolgoztunk egy eljárást, amit elküldtünk a Measurement folyóiratnak. 

Próbatest-rekonstrukció csaphegesztéssel 

A szabványos méretű próbatestek nagyobbik részét a vizsgálatok során nem deformáljuk, így 
abból további próbatestek készíthetők. Azt az eljárást, ami a vizsgálatban eltört, elszakított 
próbatestekből további értékes mintadarabokat állít elő, próbatest-rekonstrukciónak hívjuk. A 
projekt korábbi éveiben már foglalkoztunk ezzel az eljárással, de besugárzott, aktivált 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   a) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   b) 

 
 
 
 
 
 
 
 

                    c) 

1.3. ábra A hegesztéseknél alkalmazott varratvédelmi módszerek. Mindhárom ábrán felülről lefelé haladva: 
csap,szerszámvédő kerámia alátét, munkadarab. Tanulmányoztuk a a) varratvédelem nélküli hegesztés, a b) 

kerámiagyűrűs és a c) argon gázos varratvédelem hatását
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darabokkal nem dolgoztunk még. A rekonstrukcióhoz, amely megtalálható az EN és az 
ASTM szabványokban is, az elektronsugaras hegesztést illetve a csaphegesztéses eljárást 
szokták alkalmazni. Az utóbbi gazdaságossága és egyszerűsége miatt terjedt el. Munkánk 
elsődleges célja ennek az eljárásnak az adaptálása neutronsugárzással öregített, és így 
radioaktív próbatesteken. A radioaktív minták kezelése speciális feladat, ez megnehezíti a 
méretek ellenőrzését a technológia egyes lépéseinek végrehajtása után. Munkánk során 
többféle csap geometriát (négyzet keresztmetszetű csap, „gombafejes” csap), és több 
hegesztési eljárást (védőgáz használata, kerámiagyűrű használata, stb.) vizsgáltunk meg és 
hasonlítottunk össze. Az 1.3 ábra szemlélteti a hegesztési elrendezést és az alkalmazott 
varratvédelmeket. A hegesztett darabok minősítésénél felhasználtunk metallográfiai, 
elektronmikroszkópiai és neutron radiográfiai vizsgálatokat is.  

Összefoglalás 

Elkészült a BAGIRA besugárzó berendezés reaktorba szerelhető harmadik verziója, a 
korábbiakhoz képest nagyobb helyen és számos új tulajdonsággal. A besugárzó csatornában 
elhelyett bór-karbid neutronárnyékoló hatására két nagyságrenddel kisebb lesz a 
próbadarabok aktiválódása, ami gyorsabb utófeldolgozást tesz lehetővé. A beépített 
léptetőmotor segítségével a mintatartó forgatható illetve ez mozgatja a beépített kisciklusú 
fárasztógépet is. A próbaüzem alatt a biztonságos üzemeltetés kritériumai teljesültek. A 
berendezés készen áll, hogy a 150-650°C hőmérséklet tartományban vizsgáljuk a negyedik 
generációs reaktorok szerkezeti anyagainak sugárkárosodását. A 15H2MFA reaktortartály 
acél és hegesztési varratának kúszási tulajdonságainak meghatározása magasabb 
hőmérsékleten (4-500°C) az új besugárzó berendezésben valósul meg. A besugárzó 
berendezés licenszének csúszása miatt ezt a részfeladatot nem tudtuk időben elkezdteni. A 
feladatot olyan munkákkal váltottuk ki, amelyeket ennek a feladattervnek egy későbbi 
fázisában kellett volna végrehajtani. A közép-európai szervezésben készülő ALLEGRO 
gyorsspektrumú kísérleti reaktor engedélyezéséhez szükség lesz a tartály és más szerkezetek 
anyagainak tesztelésére. A besugárzott anyagok mechanikai vizsgálataihoz szükséges mérési 
és értékelési eszközeinket is továbbfejlesztettük. A projektben elkészült a próbatest 
rekonstrukció adaptálása radioaktív próbatestekre. 
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2. sz. részfeladat: Termohidraulikai számítások 

(Témavezető: Dr. Házi Gábor) 

Bevezetés 

A NUKENERG projekt harmadik projekt évében elsősorban a kritikus hőfluxus 
kialakulásának és a folyékony fémhűtésű reaktorok hőátadási problémáinak modellezésére 
fókuszáltunk, a 2. részfeladat keretein belül.  

A kritikus hőfluxus (CHF) kialakulásának vizsgálata 

Ahogy méréseink is bizonyították, a forráskrízis kialakulásában központi szerepet  játszanak a 
fűtött falon kialakuló és arról leváló buborékok, továbbá azok kölcsönhatása. Ennek 
megfelelően szinte minden forráskrízis perdikciójára felhasznált ún. kritikus hőfluxus 
korrelációban feltűnnek olyan jellemző paraméterek mint például a leváló buborék átmérője 
és a leválás gyakorisága, amelyek pontos becslése szükséges ahhoz, hogy a forráskrízist előre 
tudjuk jelezni. 

Annak érdekében, hogy e paraméterek becslésére használt összefüggéseket kritikusan 
elemezni tudjuk elkészítettünk egy olyan részletességű számítási modellt, amelynek 
segítségével a fűtött falon kialakuló buborékok viselkedése egyedileg nyomon követhető, 
kialakulásuktól az eltűnésükig. A modell lehetővé teszi, hogy minden korábban publikált 
modellnél nagyobb részletességgel modellezzük a leválás folyamatát. Így a korábbi 
modellekkel szemben lehetővé tettük, hogy a fűtött falakon lévő apró repedéseket, mint a 
forrás gócpontjait is modellezni tudjuk. A modellel kapcsolatos részletek és vizsgálataink 
teljes körű leírása megtalálható a publikációkban, itt csak egy rövid összefoglalót adunk az 
elért eredményekről. 

Megmutattuk, hogy a buborékok leválási átmérője a gravitáció függvényében jól leírható 
hatványfüggvénnyel és a függvény kitevője megegyezik a korábbi - jóval egyszerűbb 
modellek alapján származtatott - irodalmi adatokkal. Ugyanakkor kimutattuk, hogy a leválási 
átmérő lineárisan növekszik a kontaktszöggel és a növekedés üteme fordítottan arányos a 
fűtött fal érdességével. Továbbá a leválási átmérő és a hőfluxus között lineáris a kapcsolat, 
azonban a függvény meredekségét nagyban befolyásolja az, hogy figyelembe vesszük a fali 
egyenlőtlenségeket vagy sem. 

A korábbi vizsgálatok során a fűtött falakban a hővezetést és így a leváló buborékok 
termodinamikai visszahatását a falakra általában figyelmen kivül hagyták. Mivel modellünk 
lehetővé teszi, hogy a fali hővezetés folyamatát is modellezzük, megvizsgáltuk, hogy az, 
hogyan befolyásolja a jellemző paramétereket. Míg a leválási átmérő kapcsán nem 
tapasztaltuk, hogy a fali hővezetés befolyásolni tudná a leválási átmérő és a gravitáció 
kapcsolatát, addig az hatással van a buborékok leválási gyakoriságára. Bár - az irodalmi 
adatoknak megfelelően - a leválási gyakoriság és a gravitáció között is jó kapcsolat írható le 
egy hatványfüggvénnyel, a függvény kitevőjét jelentősen befolyásolhatja a fali hővezetés 
figyelembevétele. 

Modellünk rámutatott arra is, hogy a leválási gyakoriság és a kontakt szög közötti 
kapcsolat korántsem olyan egyszerű képet mutat mint azt korábban gondoltuk. Azt találtuk, 
hogy tökéletesen sík fűtött falak esetén a leválási periódus gyorsan csökken növekvő kontakt 
szöggel mígnem elér egy értéket ahol a tendencia megfordul. Ugyanakkor ha figyelembe 
vesszük a fali egyenlőtlenségek (repedések stb.) jelenlétét a funkcionális kapcsolat 
megváltozik, a leválási gyakoriság a kontakt szög növekedésével monoton növekszik.  

Mindezek a megfigyelések elsősorban arra hívják fel a figyelmet, hogy a korábbi modellek 
- amelyek az analitikus kezelhetőség érdekében jelentősen egyszerűsítették a fizikai valóságot 
- nem feltétlenül szolgáltatnak megfelelő alapot a forráskrízis perdikciójára használt modellek 
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fejlesztéséhez. Továbbá, ezen paraméterek kísérleti munkák során megfigyelt jelentős szórása 
annak köszönhető, hogy ezek a paraméterek igencsak érzékenyek a kísérletekben nehezen 
kontrollálható részletekre. 

Vizsgálataink kiterjedtek több leváló buborék kölcsönhatásának vizsgálatára is. Ezekben 
az esetekben már eleve feltételeztük, hogy a fűtött falakon egymáshoz viszonylag közel is 
elhelyezkedhetnek forrási gócpontok. Vizsgáltuk továbbá azt is, hogy a gócpontok geometriai 
tulajdonságai, hogyan befolyásolják a legfontosabb paramétereket. A 2.1 ábrán két különböző 
méretű egymáshoz közel elhelyezkedő négyszögletes szabályos forrási gócpont látható, amint 
éppen buborékok fejlődnek bennük. A képsoron látható, hogy a két gócpontból lényegében 
egy buborék válik le, mivel a keletkező buborékok már növekedésük során kölcsönhatásba 
kerülnek egymással. Vizsgálataink megmutatták, hogy ezek a gócpontok és a bennük 
keletkező buborékok változatos módon hathatnak egymásra. Az egyik pontban kialakuló 
buborék elvonva a szükséges energiát, időszakosan megakadályozhatja a másik pontban a 
buborék kialakulását, vagy akár kompletten gátolhatja a forrást. 

 

 
2.1 ábra  Keletkező buborékok két egymáshoz közel elhelyezkedő forrási gócpont esetén 

 
A kis léptékű modelljeink mellett numerikus áramlástani számításokat (CFD) is végeztünk, 

amelyek során megismerkedtünk e jelenség modellezésének kihívásaival. Kezdeti 
eredményeink biztatóak. Sikerült filmforrást azonosítanunk a számítási eredményekben, 
amelynek alakja, kiterjedése minőségileg megegyezik a vonatkozó szakirodalomban 
közöltekkel. A jövőben a CHF numerikus számításának CFD kóddal történő modellezése 
során szerzett tapasztalatokat szeretnénk felhasználni a forrásos hőátadás és CHF területén 
végzett további kutatásaink során. 

Folyékony fém hűtőközegre vonatkozó első validációs eset CFD vizsgálata 

A negyedik generációs folyékony fémhűtésű reaktor koncepciókkal kapcsolatos kutatásaink 
utolsó évében a német FZK kutatói által elvégzett úgynevezett hosszú fűtött szakaszú 
hengeres mérés és kapcsolódó CFD modellezés validációs numerikus áramlástani 
modellezését végeztük el. A német kutatók két mérést végeztek: egy úgynevezett izotermikus 
mérést, valamint egy fűtött hengert is tartalmazó mérést, 20 kW fűtési hőteljesítménnyel. A 
validációk során mindkét eset modelljét elkészítettük. A modellezések során külön vizsgáltuk 
a turbulencia modellek hatását az eredményre. A számítások eredményei azt mutatják, hogy a 
rendelkezésre álló turbulencia modellekkel ezen hőátadási folyamat megfelelően leírható, új 
típusú turbulencia modell (például TMBF) alkalmazása nem szükséges. A validációs 
számítások eredményei nem zárják ki a k- alapú modell alkalmazását sem, ellentétben a 
mások által végzett korábbi vizsgálatokkal. 
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3. sz. részfeladat: Zónatervezés 

(Témavezető: Dr. Maráczy Csaba) 

Bevezetés 

A részfeladatban célunk a szuperkritikus nyomású vízhűtéses reaktor (Supercritical Water-
Cooled 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 vonatkozó globális számításokra és a 
pálcaszintű számításokra is. A 6. meghosszabbított munkaszakaszra a továbbfejlesztett 
programrendszerrel elvégzett számításokon alapuló lineáris hőteljesítmény és maximális 
burkolathőmérséklet limitekhez való viszony ellenőrzése, valamint az anyagtudományi 
részfeladathoz kapcsolódóan a besugárzott acél próbatestek neutronspektrumának  
meghatározása maradt. 

Egyensúlyi kampányszámítások finomhálós elemzése 

A maximális burkolathőmérsékletek uralása céljából a kilenc kazettából álló klaszterek 
bemenetén található szűkítőket használtuk a zóna forgalomeloszlásának hangolására a korábbi 
munkaszakaszokban. A kiégő mérgek alkalmazásának következményeképpen erős 
teljesítményátrendeződés jött létre a zónában, amely a forgalomeloszlás változásán keresztül 
is kihatott a burkolathőmérsékletekre. 2300 MW termikus teljesítményen a HPLWR friss 
zónájától kezdve elértük az egyensúlyi kampányt. Az egyensúlyi számításokban alkalmazott 
klaszter-típusokban a maximális fűtőelempálca dúsítás 7% volt. Átlagosan 3 évi zónában 
tartózkodás esetén a kirakott fűtőelemklaszterek 33,5 (MWnap/kgU) átlagkiégést értek el. 

A normál üzem biztonsága szempontjából 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 

 
A fenti limitek fűtőelempálcaszakaszonkénti betarthatóságának ellenőrzésére a pálcaszintű 

teljesítmények meghatározására alkalmas DIF3D finomhálós diffúziós programot használtuk 
fel. A DIF3D programnak a szuperkritikus nyomástartományban működő KARATE 
programrendszerrel való kapcsolatát kiépítettük és a programrendszert alkalmaztuk az 
egyensúlyi kampányra. 

 
A számítás főbb lépései a következőek: 
 
 Best estimate kampányszámítások elvégzése a szuperkritikus KARATE nodális csatolt 

neutronfizikai-termohidraulikai kóddal, a nodális neutronfizikai-termohidraulikai 
eredmények rögzítése a további lépésekhez. 
 

 A MULTICELL transzport kód számításai alapján a cella szintű 2-csoport diffúziós 
típusú hatáskeresztmetszetek kiértékelése és paraméterezése a következő paraméterek 
függvényében: 
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- a fűtőelempálcák kiégése 
- az 235U koncentrációja 
- az 238U koncentrációja 
- a  239Pu koncentrációja 
- a  135Xe koncentrációja 
- a  149Sm koncentrációja 
- a fűtőelem hőmérséklete 
- az abszorbens pozíciója 
- a hűtővíz sűrűsége 
- a moderátorcső vizének sűrűsége 
- a kazettarés vizének sűrűsége 

 
 A 2-csoport reflektor hatáskeresztmetszetek előállítása 1 dimenziós COLA transzport 

számítás segítségével, amelyben modelleztük a reflektor mellett lévő fűtőelemeket és 
az acél reflektort a benne elhelyezkedő, a kazettarés vizét elvezető csatornákkal 
együtt.  

 
 A szuperkritikus KARATE nodális csatolt neutronfizikai-termohidraulikai kóddal 

számított termohidraulikai adatokat és axiális görbületi tényezőket felhasználva 2 
dimenziós, egész zónás finomhálós számítások elvégzése minden állapot mind a 39 
szintjére. A reaktor aktív zónáját 3 sor fűtőelemkazetta átmérőjű reflektoranyaggal 
vesszük körül. Kiégési lépés esetén a pálcaszintű izotópkoncentrációk követése. A 
kazettaátrakások kezelése. 

 
 A best estimate KARATE számítások eredményeit felhasználva konzervatív 

kazettánkénti termohidraulikai számításokat elvégzése, melyben a kazetta 
teljesítményeket a kq radiális egyenlőtlenségi tényező bizonytalanságával emeljük, a 
bemeneti hőmérsékleteket a keverőterek nem tökéletes keveredését leíró 
entalpiabizonytalanságoknak megfelelő hőmérséklettel emeljük, valamint a 
forgalmakat a kq növelésének megfelelően az áramlási szektoronkénti kq-relatív 
forgalom görbének megfelelően csökkentjük. 

 
 Konzervatív pálcaszintű számítás elvégzése: A DIF3D pálcaszakasz teljesítményekből 

számoljuk a radiális teljesítményegyenlőtlenségeket (fq), a maximális értéket a 
számítási bizonytalanságnak mefelelő mérnöki tényezővel szorozva konzervatív 
kazettán belüli értéket kapunk. Ezt használjuk fel a HPLWR projektben kifejlesztett 
Heinecke korrelációban a forrócsatorna entalpiaemelkedés egyenlőtlenségi 
tényezőjének (fh) számításához. fh(fq) = 0.780+0.235fq    A HPLWR reaktor kazettáira 
vonatkozó korreláció azt mutatja, hogy a helikális drót távtartók alkalmazása jó 
hűtőközeg-keveredést biztosít a szubcsatornák között. A maximális 
burkolathőmérséklet és a fűtőanyag maximális hőmérsékletének számítása a Watt 
hőátadási korrelációt alkalmazó fűtőelemmodellel történt. 

 
A pálcaszintű lineáris teljesítményeloszlás az egyensúlyi kampány elején, a legterheltebb 

időpontban  és a kampány végén  a 3.1 -3.3 ábrákon látható a legterheltebb rétegben. Jelentős 
axiális és radiális teljesítményeloszlás-átrendeződés figyelhető meg.  

 



NUKENERG pályázat beszámoló      6. munkaszakasz 

  14

 
3.1 ábra Pálcaszintű lineáris teljesítményeloszlás az egyensúlyi kampány 0. napján a legterheltebb 22. szinten 

[W/cm] 

 
3.2 ábra Pálcaszintű lineáris teljesítményeloszlás az egyensúlyi kampány 105. napján a legterheltebb 8. szinten 

[W/cm] 
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3.3 ábra Pálcaszintű lineáris teljesítményeloszlás az egyensúlyi kampány 355. napján a legterheltebb 32. szinten 

[W/cm] 
 
A mérnöki tényezőkkel felszorzott lineáris teljesítményeloszlás  maximuma az egyensúlyi 

kampány során a 3.4 ábrán látható. A maximumot 105 effektív napos üzemeltetés esetén 
kaptuk. A 390 W/cm-es limit éppen betartható. 

 
 

 
3.4 ábra A pálcaszintű lineáris teljesítményeloszlás konzervatív maximuma az egyensúlyi kampányban 
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A pálcaszintű fűtőelemhőmérséklet konzervatív maximuma is hasonló viselkedést mutat, 
az urándioxid olvadáspontja alatt van a görbe(3.5-ös ábra). 

 

 
3.5 ábra A pálcaszintű fűtőelemhőmérséklet konzervatív maximuma az egyensúlyi kampányban 
 
A konzervatívan számított burkolathőmérséklet maximuma az egyensúlyi kampány során 

mindig meghaladja a célul kitűzött 903 K fokos értéket (3.6 ábra) 
 
 

 
3.6 ábra A pálcaszintű burkolathőmérséklet konzervatív maximuma az egyensúlyi kampányban 
 
A maximum mindig az 1. túlhevítő olyan kazettájában található, amely szomszédos az 

elgőzölögtetővel. Mivel az elgőzölögtetőben a lineáris teljesítmény korlát még éppen tartható, 
a további optimalizálás iránya a teljesítmény részbeni áthelyezése az 1. túlhevítőből a 2. 
túlhevítőbe, ahol semmilyen korlát nincs veszélyben. Az átrakási sémával történő 
optimalizálásnak gátja a kazetták 3x3-as klaszterbe rendezése, továbbá a klaszterenkénti 
szűkítő alkalmazása. A kazettánkénti átrakás és szűkítők alkalmazásával sokkal jobb helyzet 
volna elérhető. 
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A Budapest Kutatóreaktor besugárzó szondáinak spektrum és fluens számításai az 
anyagtudományi kísérletek kiértékeléséhez (MTA KFKI AEKI) 

A VVRSZM reaktor anyagvizsgálati besugárzó szondáiban létrejövő gyors neutronfluxus 
számításához a KARATE programrendszer MULTICELL transzport kódját és a 
kampányszámítások elvégzésére képes  KIKO3D nodális kód VVRSZM változatát használtuk.  

A KARATE programrendszer keretében működő MULTICELL program a multicell ütközési 
valószínűség módszert használja hatszöges geometriára alkalmazva. Mivel a MULTICELL 
programban a cellák száma korlátozott, a számítható tartomány jóval kisebb, mint az egész zóna. 
A MULTICELL programot a szonda közvetlen környezetében lejátszódó transzportfolyamatok 
sokcsoport leírására használtuk, melynek eredménye a szonda próbatestjeinek neutronfluxus 
spektruma. A 10 MW összteljesítményhez tartozó szonda fluxus a MULTICELL programmal 
nem számítható, erre a feladatra a KIKO3D program alkalmazható. 

A fluxus számításokat a 25. számú zónakonfigurációra végeztük el. A BAGIRA besugárzó 
szonda pozíciója 633-634-641. A BAGIRA szonda besugárzott acél próbatesteinek 
emeletenkénti száma 3 volt a számításainkban. A besugárzás effektív ideje 29,25 nap volt.  

A KIKO3D program esetében 2 energiacsoportot használtunk, a számított geometria 
hatszöges, 3,5 cm-es rácsosztással, 8 axiális réteggel. A számítás eredménye a 3 dimenziós 2-
csoport, teljesítményhez normált fluxuseloszlás a VVRSZM reaktor aktív zónájában. A 
fluxuseloszlást a következőképpen számítottuk: A BAGIRA szondát reprezentáló 3 hatszög 
fluxusait radiálisan átlagoltuk, majd spline interpoláció segítségével a próbatestek axiális 
helyéhez tartozó két csoport fluxusokat számítottuk ki néhány kiválasztott kiégési lépésre. A 
teljes besugárzásra nézve átlagos két csoport spektrumot a kiégési lépések spektrumainak trapéz 
szabályt alkalmazó integrálásával kaptuk meg.  

A kiégett zónára vonatkozó MULTICELL számítások meglehetősen munkaigényesek, így a 
valós esetek sokcsoport spektrumait néhány előre kiszámított spektrumból kevertük ki a 3. 
munkaszakaszban kidolgozott módszerrel. Az 1 MeV feletti fluxuseloszlás és fluens 
számításokat 4 különböző axiális pozícióban elhelyezkedő próbatestre végeztük el.  
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4. sz. részfeladat: A HPLWR reaktor biztonsága  

(Témavezető: Dr. Keresztúri András) 

Javaslat a biztonsági rendszerek 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 kellett felhasználnunk, 
melynek az MTA EK is résztvevője. A NUKENERG projekt előző részében az EK 
jogelődjében, 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 harmadik évi 
munka általános célja az volt, hogy a projekt megelőző részében kidolgozott tervek szerinti 
biztonsági rendszerekkel kiegészített kóddal elemzések készüljenek több változatban, ezzel 
értékelni lehessen a biztonsági rendszerek megfelelőségét, olyan javaslat készüljön a 
megfelelő változatra, azok paramétereire, ami mellett a biztonsági elemzések elfogadási 
kritériumai teljesülnek. 

A reaktivitás üzemzavarok tekintetében - már a múlt évre előrehozva - 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. 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. Az utóbbi esetben a 
legértékesebb abszorbens meghibásodás miatti fennakadása esetén is mindig legalább -1,5 % 
reaktivitású lezárás biztosítható, ami ésszerű számítási bizonytalanságot feltételezve kielégítő. 

A védelmi rendszeren kívüli, további biztonsági rendszerek méretezése a termohidraulikai 
eredetű kezdeti események több változatban történő elemzéseire épült. Ennek a feladatnak a 
megoldása során a jelentésben javasolt biztonsági rendszer konfigurációból indultunk ki. 
Elkészült a hidegági kis csőtörés esetére vonatkozó elemzés, ami azt bizonyította, hogy ez a 
kezdeti esemény - speciálisan a fázisátalakulás nélküli HPLWR reaktorra - a biztonsági 
rendszerek működése nélkül is teljesíti az elfogadási kritériumokat.  Bebizonyosodott, hogy a 
legnehezebben kezelhető kezdeti esemény a hidegági nagy csőtörés, és várható volt, hogy 
amennyiben ebben az esetben az elfogadási kritériumok teljesülnek, akkor a további kezdeti 
eseményekre is kedvező eredmények adódnak, ezért ezt az elemzést több változatban is 
elkészítettük. A biztonsági rendszerek paramétereit lényegében ezek az elemzések határozták 
meg. A fenti feltevésünket a későbbi elemzések igazolták. A jelentésben szereplő 
konfigurációnak megfelelő hidegági nagy LOCA elemzések eredményei azt mutatták, hogy az 
előzetesen elképzelt passzív hűtő rendszer nem képes elegendő hűtőközeget juttatni az aktív 
zónába, másrészt a megfelelő hűtéshez a betáplálások helyének célszerűbb, differenciáltabb 
megválasztása is szükséges. Az első konfigurációra vonatkozó elemzés azonban hasznos volt 
abban a tekintetben, hogy eredményei alapján leszűrhető volt a fogyatékosságok oka, és 
kialakítható volt egy újabb koncepció. A módosított koncepciónak megfelelő ATHLET 
nodalizációt a 4.1 ábrán mutatjuk be. Az ezen koncepció alapján elvégzett LOCA elemzések 
eredményei már kielégítették az elfogadási kritériumokat. A projekt további részében olyan 
további termohidraulikai eredetű kezdeti események elemzéseit végeztük el, mint a: 
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 Közepes méretű cső törése a hidegágban 
 Kisméretű cső törése a hidegágban 
 Nagyméretű cső törése a melegágban, az elemzési eredményekből le lehetett vonni a 

következtetést, hogy kisebb méretű cső törésének elemzésére nincs szükség 
 Teljes feszültségkiesés, ami lefedte a turbina kiesés kezdeti esemény következményeit  
 Az egyik fő-keringtető szivattyú kiesése  

 
A fenti elemzések eredményeit a jelentés részletezi, és az elfogadási kritériumok minden 

esetben teljesülnek a biztonsági rendszerek alábbi paraméteri esetén: 
 
 

A biztonsági rendszer 
neve 

A biztonsági rendszer indítási 
feltételei 

A biztonsági rendszer 
kapacitása 

ADS (Automatic 
Depressurizer System) 

Elvétel mindegyik meleg ágból, 
p  22.0 MPa vagy p  27.0 MPa 
szelepnyitási idő: 0.2 s 

Biztosítja a teljes névleges 
melegági forgalom elvételét 
25.0 MPa-nál. 

HPCI (High Pressure 
Coolant Injection) 

Betáplálás mindegyik hideg ágba, 
pHPCI= 6.0 MPa, THPCI= 80 oC 

V= 40 m3, Vvíz= 25 m3, 
A nyomástartó közeg: 
nitrogén 

RHR (Residual Heat 
Removal) 

Elvétel mindegyik meleg ágból, 
p  2.0 MPa  
szelepnyitási idő: 2.0 s 

Szelepátmérő =  200 mm 

LPCI (Low Pressure 
Coolant Injection) 

A reaktortartály aljához két 
helyen csatlakozik, a középső 
„evaporátor” és szélső 
„szuperheater2” alá.  
TLPCI= 70 oC 

Tartálynyomás-függő  
betáplálás 
MPa                  kg/s 
  0.1                240.0 
  1.0                220.0 
  2.0                160.0 
  2.5                    0.0 

 
4.1 táblázat Javaslat a biztonsági rendszerek paramétereire 
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4.1 ábra A HPLWR reaktor ATHLET nodalízációja a vészhűtő rendszerek tesztelése után 

 
 

4.2 ábra A hidegági nagy csőtörés forrócsatorna számítása szerinti burkolat-hőmérséklet 
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Stabilitás vizsgálatok a HPLWR reaktorra 

A projekt keretében két irányban végeztünk vizsgálatokat: az áramláshoz kapcsolódó 
fluktuációk stabilitásával és az SCWR visszacsatolásokból adódó egyszerű modellekkel 
kapcsolatban. 
 
A hűtőközeg áramlásával kapcsolatos vizsgálatok 
Ismeretes, hogy minden termodinamikai rendszerben léteznek fluktuációk, normális 
körülmények között ezek makroszkopikus méretekben nem észlelhetőek. Kérdés, mi a helyzet 
egy szuperkritikus közegben, ahol a hőmérséklet vagy a nyomás kis változásához a lokális 
mennyiségek (pl. sűrűség, hővezetőképesség) nagy változása tartozik. 

A fenti kérdés megválaszolásához első lépésként a nemlineáris evolúciós egyenlet 
megoldását vizsgáltuk. Sikerült egy olyan iterációs módszert találni, amelynek segítségével a 
kaotikus viselkedést mutató rendszerek evolúciós egyenletének új megoldási módszerét 
kialakítani, ami a problémás esetekben is kellő megbízhatósággal működik. Az eljárást 
bemutattuk néhány közismerten problémás eseten (anharmonikus oszcillátor, Lorentz-
modell). Megvizsgáltuk a nem-egyensúlyi folyamatokban fontos szereppel bíró lokális 
termikus egyensúlyt, annak kapcsolatát a mikroszkopikus leírásban használatos 
eloszlásfüggvénnyel. A turbulencia megjelenését egy új formalizmussal írtuk le, amelyben az 
áramlást felbontottuk síkhullámokra, és megvizsgáltuk a síkhullámok szóródását a fluktuációk 
által kialakított mikroszkopikus inhomogenitásokon. Az említett területek irodalmáról 
összefoglalót készítettünk, valamint vizsgálataink eredményeit publikáltuk.   
 
Az SCWR visszacsatolásaiból adódó instabilitás   
Ismeretes, hogy a nemlineáris egyenletek megoldása nem stabil abban az értelemben, hogy 
két egymáshoz közeli kezdeti állapothoz távoli későbbi állapotok tartozhatnak. A kérdéskör 
jól ismert, tanulmányozásához létezik matematikai apparátus. A kérdés az, lehet-e olyan 
leegyszerűsített modellt találni, ami alkalmazható SCWR tanulmányozására. Erre a célra 
létrehoztuk a Fuchs-Hansen modell egy SCWR-re alkalmazható változatát, amelyben 
használjuk a víz állapotát az SCWR által megkövetelt tartományban.   
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5. részfeladat: IV. generációs, gyors neutron-spektrumú reaktorok 
reaktorfizikai és biztonsági vizsgálata 

(Témavezető: Dr. Keresztúri András) 

A különböző gyorsspektrumú fémhűtésű reaktorok összehasonlító elemzése, az 
izotópháztartással kapcsolatos jellemzők reaktorváltozatonként 

A címben jelzett egymással szoros összefüggésben álló két feladat megoldása céljából a 
projekt előző részében kifejlesztett eszközeinek – KIKO3DMG kód, NODRADAT 
programrendszer - felhasználásával az alábbi 6 reaktortípust vizsgáltuk: 
 

1. Nátriumhűtésű, oxid fűtőelemmel rendelkező, tenyésztő gyors reaktor nagy 
élethosszúságú hasadási termékek elégetésére (FBR)  

2. Ólomhűtésű, oxid fűtőelemmel rendelkező gyorsreaktor 
3. Nagyteljesítményű karbid fűtőelemmel rendelkező nátriumhűtésű gyorsreaktor  
4. Nagyteljesítményű oxid fűtőelemmel rendelkező nátriumhűtésű gyorsreaktor  
5. Közepes teljesítményű fémes fűtőelemmel rendelkező nátriumhűtésű gyorsreaktor  
6. Közepes teljesítményű oxid karbid fűtőelemmel rendelkező nátriumhűtésű 

gyorsreaktor  
 

Az elvégzett számításokat, az alkalmazott módszereket, valamint biztonsággal és az 
izotóp-átalakítási képességgel kapcsolatos eredményeket a kutatási jelentések, illetve a 
konferencia kiadvány tartalmazzák. 

Számításokat végeztünk gyors neutronspektrumú, folyékony nátrium hűtésű reaktorokra, 
melyek során négy különböző zónakoncepció legfontosabb neutronfizikai jellemzőit és a 
kiégését határoztuk meg. A kazetták és szerkezeti anyagok homogenizált kevés csoport 
hatáskeresztmetszeteit az ERANOS kódrendszer ECCO moduljával számítottuk ki 9 
energiacsoportra, ezeket a KIKO3DMG használta fel a zónaszintű és a kiégésszámítások 
elvégzéséhez.  A számításokat egy nemzetközi OECD együttműködés keretében végeztük el, 
majd az eredményeket összevetettük az amerikai Argon National Laboratory (ANL) és a 
francia CEA kutatócsoportokéval. A zónakoncepciók a következők voltak: két közepes 
méretű oxidos- és fém MOX (teljesítményük 1000 MWth), és ugyancsak két nagy méretű 
oxidos és szén MOX (teljesítményük 3600 MWth). Az üzemanyagok izotópkoncentrációját az 
egyensúlyi ciklusra meghatározva adták meg (BOC, ekkor az összes transzurán elemet  vissza 
helyezik az üzemanyagba, és kiegészítésként még könnyűvizes reaktorokból is tesznek bele). 
Így kezdetben a közepes méretű oxidos zónában három, a többiben pedig két eltérő 
izotópkoncentrációjú üzemanyag kazetta szerepelt radiális irányban; axiális felbontásban 
minden zóna esetében öt eltérő izotópkoncentrációt adtak meg (különbözőt a különböző 
radiális összetételekhez). 

A két nemzetközi kutatócsoport eredményeivel összehasonlítva megállapítottuk, hogy a 
KIKO3DMG gyors spektrumú, folyékony nátrium hűtésű reaktorok számítására is alkalmas. 
A reaktorfizikai paraméterek és a teljesítmény eloszlások jó egyezést mutatnak. 

Az effektív későneutron-hányadot az irodalomban szokásos definíciót felhasználva 
határoztuk meg [Szatmáry: Beveztés a reaktorfizikába]. Mivel a MOX üzemanyagban 
szegényített urán-235 található, a hasadások döntő többségéért a plutónium 239 és 241-es 
izotópja felelős. Ennek következtében a termikus neutronoknál alacsonyabb, 0,35% és 0,4% 
között van az effektív későneutron-hányad. A nagy zónák esetében ez az érték 0,4%-hoz, míg 
a közepesek esetén inkább 0,36%-hoz van közelebb. 
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A Doppler-együtthatót (KD) kétféleképpen definiáltuk: 

 

 
ahol  jelenti azon állapot reaktivitását (pcm egységekben), ahol a fűtőelemek 

Kelvinben mért hőmérséklete kétszerese a normál üzemi hőmérsékletnek, pedig a hőmérséklet 
változás. A benchmarkban alkalmazott definíció igyekszik figyelembe venni, hogy az 
alacsonyabb hőmérsékleten üzemelő reaktorokban egy tranziens esetén a hőmérsékleti csúcs 
is alacsonyabb: 

 

 
itt a reaktivitásokat dollár egységekben mérjük. 

Ez a paraméter biztonsági szempontból különösen fontos a nátrium hűtésű reaktorok 
esetében, ugyanis főleg ez kompenzálja a pozitív üregegyütthatót. Értéke a kiégés során nem 
változott számottevően, legnagyobb a karbidos nagy zónában (-0,15 pcm), míg a közepes 
zónákban ennél alacsonyabb (-0,09 és -0,12 pcm). 

Az üregegyüttható a benchmarkban a következőképpen van definiálva: 

 

 
ahol nátriummentes állapotban a fűtőelemekben a nátrium sűrűsége 0. Ez minden zóna 

esetében egységesen egy magas pozitív érték (4,9 – 6 $), ami ezen típusú reaktorok 
biztonsága szempontjából egy kritikus paraméter. Értéke a közepes méretű oxidos 
üzemanyagú zóna esetében a legalacsonyabb, de nem tűnik számottevő a különbség. Az 
irodalomban található értékek az általunk számított értékek nagyságrendjébe esnek [Fast 
Reactor Database 2006 Update (IAEA-TECDOC-1531)]. Ugyanakkor az ólom hűtésű 
gyorsreaktorok üregegyütthatója ezen összefoglaló szerint nullához közeli vagy enyhén 
negatív. 

A rúdértékesség jelentősen nagyobb a közepes méretű zónákban: 1,3 - 4 $, szemben a nagy 
méretű zónákban, ahol 0,2 - 0,6 $. Biztonsági szempontból egy rúdkilökődési folyamatban a 
nagy érték kedvezőtlen, ráadásul a közepes zónák kisebb Doppler-együtthatója nehezebben 
kompenzálja a bevitt többletreaktivitást (különösen a fém üzemanyagú zóna esetében). 

Az üzemanyagciklus jellemzésére szolgáló tenyésztési tényezőt (BR) az alábbi definíció 
alapján számítottuk [Bell-Glasstone: Nuclear Reaktor Theory]: 

 

 
ahol Cm a keletkezési, Dm pedig az m üzemanyag izotóp eltűnési reakciógyakorisága. A 

vizsgált gyors spektrumú zónákban a plutónium 239 és 241-es izotópjait tekintettük 
üzemanyagnak. Számításaink szerint a nagy zónák tenyésztési tényezője jóval 1 fölött van, 
így szaporító reaktorként üzemeltethetők. A közepes zónák értéke ezzel szemben 1-nél 
kevesebb (~0,8), ezért az üzemanyagciklus fenntarthatósága szempontjából a nagy méretű 
zónák előnyösebbek. Kiszámítottuk a zóna egyes kazettáira jellemző tenyésztési tényezőket 
is, ami alapján BR értéke elsődlegesen az izotóp összetételtől függ, és csak másodlagosan a 
neutronspektrumtól. 
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Összefoglalásul kijelenthetjük, hogy a jelenlegi számítások szerint a karbidos üzemanyagú 
nagy méretű zóna a legperspektivikusabb. A nagy Doppler-együtthatója kompenzálhatja a 
pozitív üregegyütthatót, alacsony a rúdértékessége, ami egy rúdkilökődéssel járó tranziens 
esetén kedvező. Az utóbbi érték igen magas volta a közepes méretű zónákban komoly 
probléma lehet a biztonság szempontjából. A fém üzemanyagú koncepció helyzetét tovább 
rontja a kis Doppler- együttható. A konverziós tényező szintén a karbidos nagy zónára a 
legkedvezőbb, jóval 1 fölött található. Ugyan viszonylag magas hőmérsékleten üzemel, közel 
1000 °C-on, ez kicsivel van az oxidos üzemanyagok hőmérséklete alatt, de az olvadáspontja 
és a hővezetési tényezője is magas (előbbi ~2500 °C); ráadásul – az oxidos üzemanyaggal 
szemben – nehezen lép kölcsönhatásba a nátriummal. 

 

  Large Core (3600 MWth)  Medium Core (1000 MWth) 

Carbide Core  Oxide Core  Metallic Core  Oxide Core 
Üzemanyag üzemi 
átlaghőmérséklete 

(°C) 
  987  1227  534  1027 

βeff 
BOC  0.405%  0.393%  0.366%  0.357% 

EOC  0.393%  0.384%  0.367%  0.356% 

Doppler (pcm) 
BOC  ‐0.1535  ‐0.1117  ‐0.0914  ‐0.1230 

EOC  ‐0.1526  ‐0.1130  ‐0.0933  ‐0.1241 

Doppler ($) 
BOC  ‐2.79  ‐2.42  ‐1.06  ‐2.31 

EOC  ‐2.77  ‐2.44  ‐1.09  ‐2.33 

Üregegyüttható ($) 
BOC  5.73  5.19  5.06  4.87 

EOC  6.01  5.39  4.95  4.85 

Lezárási reaktivitás 
BOC  0.95458  0.96371  0.83130  0.81941 

EOC  0.96387  0.96518  0.82363  0.81793 

Külső abszorbens 
értékessége ($) 

BOC  0.28  0.24  1.35  1.25 

EOC  0.25  0.24  1.34  1.23 

Belső abszorbens 
értékessége ($) 

BOC  0.39  0.38  3.80  3.67 

EOC  0.58  0.45  4.13  3.90 

 

 
Large Core (3600 MWth)  Medium Core (1000 MWth) 

Carbide Core  Oxide Core  Metallic Core  Oxide Core 

BR  1.15024  1.081747  0.79317  0.83938 
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6. sz. részfeladat: Atomerőművi rendszerek üzemanyagciklusának 
modellezése  

(Témavezető: Dr. Hózer Zoltán)  

Bevezetés  

A NUKENERG2-projekt 6. részfeladatában (üzemanyagciklus) egy olyan számítógépi 
programot fejlesztettünk ki, 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 elkészítésére, valamint a 
tervezett számításokra 2011-ben került sor. 

A program neve: SITONG4 – SImulation TOol for Modelling of Nuclear Fuel Cycle with 
Generation 4 Reactors. A program forráskódja szabványos FORTRAN 77-ben íródott, ami 
biztosítja a kód hordozhatóságát. A lefordított program fut mind Windows (Windows XP) és 
Linux (Debian Linux 6.0) operációs rendszer alatt. 

Modellezett üzemanyagciklusok 

A SITONG4 programmal négy különböző üzemanyagciklus számítását végeztük el (6.1 
táblázat). 
 Az első üzemanyagciklusban csak EPR reaktorok szerepelnek UOX üzemanyaggal.  
 A második üzemanyagciklus az elsőtől abban tér el, hogy az EPR-eket, melyek harmadik 

generációs reaktorok, lecseréljük SCWR-ekre, mely típus szintén UOX üzemanyaggal 
működik, de már a negyedik generációs reaktorok közé tartozik.  

 A harmadik üzemanyagciklus annyiban hasonlít az elsőre, hogy ebben is csak EPR 
reaktorok vannak, azonban nemcsak UOX, hanem MOX üzemanyagot is használnak.  

 Végezetül a negyedik üzemanyagciklus szintén egy átmeneti üzemanyagciklus, melyben a 
harmadik esetben bemutatott reaktorparkból indul ki, de az EPR-eket lecseréljük negyedik 
generációs GFR-ekre. 

 

 Név Rövid leírás 

1. eset EPR_UOX Csak EPR-ek UOX üzemanyaggal 

2. eset EPR-SCWR Az EPR_UOX reaktorok lecserélése SCWR-ekre 

3. eset EPR_MOX Csak EPR-ek UOX és MOX üzemanyaggal 

4. eset EPR-GFR Az EPR_UOX és EPR_MOX reaktorok lecserélése GFR-ekre.

6.1 táblázat A vizsgált üzemanyagciklusok rövid neve, azonosítása. 

 
Vizsgálataink során az alábbi feltételezésekkel éltünk, illetve az alábbi kezdeti feltételeket 

választottuk. Mindegyik üzemanyagciklus 2010-ben kezdődik és 100 évig működik. A 
reaktorpark teljes villamos teljesítménye időben állandó: 10 GW. A dúsított uránt használó 
reaktorok szempontjából fontos paraméter a dúsítási maradékban az 235U-ös dúsítása, ezt 
0,25%-nak választottuk. A szegényített urán raktárban a szegényített urán mennyisége: 
236000 tonna, az 235U dúsítását átlagosan 0,3%-nak vesszük. Ez a mennyiség nagyjából az 
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Európában felhalmozott mennyiségnek felel meg. Lényeges kezdeti paraméter még az 
üzemanyagciklusban lévő kiégett üzemanyag mennyisége: ez 2010-ben 27656,6 tonna. A 
kiégett üzemanyag nagy részét UOX, kisebb részét pedig MOX üzemanyag teszi ki. 

Az EPR_UOX jelű üzemanyagciklus 

Ez az üzemanyagciklus a nyílt üzemanyagciklus, mely kipróbált technológiákon alapszik, a 
legtöbb ország ezt valósítja meg. Ezt az eset vesszük referenciának és használjuk 
összehasonlítási alapként a további esetekhez. A reaktorparkban csak egyféle reaktortípus: az 
EPR üzemel, a reaktor üzemanyag UOX. Az EPR által évente megtermelt villamos energia 
mennyiségét az 6.1 ábra mutatja. A reaktorok 100 év alatt 7621 TWh elektromos energiát 
termelnek. 

Az EPR-SCWR jelű üzemanyagciklus  

Ez az üzemanyagciklus is nyílt. Az üzemanyagciklus első évtizedei megegyeznek az 
EPR_UOX esettel: csak EPR reaktorok üzemelnek, üzemanyaguk: UOX. A szimuláció első 
harmada után, azaz 2041-tól kezdve lecseréljük a teljes reaktorparkot. Évente 1 GW villamos 
teljesítményt képviselő EPR-t váltunk ki SCWR reaktorral. Így 2050-re a teljes parkot csak 
SCWR-ek alkotják. Mivel mind a két reaktortípus csak természetes uránt használ, ezért a 
különbség az első és a második eset között a reaktorok üzemviteléből (kihasználtság, 
hatásfok, az üzemanyag kirakáskori kiégése) fog adódni (6.1 ábra). A reaktorok a számított 
100 év alatt 7791 TWh elektromos energiát termelnek. 

 

    
 

6.1 ábra Az 1. és a 2. (bal) illetve a 3. és a 4. (jobb) üzemanyagciklusban évente megtermelt villamos 
energia 

Az EPR_MOX jelű üzemanyagciklus  

Az EPR_UOX üzemanyagciklusnak egy változata ez az eset. Ez az üzemanyagciklus is 
létező, ipari méretekben működő technológiákon alapszik, habár ezekkel a technológiákkal 
kevesebb a tapasztalat, mint a nyílt üzemanyagciklusban alkalmazott technológiákkal. Ez az 
üzemanyagciklus az első lépés az üzemanyagciklus zárása felé, jelenleg csak pár országban 
működik (például Franciaország, Svájc, Belgium). Ebben az esetben a keletkezett plutóniumot 
a reprocesszálás során kivonjuk kiégett üzemanyagból és egyszer visszaforgatjuk könnyűvizes 
reaktorokban, azaz mondhatjuk, hogy a plutóniumra nézve zárt, bár ez nem pontos 
megnevezés, mivel csak egyszer kerül visszaforgatásra: a kiégett MOX üzemanyagot átmeneti 
tárolókban tárolják. Akárcsak az EPR_UOX esetben, ebben a reaktorparkban is csak EPR-ek 
vannak. Azonban az EPR-ek üzemanyaga ezúttal nemcsak UOX, hanem MOX is. Előzetes 
számítások alapján a MOX üzemanyagból nyert teljesítményt az EPR teljesítményének 30%-
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ának választottuk. Fontos paramétere még az üzemanyagciklusnak az UOX üzemanyag 
reprocesszálása során jelentkező veszteségek mértéke. Mivel a kiégett UOX üzemanyag 
reprocesszálása az ipari méretekben megvalósított PUREX eljáráson alapszik, ezért ennek a 
paramétereit felhasználva a reprocesszálási veszteségeket az uránra és a plutóniumra 0,1%-
nak, a többi izotópra 100%-nak választottuk. A reaktorpark 7621 TWh elektromos energiát 
termel 100 év alatt.  

Az EPR-GFR jelű üzemanyagciklus 

Az utolsóként tanulmányozott eset az EPR_MOX esetből indul ki, annak egy változata. Az 
üzemanyagciklus kezdetén a reaktorpark szintén UOX és MOX üzemanyaggal működtetett 
EPR-ekből áll. Ezt a reaktorparkot 2041-től kezdve lecseréljük a negyedik generációs GFR-
ekre. Az átmeneti időszak 10 évig tart évente 1 GW villamos teljesítményt váltunk ki GFR-
ekkel. Azaz a szimuláció első harmadában csak EPR-ek üzemelnek, 2050-től pedig azaz 
nagyjából a szimuláció második és harmadik harmadában csak GFR-ek. A reaktorpark 7508 
TWh elektromos energiát termel 100 év alatt. 

Az üzemanyagciklus eleje annyiban tér el az EPR_MOX esettől, hogy a MOX üzemanyag 
részesedése az EPR teljesítményében nem 30%, hanem 40%. A GFR reaktorok üzemanyagát 
a saját kiégett üzemanyagából és az EPR-ek kiégett MOX üzemanyagából gyártjuk. A 
reprocesszálási veszteségek az EPR reaktorok UOX üzemanyagának reprocesszálása során az 
uránra és a plutóniumra 0,1%, a többi izotópra 100%. Azaz hasonlóan a 3. esethez a kiégett 
UOX üzemanyag reprocesszálását is a PUREX eljáráson alapuló üzemben végezzük. A GFR 
reaktorok üzemanyagának reprocesszálása során feltételezzük, hogy a mai reprocesszálási 
technológiáknál fejlettebb módszereket alkalmaznak majd, ezért az urán és a plutónium 
mellett a másodlagos aktinidákra (azaz Np, Am, Cm) is 0,1%,-os reprocesszálási veszteséget 
tételeztünk fel, míg a többi izotópra továbbra is 100%-osat. 

A felhasznált természetes urán és a szegényített urán mennyisége 

A felhasznált természetes urán mennyisége a nyílt üzemanyagciklusokban (EPR_UOX és 
EPR-SCWR eset) a várakozásnak megfelelően a legnagyobb (6.2 táblázat). A két eset közül 
az EPR-SCWR átmeneti üzemanyagciklusban a nagyobb a természetes urán fogyasztás. 
Ennek magyarázata az, hogy az SCWR reaktorba üzemanyagának kis kiégése miatt több 
üzemanyagot kell betölteni, mint az EPR reaktorba ugyanakkora energia megtermeléséhez. A 
két reaktor kihasználási tényezője hasonló, a termikus hatásfokuk 15%-kal eltér, de ez nem 
tudja kompenzálni a kiégések közötti csaknem 50%-os eltérést. Emiatt nagyobb az SCWR 
friss üzemanyag igénye nagyobb, és mivel nagyobb az üzemanyag dúsítása is, ezért e két 
tényező miatt nagyobb a természetes urán igénye is, mint az EPR-nek. 

 

Eset neve EPR_UOX EPR-SCWR EPR_MOX EPR-GFR 

Természetes urán felhasználás (t) 111 125 242 789 77 787 23 669

Megmaradt szegényített urán 
(kezdeti mennyiséggel együtt) (t) 

333 197 459 028 296 433 252 992

Megmaradt szegényített urán 
(kezdeti mennyiség nélkül) (t) 

97 197 223 028 60 433 16 992

6.2 táblázat Az üzemanyagciklusok természetes urán felhasználása, illetve az üzemanyagciklus végén megmaradt 
szegényített urán mennyisége 
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Az EPR_MOX esetben azonban a plutónium visszaforgatása miatt mérséklődik az 
üzemanyagciklus természetes urán igénye, mely mintegy 30%-a az EPR_UOX eset 
igényének. Ez összhangban van azzal, hogy a reaktorpark teljesítményének 30%-át a MOX 
üzemanyag adja. A várakozásoknak megfelelően legkisebb a 4. üzemanyagciklus természetes 
urán igénye, mivel ebben az üzemanyagciklus kezdete után 30 évvel olyan reaktort vezetünk 
be, melynek teljesen zárt az üzemanyagciklusa. A GFR használatával érhető el a legnagyobb 
természetes urán megtakarítás, a referencia esetbeli felhasználásnak csak 20%-át fogyasztja el 
ez az üzemanyagciklus. 

A szegényített urán mennyisége valamennyi üzemanyagciklusban növekszik a kezdeti 
mennyiséghez képest (6.2 táblázat). A legnagyobb szegényített urán felhasználása a 
4. üzemanyagciklusnak van, mivel az üzemanyagciklus második felében a teljes reaktorpark 
által megtermelt villamos energiához használunk fel szegényített uránt, nemcsak az EPR 
MOX üzemanyag gyártásához. 

Az üzemanyagciklusban keletkezett, kiégett üzemanyag mennyisége 

Az EPR_UOX és EPR_MOX esetben a kiégett üzemanyag abszolút és fajlagos mennyiségei 
nem különböznek egymástól (6.3 táblázat). Az EPR-SCWR esetben 35 évig üzemel teljes 
teljesítményen az EPR, az SCWR típus pedig 65 évig. Emiatt az SCWR tulajdonságai 
dominálnak a szimuláció végeredményében. A második üzemanyagciklus ugyanazt az 
egységnyi villamos energiát 37%-kal több üzemanyagból tudja előállítani, mint a referencia 
eset. Mind a második, mind a negyedik üzemanyagciklusban lecseréljük a reaktorpark 
reaktorait. Mivel a GFR-nek jobb az üzemanyag kihasználása, ezért az EPR-GFR eset lesz 
kedvezőbb. A referencia esethez képest is jobb a 4. eset, mivel a GFR-ből évenként kevesebb 
kiégett üzemanyagot raknak ki abszolút és fajlagos értelemben is. 

 

Reaktor \ Eset neve EPR_UOX EPR-SCWR EPR_MOX EPR-GFR 

Az üzemanyagciklusban kirakott kiégett üzemanyag fajlagos tömege (t/TWh) 

EPR-UOX 1,827 1,827 1,827 1,827 

EPR-M — — 1,827 1,827 

SCWR — 2,868 — — 

GFR — — — 1,7364 

Teljes park 1,827 2,507 1,827 1,7694 

6.3 táblázat Az üzemanyagciklusban kirakott, kiégett üzemanyag fajlagos mennyisége. 

A végleges elhelyezés jellemzői 

Az üzemanyagciklus egyik legfontosabb jellemzője az üzemanyagciklusban keletkezett 
hulladék mennyisége és jellemzői a végleges elhelyezés során. A végleges elhelyezésre kerülő 
hulladék, azaz a fel nem dolgozott kiégett üzemanyag és a reprocesszálási veszteségek 
együttesen tömegét adja meg a 6.4 táblázat. 

 

Eset neve EPR_UOX EPR-SCWR EPR_MOX EPR-GFR 

Teljes park 13928 19761 10220 5910 

6.4 táblázat A végleges elhelyezésre került hulladék tömege (t) 
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Az EPR_MOX esetben az üzemanyagciklusban megmaradt kiégett üzemanyag tömege 
61%-át teszi ki a referencia üzemanyagciklusban megmaradt kiégett üzemanyag tömegnek. 
Ehhez azonban hozzá kell adnunk a reprocesszálási veszteségeket, melyek a megmaradt 
kiégett üzemanyag tömegének 20%-át teszik ki. Így összességében az EPR_MOX esetben a 
végleges elhelyezésre kerülő hulladék mennyisége közel három negyede a referencia esetnek. 

A 6.2 ábrán mutatjuk be az egyes üzemanyagciklusokból végleges elhelyezésre került 
nukleáris hulladék radiotoxicitását, pontosabban potenciális radiotoxikus leltárát az 
üzemanyagciklus által megtermelt egységnyi villamos energiára vonatkoztatva. Az összes 
izotópra vonatkozó összegzett mennyiségek mellett feltüntetjük külön a hasadási termékekre 
vonatkozó összegzett eredményeket. E két összegzett eredmény birtokában látható az 
aktinidák által képviselt járulék is. 

Látható, hogy az EPR-SCWR eset képviseli a legmagasabb értékeket, míg az EPR-GFR a 
legalacsonyabbakat. Ennek magyarázata, hogy az EPR-SCWR üzemanyagciklusban kerül a 
legtöbb, az EPR-GFR ciklusban pedig a legkevesebb hulladék a mélységi lerakóba. Az 
SCWR reaktor üzemanyagának a kiégése a legkisebb, így ugyanannak az energiának a 
megtermeléséhez több friss üzemanyagra van szükség, ami több kirakott, kiégett 
üzemanyagot jelent. Az EPR-GFR esetben a kiégett üzemanyag ciklikus újrahasznosítása 
miatt jelentősen csökken a végleges elhelyezésre váró hulladék mennyisége (6.4 táblázat) és 
radiotoxikus leltára (6.2 ábra). 

 

 
 

6.2 ábra A végleges elhelyezésre került hulladék potenciális radiotoxikus leltára (FP: a hasadási termékek, all: 
az összes izotóp) 

 

Az első ezer év alatt a hasadási termékek járuléka a radiotoxikus leltárhoz a lerakó 
bezárásához képesti arányhoz képest három nagyságrendet csökken. Ezután a hosszú felezési 
idejű hasadási termékek miatt a hasadási termékek radiotoxicitása millió év alatt is csak egy 
nagyságrendet csökken. Az aktinidáknál a bomlási sorukban lévő, nagy radiotoxicitású 
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leányelemeik miatt millió év alatt is csak három nagyságrendet csökken. Végeredményben 
hosszú távon a radiotoxikus leltárt az aktinidák határozzák meg.  

Gázhűtésű gyorsrektor kiégés-modelljének fejlesztése 

A BME NTI-ben olyan kiégés-modell fejlesztését tűztük ki célul, amely elegendően gyors 
ahhoz, hogy egy a fentiekhez hasonló összetett üzemanyagciklus-modellbe illeszthető legyen, 
ugyanakkor a betöltött üzemanyag összetételének széles tartományára képes megadni a 
kiégett üzemanyag összetételét. A különböző transzmutációs stratégiáknak, vagyis az U és a 
Pu mellett másodlagos aktinidákat (MA) is visszaforgató üzemanyagciklus vizsgálatához 
ugyanis a fentinél részletesebb modell szükséges. A projekt utolsó évében részletes 
zónaszámításokat végeztünk a GFR 2400 MW-os verziójára, melynek segítségével a korábbi 
években kidolgozott illesztési eljárás segítségével megállapítottuk az egycsoport 
hatáskeresztmetszetek függését az üzemanyag összetételtől. A kiégés-modellt részletes 
kiégés-számítások eredményével teszteltük és megfelelő egyezést kaptunk. 

A kidolgozott kiégés-modell segítségével olyan üzemanyag-ciklust vizsgáltunk, ahol a 
gázhűtésű gyorsreaktort hagyományos könnyűvizes reaktorokból kikerülő Pu-mal és 
másodlagos aktinidákkal tápláljuk, valamint a GFR-ből kikerülő valamennyi aktinida izotópot 
visszatápláljuk 5 éves (tárolást, reprocesszálást és üzemanyaggyártást is magában foglaló) 
hűtési idő után. Megállapítottuk, hogy a GFR öntenyésztő tulajdonsága minimálisra csökkenti 
a külső Pu betáplálás szükségességét. Különböző opciókat vizsgáltunk a külső másodlagos 
aktinida betáplálással kapcsolatban és megállapítottuk, hogy a betöltött üzemanyag MA 
tartalmát 2%-ra beállítva is egyensúly alakul ki a valamennyi MA izotóp koncentrációjában 
(6.3 ábra), ami a betáplált mennyiség folyamatos elhasítását, így radiotoxicitásának jelentős 
csökkentését jelenti. 

 
6.3 ábra A GFR zóna másodlagos aktinida tartalma a ciklus végén különböző betöltési stratégiák esetén 

  

Eredményeinket egy nemzetközi konferencián is publikáljuk és tervezzük a kidolgozott 
GFR kiégés modell beillesztését az MTA EK-ban kidolgozott üzemanyagciklus-modellbe. 
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Következtetések 

A NUKENERG2-projekt 6. részfeladatában kifejlesztettük a SITONG4 számítógépi 
programot, mely képes egy Európa-méretű reaktorpark modellezésére. Az elvégzett 
számítások bemutatták, hogy a program alkalmas bonyolult – többféle reaktorral és 
üzemanyag-gyártási eljárással jellemzett – üzemanyagciklus szimulációjára. Az eredmények 
rámutattak, hogy a IV. generációs reaktorok bevezetésével jelentősen csökkenthető a 
természetes urán felhasználás és hasznosítható az atomerőművekben keletkező kiégett 
üzemanyag hasadóanyag tartalma. Továbbá a fejlett újrafeldolgozási technológiák és a 
gyorsreaktorok alkalmazásával számottevően kevesebb hulladék keletkezik és a végleges 
elhelyezésre kerülő radioaktív hulladék radiotoxikus leltára is nagyságrendekkel csökken.   
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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 ideje alatt 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. A F4E viszont — rossz politikája miatt — sokat késett/késik a 
pályázatok kiírásával. Ezt az F4E-nél is felismerték és változtattak az eddigi elképzeléseken: a 
szétaprózott apró pályázatok helyett hosszú távú (4 éves) szerződéseket akarnak kötni a 
konzorciumokkal, melyek neve "Framework Partnership Agreement" (FPA) Ezzel kicsit 
felgyorsultak végre az események és megjelentek illetve sorban jelennek meg a különböző 
pályázatok. Az első FPA pályázat volt a  „Tokamak Services for Diagnostics” pályázat, amit a 
Wigner FK által vezetett konzorcium meg is nyert. Továbbá augusztusban volt az ITER 
bolometer diagnosztikára kiírt pályázat beadási határideje, és a beadott pályázatban 
konzorciumi tag volt a Wigner FK is. A VisIr a harmadik olyan  ITER diagnosztika amibe 
érdekeltek vagyunk egy konzorciumban  és aminek a pályázata  szeptember elején jelent meg. 
Ez alapján úgy látjuk, hogy a NUKENERG projekt 7. részfeladata eléri alapvető célkitűzéseit: 
az ITER diagnosztikák fejlesztésében és építésében fontos magyar pozíciókat sikerült 
kiépíteni.  

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.  

A harmadik nagy terület ebben a részfeladatban a Wendelstein-X sztellarátor kísérlet video 
diagnosztika rendszerének elkészítése volt.  

ITER bolométer diagnosztika 

ITER bolométer diagnosztika feladatok elosztásának meghatározása, konzorcium és 
Fusion for Energy pályázat előkészítése 
Az ITER bolométer diagnosztikájának feladata a plazma kisugárzott teljesítményének mérése. 
A diagnosztika működésének alapelve az, hogy a plazma sugárzásának kitett és attól elzárt 
elektromos ellenállások másképp melegszenek, amiből a sugárzás teljesítménye számolható. 
Az ITER-ben a mintegy 400 önálló bolométer detektorból álló rendszer 400 különböző 
látóirány mentén méri a sugárzást, és a plazma sugárzási teljesítményének térbeli eloszlásának 
visszaállítása tomografikus úton történik. 

A 400 különálló detektort kamerákba integráltuk a könnyebb tervezhetőség és 
beépíthetőség kedvéért: egy-egy kamera 6-12 darab detektort tartalmaz. Bolométer kamerák 
lesznek elhelyezve a vákuum makrában, a divertorban és a port plug-okban. 

Megbeszéléseket és szakmai egyeztetéseket követően az ITER bolométer diagnosztika 
kifejlesztésére létrejött konzorcium résztvevői a Wigner Fizikai Kutatóközpont, a Max-
Planck-Institut für Plasmaphysik és az Institut für Mikrotechnik Mainz GmbH. A hét 
specifikus szerződés közül kettő valósul majd meg Magyarországon a Wigner FK koordináló 
szerepe mellett az MTA Energiatudományi Kutatóközpont mint harmadik fél 
közreműködésével. A két specifikus szerződés a bolométer kamerák látóirányainak 
optimalizálását, valamint a két port plug-ba beépítendő kamerák, fejlesztését, prototípus 
tesztelését és rendszerintegrációját fedi le. 
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Az F4E a keretszerződés pályázatot augusztus 14-i határidővel kiírta, amire a konzorcium 
benyújtott egy mintegy 60 oldalas szakmai anyagot, valamint a szükséges jogi és 
adminisztratív dokumentumokat. 
 
ITER bolométer diagnosztika tomográfiás vizsgálata, a sugárzási profil mérési 
pontosságának meghatározása 
Mivel a kamerák generikus tervezése a korábbi projektévekben lezárult, ezért az aktuális 
periódusban az egyes paraméterek optimalizálása volt a cél. A kollimátor esetében az alábbi 
lépésekre került sor: 

1. A kollimátor maximum hosszának meghatározása a rendelkezésre álló hely 
függvényében; 

2. A szub-kollimátorok minimális számát a blanketta modul szélei közötti résnek 
megfelelően kellett meghatározni. Ezt a számot később nem változtattuk, mivel ez 
a kollimátorok toroidális kiterjedését is megszabja; 

3. Ezután meghatároztuk a kollimátorok optimális hosszát és optimális poloidális 
méretüket a minimálisan elérendő felbontás követelménye szerint; 

4. Az optimális paraméterek birtokában vizsgáltuk a kamera rendszer 
teljesítőképességét. 

 
 

 
7.1 ábra Az ITER bolométer kamerarendszer optimalizált látóirányai a kamrában és a divetrorban 

 

ITER CXRS diagnosztika 

ITER CXRS Fusion for Energy pályázat előkészítése. 
Az ITER CXRS diagnosztika fejlesztésére kiírandó F4E pályázat késik, kihirdetése 2012 
szeptemberében várható. A CXRS csoport közös munkájához kötött megállapodást (CXRS 
collaboration agreement) prof. Szőkefalvi Zoltán 2011. júliusban aláírta a Wigner RMI 
részéről (akkor még KFKI-RMKI).  
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A CXRS csoportban a BME és a WIGNER intézet együttműködve fogják képviselni 
magukat. Az ITER Core CXRS Cluster elnevezésű nemzetközi együttműködésben minden 
partner saját erőforrások használatával vesz részt, és készülünk a pályázatra adandó 
összehangolt válaszra. 
 
ITER CXRS Retractable tube fejlesztése 
Az un. kihúzható cső fejlesztése folytatódott a 2012. júniusáig bezáróan. Ez a kihúzható cső 
tartja az első tükör tisztítóberendezését a jelenlegi CXRS optika koncepció szerint. A cső 
hűtőjáratainak fejlesztése mellett, kidolgozásra került egy új felfüggesztési mechanizmus is.  
 
 

 
7.2 ábra  A CXRS port plug optikai elrendezése 

 
 
 

 
7.3 ábra  Cső karimájának felfüggesztése egy rugalmas gyűrűvel 

 
Kidolgozásra a kivehető cső karimájának speciális felfüggesztése. Ez egy rugalmas gyűrű 

segítségével valósul meg, ami a cső végét radiális irányban megtartja - súly és  
elektromágneses erők esetén. Ugyanakkor a hőfejlődés miatti tengely-irányú elmozdulást 
engedi, ezzel tehermentesítve a vákuumkarimát. 
 
 
Fluktuációs Nyalábemissziós Spektroszkópia (NyES) mérés az ITER CXRS prototípus 
spektrométerben 
A 2011-ben az ITER CXRS spektrométerbe integrált fluktuációs NyES mérés elkészült, és a 
TEXTOR tokamakon mérve 2011 során és 2012 elején hasznos mérési eredményeket adott. A 
mért jelek jellemzői jó egyezést mutattak a szimulációkkal, így a TEXTOR tokamakon 
végzett mérés validálta a korábban ITER tokamakra végzett szimulációkat. A validáción túl a 
diagnosztika értékes adatokat szolgáltatott a különböző plazmafluktuációkról is, ezért a 
berendezés további tudományos célú üzemeltetését tervezzük az ASDEX-Upgrade 
tokamakon. 

Kihúzható cső (Retr. tube)

Első tükör 
Tisztítóberendezés 

ΔL
rugalmas gyűrű 
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7.4 ábra Az ITER CXRS prototípus spektrométerbe integrált fluktuációs mérőrendszer 

ITER in-vessel services pályázat  

A Fusion for Energy 2011. október 30-i határidővel kiírta a Tokamak Services for Diagnostics 
pályázatát keret megállapodás megkötésére (korábban in-vessel services pályázat). A projekt 
feladata a tokamakba épített diagnosztikai szenzorok elektromos kiszolgálása és a mért jelek 
továbbítása a szenzor fejtől a kriosztát külső faláig. A feladok felölelik a kábelek, kábel-
vezetők és vákuum-átvezetők prototípusainak specifikálását, a prototípusokon elvégzett 
teszteket, a végleges elemek megtervezését és rendszerintegrálását a vákuum kamrában, a 
divertorban és a kriosztátban. A projekt végrehajtására a Wigner Fizikai Kutatóközpont 
irányítása alatt magyar konzorcium alakult. A Wigner FK mellett a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi egyetem, valamit az MTA Energiatudományi Kutatóközpont alkotják a 
konzorciumot. A munkában harmadik félként az angliai Culham Centre for Fusion Energy is 
részt vesz. 

A teljes pályázati anyagot, mintegy 70 oldalt, a konzorcium határidőre benyújtotta. 
Mérnöki-szakmai anyagok mellett minőségbiztosítási és projektmenedzsment dokumentumok 
elkészítésére is szükség volt. 

Az F4E december 22-i levelében értesítette a konzorciumot a pályázat sikeres elnyeréséről, 
és a támogatási szerződést az F4E igazgatója és a konzorcium nevében a Wigner FK 
jogelődjének, a KFKI RMKI igazgatója 2012. elején alá is írta. 

A keretszerződés értelmében részt vehetünk majd a prototípusok tesztelésében, ami 
magában foglalja a sugárkárosodás vizsgálatát is. Az ITER vákuumkamrán belül szerelt 
eszközeit valamint a kábeleket és a csatlakozókat a nagy hőterhelés mellett nagyenergiájú 
neutronsugárzás is öregíti. A sugárkárosodási teszteket a Budapesti Kutatóreaktornál 
kialakított besugárzóhelyeken fogjuk elvégezni. A felkészülés keretében megvizsgáltuk egy 
bolométer sugárállóságát vákuumban, temperált környezetben, kevert neutron és gamma 
sugárzási térben. Berendezést építettünk viszkózus anyagok sugárállóságának vizsgálatára is. 
A viszkozitásmérés során gamma besugárzást alkalmaztunk 3 kGy-től 90 kGy-ig terjedő 
dózistartományban, acél árnyékolással és anélkül egyaránt. A próbabesugárzások során 
bizonyítottuk a besugárzóhelyek alkalmasságát sugárállósági vizsgálatok végrehajtására. A 
kialakított besugárzóhelyek és az infrastruktúra a jövőben az összegyűjtött tapasztalatok 
alapján egyéb gamma és kevert neutron-gamma besugárzást igénylő mérés, kísérlet során is 
alkalmazhatóak lesznek. 
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     7.5 ábra A besugárzott bolométer és a mintatartó keret 

ITER VisIR diagnosztika 

Az ITER VisIR tevékenységgel kapcsolatos  konzorcium megalakult. A pályázatra való 
felkészülés gyanánt a konzorcium tagjai felosztották egymás között a feladatokat. a magyar 
fél a látható videó diagnosztika  fejlesztésében és integrálásában fog közreműködni.  Az F4E 
ez év szeptemberében írta ki a munka indítására a pályázatot, amelyet a konzorcium 
természetesen meg fog pályázni. A pályázat beadási határideje 2012  október 15. 

ITER Port Plug Engineering 

Tekintettel a ViSIR diagnosztika pályázat késésére a VisIR konzorcium tagjai  megpályáztak 
és elnyertek egy F4E feladatot általános ITER port plug mérnöki feladatokra. A kiírásban 
szereplő feladat lezárult 2012 elején. Az adminisztrációs és projektvezetési feladatok nagy 
részét az RMKI (később Wigner) intézte, míg a termomechanikai számításokat a BME MM 
tanszéke. 

A munka az ITER Equatorial Port Plug 1 több részegységének termomechanikai analízise 
volt. Ezen Port Plug egy vázból és három, ún. „fiók”-ból áll, amelyek mindegyikében több 
diagnosztika foglal helyet. Ezek közül jelen munka alatt a középső (2) és szélső (3) fiókot, 
valamint a szélső fiókban elhelyezkedő VisIR diagnosztikát vizsgáltuk, tehát magát a 
vázszerkezetet és a másik szélső fiókot nem. Ezeknek a szerkezeteknek a főbb terhelései a 
térfogati hőfejlődés (nukleáris fűtés), gravitáció és az elektromágneses erők. 

A feladat eredménye a fiókok esetében az, hogy az általános fejlesztési irány jó, de ezen 
számítások alapján, főleg a hűtőcsatornák tekintetében további módosításokra van szükség a 
megfelelő üzemi hőmérséklet fenntartásához. 

 

EPP szerkezet három fiókkal Középső fiók Szélső fiók 
 

7.6 ábra  ITER equatorial Port Plug és fiókjai 
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Diagnosztikai elemek fejlesztése a jelen európai berendezéseihez 

Nyalábemissziós spektroszkópiai (BES) rendszerek fejlesztése 
Az angliai MAST szférikus tokamakon 2011-ben, az M8 mérési kampányban elindult a 
kétdimenziós nyalábemissziós spektroszkópia (NyES) mérés. Ez a diagnosztika, Európában 
eddig egyedülálló módon, a plazma turbulencia mérését teszi lehetővé a teljes kissugár 
mentén 4 * 8 csatornás rácson egy 8 * 16 cm-es felületen. Mikroszekundum időfelbontása, és 
~ 2cm térbeli felbontása lehetővé teszi a plazma turbulencia feltérképezését különböző 
plazma paramétereknél, illetve a kivételesen jó időfelbontás a nagy amplitúdójú gyors 
tranziens folyamatokról is részletes képet ad. Az M8 mérési kampány 2011 májusban 
kezdődött, amit megelőzött egy precíz kalibrálási folyamat. A diagnosztika kiválóan 
teljesített, de kampány során többször is apróbb módosításokkal optimalizáltuk a 
teljesítményét. A NyEs mérések minőségének egyik legjobb mérőszám a jel/zaj viszony. A 
MAST Nyes mérés eléri a ~300 jel/zaj viszonyt ami kimagaslóan jó a többi Európai NyES 
diagnosztikához viszonyítva.  

Az M8 mérési kampányban voltak dedikált NyES kisülések, ahol a feladat a turbulencia 
relatív amplitúdójának mérése volt a teljes kissugár mentén különböző kisülés típusokban. Így 
meghatároztunk relatív fluktuációs amplitúdó profilt magas és alacsony összetartású 
plazmákban azonos fő plazma paraméterek mellett, illetve vizsgáltuk a belső transzportgát 
hatását a magturbulenciára. Az amplitúdó mellett felmértük a radiális és poloidális 
korrelációhossz változását, ami az örvények átlagos méretéről ad tájékoztatást. Az azonos 
radiális helyzetű de különböző poloidális helyzetű csatornák segítségével a poloidális 
áramlásokat is vizsgáltuk, illetve összehasonlítottuk más diagnosztikák eredményeivel. 

A plazmaturbulencia mellett sok más érdekes és fontos jelenségkört is vizsgálni tudtunk a 
kimagasló jel per zaj és a nagyon jó idő felbontás miatt. A magas frekvenciás MHD módusok, 
a gyorsrészecskék által hajtott tranziens MHD hullámok, az ELM szél plazma instabilitások 
csak a legfontosabb példák e jelenségek széles spektrumából, ahol az új NyES diagnosztika 
lényeges új részletekkel szolgált. Az adatok feldolgozása folyamatos, az eddigi eredmények 
több publikációban jelentek meg. 

A mérés kiértékeléssel párhuzamosan halad az M9 mérési kampány előkészítése, ami 
várhatóan 2012 decemberében indul. A diagnosztika apróbb javítása mellett, újbóli kalibrációt 
is el kell majd végezni.      

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 elkészítésére a KSTAR tokamakra. 2011 júliusában beépítésre került a koreai 
KSTAR tokamakba egy Nyalábemissziós Spektroszkóia (NyES) diagnosztikai teszt rendszer. 
Ezt a fejlesztést nem a NUKENERG pályázat finanszírozta, hanem a koreai KRCF 
ügynökség, azonban a NUKENERG pályázatban kifejlesztett technológiákat használta. A 
berendezés a MAST tokamak NyES diagnosztikájához hasonlóan működik. A rendszer a 
KSTAR tokamak 2011 évi mérési kampányának nagy részében működött és érdekes fizikai 
eredményeket produkált. Ennek hatására a KRCF kb 30 millió forint forrást biztosított egy 
végleges NyES rendszer felépítésére mely 2012 szeptemberében kerül be a tokamakba. A 
diagnosztika további fejlesztése is megindult 2012-ben, ugyanis a KSTAR tokamak 
finanszírozza egy lítium atomnyaláb diagnosztika felépítését is. Hasonló megkeresés érkezett 
a kínai EAST tokamaktól is, így 2013-ben két ázsiai diagnosztikai lítium nyaláb is 
installálásra kerül majd. Meg kell jegyezni, hogy ezen diagnosztika berendezések megnyert 
pályázati forrásai és megrendelés értéke körülbelül 200 millió forint amely lényegesen 
meghaladja a technológiai fejlesztésre fordított NUKENERG forrásokat 
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7.7 ábra A mért relatív fluktuációs amplitúdóprofil nyalábmérésben (piros) és a háttérben (kék).  A kissugár 
mentén 3 különböző ponton számolt autókorrelációs függvény is látható. A magplazmában a fluktuációs 
amplitúdó alig változik, jelentős növekedést csak a külső 7-8 csatornán látunk, a szélplazmában. A plazmasugár 
ebben a mérésben ~1.4 m.     

 
A prágai COMPASS tokamak alsó vertikális portjához tervezett fluktuációs LiBES 

periszkóp mechanikai tervezése befejeződött. A tervezési alap az volt, hogy a berendezés a 
plazma és a radiálisan a plazmába injektált Li-nyaláb találkozásának helyét figyelje meg, 
lehetőség szerint 10mm felbontással. Ezt 18db APD detektorral tudtuk megvalósítani. Mivel a 
vertikális port amin a képet ki tudjuk hozni igen kis átmérőjű (<65mm), ezért a rendelkezésre 
álló fény mennyisége erősen korlátozott. A további veszteségek elkerülése végett a lehető 
legnagyobb átmérőjű lencséket kellett használni, ami az adott geometria mellett még 
megengedhető. 
 

 
7.8 ábra Az ábrán látható a COPASS tokamak metszete a LiBES port középvonalában. A rózsaszín felület a 

plazma, és az oldalsó porton keresztül jut be a Li-nyaláb. Az optikai terv fényútjainál jól látszik, hogy a 
tértekercsek (piros színű gyűrűk) mennyire közel találhatók az optikai rendszerhez. 
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A mechanikai tervezést megelőzően egy helyszíni felmérésre volt szükség, amely a 
berendezés környezetének minél pontosabb dokumentálását, és 3D CAD modellezését 
jelentette. Az eddig megszokott gyakorlattal ellentétben az optikai tervező így az optikai terv 
elkezdése előtt megkapta azt a tervrajzot ami a lencsék és optikai úthosszak méreteit 
korlátozta, így biztosak lehettünk benne, hogy az optikai tervben megadott rendszer befér az 
adott helyre. A gépészeti tervezésnél az anyagválasztás, és a környezeti hatások igen fontos 
tényezőként szerepeltek. Igyekeztünk az egyszerű olcsó gyárthatóságra, és a karbantartás-
helyes tervezésre (design for maintenance) is nagy figyelmet fordítani. Fontos szempont volt, 
hogy egy adott részegység esetleges meghibásodása során a berendezést ne kelljen kiszerelni 
és újra pozícionálni, hanem az adott részegység lehetőség szerint a többi kiszerelése nélkül 
cserélhető, javítható legyen. További újítás volt még ennél a tervnél, hogy mivel a 
rendelkezésre álló hely igen szűkös volt, és a felmérések is bizonyos pontatlansággal történtek 
(a felhasznált eszközök, és technológiák miatt), ezért a kész terv alapján a gyártás előtt 
ellenőriztük, hogy egy valós méretű papír makett ténylegesen befér-e az adott pozícióba. 

 

 
7.9 ábra A tervezett COMPASS LiBES fluktuációs mérés periszkóp. A kép jobb oldalán a helyszűke miatt a 

szűrőtartó és a portra csatlakozó alumínium tartóelem egy alkatrészből került kialakításra. Tőle balra található 
egy, az oldalán nyitott dupla lencsetartó, amelyet szintén a helyszűke indokolt. A bal oldalon a réz hővezető sínre 

felszerelt lencséből, lencsetartóból, APD chipből, és erősítő panelből álló egységek sorakoznak melyek 
egyenként is cserélhetők. 

 
 
 
Atomnyaláb diagnosztika a COMPASS tokamakra 
A 2011-2012 évek során az ABP fejlesztése két irányba történt: egyrészről a mérés számára 
teljesen új elektronikát fejlesztettünk, ami egy új erősítő-rendszerből és új analog-digitális 
konverterekből áll. Az eddigi 8 csatorna le lett cserélve 20 csatornára, és ezeknek az erősítése 
és sávszélessége az új ADC bemeneti paramétereihez és a várt háttér és nyalábáramhoz lett 
igazítva. Az új erősítők analóg sávszélessége 1 MHz körüli, az előzőnél 500 kHz-es és 50 
kHz-es volt. Az előző ADC 12 bites 200 kHz-es volt, de mivel 14 csatorna volt bekötve, ezért 
a 200-at 14 fele kellett osztani, az újnál nincs ilyen, itt minden csatornán egyszerre tudunk 2 
MHz-en mérni, 14 biten. Emellett az új ADC föld független, ami például lehetővé teszi a 
detektorlapok előfeszítését. A zaj minimalizálása érdekében az új ADC kialakítása lehetővé 
teszi a jelek optikai kábelen való kivezetését. Egy másik nagyon lényeges fejlesztés egy web 
alapú mérésvezérlő szoftver (ld. ábra), amelynek segítségével teljesen automatikusan lehet a 
lefolytatni és katalogizálni a méréseket. 
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7.10 ábra COMPASS atomnyaláb diagnosztika webalapú mérésvezérlő szoftwere. 
 

Az új rendszerrel elvégeztük az első teszteket is és azt lehet mondani konklúzióként, hogy 
a zajszint tekintetében sokkal jobban teljesít az elektronika, mint elődje. Jelenleg a rendszer 
készen áll a valódi fizikai mérések elvégzésére, melyek azonnal elkezdődnek , amint a Li-
nyaláb ill. a COMPASS tokamak plazmája ezt lehetővé teszik. 
 
Elektronikai elemek besugárzási vizsgálatai neutron és gammasugárzással 
Az EDICAM kamera besugárzásra 2011- 2012-ben került sor. Természetesen ehhez számos 
reaktor kísérleti engedélyt kellett előkészíteni és beszerezni (ami szintén része a teljesítésnek). 
Üzembe helyeztük az AMP200 gamma dózismérőt, és kalibráltuk a besugárzó helyet. Így a 
magasság változtatásával pontosan előre tervezett besugárzási dózisokat lehet alkalmazni. Az 
EDICAM szenzora az elektronikus műszerek adataiból számítva %105,22~ Sv gamma 
dózist szenvedett el, a kamera hátulsó része pedig %105,7~ Sv gamma dózist kapott. Az 
ugyancsak alkalmazott TLD detektorok jelei szerint ezeken a helyeken az elnyelt gamma 
dózis %2055,14~ Sv  és %2004,4~ Sv . A tényleges érték valahol a kettő között található.  
A mérések segítségével a videokamera károsodását és rehabilitációs mechanizmusát 
vizsgáltuk. 

Megérkezett az ISEL mozgató asztal, és helyi beüzemelése megtörtént. A tesztek szerint az 
asztal jobb mint 10 mikronos visszaállítását tesz lehetővé. Ez megnyitotta az utat, hogy akár 
chipek pixelenkénti besugárzását is tervezhessük a jövőben. AMP-200 gammamérő 
beüzemelése megtörtént, összekalibrálása többször megtörtént a rendelkezésre álló másik 
érzékelővel (FHZ-312). A már bemért BIT buborék detektorokat is beszámítva a Nukenerg 
program keretében lényegében létrejött egy bemért, nagy gamma dózisteljesítményű 
besugárzásra teljesen alkalmas mérőhely, amelyet neutron besugárzásra is lehet használni. 
Paraméterei: 

Maximális tiszta (neutron nélküli) gamma dózisteljesítmény: 
h

Gy
150~  
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Gamma dózisteljesítmény 100kW teljesítményen: %103000 
h

Gy
 

Neutron fluxus 100KW teljesítményen: 

‐  gyorsneutronok: %8104
2

9 
scm

n
 

‐ lassú neutronok (1MeV alatt)  %6101,1
2

10 
scm

n
. 

Video diagnosztikai fejlesztése a W7-X stellarátorhoz 

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. 

A projektévben kidolgozásra kerültek az élőidejű feldolgozó algoritmusok az EDICAM 
kamerához. Ezek egyrészt lehetővé teszik, hogy a szenzor modul több képtartományt 
különböző időzítésekkel olvasson ki, másrészt a szenzor modul által visszaküldött adatokból a 
képintenzitás átlagát, minimumát és maximumát képes számolni. Ezeket küszöbszintekkel 
összehasonlítva események keletkeznek a kamerában melyek változásokat képesek előidézni 
a működésben: inaktív képterületek kiolvasását lehet indítani vagy aktívakat leállítani, az 
adatok számimítógép felé való küldését indítani-leállítani. A fenti működést megvalósító 
VHDL program maga is konfigurálható, ezzel különböző feltételek szerint optimalizált 
kamerák állíthatók elő. 

 
EDICAM  camera második változatának elkészítése és tesztüzem az ASDEX Upgrade 
tokamaknál 
A kamerafej második verziószámú prototípusa elkészült és első éles tesztjét a németországi 
ASDEX Upgrade tokamakon végeztük. A teszt célja volt, hogy demonstráljuk a kamerafej 
működőképességét a mágneses fúziós berendezések környezetében tapasztalható erős, változó 
mágneses térben, gamma, neutron és mikrohullámú sugárzásban és rossz hűtési viszonyok 
között. 

A kamerát egy a számára átalakított radiális portban helyeztük el, ahonnan egy tükrös fej 
segítségével a tokamakplazmához képest tangenciális nézetet kaphattunk. Ezáltal 
megfigyelhetővé vált a külső fal, valamint a szektorok határán található két poloidális limiter.  

A kísérletek során azt tapasztaltuk, hogy a kamerafejjel 1 T fölötti mágneses tér esetén 
megszakad a kapcsolat, majd a tér csökkenése után helyreáll. A probléma kezelésére apró 
módosítást hajtottunk végre a kamerafej tápmodulján: üzemen kívül helyeztünk két kapcsoló 
üzemű táp IC-t, és az általuk szolgáltatott feszültségszinteket külső tápegységekkel pótoltuk, 
kis ellenállású, sodort vezetékek felhasználásával. A módosítás után a kamera 
problémamentesen működött, és a tokamak különböző teljesítményű plazmakisülései során is 
hibátlanul teljesített. A teszt alapján tehát elmondható, hogy a fenti hardvermódosítást 
követően a kamera alkalmas a mágneses fúziós berendezések közvetlen közelében való 
használatra. 
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7.11 ábra Balra: EDICAM-hoz használatos port. Jobbra: tükrös fej a nézethez. 
 

   
 

7.12 ábra Balra és középen: a nézet modellje. Jobbra: valós nézet. 
 

 
10 db W7-X diagnosztika megépítése 
A W7-X videó diagnosztika fejlesztés abba a fázisba került, hogy mind a 10 csatornát le 
lehetett gyártani. Először a 10 db  kamera hardware került legyártásra, majd és a hozzá tartozó 
speciális objektívek. Az objektíveket a gyártó cég az általunk kialakított mérési elrendezésben 
letesztelte. A tesztek azt mutatták, hogy mind a 12db objektív (2 tartalék) teljesíti a tervezési 
követelményeket.  Elkészültek a 10 db dokkoló egység  alkatrészei is, sőt 1db-t a tesztporttal 
együtt le is szállítottunk a német partnernek. Ezt a greifswaldi technikai személyzet 
kiképzésénél használják.  A kamera egy példánya már kb. 1éve a német partnernél van  
tesztelésre és a rendszerintegráláshoz szükséges szoftver fejlesztésre.  Még egy komplett 
csatorna szállítására előreláthatóan novemberben kerül sor, ahol már az  addigra elkészülő 
W7-X portban lehet a végleges teszteket elvégezni. Sajnos a W7-X berendezés építésének a 
késése miatt a 10 videó csatorna beépítése és installálása várhatóan 2013 közepére/végére fog 
tolódni.  
A beépítés előtt egy kamera példányon mikrohullámú tesztet is terveztünk a greifswaldi 
Institut für Plasmaphysik erre a célra szolgáló berendezésében. Erre a csak 2013-ban volt 
lehetőség, így ekkor fogjuk elvégezni. 
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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.  

A TBM fejlesztését célzó Fusion for Energy együttműködés 2011-ben sikerrel zárult. Az 
általunk vállalt feladatokat maradéktalanul teljesítettük. A fejlesztés folytatása a tervek szerint 
4 éves keretszerződések keretein belül folynak majd, melyekre 2012. év elején pályázatokat 
írt ki a Fusion for Energy szervezet. Ezeken a pályázatokon különböző konzorciumi 
szerkezetekben mi is elindultunk. Pályázatokon való indulást az elmúlt évek 
együttműködéseinek köszönhetően megszerzett –nemzetközileg is elismert- szakmai 
tapasztalat tette lehetővé, melyben a NUKENERG pályázatnak nagy szerepe volt. A 
pályázatok eredménye év vége felé várható. 

Trícium kör ITER trícium épületen belüli részének integrálása 

Jelentést készítettünk a két európai TBM rendszerhez tartozó trícium kör tervezésének 
aktuális állapotáról. A HCLL esetében a TES=TEU+TRS a HCLL, a HCPB TBM rendszer 
esetében a TRS rendszerekről van szó. A jelentésben külön vizsgáltuk az ITER 
követelmények betartását, a berendezések energia igényét és kapcsolódását egyéb ITER 
rendszerekkel. A berendezéseket vizsgáltuk biztonságtechnikai szempontból is, így a jelentés 
kitér a túlnyomás, illetve a radioaktív védelem területeire is. 

 
 

 
8.1 ábra TEU 

 
8.2 ábra A HCLL TBM rendszer AEU-ba integrált TEU és TRS 

egységei
 
 
 

TR
S

TE
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TBM kazetta hélium elosztó elemek szerkezeti termomechanikai vizsgálata 

A HCPB TBM termomechanikai analízisének korábbi eredményeit felhasználva a hélium 
elosztó rendszer kialakítására több verziót is megvizsgáltunk az un. submodellezés 
technikájával. A végeselem analízis segítségével sikerült optimalizálni a hélium elosztó 
rendszer elemeinek falvastagságát, furatok elhelyezkedését és a csatlakozó csövek 
bekötéseinek kialakítását. 

8.3 ábra A HCPB TBM hélium elosztó rendszer egyik 
változatának submodell hálója 

8.4 ábra Feszültség eloszlás a hélium elosztó 
rendszerben 

GRICAMAN kísérleti berendezés termohidraulikai vizsgálata, a korábbi számítások 
összevetése a kísérleti eredményekkel, validálása 

A HCPB TBM egyik legfontosabb szerkezeti eleme a hélium hűtőközeg elosztását végző 
többrétegű rendszer (Manifold, MF). A hélium az 1-es MF szinten lép be a TBM-be, ahonnét 
a teljes mennyiség az első fal (First wall, FW) hűtőcsatornáiba kerül, mert ennek minél jobb 
hűtése kritikus a TBM élettartama szempontjából. Az MF2 szinten a az FW-ből kilépő hélium 
egy részét kivezetik a TBM-ből egy by-pass csonkon keresztül. A megmaradt hélium a TBM-
et oldalról lezáró elemekbe (CAPs), valamint az acélszerkezet mechanikai megerősítéséért 
felelős horizontális és vertikális elrendezésű elemekbe (Stiffening grid, SG) lép be. Az 
ezekben a részegységekben felmelegedett hélium az MF3 szintre lép be, ahonnét tovább 
áramlik az trícium szaporító kazettákba (Breeding unit, BU). A kazettákból kilépő héliumot 
az MF4 szint gyűjti össze és innét lép ki a TBM-ből a kb. 500 oC-ra felmelegedett hűtőközeg. 
 

 
8.5 ábra A HCPB TBM hélium elosztó rendszere 
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A hélium megfelelő arányú elosztása a különböző szerkezeti egységekbe az elosztó rendszer 
szintjeinek hidraulikai kialakításával befolyásolható. Különösen lényeges az MF2 és MF3 
szintek megfelelő kialakítása, mert itt zajlanak a legbonyolultabb áramlási folyamatok. CFD 
számításokat végeztünk ezen szintek vizsgálatára, melyek validációjára és a design 
ellenőrzésére mérések elvégzése vált szükségessé. A KIT-ben összeszerelés alatt álló 
GRICAMAN kísérleti berendezésen lesznek majd elvégezhetőek különféle mérések, melyek 
megerősíthetik az általunk számított eredményeket. 
A CFD számítások során elvégeztük az MF2 és MF3 szintek diszkretizációját tisztán 
hexaéderes elemeket tartalmazó numerikus hálóval. Érzékenység vizsgálatot végeztünk SST, 
BSL Reynolds Stress és SAS SST turbulencia modellekkel különböző sűrűségű hálókon. 
 

 
8.6 ábra Nyomáseloszlás az MF2 szinten, különböző síkokon ábrázolva 

A TBM-ben kialakuló neutrontér meghatározásra alkalmas optimális mérési eljárás 
részletes kidolgozása és integrálása a TBM-be 

A projekt 2011-es évében a kidolgoztunk és kísérletileg igazoltunk egy új mérési eljárást a 
tríciumtermelés mérésére. Az eljárás a másodlagos töltött részecske aktiváción (MTRA) 
alapszik, melyben a neutron-besugárzás hatására töltött részecskék keletkeznek, majd ezek 
újabb, másodlagos aktivációt képesek kiváltani egy úgynevezett indikátor elemen, ami ideális 
esetben gammasugárzó, vagyis aktivitása félvezető gamma detektorral mérhető. Esetünkben a 
Li2CO3-ban lévő Li-6 volt a tríciumforrás, a MgO (26Mg), illetve a S (32S) pedig az indikátor. 

Az említett vegyületek porkeverékeiből préseléssel előállított pasztillákat az 
Oktatóreaktorban besugároztuk, majd félvezető detektorral vizsgáltuk a gamma spektrumukat. 
A mérési adatokat az MCNPX programmal készített szimulációs eredményekkel is 
összevetettük. A következő töltött részecske magreakciókat sikerült kimutatni, és a legtöbb 
esetében az indikátor és a Li-6 nuklidok atomarányát optimalizálni: 27Al(t,p)28Al; 
26Mg(t,p)28Mg; 26Mg(t,n)28Al; 32S(t,n)34mCl; 16O(t,n)18F; 18O(t,)17N. A számított és a mért 
adatok jó egyezést mutatnak. Magreakciónként egymástól többnyire egy konstans faktorral 
térnek el, ami a rendelkezésre álló számított hatáskeresztmetszetek pontatlanságából, és az 
MCNPX töltött részecske transzportjának nehézségeiből ered. 

Megkezdtük a módszer kísérleti ellenőrzését is, melyhez először Li2CO3 vizes oldatát 
kvarc ampullába töltöttük és lehegesztettük. Ezután az Oktatóreaktorban besugároztuk. A 
minta gamma spektrumát a besugárzást követően HPGe detektorral felvettük. A spektrumban 
megfigyelhető volt a 18F nuklid, mely az 16O(t,n)18F magreakció révén keletkezett. Tehát a 
keletkezett trícium mennyiségére pusztán a 18F méréséből is lehetne következtetni, de az 
említett magreakció hatáskeresztmetszetének bizonytalansága miatt ez még kísérleti 
ellenőrzésre szorul. Ezért a trícium mennyiségének LSC és 3He-as módszerrel történő 
meghatározására megkértük a debreceni Hertelendi Ede Laboratóriumot. A mérések jelenleg 
is zajlanak. A mérés nehézségét az jelenti, hogy az ampullában keletkezett trícium egy része 
HT illetve T2 formában van jelen, ami az ampulla feltörésekor elillan, ezért ezt 
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vákuumrendszerben meg kell kötni. A keletkezett trícium mennyiségének meghatározására 
MCNPX szimulációkat is végeztünk, így a mérés végeztével lehetőség nyílik az MCNPX-szel 
számolt trícium mennyiségének verifikációjára, valamint a keletkezett 18F és a trícium 
arányának pontos meghatározására. Tehát a későbbiek folyamán a trícium mennyiségének 
meghatározásához elegendő a 18F mennyiségét mérni félvezető gamma detektorral, ami 
lényegesen egyszerűbb egy LSC, vagy 3He-as módszernél. 

Besugárzásokat végeztünk a drezdai neutrongenerátorral (TUD-IKTP), melynek révén sok 
tapasztalatot szereztünk a TBM-ben kialakilós spektrumra jellemző 14 MeV-es neutronok 
által indukált magreakciókról és magáról a berendezés működéséről. A neutrongenerátorral 
8,6*108 n/cm2s DT fluxus mellett S, MgO és Li2CO3 porokból, Li2CO3—MgO és Li2CO3—S 
porkeverékekből készített pasztillákat és Nb fóliákat sugároztunk be. Sikerült az (n,2n), (n,) 
és (n,p) magreakciókat megfigyelni. Fény derült arra, hogy a besugárzótokba záródott levegő 
jelentősen hozzájárul az annihilációs csúcshoz az 14N(n,2n)13N magreakció révén keletkező 
9,965 perc felezési idejű, pozitronbomló 13N-mal. A fluxus a korábban ígérthez képest két 
nagyságrenddel alacsonyabb volt, így a másodlagos töltött részecske reakciókat, úgy mint 
(t,n), (t,p) és (t,), nem tudtuk kimutatni. 

Az itteni csőposta rendszerrel az aktivációs analízis módszere jól kihasználható, hiszen az 
aktiváció helye és a detektor előtti mérési pozíció közötti utat kevesebb, mint 10 s alatt teszi 
meg a minta, így a 26Mg(n,)23Ne magreakció 37,24 s-os felezési idejű nuklidját is 
detektálhattuk. Az alkalmazott csőposta tokokat a BME-NTI-ben fejlesztettük ki és gyártattuk 
le. 

A neutrongenerátor előtti fotocellát tovább fejlesztettük, mert a korábbi konstrukciót a 
neutronsugárzás, 3-4 órányi üzem után tönkretette. Ezért mi a minta útján egy lézersugarat 
vezettünk keresztül, amit optikai kábellel továbbítottunk a biológiai védelmen kívülre, ahol a 
jelet egy fototranzisztorral detektáltuk. Így mind a lézert, mind a tranzisztort távol tudtuk 
helyezni a neutrongenerátortól. 

A csőposta rendszert vezérlő korábbi program helyett, egy teljesen újat készítettünk, ami 
LAN-on keresztül kommunikál a mechanikai egységeket közvetlenül vezérlő PLC-vel. A 
program képes 30 minta transzportjának egyidejű párhuzamos kezelésére. A minták 
menetrendje *.txt fájlban előre megadható, amit a program beolvas, az ütközések kivédése 
érdekében ellenőriz, majd pedig végrehajt. Kommunikál a Lynx-szel, detektorhoz kapcsolt 
adatgyűjtő rendszerrel, tehát a méréseket automatikusan el is indítja és a spektrumokat 
eltárolja. Képes továbbá a Lynx-ről TLIST módban adatokat lekérdezni, ami azt jelenti, hogy 
100ns felbontásban lehet egy bomlási folyamatot lekövetni HPGe detektorral 16384 
csatornában. 

Melegkamrában végrehajtandó TBM karbantartási műveletek szerszámainak 
koncepcionális tervezése 

A korábbi projekt évben megkezdett melegkamra karbantartással kapcsolatos fejlesztési irányt 
folytatva a 6. projekt évben a karbantartáshoz szükséges szerszámok koncepcionális 
tervezésére koncentráltunk, melyben nagy haladást sikerült elérni. Az előző projekt év során 
sikerült meghatározni azokat a feladatcsoportokat, amelyeket a leállás során mindenképpen el 
kell végezni. Ezekre a feladatokra illetve a karbantartás speciális hely és biztonsági 
követelményeire koncentrálva először piackutatást végeztünk azon cégek körében, amelyek 
ezen a területen folytatnak fejlesztéseket. Ennek a piackutatásnak az eredményeképpen három 
kategóriát határoztunk meg. Az első, melybe olyan szerszámok tartoznak, amik az általunk 
megállapított feladatokra készen kaphatóak. A második kategóriát alkotják azok a 
szerszámok, amelyek kisebb átalakítások után már megfelelnek a speciális 
követelményeknek. Ilyen átalakításokat jelenthet, kiegészítő sugárzás elleni védelem, 
méretváltoztatás bizonyos alkatrészeken, hogy a speciális helyigényeknek is megfeleljen az 
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adott szerszám. A harmadik kategóriába azon szerszámok tartoznak, amelyekre nem sikerült 
kereskedelmi forgalomban kapható megoldást találni, ezért szükséges annak teljes körű 
kifejlesztése. A két utóbbi kategóriába tartozó szerszámok fejlesztésére koncentráltunk 
leginkább, mely során számos koncepció készült a trícium és hélium szállító csövek vágását, 
hegesztését végző berendezésekre. Melyeknél nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy 
minimalizáljuk a környezetbe juttatott káros anyagok mennyiségét a műveletek elvégzése 
során. Az alrendszerek mozgatását és tárolását elősegítő eszközök fejlesztése során, pedig 
törekedtünk arra, hogy több funkciós, helytakarékos megoldások szülessenek. 

A képen látható koncepcionális tervek egy lehetséges megoldását mutatják a biztonságos 
csővágási műveletnek illetve a líthium-ólom eutektikumot tartalmazó tartály mozgatásának. 

 

8.7 ábra AEU csővágó berendezés koncepcionális 
terve 

8.8 ábra Líthium-ólom eutektikumot tartalmazó tartály 
mozgatásának koncepcionális terve 

TBM diagnosztikai technológiák fejlesztése 

A diagnosztikai technikák területén történt fejlesztések részben a 2011. évben lezárásra került 
pályázat keretén belül folytak, mint kiegészítő részei az alrendszerek fejlesztésének. Ennek 
oka, hogy az alrendszerek nincsenek még olyan szinten, hogy biztosan meg lehessen 
határozni a legmegfelelőbb diagnosztikai módszereket.  

A projekt időszak során egy olyan dokumentum összeállításán dolgoztunk, amelyben 
meghatározásra kerültek azok a követelmények, amelyek mentén a későbbi fejlesztés 
elindulhat. Erre azért van nagy szükség, mert a diagnosztikák kiválasztásánál és fejlesztésénél 
a működési környezet olyan hatásait kell figyelembe venni, amelyek egyidejű előfordulásával 
a korábbi diagnosztika fejlesztések során nem kellett számolni. Ezek közül a legfontosabbak, 
a magas hőmérséklet, a rendkívül erős gamma és neutron sugárzás roncsoló hatása, ultra nagy 
vákuum környezet, erős tranziens mágneses tér illetve az impulzusüzem terhelései.  

Ezen követelmény jegyzék mentén folytatódik a fejlesztés következő fázisa, amelyben 
először piackutatáson keresztül meghatározzuk azon diagnosztikai eszközöket, amelyek 
részben vagy egészben megfelelnek a követelményeknek, majd ezek tovább fejlesztése illetve 
a kereskedelmi forgalomban nem fellelhető eszközök kifejlesztése lesznek a további lépések. 

A fejlesztés ezen szakasza már a várhatóan hamarosan induló négy éves Fusion for Energy 
által biztosított keretszerződés keretein belül zajlik. 
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DEMO divertor karbantartási séma továbbfejlesztése 

Többéves szünet után az EFDA 2011-ben újra elindította a DEMO fejlesztéssel kapcsolatos 
programját. A 2011-es program célja és fő hangsúlya a korábbi években felhalmozott tudás 
összefoglalása, rendszerezése és a jövőre vonatkozó főbb fejlesztési irányvonalak 
meghatározása volt. Ennek oka az volt, hogy az EFDA adott témával foglalkozó felelősei, 
valamint a résztvevő intézetek is kicserélődtek. Igy tehát szigorúan vett fejlesztés eddig nem 
zajlott. 

Intézetünk részt vett DEMO divertor és köpeny karbantartási feladatokban is. Divertor 
témában leginkább a korábbi években megszerzett tudást foglaltuk össze előadás formájában 
(mivel korábban a DEMO divertor karbantartás témakörében mi publikáltunk tanulmányt), 
amit azután más intézetek kritikusan átnéztek. Köpenyrendszerek karbantartásával 
kapcsolatban két, korábban kifejlesztett köpenyrendszer karbantartási koncepciót 
hasonlítottunk össze. 

4 éves Framework Partnership Agreement előkészítése a Fusion for Energy szervezettel 

A 2009/2010. évben futó Fusion for Energy pályázat, mely az európai TBM fejlesztését 
célozta, 2011 első negyedévében lezárásra került. Kisebb csúszással 2011. év végén kiírásra 
került az első 4 éves keretszerződés pályázata, melynek keretein belül kerül folytatásra az 
együttműködés a Fusion for Energy és a feladatot végző konzorcium között.  

Ebben a pályázatban a korábbi tapasztalatokból kiindulva a TBM fejlesztése külön álló 
blokkokra lett bontva. Ezek a blokkok úgy kerültek meghatározásra, hogy tükrözzék a TBM 
főbb egységeit. A blokkokra külön álló pályázatokat kellett benyújtani, melyben eltérő 
konzorciumi szerkezettel készült a TBM konzorcium. Hosszas előkészítő fázist követően, a 
magyar részvételt ezekben a pályázatokban kettő fő területre koncentrálva adtuk be. Az egyik 
pályázat az alrendszerek fejlesztésének és integrálásnak folytatását célozza, melyben már 
nagy gyakorlatot sikerült szereznünk korábbi munkáink során.  

A másik pályázat a TBM egységek karbantartási műveleteire és azok elvégzéséhez 
szükséges szerszámok fejlesztésére fókuszál. Ezen a területen is sikerült a korábbi 
munkáinkkal megfelelő tapasztalatra szert tennünk. Ennél a pályázatnál olyan konzorciumot 
sikerült kialakítani, amelybe egy nagy spanyol céget is bevontunk, melynek nagy tapasztalata 
van a nukleáris karbantartás területén. Ennek azért is nagy a jelentősége, mert ezen a 
pályázaton különösen nagy a verseny. 

A napokban értesültünk arról, hogy egyik pályázatunk  ̶  az alrendszerek fejlesztését és 
integrálását célzó ̶ sikerrel járt. Ezt nagy sikernek könyvelhetjük el, mely nemzetközi 
elismerése az eddig végzett munkánknak. 
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A kutatás-fejlesztésben résztvevő személyek megnevezése és a projekt 
teljesítésével eltöltött tényleges munkaideje 

 

Magyar Tudományos Akadémia KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet 

Szakmai munkában 
részt vevő személyek 

Konzorciumi tag 
(sorszám) 

Feladatok (sorszám, 
munkaterv szerint) 

Ráfordított idő 
(nap) 

Anda Gábor RMKI (1) 7 130 

Baross Tétény RMKI (1) 8 233 

Bató Sándor RMKI (1) 7 260 

Bede Ottó RMKI (1) 8 34 

Fekete Balázs RMKI (1) 7 65 

Grunda Gábor RMKI (1) 7 257 

Ilkei Tamás RMKI (1) 8 134 

Kardon Béla RMKI (1) 7 173 

Kiss István Gábor RMKI (1) 7 239 

Kocsis Gábor RMKI (1) 7 182 

Krizsnóczi Tibor RMKI (1) 7 260 

Mészáros Botond RMKI (1) 8 212 

Nagy Dániel RMKI (1) 8 236 

Németh József RMKI (1) 8 26 

Sárközi János RMKI (1) 7 260 

Szabolics Tamás RMKI (1) 7 154 

Tulipán Szilveszter RMKI (1) 8 209 

Veres Gábor RMKI (1) 7 78 

Zoletnik Sándor RMKI (1) 7 52 

Összesen: 3194 
Teljes munkaidőre átszámított kutatói létszám: 12,3 

 

Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet 

Szakmai munkában 
részt vevő személyek 

Konzorciumi tag 
(sorszám) 

Feladatok (sorszám, 
munkaterv szerint) 

Ráfordított idő 
(nap) 

Brolly Áron AEKI (2) 3 55 

Hegyi György AEKI (2) 3, 4 94, 80 

Hordósy Gábor AEKI (2) 3 62 

Keresztúri András AEKI (2) 4, 5 50, 50 

Maráczy Csaba AEKI (2) 3, 4 78, 40 

Pataki István AEKI (2) 5 140 

Temesvári Emese AEKI (2) 3 66 

Trosztel István AEKI (2) 4, 5 30, 130 
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Vérted Péter AEKI (2) 5 30 

Összesen: 905 
Teljes munkaidőre átszámított kutatói létszám: 3,5 

 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Műszaki Mechanika Tanszék 

Szakmai munkában 
részt vevő személyek 

Konzorciumi tag 
(sorszám) 

Feladatok (sorszám, 
munkaterv szerint) 

Ráfordított idő 
(nap) 

Kecskés Szabolcs BME-MM (3) 8 216 

Kiss Béla BME-MM (3) 8 216 

Légrádi Gábor BME-MM (3) 8 216 

Porempovics Gábor BME-MM (3) 8 216 

Rovni István BME-MM (3) 8 216 

Szabó Viktor BME-MM (3) 7,8 216 

Összesen: 1296 
Teljes munkaidőre átszámított kutatói létszám: 5.0 

 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Nukleáris Technika Intézet 

Szakmai munkában 
részt vevő személyek 

Konzorciumi tag 
(sorszám) 

Feladatok (sorszám, 
munkaterv szerint) 

Ráfordított idő 
(nap) 

Aszódi Attila BME-NTI (4) 2, 8 17+18 

Csige András BME-NTI (4) 2 216 

Csom Gyula BME-NTI (4) 3 40 

Erdei Gábor BME-NTI (4) 7 53 

Fehér Sándor BME-NTI (4) 3, 5 18+18 

Kiss Attila BME-NTI (4) 2 40 

Kiss Béla BME-NTI (4) 8 216 

Légrádi Gábor BME-NTI (4) 8 162 

Perkó Zoltán BME-NTI (4) 5 60 

Pokol Gergő BME-NTI (4) 7 216 

Pór Gábor BME-NTI (4) 7 108 

Reiss Tibor BME-NTI (4) 3 40 

Szieberth Máté BME-NTI (4) 5, 6 108+108 

Összesen: 1438 
Teljes munkaidőre átszámított kutatói létszám: 5.5 
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A projekt monitoring mutatói 

 
A táblázatot értelemszerűen csak a projekt kapcsán értelmezhető sorokban kell kitölteni. 

A *-gal jelölt mutatókat az éves, illetve a záró beszámolókban, a többi adatot a projekt 
lezárását követően a KPI felhívására kell megadni, ezeknek az adatoknak a szolgáltatását a 
KPI felhívására a projekt lezárását követően 5 évig kell biztosítani. 
 

 Eredmény 
1. A projekt hasznosítható eredménye 

 Kifejlesztett új* 
o termék(db) 1 
o  szolgáltatás (db) 
o  technológia (db) 

 Benyújtott szabadalmak száma* 
o hazai (db) 
o PCT (db) 
o külföldi (db) 

 Megadott szabadalmak száma 
o hazai (db) 
o PCT (db) 
o külföldi (db) 

 Egyéb iparjogvédelmi oltalom.(db)* (pl: védjegy, 
mintaoltalom, stb.) 

 

 
 
2 
 
2 

2. Tudományos eredmények 
 Publikációk* (előadásokat is beleértve) 

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)  
 

 
 
31 
73 
 
2 
 
I 
I 
I 

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) 
 

 
I (BME oktatás) 
 
2 
2 
1 
0,25 

4. Gazdasági hasznosítás 
 Megtörtént-e a projekt eredményeinek gazdasági 

hasznosítása? (I/N) Ha igen, milyen módon? (pl. termék-
értékesítés, licence, know-how értékesítés, stb.) 

 
 
 
 
2, Adimtech Kft., 
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 A hasznosító cég(ek) száma (db), elérhetősége 
 A projekt eredményként létrejött  

o Többlet árbevétel (Ft) 
                            ebből export árbevétel (Ft) 

o Költségek csökkenése (Ft) 
 

Fuziotech Kft. 
kb. 50 millió Ft 
Mind export 

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 megtörtént-
e (I/N) és milyen módon:* 

o Szakmai körökben 
o Nagyközönség körében 

 
 
 
I 
I 
I 
N 
 
 
 
I 
I 

6. Egyéb, a projekt jellegéből adódó, speciális monitoring mutató 
 

 

 
 


