


 

Főszerkesztő: 
Radnóti Katalin 

Szerkesztőbizottság: 
Barnaföldi Gergely Gábor 

Cserháti András 
Czibolya László 
Hadnagy Lajos 
Kocsis Gábor 

Neubauer István 
Nős Bálint 

Pázmándi Tamás 
Radnóti Katalin 
Yamaji Bogdán 

Szerkesztőség: 
Postacím: 

Magyar Nukleáris Társaság 
Fábián Margit titkár 

MTA EK 
1525 Budapest Pf. 49. 

Telefon: 36-1-392-2222/1965 
Fax:  36-1-395-9293 

e-mail: 
szerkeszto@nuklearis.hu 

foszerkeszto@nuklearis.hu 

Olvasószerkesztő: 
Adorjánné Farkas Magdolna 

Technikai szerkesztő: 

Horváth András 

Címlapkép: 
Nukleon IX/2 

196 

Kiadja a 
Magyar Nukleáris Társaság 

Felelős kiadó: 
Ördögh Miklós 

Hirdetésfelvétel: 
hirdetes@nuklearis.hu 

ISSN: 1789-9613 

Tartalom 

195 Zoletnik Sándor 
Az európai fúziós útiterv 

196 Veres Gábor  
Az ITER projekt 

197 
Ilkei Tamás, Bodnár Gábor, Baross Tétény, Kiss Béla, Piros Attila, 
Porempovics Gábor, Recski János, Rovni István 
Trícium szaporításhoz kapcsolódó fejlesztések 

198 
Nagy Dániel, Baross Tétény, Bendefy András, Darányi Fruzsina, Kiss 
István Gábor, Pataki Ádám, Szalai Judit, Veres Gábor 
ITER Diagnosztikák Elektromos Infrastruktúrájának Fejlesztése 

199 Horváth Ákos, Balázsi Katalin, Balázsi Csaba 
Nanoszerkezetű ODS acélfejlesztés Magyarországon 

  

 

A kiadó nem vállal felelősséget a cikkekben megjelentekért 

mailto:hirdetes@nuklearis.hu


 
 

Abstracts 
 

195 
Zoletnik Sándor 
Az európai fúziós útiterv 
 
Up to now research on controlled nuclear fusion aimed at developing methods for confining, heating and control of 
the hot plasma necessary for the process, actual construction of a fusion reactor seemed to be too far away. 
However, as the size of the experiments increased so did the cost as well and the European Commission raised the 
question what steps would be necessary to construct a fusion reactor by 2050. In response to this the European 
fusion laboratories developed the "Fusion Roadmap". In this paper we describe the background, the foreseen 
development process and the Hungarian contribution. 
 

196 
Veres Gábor  
Az ITER projekt 
 
At present, ITER is the largest and most complex scientific-technical endeavour. Its primary aim is the 
demonstration of the feasibility of use, through the accomplishment of a series of integrated physical and 
technological experiments, of magnetically confined plasmas for nuclear fusion energy production. The results of 
the experiments would open the way for the construction of the first (still demonstration, but already industrial 
scale) fusion power plants. 
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The plasma facing, vacuum vessel covering blanket shield is a vital component of future demonstration fusion 
reactor (DEMO) that will be built after ITER. Its main function is to absorb electromagnetic and neutron radiation, 
transform it to thermal power and produce the needed tritium using atomic reaction of lithium based materials. It is 
essential for an electricity-producing fusion reactor, because it will be powered by the deuterium-tritium (D-T) 
reaction, and tritium is available only in a very limited amount in the nature. Tritium breeding blankets will cover 
the whole internal surface of the reactor to form a tritium breeding blanket shield. The existing fusion experiments 
operated either with just pure deuterium, or demonstrated only short D-T operation, so tritium production was 
neither necessary nor possible. The ITER experiment will allow the examination of tritium breeding test blankets 
(Test Blanket Module, TBM). Hungarian engineers played major role in the development of European TBM variants. 
The article covers, besides the general introduction of ITER TBMs, the wide range of Hungarian contribution. 
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Nagy Dániel, Baross Tétény, Bendefy András, Darányi Fruzsina, Kiss István Gábor, Pataki Ádám, Szalai Judit, 
Veres Gábor 
ITER Diagnosztikák Elektromos Infrastruktúrájának Fejlesztése 
 
ITER is scientific project in a wide international cooperation, whose aim is to demonstrate the technical and physical 
feasibility of nuclear fusion as a peaceful and reliable source of energy. A great part of the resources of the 
worldwide fusion community are concentrating on this task. One of the most significant Hungarian contribution to 
the ITER project is the development of electrical infrastructure for the transmission of electrical signals for 
diagnostics. The components involved are mostly cable connectors, remote handling connectors, cables, cable looms, 
cable conduits, vacuum feedthrooughs. Because of the very special ITER environment, standard indusrial solutions 
cannot be readily used. Instead, R&D activity is required for the development of components, in some cases with the 
help of industrial partners. This article is a summary of the main results of the work performed during last year. 
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The key question in the invention of the next generation fusion devices is the development of high strength 
structural materials which can withstand high temperature and their neutron radiation resistance outperforms the 
already known materials. In order to reach the higher allowed temperature we need special methods like powder 
metallurgy, mechanically alloying and optimal sintering conditions used in the realization of metallic alloys with 
high melting point.  The research aims to develop mechanically alloyed ceramic particle dispersion strengthened 
steel, alloys with novel structure and ceramic composites which give the basis of mechanically alloyed parts 
production at the level of the small and medium-sized enterprises. 
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Az európai fúziós útiterv 

Zoletnik Sándor 

MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont  

1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út. 29-33. 

 

A szabályozott magfúziós kutatások eddig leginkább a folyamathoz szükséges forró plazma összetartásával és manipulálásával 
foglalkoztak, egy energiatermelő reaktor megépítése még nagyon távolinak tűnt. A berendezések méretének növekedésével a 
költségek is növekedtek és az Európai Bizottságban felmerült a kérdés, hogy milyen lépések vezethetnek el egy fúziós reaktor 
megépítéséhez körülbelül 2050-re. Erre válaszul született meg az EURATOM „fúziós útiterve”. A cikkben áttekintjük az 
útiterv hátterét, a felvázolt kutatási folyamatot és a magyar hozzájárulást. 

 

A kezdetek óta a szabályozott magfúziós kutatások végső 
célja a fúziós erőmű megalkotása. Kezdetben a problémák 
még kevéssé voltak ismertek, ezért a lelkesedés nagy volt és 
gyors eredményt vártak. Az 1958-as „Atoms for Peace” 
konferencián hangzott el az a jóslat, hogy 30 év kell a fúziós 
erőmű létrehozásához. 1988-ban valóban voltak már olyan 
fúziós berendezések, amelyek a pozitív energiamérleg 
közelébe férkőztek, mint például a JET, a közös európai 
tokamak. Egy erőmű azonban még a láthatáron sem volt 
ekkor. Ennek oka, hogy a fejlesztés során számos korábban 
ismeretlen technikai és fizikai probléma merült fel. Ezek 
leküzdésére a kutatók egyre jobban specializálódtak, és az 
elmúlt évtizedekben már nem csak a „fúziós kutató” 
kategória létezett, hanem a kutatók egy-egy rendkívül 
partikuláris kérdéssel foglalkoztak akár évtizedekig. Ennek 
megfelelően a végső célra irányultság csökkent. 2006-ra 
viszont kialakult egy nemzetközi együttműködés egy reaktor 
méretű, de még mindig csak fizikai-technológiai kísérlet 
létrehozására ITER néven [1]. Az ITER építése és a 
kapcsolódó koordinált európai fúziós kutatások a 2007-2011 
időszakban évente majd 400 millió Euró uniós támogatást 
kaptak, ennek ellenére az ITER ― mint csaknem minden 
nagyberendezés ― az eredeti tervekhez képest jelentős 
csúszást és költségnövekedést mutatott. Ez természetesen 
felvetette a kérdést az Európai Parlamentben és az Európai 
Bizottságban is, hogy hová is tart az európai fúziós kutatás, és 
mennyit érdemes rá költeni a 2014-2020 közötti Horizon 2020 
kutatási programban. A kérdés vizsgálatára egy 7 fős 
független bizottságot kértek fel, amely európai nem-fúziós 
kutatókból és ipari vezetőkből, valamint egy amerikai fúziós 
szakemberből állt össze.  

A „Wagner panel” első feladata volt megvizsgálni, hogy a 
JET kísérletet meddig érdemes még üzemeltetni, mit ad 
hozzá az ITER előkészítéséhez. A döntéshozók számára talán 
meglepő módon az a vélemény született, hogy a JET 30 évvel 
elindítása után is a világ vezető fúziós berendezése, amely 
sok kérdésben hozzá tud járulni az ITER előkészítéséhez, 
érdemes lenne tehát még üzemeltetni. A második menetben 
ez a csoport véleményt formált az EU fúziós program jövőbeli 
stratégiájára. Véleményük lényege az volt, hogy egyrészt a 
fúziós erőmű kifejlesztése változatlanul nagyon fontos és 

aktuális, másodszor az EU fúziós program nem eléggé 
orientált egy erőmű fejlesztésére, szükség lenne egy útitervre, 
hogy hogyan jutunk el oda. Erre válaszul kérte fel az Európai 
Bizottság a fúziós laborok szövetségét (EFDA), hogy 
dolgozzon ki egy részletes útitervet, hogyan lehet eljutni egy 
demonstrációs fúziós erőműig (DEMO) 2050-re. 2013-ra 
elkészült a fúziós útiterv [2] amely meghatározza munkánkat 
a következő évtizedekben. Meg kell jegyezni, hogy az útiterv 
lehetőségeit két határfeltétel erősen behatárolta. Az egyik, 
hogy 2050-re üzemeljen egy „valamennyi” elektromos 
áramtermelést demonstráló erőmű, a másik pedig, hogy a 
költségvetés a realitások talaján álljon. 

A Wagner panel véleményének része volt az is, hogy az 
európai fúziós programot át kell alakítani célirányosabb 
működésre, ahol szorosabb együttműködés van a laborok és 
a berendezések között és csak azok a berendezések 
működjenek európai pénzből, amelyek feltétlenül 
szükségesek a programhoz. Erre válaszul az Európai 
Bizottság a 2014-2020 időszakra a fúziós program szervezését 
egy, a nemzeti kormányok által delegált laborokból 
létrehozott konzorciumra ruházta. Ez az Eurofusion 
konzorcium, amely egy támogatási szerződés keretében az 
Euratom részére végzi a fúziós kutatásokat. Az ITER építése 
és előkészítése változatlanul a Fusion for Energy szervezetre 
hárul. 

A fúziós reaktor megvalósításának 
feltételei 
Mielőtt megvizsgálnánk a fúziós útitervet, nézzük meg 
milyen fizikai feltételeknek kellene megfelelni egy fúziós 
erőműnek. A deutérium-trícium (DT) magreakcióval 
megvalósított fúziós erőmű legalapvetőbb feltétele, hogy a 
DT gázkeverék hőmérséklete T=20-30 keV, azaz néhány 

százmillió oC legyen. Ilyen hőmérsékleten a gáz plazma 
állapotban van, és mágneses terekkel lehet egyben tartani. Az 
energetikailag pozitív működéshez (Q>>1) a Lawson 
kritériumot [3] kell kielégíteni: 

𝑛𝜏𝐸 ≥ 𝑄 1020[𝑚−3𝑠],     𝑄 =  
𝑃𝑓

𝑃𝑣
, 𝜏𝐸 =

𝑊

𝑃𝑣
,   𝑊 = 3𝑛𝑘𝑇𝑉 , 
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ahol n a plazma sűrűsége, T a hőmérséklete, k a Boltzmann 
állandó, V a térfogata, Pf a fúziós teljesítmény, Pv pedig a 
plazma veszteségi teljesítménye. τE az „energia összetartási 
idő”, a plazma W teljes termikus energiatartalmának és a Pv 

veszteségi teljesítménynek a hányadosa. (A mennyiségeket SI 
egységekben mérjük.) Az energiaösszetartási idő azt mutatja 
meg, hogy milyen jól tudjuk szigetelni a plazmát a 
környezettől: minél kisebb a veszteség, annál hosszabb az 
energiaösszetartási idő. A teljes energiatartalom az ionok és 
az ideális esetben azonos számú elektronok kinetikus 
energiája a teljes V térfogatban. Mivel a kívánt hőmérséklet 

lényegében meghatározott, a Lawson kritérium adott energia 
összetartási idő (tehát szigetelés) mellett egy minimális 
sűrűséget határoz meg.  

Azt gondolhatnánk, hogy ha nem sikerül jól szigetelni a 
plazmát ― tehát rövid az energiaösszetartási idő, ― akkor 
nagyobb sűrűséggel még mindig lehet fúziós reaktort építeni. 
Ez sajnos nem így van. Ugyanis a plazma kinetikus 
energiájából adódó nyomását az összetartó mágneses tér 
ellensúlyozza a maga B2/2μ0 „mágneses nyomásával”. A 
plazma akkor tartható össze stabilan, ha a kinetikus nyomás 
nem több, mint maximum néhány 10%-a a mágneses 
nyomásnak: 

3𝑛𝑘𝑇 <  𝛽
𝐵2

2𝜇0
 

A B mágneses indukció értékét nagyberendezésekben a 
technikai korlátok valahol 5-10 Tesla körül korlátozzák, ezért 
a plazma sűrűsége nem lehet nagyobb néhányszor 1020 m-3-
nél. A fentiekből következik, hogy az energiaösszetartási 
időnek egy fúziós reaktor plazmájára másodperc 
nagyságrendben kell lennie. 

Az 1950-70-es évekre a tórusz alakú plazmaösszetartási 
sémák váltak meghatározóvá, mivel ezekből a mágneses 
erővonalak nem vezetnek ki. Világossá vált, hogy a tóruszban 
körbefutó erővonalakat meg is kell csavarni, hogy azok a 
tórusz teteje és alja között kapcsolatot létesítsenek, ezzel a tér 
görbülete miatt a tórusz alján és tetején felgyűlő elektronokat 
és ionokat összekeverjék. A legsikeresebbek a „tokamak” 
berendezések voltak, melyekben ezt a mágneses tér csavarást 
a plazmában folyó erős, akár egymillió amperes áram hozza 
létre. Sikerességük ellenére is az energiaösszetartási idő nem 
ért el csak maximum néhány 10 ms-ot. Látszott viszont a 
tendencia, hogy nagyobb berendezések nagyobb 
energiaösszetartási időt produkálnak. Ez akkor még nem volt 
érthető, mivel a részecskék ütközéséből adódó mágneses 
téren keresztüli hővezetésre a számítások kis értéket 
mutattak, tehát úgy gondolták, hogy a veszteségeket a 
plazma sugárzása kell, hogy dominálja. Ez ugyanúgy a 
térfogat függvénye, mint a plazma energiatartalma, tehát az 
energiaösszetartási idő nem kellene, hogy függjön a 
berendezés méretétől. Később kiderült viszont, hogy a 
veszteségeket a plazma turbulencia által okozott hőtranszport 
határozza meg, ami első közelítésben arányos a felülettel. A 
berendezés méretének növelésével a felület/térfogat arány 
csökken, tehát nagyobb berendezésekkel közelebb kerülünk a 
megoldáshoz. Viszont a plazmaturbulencia megértése igen 
nagy alapkutatási kihívás és még a mai napig nem 
számítható ki megbízhatóan. 

Követve a tapasztalatokat az 1970-es években terveztek 
néhány nagyberendezést, amely a Q ≈ 1 értéket próbálta 
elérni. A két legnagyobb, és tríciummal is üzemeltethető 
tokamak az európai JET és az USA-beli TFTR voltak. Ezeknél 

― és más kisebb berendezéseknél ― kifejlesztették a 
plazmafűtési, mérési, vezérlési eljárásokat, amelyekkel a 
kívánt hőmérséklet, sűrűség és stabilitás elérhető. 
Kidolgoztak egy divertornak nevezett mágneses 
konfigurációt is, amely a plazma szélén képes kontrolláltan 
megoldani a gázcserét, ami az állandóan keletkező hélium 
miatt elengedhetetlen egy folyamatos reaktor üzemhez. A 
kísérletek során azonban világossá vált, hogy a plazma 
turbulencia nem jól „reagál” a plazma fűtésére: az 
energiaösszetartási idő csökken, ha erősebben fűtik a 
plazmát. Szerencsére egy spontán állapotátmenetet is találtak, 
amely bizonyos paraméter-tartományban egy jobb 
hőszigetelésű, H-módnak nevezett állapotba viszi a plazmát. 
A H-módban a plazma szélén a turbulenciát egy stabil, 
erősen nyírt áramlás nyomja el és így lecsökken a 
hőveszteség.  

A H-mód kiváló hőszigetelése egyben sajnos azt is jelenti, 
hogy kevés részecske is jut ki a plazmából, így nem lehetne 
egy reaktorban megoldani a DT reakció során felszabaduló 
hélium elszívását. Ezt spontán módon megoldja, hogy H-
módban a plazmaszéli nyomásgradiensek olyan naggyá 
válnak, hogy periodikusan instabilitások keletkeznek. Egy-
egy ilyen ELM (Edge Localized Mode) esemény során a 
részecskék és a plazmaenergia néhány százaléka távozik a 
plazmából, megoldva a gázcserét.  Bár a H-mód részletei ma 
sem írhatók le elméletileg, az állapotot minden releváns 
berendezésen produkálták, így ma ezt tekintjük egy tokamak 
alapú fúziós reaktor kívánt üzemmódjának.  

Szót kell még ejteni a tokamak fejlesztések mellett egy 
mellékvágányról is. Még a tokamakok felfedezése előtt 
próbálkoztak a „sztellarátor” berendezésekkel, melyekben a 
mágneses tér megcsavarását nem a plazmában folyó áram, 
hanem a berendezés valamilyen módon csavart geometriája 
okozza. Sajnos egyszerű geometriák (pl. 8-as alak, vagy a 
tóruszra csavart helikális tekercselés) csak a tokamakoknál 
rövidebb energiaösszetartási időt eredményeztek, ezért a 
sztellarátorok fejlesztése háttérbe szorult. Az 1980-as évekre 
azonban a számítási kapacitás olyan szintet ért el, hogy 
lehetővé vált a plazmaösszetartásra optimalizált, bonyolult 
szerkezetű sztellarátorok tervezése és építése. Ezek eddigi 
legsikeresebb képviselője a Wendelstein 7-AS [4] volt, amely 
demonstrálta, hogy a plazmában folyó áram nélkül is lehet 
tokamakokhoz hasonló plazmaösszetartást elérni. A plazma-
turbulencia általános jelenségnek bizonyult, a sztellarátorok-
ban ugyanúgy meghatározó, a vele járó H-mód és ELM 
jelenséggel együtt.  

A mágneses fúziós sémák mellett elvileg pozitív 
energiamérleg lenne elérhető robbanásszerű folyamatban, 
egyfajta mini-hidrogénbombában is. Ezt hívjuk inerciális 
fúziónak, mivel a plazmát csak a tehetetlensége tartja össze. 
Ebben a megoldásban azonban csak akkor kapunk kezelhető 
mennyiségű energia-felszabadulást egy robbanásból, ha a 
kiinduló közeg sűrűsége a szilárdtest sűrűség ezerszerese. 
Ennek elérése rendkívüli technikai megoldásokat igényel, 
melyre vannak ígéretes lézeres és más próbálkozások, 
azonban még nem világos, milyen séma lenne a leginkább 
megvalósítható.  

A plazmaösszetartás mellett a fúziós reaktor egy másik 
kritikus eleme a trícium előállítása. Trícium a természetben 
csak nagyon kis mennyiségben fordul elő, ezért magában a 
reaktorban kell a DT reakcióban keletkező neutron által 
lítiumban kiváltott magreakcióban előállítani. Erre szolgálna 
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a fúziós reaktor köpenye, amely a plazmát körülvéve elnyeli 
a 14 MeV-es neutronok energiáját és előállítja a tríciumot.  
Ugyan a magreakciók ismertek, a technikai megoldás nem 
világos, és a mai berendezéseken nem is tesztelhető. 

Korábbi DEMO tervek 
Fúziós reaktor koncepciók természetesen már a kezdetektől 
léteztek, azonban ezek olyan feltevéseken alapultak, melyeket 
a gyakorlatban még nem próbáltak ki. Komolyabbnak 
tekinthető elképzelések azóta vannak, mióta a JET, TFTR és a 
japán JT-60U berendezésekben folytatott kísérletek során 
reaktor paraméterekkel rendelkező plazmát tudtak előállítani 
és demonstrálni a fűtéshez, gázcseréhez, méréshez, 
vezérléshez szükséges eljárásokat. Meg kell említeni az 
amerikai ARIES programot [5,6], amely évtizedeken keresztül 
dolgozott ki különböző opciókat, melyeket a működő 
berendezéseken elért eredmények alapján aktualizáltak. A 
program azonban nem ment részletekbe a technikai 
megvalósításról és az amerikai fúziós közösség nem alakított 
ki egy részletes tervet, hogy hogyan lehetne elérni a célokat. 

Másik fontos tanulmány volt 2005-ben az európai „Power 
Plant Conceptual Study” (PPCS)[7], amely az európai fúziós 
program reaktorhoz kapcsolódó technológiai fejlesztéseire és 
a működő tokamakokon elért plazmafizikai eredményekre 
alapozott. Nem csak a már konkrétan elért eredményeket 
vette figyelembe, hanem feltevéseket tett arra, hogy milyen 
berendezést lehetne építeni, ha bizonyos technológiák 
továbbfejlődnek. Négy, a JET tokamakhoz hasonló, de annál 
lényegesen nagyobb berendezést vizsgáltak 1,3-1,5 GW nettó 
elektromos teljesítménnyel. A négy variáció legfontosabb 
különbsége a köpeny koncepció. A vízhűtésű, hélium 
gázhűtésű és folyékony lítium-ólom ötvözet hűtésű köpenyek 
egyre növekvő hőmérsékletet, és ezzel javuló termikus 
hatásfokot jelentenek, ami csökkenti a berendezés méretét, és 
az elektromos energia árát. Emellett más és más 
anyagtechnológiai és plazmafizikai igényeket vetnek fel, a 
legmagasabb hatásfokúhoz jelentős technológia előrelépésre 
van szükség. 

A fúziós útiterv elemei 
A fúziós útitervet az EFDA szervezet keretein belül kb. egy 
évi munkával készítették el és vitatták meg Francesco 
Romanelli EFDA vezető irányítása alatt. A legfontosabb 
megállapításokat a mintegy 50 oldalas tanulmány 
tartalmazza, de a részletek további mintegy 200 oldalon 15 
mellékletet töltenek meg. Az útitervet a tervek szerint 
rendszeresen felül fogják vizsgálni és korrigálni. Az első 
felülvizsgálat már 2016-ban megtörténik.   

A korábbi fúziós reaktor tanulmányok közös tanulsága, hogy 
a plazmafizika és a technológia nagyon szoros kapcsolatban 
áll, és nagyon kockázatos lenne a jelenlegi ismeretek alapján 
egy végső megoldást felvázolni. Ennek megfelelően az útiterv 
a haladást több lépcsőben képzeli el. Elsőként egy olyan 
berendezést kellene építeni, amelyben a fúziós teljesítmény 
lényegesen nagyobb a fűtési teljesítménynél és a DT 
reakcióban keletkező hélium atommagok (alfa részecskék) 
fűtési teljesítménye domináns a plazma veszteségi 
teljesítményének pótlására. Egy ilyen berendezés hasznos 
lenne még akkor is, ha csak néhány 10 másodperces 
impulzusokban üzemelne, mert az alfa-fűtés egy 
meghatározó fizikai folyamat. Ha ennél hosszabb ideig lenne 
képes működni, akkor a köpenykoncepciókat is lehetne 

tesztelni, és ezzel egy integrált fizikai-technológiai teszt 
berendezést kapnánk. Hosszú vita után 2006-ra végül az 
egész világ fúziós közössége megegyezett egy ilyen fizikai-
technológiai teszt megépítéséről ITER néven. Az európai 
fúziós útiterv legfontosabb pontja, hogy az ITER 
megépítése és sikeres üzemeltetése a fúziós reaktor 
megépítésének kulcsa. Ettől a berendezéstől 500 MW fúziós 
teljesítményt várnak 500 másodperces impulzus üzemben, 
ami a fűtési teljesítmény körülbelül tízszerese lesz. 
Tríciumból nem lesz önellátó, a trícium termelő 
technológiákat csak néhány köpenymodulban tesztelné.   

A következő lépés egy olyan berendezés megépítése, amely 
már kvázi-folytonos üzemben elektromos energiát termel a 
hálózatra, azonban nem feltétlenül gazdaságosan és még 
valószínűleg több technikai megoldást is tesztel majd a 
köpenyre. Ezt a berendezést DEMO-nak nevezzük és 
megépítése az útiterv célja. 2000 előtti tervekben szerepelt 
még egy PROTO berendezés is, ami az ipari alkalmazás 
demonstrációja lett volna.  Ezt a fejlesztés gyorsítása 
érdekében a 2000-es évek elején összevonták a DEMO-val. A 
DEMO plazma teljesítménye 2-5 GW között kell, hogy 
legyen. Ez, és a kvázi- folytonos üzem olyan feltételek, 
amelyek jelentős lépést képviselnek az ITER-től. A DEMO-ról 
ma még komoly koncepciós terv sincs, és azt sem lehet tudni, 
hogy ez egy ITER-hez hasonlóan esetleg több ország közös 
kísérlete lenne-e. 

A két kulcsberendezés mellett fontos, hogy részkérdések 
tisztázására számos kisebb berendezés is üzemeljen ezekkel 
párhozamosan, ugyanis nagy neutron fluxusú berendezésen 
csak korlátozottan lehet fizikai méréseket végezni. A meglévő 
EU berendezések közül ötöt emel ki a terv, ezekre alább 
kitérünk. Az ITER első időszakával párhuzamosan fog 
működni az EU-Japán közös JT-60SA tokamak, amely egy 
JET méretű szupravezető berendezés. Emellett az útiterv 
hangsúlyozza, hogy más, Európán kívüli berendezésekre is 
támaszkodni kell.  

Az útiterv a DEMO-hoz való eljutást 8 feladatra és kb. 40 
részfeladatra bontja. A feladatok közül három a plazma 
összetartás, vezérlés témakörébe tartozik, egy az 
anyagtudományba, négy pedig a technológiához, környezeti, 
gazdaságossági kérdésekhez. Ebből is látszik, hogy a fúziós 
kutatás-fejlesztés milyen széles témakört átfogó 
multidiszciplináris terület. Az alábbi leírásban a nyolc 
feladatot az útitervben alkalmazott számozással jelöljük, 
azonban a jobb áttekinthetőség miatt a fenti három témakor 
szerint csoportosítjuk. 

Plazmafizikai feladatok 

1. feladat: A reaktorhoz szükséges plazmaállapo-
tok kidolgozása 

Az ITER és különösen a DEMO plazmák üzemeltetésében 
több olyan kérdés van, amelyek kritikusak, és megoldásuk 
egyáltalán nem triviális. Elsősorban ki kell emelni azt, hogy a 
mai berendezéseken kidolgozott plazmaállapotokat át kell 
vinni az ITER majd a DEMO berendezésre. A feladat nem 
triviális, mivel a paramétertartományok lényegesen 
különböznek és több jelenségről csak félempirikus ismeretek 
vannak. Az alapvető cél, hogy az ELM-ekkel működtetett H-
módot meg kell valósítani és fel kell térképezni a korlátait a 
magas sűrűség és az állandó üzem felé. A mai 
berendezésekben a plazmaáramot induktívan hajtják, ez még 
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az ITER 15 megaamperes árama esetében is lehetséges, a 
korlátos impulzushossz miatt. A DEMO folytonos üzemére 
azonban ez már nem alkalmas így meg kell vizsgálni más 
lehetséges üzemmódokat is, vagy néhány órás 
impulzushosszú DEMO sémákat. Az ITER erre a feladatra 
kevésbé lesz alkalmas, azért ezt a tervezett EU-Japán JT-60SA 
tokamakon és más kisebb, főként ázsiai berendezéseken 
kívánják vizsgálni.  

Az alapvető ELM-es H-móddal kapcsolatban is van néhány 
kritikus jelenség, amelyet lehetőleg még az ITER előtt, de 
legkésőbb az ITER-en meg kell oldani. Ezek közül talán a 
legégetőbb az ELM-ek hőterhelése. Ezek a periodikus 
instabilitások szükségesek, hogy a szeparátrixon keresztül 
elég nagy legyen a gázcsere. Egy-egy ELM csak kb. 1 
milliszekundumig tart, de ez alatt a statikus hőterhelés 
százszorosa, már az ITER-en is több GW/m2 érheti a 
divertort. Ez a felület periodikus megolvadáshoz és/vagy 
fokozatos eróziójához vezethet. A jelenlegi berendezéseken 
úgy találták, hogy az ELM-ek által kidobott energia fordítva 
arányos az ELM frekvenciával. A jelenlegi trendek 
extrapolálása azt mutatja, hogy az ITER-en az ELM 
frekvencia lényegesen alacsonyabb lenne és a divertort akár 
néhány plazmakisülés után is tönkretehetnék a szabályozat-
lan ELM-ek. A problémát kétféleképpen lehetne kezelni. Az 
egyik megoldásban a plazma szélének valamilyen 
perturbációjával periodikusan kiváltanak ELM-eket. Mérések 
szerint a megnövelt ELM frekvencia a természetes ELM 
energiaskálázást követi és így kisebb ez egyes ELM-ek által 
kidobott energia. A másik megoldás olyan plazma-
konfigurációk keresése, amelyekben nincsenek ELM-ek. Ezt 
érték el a plazma szélének az erővonalak irányával rezonáns 
perturbációjával (Resonant Magnetic Perturbation, RMP). 
Ekkor az ELM-eket kis amplitúdójú állandó oszcilláció 
helyettesíti, amely nem jelent már kritikus hőterhelést. Bár a 
mechanizmus még nem teljesen tisztázott, ilyen rezonáns 
perturbációt terveznek az ITER-en is. 

A tokamak másik kritikus kérdése a plazmadiszrupció. Ez a 
plazmában folyó áram eloszlásának olyan instabilitása, 
amikor a plazmában egy lassan forgó globális perturbáció 
jelenik meg. Amikor ez nagyra nő, akkor kölcsön hat a 
plazma körüli elemekkel és forgása lassul, majd megáll. 
Forgás nélkül az instabilitás növekedési rátája gyorsul és egy 
kritikus értéknél feltöri a tokamak egymásba ágyazott 
tóruszokból álló szabályos mágneses konfigurációját. 
Úgynevezett sztochasztikus zónák jelennek meg, melyekben 
az erővonalak véletlenszerűen bolyonganak a plazma 
különböző rétegei között. Ezen erővonalak mentén a plazma 
kinetikus energiája a másodperc ezredrésze alatt kiáramlik a 
plazmából és hatalmas hőterhelést jelent a környező 
szerkezetekre. Ezzel a plazmakisülés összeomlik, de ez még 
csak a probléma kezdete, ugyanis a plazmaáram mágneses 
terében tárolt energia nagyobb, mint a plazma kinetikus 
energiája. A kisülés összeomlásakor a plazma elmozdul, a 
plazmaáram-hurok egy része a tokamak szerkezeti elemein 
keresztül záródik és a toroidális mágneses térrel kölcsönhatva 
óriási J×B erővel hat a szerkezeti elemekre. A hűlés miatt a 
plazma vezetőképessége drasztikusan lecsökken ezért a 
plazmaáram Ohm törvénye miatt nagy toroidális elektromos 
teret kelt, amely elektronlavinákat indít. Kedvezőtlen esetben 
a mágneses tér energiájának jelentős része ilyen MeV 
energiájú elektroncsomagokba konvertálódik, melyek a 
tokamak elemeinek ütközve óriási kárt tudnak okozni. 
Kisebb mai berendezéseken a diszrupció nem okoz 

problémát, de pl. a JET tokamakban már képes jelentős kárt 
okozni, ezért nagynyomású gázinjektorokkal próbálják a 
plazma energiáját gyorsan lesugározni. Az ITER-en már csak 
nagyon kevés diszrupció engedhető meg, a DEMO-ban pedig 
teljesen el kell őket kerülni. A mai berendezéseken vannak 
mérési eljárások, amelyek 90% feletti hatásfokkal képesek a 
diszrupciókat időben jelezni, hogy a vezérlőrendszer reagálni 
tudjon. Sajnos diszrupciót mindenféle hatás tud kelteni, pl. 
egy plazmába eső kisebb fal-elem így ma még nem lehet 
kizárni őket.  

Meg kell jegyezni, hogy a fenti egyedi problémák mellett 
fontos, hogy a plazma mérése, vezérlése megfelelő legyen. 
Számos olyan mérési eljárás van ma használatban, amely a 
DEMO-n nem lesz lehetséges főként a nagy neutron fluxus, 
részben más környezeti hatások miatt. Viszont az is igaz, 
hogy a DEMO kevesebb diagnosztikai mérést fog már 
igényelni, mint a fizikai megértésre is szolgáló ITER, ezért 
fontos azon eljárások kiválasztása és integrálása, amelyek 
elégségesek. 

A kísérleti munka mellett fontos az elmélet fejlesztése. Ma a 
fúziós berendezések számos aspektusa jól modellezhető, 
azonban számos jelenség van még, melyek nem, vagy nem 
teljesen érthetők, pl. turbulencia, ELM, H-mód. Az alapvető 
elméletek fejlesztése kevés hangsúlyt kapott az útitervben, 
melyet az elméleti közösség többször kritizált is. Fontos elem 
viszont a meglévő szimulációs kódok integrálása annak 
érdekében, hogy az ITER-nél már minden plazmakisülést 
előre modellezzenek. Ehhez az elmúlt évtizedekben kialakult 
kódokat egy egységes keretben (Kepler workflow) egymással 
összekapcsolva szeretnék üzemeltetni. 

2. feladat: A plazma gázcseréje 

A problémák közül kiemelkedik a plazma és környezet 
közötti gázcserét megoldó divertor problémája. Mai 
berendezésekben rutinszerűen üzemeltetnek különböző 
divertor konfigurációkat. Ezekben a plazmát egy tórusz 
geometriájú szeparátrix felület határolja, amelyen belül a 
mágneses erővonalak nem hagyják el a berendezést, ezen 
kívül viszont bejutnak a divertor kamrába és ott keresztezik a 
nagy hőterhelésre tervezett divertor lemezeket. Itt a plazma 
lehűl, semlegesítődik és a divertor kamra viszonylag zárt 
térfogatában kialakuló magas gáznyomás miatt hatásosan 
elszívható. A divertor lemezeket évtizedekig szén alapú 
(grafit, CFC) téglákkal burkolták, melyek nem olvadnak el, 
nagy hőterhelést bírnak, és túlterhelés esetén a szublimáló 
szénatomok sugárzása lehűti a beáramló plazmát, védi a 
divertor lemezeket. Az 1997-es JET nagyteljesítményű DT 
kampány után derült ki, hogy a szén divertort a plazma 
alacsony hőmérsékleten szénhidrogén molekulák formájában 
bontja le, így élettartamuk megengedhetetlenül rövid lenne a 
DEMO-ban.  Ráadásul a tríciumos szénhidrogén molekulák 
lecsapódnak a hidegebb felületeken és nagy mennyiségű 
tríciumos port keltenek. Az ITER esetén több száz kg 
tríciumos szénpor keletkezését becsülték, amely jelentős 
biztonsági kockázat. Ennek megfelelően a DEMO 
koncepciókból törölték a szén divertor lemezeket és 
helyettesítésükre agresszív kutatási program kezdődött több 
tokamak berendezésen. Kisebb berendezéseket sikerült is 
volfrám divertorral üzemeltetni, sőt a JET tokamakon is értek 
el részleges eredményeket. Ennek hatására döntés született, 
hogy az ITER már eleve volfrám divertorral készüljön el. 
Azonban az is világossá vált, hogy a volfrám (vagy más fém) 
divertor sokkal sérülékenyebb, mint a szén, ráadásul 
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túlterheléskor olvad, felülete hullámos lesz, és nem párolog 
olyan mértékben, hogy sugárzással védje a felületét.  
Számítások szerint már az ITER-ben is a forró plazma 
formájában a divertorba érkező teljesítmény nagy részét szét 
kellene sugározni, mielőtt eléri a lemezeket. Ezt valamilyen 
gáz szabályozott befújásával lehet elérni, melyre vannak már 
eredmények, de az ITER-en biztosan jelentős munkát igényel 
majd a megfelelő megoldás megtalálása. A divertor probléma 
megoldására több alternatív lehetőséget is felvet az útiterv: 
módosított divertor geometriák, amelyek jobban szétosztják a 
hőterhelést, vagy esetleg folyékony fém (lítium, gallium, ón) 
divertor burkolat. A divertor megoldások tesztelésére részben 
hőterhelési teszteket terveznek lineáris plazmaberendezé-
seken, részben a meglevő berendezések után szükségesnek 
tűnik egy divertor tesztelő tokamak (DTT) megépítése, amely 
egy nagy terhelésnek kitett divertor működését a plazmával 
együtt vizsgálná. Az útitervben nincs elég forrás egy új nagy 
tokamak berendezés megépítésére, erre külső támogatást 
próbálnak jelenleg találni. Ennek hiányában meglevő 
berendezések átalakításával lehetne korlátozottabb teszteket 
végezni.  

A divertor probléma plazmafizikai oldalához kapcsolódnak 
anyagtudományi és mérnöki feladatok, melyek a divertor 
lemezek hőállóságát, hűtését hivatottak biztosítani. 

3. feladat: Anyagtudomány 

Az ITER ugyan teszteli majd a reaktor körülmények között 
üzemeltetett plazmák fizikáját és a köpenytechnológiát, 
azonban több kérdésre nem ad majd választ. Az egyik az 
anyagok neutron roncsolása. A fúziós reakcióban egységnyi 
energiára hatszor annyi neutron jut, mint a fissziós 
reaktorokban és ezek a neutronok a ritka plazmán keresztül 
akadálytalanul elérik a környező szerkezeteket, leginkább a 
köpenyt és a mögötte levő vákuumkamrát. A felhasznált 
anyagokban magreakcióval képesek radioaktív izotópokat 
kelteni, azaz aktiválják a szerkezetet, valamint roncsolják is 
azt. A roncsolás mértéke olyan nagy lesz, hogy a köpenyt 
mindenképpen meghatározott időnként cserélni kell. A 
köpeny élettartama kritikus, ugyanis kicserélése jelentős időt 
vesz igénybe és a felaktiválódott anyag radioaktív 
hulladéknak minősül.  

A köpeny anyagait tehát úgy kell megválasztani, hogy azok 
aktiválódása minimális legyen, és maximális ideig 
ellenálljanak a neutronsugárzásnak. Erre a célra az európai 
fúziós program kifejlesztett egy EUROFER nevű acélfajtát, 
amelyben az ötvözők céltudatos megválasztásával 
kismértékű aktiválódást értek el. Ezt az anyagot 
szisztematikusan tesztelték fissziós reaktorokban és arra a 
következtetésre jutottak, hogy DEMO körülmények között az 
anyag egy idő után elridegedik, hacsak nem üzemeltetik 
folyamatosan 300 °C feletti hőmérsékleten. Mivel az Eurofer 
maximálisan 550 °C fokon használható ez az anyag erősen 
behatárolja a köpeny működési hőmérsékletét, és ezzel a 
fúziós erőmű hatásfokát. Euroferből készített köpenyt a 
számítások szerint kb. 5 évente kellene cserélni. Célszerű 
lenne tehát új agyagfajtákat kifejleszteni, és ezek a 
munkálatok az útiterv fontos részét képezik. Sajnos az ITER-
ben a szerkezet sugárkárosodását nem is lehet majd tesztelni, 
mivel a berendezés impulzus üzeme miatt a teljes besugárzás 
a DEMO-hoz képest elenyésző lesz. Szükség lenne tehát egy 
anyagokat tesztelő berendezésre, amely néhány év alatt olyan 
neutronkárosodást képes előidézni, ami összemérhető a 
DEMO működése alatt várt kb. 60-80 dpa-val (dpa: 

displacement per atom). Erre korábban volt egy elképzelés 
IFMIF néven, amely egy deutérium nyaláb folyékony lítium 
targetra lövésével hozott volna létre a DT reakcióhoz hasonló 
neutron spektrumot néhány dm3 térfogatban. Az IFMIF 
tervezése és kritikus elemeinek tesztelése az ITER-hez 
kapcsolódó EU-Japán „Broader Approach” megállapodás 
keretében már 2006 óta folyik Japánban, azonban a teljes 
berendezés 1 milliárd euróra becsült költségére jelenleg nem 
látszik forrás. Így a jelenlegi útitervben az IFMIF elemek 
felhasználásával egy „Early Neutron Source” van tervbe 
véve, amely ― ha kisebb mértékben is ― képes lenne 
anyagokat tesztelni.  

Korábbi amerikai és európai elképzelésekben szerepeltek 
még „Component Test Facility” néven olyan elképzelések is, 
melyek nagyobb térfogatban teljes fúziós részegységeket 
teszteltek volna, lényegében egy negatív energiamérlegű 
tokamakban, azonban ezek a pénzügyi korlátok miatt fel sem 
merültek az útitervben. Látható tehát, hogy a DEMO 
megépítéséhez jelentős anyagtechnológiai fejlesztés társul, 
azonban a kapcsolódó anyagi erőforrások nem optimálisak. 
Elképzelhető, hogy e miatt a DEMO már ma is ismert 
szerkezeti anyagokból épül majd meg és a köpenyt rövid 
időn belül cserélni kell majd. 

DEMO Technológia 
Mint láthattuk a DEMO reaktor megépítése kapcsán vannak 
még fizikai kérdések is, felvethető tehát, hogy van-e értelme 
ezek tisztázása előtt elkezdeni a DEMO technológiai 
elemekkel foglalkozni? Azt is láttuk azonban, hogy a 
technológiai és a fizikai kérdések szorosan kapcsolódnak. 
Ezért tehát mindenképpen szükséges koncepciós mérnöki 
terveket készíteni és technológiákat kidolgozni már az ITER 
építésével és üzemeltetésével párhuzamosan.  A legfontosabb 
elemeket foglalják össze az alábbi feladatok. 

4. feladat: Trícium termelés és anyagkörforgás 

A trícium termelésre szolgáló köpenytechnológiára 
különböző elképzelések vannak. A reaktornak ebben a 
tartományában konvertálódik a neutron energia valamilyen 
hűtőközeg termikus energiájává. A hűtőközeg alapvetően 
meghatározza a technológiát, a reaktor hatásfokát és ezen 
keresztül a plazmával szemben táplált követelményeket is.  

A trícium termelés kiindulási anyaga a lítium, melynek mind 
a 6-os, mind a 7-es izotópja alkalmas trícium termelésre, 
azonban más-más neutron energián. A lítium mellett szükség 
van még valamilyen neutronsokszorozó anyagra is, mivel 1 
trícium mag elfogyasztása során 1 neutron keletkezik, és a 
neutronok egy része biztosan elvész. A lítiumot alapvetően 
kétféle formában gondolják felhasználni. A szilárd trícium 
termelő sémában (HCPB: Helium Cooled Pebble Bed) lítium-
szilikát kerámia golyók vannak berillium golyócskákkal 
elkeverve. A rétegeket abba benyúló hélium gázhűtésű lapok 
hűtik. A másik megoldásban lítium-ólom ötvözet áramlik 
300 oC körüli hőmérsékleten víz- vagy hélium gáz hűtéssel 
(WCLL: Water Cooled Lithium Lead, HCLL: Helium Cooled 
Lithium Lead). A vízhűtésű koncepciót korábban biztonsági 
szempontok miatt elvetették, viszont a hélium gázhűtés 
technológiája nem kidolgozott és a gáz áramoltatása nagyon 
nagy teljesítményt igényelne. Ezen a ponton a DEMO 
technológia kapcsolódik egyes 4. generációs fissziós 
reaktorok fejlesztéséhez.    



Nukleon 2016. október IX. évf. (2016) 195 

© Magyar Nukleáris Társaság, 2016  6 

A trícium termelés kritikus eleme a köpeny erre 
felhasználható felülete. A divertor, a fűtési és diagnosztikai 
elemek mind csökkentik ezt a felületet, tehát a rendszer 
tervezése integráns része az egész berendezés felépítésének. 

A trícium kezelése igen kényes része a tervezett fúziós 
reaktornak. Egy ilyen erőműben naponta kg nagyságrendű 
trícium áramlik át. Ennek csak minimális része, kevesebb, 
mint 1 g van egyszerre a plazmában, a legnagyobb rész 
szilárd anyagokban elnyeletve lesz tárolva. A vákuum-
tömörség sérülése tehát nem a domináns biztonsági kockázat, 
inkább a tárolók és trícium kezelő rendszerek biztonsága a 
kritikus.  

5. feladat: Biztonság 

A fúziós reaktor fizikai okokból biztonságos berendezés 
abban az értelemben, hogy alapvetően nem keletkezik benne 
radioaktív anyag és a fúziós reakció bármilyen technikai hiba 
esetén másodpercek alatt leáll. A plazmában található kb. 1 g 
anyagmennyiség és a tárolt energia kevés ahhoz, hogy a 
környezetre súlyosan káros hatással legyen. A rendszer 
aktiválódása, a trícium kör kibocsátása azonban mind jár 
környezeti hatással, amelyet a DEMO reaktor tervezése során 
folyamatosan vizsgálni kell annak érdekében, hogy a fúziós 
energiatermelés alapvetően tiszta és környezetbarát jellegét 
megőrizzük. 

6. feladat: Rendszerterv és integráció 

Ebben a feladatban az egész fúziós reaktort, mint rendszert 
igyekeznek megtervezni. Ez nagyon fontos, mivel a fúziós 
kutatás erősen interdiszciplináris, és az egyes részterületekre 
szakosodott kutatók nem látják át a teljes egészet. Például a 
neutronok által várható köpenyroncsolódás mértékétől függ, 
hogy mennyi időnként kell a köpenyt cserélni. A köpeny 
szegmentálása alapvetően meghatározza a csere idejét, amely 
a reaktor rendelkezésre állását befolyásolja. Nagy 
köpenydarabok gyors cserét tesznek lehetővé, azonban 
alapvető korlátokat szabnak a tokamak felépítésére. A 
rendszer alapvető része kell, hogy legyen a köpeny robotos 
szerelésének megoldása.  

Ebben a feladatban kell megoldani a tokamak áramhajtás és 
fűtés problémáját, amely alapvetően meghatározza, milyen 
plazmát lehet fenntartani a berendezésben. Amennyiben nem 
sikerül az áramhajtást megoldani, esetleg impulzus üzemű 
berendezést lehet tervezni néhány órás impulzusokkal. Ez 
rendkívüli terhelést jelent a szerkezeti elemekre és alapvetően 
más mechanikai felépítést igényel, mint egy állandó üzemű 
berendezés. 

7. feladat: Költséghatékonyság. 

A technikai problémák mellett nem szabad arról 
megfeledkezni, hogy a fúziós energiatermelésnek 
versenyképesnek kell lennie más energiaforrásokkal. Ennek 
érdekében állandóan szem előtt kell tartani a gazdaságossági 
megfontolásokat és olyan új technológiákat, amelyek 
csökkenthetik a költséget. Egy fontos példa a szupravezető 
mágnesek kérdése. Az ITER-ben hagyományos alacsony 
hőmérsékletű szupravezető mágnesek üzemelnek majd, 
melyek 5 K körüli hőmérsékletet igényelnek. Vannak már 
80 K környékén üzemeltethető szupravezető anyagok is, 
amelyek folyékony hélium hűtés helyett megelégednek 
folyékony nitrogén hűtéssel is. Ez jelentős költség-
megtakarítást jelentene és csökkentené a technikai kockázatot 
is, ugyanis a hélium korlátos erőforrás. Maga a szupravezető 

mágnes is kritikus költségelem, ugyanis a 2005-ös PPCS [7]  
tanulmány szerint a fúziós reaktorral termelt áram 
költségének kb. 70%-a a beruházási költség és ennek is kb. 
60%-a a szupravezető mágnesek költsége.    

8. feladat: Sztellarátor 

Ez a feladat lényegében egy tartalék plazmafizikai megoldás 
fenntartása. Mint fentebb leírtuk, a tokamak DEMO két 
kiemelt problémája a plazmaáram folytonos fenntartása és 
szabályozása és a diszrupciók kezelése. Sztellarátorban egyik 
probléma sem létezik, mivel nincs plazmaáram. Ráadásul a 
Wendelstein 7-AS kísérlet működésének utolsó évében egy 
olyan ELM-mentes H üzemmódot találtak, amikor a plazma 
energiaösszetartási ideje lényegesen hosszabb, gázcseréje 
viszont lényegesen gyorsabb, mint a standard H-módban. A 
2015-ben elindult Wendelstein 7-X sztellarátor a remények 
szerint tíz éven belül eljut oda, hogy a nagy tokamakokkal 
összemérhető paramétertartományban, folytonosan 
üzemeljen. Érdemesnek tűnik tehát a sztellarátor vonalat, 
mint tartalékot megtartani. Egy sztellarátor reaktor biztosan 
drágább lenne, mint egy tokamak alapú, és 2050-re 
garantáltan nem lehetne felépíteni, azonban elképzelhető, 
hogy a folytonos áramhajtás olyan problémát fog jelenteni, 
amely végül mégiscsak a sztellarátor berendezéseket részesíti 
előnyben. 

Munkacsomagok és megvalósítás 
2018-ig 
A 2018-ig terjedő időszakra az Eurofusion konzorcium 
tevékenységét konkrét munkacsomagokra bontották. Ezek 
nem az útiterv egyes feladataihoz, hanem a megvalósításhoz 
kapcsolódnak annak érdekében, hogy az Eurofusion 
konzorcium adminisztratív keretében kezelni lehessen őket. 
Táblázatok tartalmazzák ez egyes munkacsomagok elvárt 
hozzájárulását az útiterv feladataihoz és al-feladataihoz. A 
fontosabb munkacsomagok az alábbiak: 

Meglévő és épülő berendezések üzemeltetése és 
fejlesztése (7 munkacsomag).  

A közös JET tokamak mellett három közepes méretű tokamak 
berendezés tartozik ide. Az ASDEX Upgrade tokamak 
(Garching, Németország) ITER-hez hasonló geometriával, 
kiváló diagnosztikai rendszerrel és nagy fűtőteljesítménnyel 
rendelkezik. Az ASDEX-Upgrade, a JET és az ITER hasonló 
geometriában 2-es faktorral növekvő mérettel rendelkezik, 
így alkalmas az ITER-hez való empirikus extrapolálásra. A 
TCV tokamak (Lausanne, Svájc) tág határok között 
rugalmasan változtatható plazma alakot képes létrehozni és a 
2020-ig terjedő időszakban fő témája az úgynevezett 
hópehely divertor koncepció kipróbálása. A MAST tokamak 
úgynevezett kompakt tokamak berendezés, ahol a nagysugár 
és kissugár aránya csak 1,3, szemben a szokásos 3 körüli 
értékkel. Ez lehetővé teszi a plazma elméletek tesztelését a 
szokásos geometriától lényegesen különböző esetben is. E 
mellett a MAST fő feladata 2020-ig a „szuper-X” divertor 
koncepció tesztelése. Ebben a megoldásban a divertor 
plazmát kiegészítő tekercsekkel „kihúzzák” a tokamak 
közepétől távolabb. Mindkét alternatív divertor koncepció 
célja, hogy csökkentse a divertor lemezeken a fajlagos 
hőterhelést.  

A négy tokamak mellett még a Wendelstein 7-X sztellarátor 
számít közös berendezésnek, azonban költségeinek csak 
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kisebb hányadát finanszírozza az Eurofusion konzorcium. 
Mind az öt fenti berendezés kampányokban üzemel, 
melyekre az Eurofusion konzorcium tagszervezetei küldenek 
kutatókat. Más meglévő európai fúziós berendezések nem 
kapnak kampánytámogatást, de alkalmi feladatok 
megoldásában részt vehetnek.  

Egy kisebb munkacsomag foglalkozik a közös EU-Japán JT-
60SA tokamak 2019-ben kezdődő használatának előkészíté-
sével. Magát a berendezést egyes EU országok által önként 
megépíteni vállalt részegységek felhasználásával építik. Itt 
esetenként 100 millió eurós tételekről van szó, melyeket a 
nagyobb európai országok annak érdekében vállaltak, hogy 
az ITER Európába kerüljön és iparuk fejlődjön az adott high-
tech alkatrészek megvalósítása során. 

A JET tokamak teljes egészében az Eurofusion program 
rendelkezésére áll. Technikai működtetését a Culham Science 
Centre for Fusion Energy (Egyesült Királyság) végzi az 
Euratommal kötött szerződés alapján. A kutatási programot 
az Eurofusion dolgozza ki és hajtja végre a laborokból 
rövidebb-hosszabb időre kiküldött kutatói segítségével.  

A plazma-fal kölcsönhatás és divertor fejlesztése 
(4 munkacsomag). 

Ezek a csomagok részben a mai berendezéseken vizsgálják a 
plazma és a környező alkatrészek kölcsönhatását, az ott zajló 
szilárdtestfizikai és atomfizikai folyamatokat, tehát 
interdiszciplináris kutatást jelentenek. Két munkacsomagot 
szántak a fent leírt alternatív divertor koncepciók tanulmá-
nyozására, valamint egy divertor teszt tokamak, vagy ezt 
helyettesítő berendezés átalakítások tervezésére. 

Modellezés és kódfejlesztés (3 munkacsomag) 

Egy munkacsomag foglalkozik speciális sztellarátor 
elmélettel, míg egy másik az integrált tokamak modellezést 
hivatott összeállítani a meglévő, vagy később fejlesztendő 
kódok összekapcsolásával. Azért van különböző kódokra 
szükség, mivel a plazma különböző tartományait és 
folyamatait teljesen más körülmények jellemzik. Például a 
plazma és a vákuumkamra falának kölcsönhatásában 
meghatározók az atomfizikai folyamatok, míg a plazma belső 
rétegeiben ezek szinte teljesen elhanyagolhatók. A plazma 
szélén zajló folyamatok által meghatározott hőmérséklet, 
sűrűség és egyéb paraméterek viszont határfeltételei a 
plazma belső tartományát leíró kódnak. Hasonlóan pl. a fűtő 
atomnyalábok behatolását a plazmába a plazma sűrűsége és 
hőmérséklete határozza meg, míg ezeket az elnyelt 
teljesítmény erősen befolyásolja. A kódfejlesztés és integrálás 
mellett egy munkacsomag hivatott a kódok futtatásához 
szükséges infrastruktúra kialakítására. Az Eurofusion 
konzorcium 2015-ben döntött egy szuperszámítógép 
beszerzéséről is, melyet részben Eurofusion, részben olasz 
nemzeti forrásból valósítanak meg. Erre a gépre pályázati 
rendszerben lehet futási időt kérni. 

DEMO koncepció kialakítása (14 munkacsomag) 

Ezek a munkacsomagok a DEMO koncepció egyes részeit 
vizsgálják, amelyek pl. a mágneses tekercsek, a köpeny, az 
anyagok, stb. A feladatok rendkívül változatosak, jelentős 
részben mérnöki munkát igényelnek. A koncepció készítés 
mellett egyes kulcsalkatrészek konkrét terveit is elkészítik és 
teszt példányokat is terveznek építeni. Jelentős részvételre 
számítanak ipari cégektől is, melyek a remények szerint a 

nukleáris ipar tudását és munkaszervezését honosítanák meg. 
Sajnos ebből eddig kevés valósult meg, mivel az ipar kevésbé 
érdekelt még beruházni a fúziós fejlesztésekbe.  

Az útiterv konkrét céljai érdekében dolgozó munka-
csomagokat néhány olyan egészíti ki, amely az új generáció 
oktatását, új ötletek felszínre hozását támogatja. Az „Enabling 
Research” program egy Eurofusion konzorciumon belüli 
pályázati rendszer, melyben olyan szabadon választott 
témákkal lehet pályázni, melyek nem részei a 
munkacsomagoknak. Ennek keretében kap támogatást az 
inerciális fúziós kutatásokkal való kapcsolattartás is.  

Időterv 
A legkisebb kockázattal a DEMO-t akkor lehetne 
megtervezni, amikor az ITER eredményei teljes mértékben 
ismertté váltak. A munkaterv 2013-as elkészítésekor még 
abból indultak kik, hogy reaktor releváns DT kísérleteket 
lehet majd 2030 körül végezni, így még a konkrét DEMO 
tervek elkészítése alatt az utolsó pillanatban lehet ezeket az 
eredményeket használni. Az ITER azonban jelentősen késik, 
és ma már látszik, hogy nem fog reaktor releváns méréseket 
végezni 2035 előtt. Ha 2050-re a DEMO-ban elektromos 
energiatermelést szeretnénk demonstrálni, akkor a 
berendezés építését legkésőbb 2035 körül meg kellene 
kezdeni. Visszafelé számolva a DEMO koncepciónak 2020 
körül rendelkezésre kellene állnia. Ebben a helyzetben két 
lehetőség kínálkozik. Vagy elkezdjük a DEMO építését ITER 
részeredmények ismeretében, vagy késleltetjük a DEMO 
programot. A választást nagyban befolyásolja majd, hogy 
milyen támogatást kap a program 2020 után.  

Meg kell jegyezni, hogy Kína egy ITER-szerű DEMO 
berendezés tervezését kezdte meg és szeretné építését az 
ITER működésével párhuzamosan befejezni. Esetleg kínai 
vagy más együttműködésben lehetséges egy nem ideális 
DEMO építésének kockázatát vállalni.  

Költségek 
A 2014-2018 közötti időszakban összesen körülbelül 450 
millió euró Euratom forrás áll az Eurofusion konzorcium 
rendelkezésére.  Mivel az Euratom által meghatározott 
maximális támogatási ráta 55%, ehhez még legalább 370 
millió eurót kell, hogy hozzátegyenek a tagországok a 
programban részt vevő laborokon keresztül. E mellett az 
Euratom külön megállapodás keretében finanszírozza a JET 
tokamak működtetését, amely évente kb. 50-60 millió eurót 
jelent. 2018-2020 között hasonló forrásokat remél a program, 
azonban 2020 után akár teljesen más finanszírozás is 
elképzelhető. 

Az európai fúziós program tehát évente kb. 200-220 millió 
euró költséget jelent, melyen majdnem felerészben osztozik 
az európai és a nemzeti forrás. Ez jelentős összeg, azonban 
nem szabad elfelejteni, hogy egy több mint 500 millió lakosú 
régióról van szó, így lakosonként és évente csak fél eurót 
jelent. 

A konzorciumon belül a források elosztása pályázatok 
segítségével történik. A belső támogatási ráták különbözőek, 
mellyel prioritásokat lehet felállítani. Általában a 
kísérletekben, modellezésben, tervezésben konkrét munkát 
végzők rezsivel növelt bérét 50%-ban, a közös 
berendezésekre épített hardware-t 40%-ban támogatja a 
konzorcium. Fontos tehát, hogy nemzeti források is 
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kapcsolódjanak a munkához. Kiemelt, 100% támogatást 
élveznek a kísérletekhez kapcsolódó utazások napi költsége 
és hosszabb utaknál az utazás is, valamint a Ph.D. és M.Sc 
hallgatók oktatása. 2016-tól kiemelt 100% támogatást kap 
ipari cégek részvétele egyes DEMO-hoz kapcsolódó 
munkákban annak érdekében, hogy az ipart bevonják a 
munkába. A kiemelt berendezések nem teljes működését 
támogatja a konzorcium, csak évente meghatározott számú 
napot. A többi időt a berendezést üzemeltető laborok saját 
kutatási programra használhatják, azonban a szoros 
együttműködés miatt ez is erősen kapcsolódik az Eurofusion 
programhoz.  

A magyar részvétel 
A magyar fúziós kutatások már a 2000-es Euratom 
csatlakozásunk óta erősen kísérlet orientáltak voltak. Mivel a 
KFKI MT-1M tokamakját már 1998-ban leállították, a munka 
az európai nagyberendezéseken folyt. További szerencsés 
körülmény, hogy 2005-2012 között a Nemzeti Kutatási és 
Technológiai Hivatal jelentős támogatást nyújtott fúziós 
technológiai elemek fejlesztésére. Ezzel egyrészt kialakult a 
kísérleti kutatáshoz szükséges korszerű mérnöki háttér, 
valamit több olyan technológia, amelyek keresettek lettek 
nagy fúziós berendezéseken.  

2013-ban, az útiterv összeállítása és az Eurofusion 
konzorcium létrehozása után belső pályázattal osztották el a 
2014-es, és részben a következő évekre tervezett támogatást.  
Ez alapján a magyar fúziós közösség a 2013-as Euratom 
támogatáshoz képest az egyik legnagyobb arányban tudta 
növelni európai forrásait. Ez a tendencia megmaradt azóta is, 
és a magyar kutatók elismert résztvevői az Eurofusion 
programnak. A munka elsősorban a meglévő berendezéseken 

folytatott kísérletekhez, továbbfejlesztési programokhoz 
kapcsolódnak. Probléma, hogy az Eurofusion konzorcium a 
közösen üzemeltetett berendezésekre szánt fejlesztések 
hardware költségeit csak 40%-ban finanszírozza, hazai forrás 
pedig ilyen nagyberuházásokra csak korlátosan van. A 
célberendezések támogatásával eddig nagyrészt sikerült 
megoldani ezt a problémát. 

Magyar részről az MTA Wigner FK a tagja az Eurofusion 
konzorciumnak. Rajta keresztül a BME, az Energiatudományi 
Kutatóközpont, a Széchenyi Egyetem, az ATOMKI és 2015 
óta a Pro-DSP Kft vesz részt a munkában. 2016-tól jelentős 
ipari közreműködés is várható a hazai nukleáris iparban 
edződött cégek részvételével. Ki kell emelni a BME fúziós 
oktatási programját, amely a Wigner FK-val együttműkö-
désben évente számos fúziós M.Sc. és Ph.D. hallgatót képez.  

Az Eurofusion berendezések tekintetében jelentős magyar 
részvétel van a JET, ASDEX Upgrade, MAST, Wendelstein 7-
X és JT-60SA berendezésekben. A TCV tokamak 
programjában való részvételről szóló felkérést sajnos hazai 
erőforrás korlátok miatt vissza kellett utasítani. A DEMO 
tervezésben jelenleg a köpeny és az anyagtesztelő 
neutronforrás témában van jelentősebb magyar részvétel. 

Az Eurofusion és az ITER 
Mint fentebb már leírtuk az ITER-hez való európai 
hozzájárulásért a „Fusion for Energy” szervezet felelős. Az 
Eurofusion konzorcium laborjai természetesen jelentős részt 
játszanak ebben a munkában. A magyar fúziós közösség 
munkájában is körülbelül egyenlő súllyal szerepel az ITER 
építésében és az Eurofusion konzorciumban való részvétel. 
Reményeink szerint ez a megosztás megalapozza az ITER 
üzemeltetésében való magyar részvételt is. 

 

Irodalomjegyzék 
[1] Az interneten: http://www.iter.org 

[2] Az interneten: https://www.euro-fusion.org/eurofusion/the-road-to-fusion-electricity/ 

[3]  J.D, Lawson, Proc. Phys. Soc. B 70 6 (1957) 

[4]  F. Wagner, et al. Phys. Plasmas 12 072509 (2005) 

[5]  S.C. Jardin, Fusion Engineering and Design 48 281 (2000) 

[6] Az ARIES tanulmányok gyűjteménye megtalálható az inerneten: http://aries.pppl.gov/  

[7]  D. Maisonnier, et al, Fusion Engineering and Design 75–79 1173 (2005) 

http://www.iter.org/
https://www.euro-fusion.org/eurofusion/the-road-to-fusion-electricity/
http://aries.pppl.gov/


Nukleon 2016. október IX. évf. (2016) 196 

Kontakt: veres.gabor@wigner.mta.hu  Beérkezett: 2016. május 30. 
© Magyar Nukleáris Társaság, 2016  Közlésre elfogadva: 2016. június 3. 

Az ITER projekt 

Veres Gábor 

MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont  

1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út. 29-33. 

 

Az ITER napjaink talán egyik legnagyobb, de mindenképpen a legkomplexebb, építési fázisban lévő tudományos-technikai 
vállalkozása. Elsődleges célja a mágnesesen összetartott plazmával történő magfúziós energiatermelés demonstrálására 
irányuló integrált fizikai és technológiai kísérletek megvalósítása. A kísérletek eredményei nyitnák meg az utat az első (még 
demonstrációs, de már ipari méretű) fúziós erőmű(vek) építéséhez. 

 

A kezdetek 
Mint olyan sok minden más, huszadik századi tudományos 
eredmény vagy projekt mögött, az ITER esetében is a 
politikát, mégpedig a nagypolitikát kell keresni. 
Természetesen nem arról van szó, hogy egy-egy új kutatási, 
fejlesztési projekt beindítása a tudományos környezettől 
függetlenül, deus ex machina pattanna ki a semmiből, hanem 
sokkal inkább arról, hogy a tényleges beindulás egy jól 
megfogható politikai mozzanathoz, politikai igényhez 
köthető. 

Jelen esetben arról van szó, hogy a hidegháború vége felé 
közeledve a két szuperhatalom, az Egyesült Államok és a 
Szovjetunió nagyon szerették volna demonstrálni, hogy, 
ahogy ezt annak idején kifejezték, lehetséges a „két nagy 
világrendszer békés egymás mellett élése”, és ennek a 
demonstrálására egy közösen megvalósított tudományos 
projekt tűnt a legalkalmasabbnak. Hogy ez a bizonyos közös 
projekt miért éppen a szabályozott magfúziós energia-
termelés megvalósítását célozta, jelenleg még az archívumok 
titka. 

Annyit azonban biztosan lehet tudni, hogy 1985 
novemberében Mihail Sz. Gorbacsov főtitkár a Ronald W. 
Reagan elnökkel történt genfi csúcstalálkozón (miután 
előzetesen egyeztetett Francois Mitterand francia elnökkel és 
Margaret H. Thatcher brit miniszterelnökkel) egy közös, 
békés felhasználást célzó magfúziós projekt megvalósítását 
javasolta, amit az amerikai elnök el is fogadott. 

Az ITER (akkor még International Thermonuclear 
Experimental Reactor) megépítéséről szóló szerződést egy 
évvel később a fent említett felek reykjavíki találkozóján két 
további résztvevővel (Japán és EURATOM) kibővülve alá is 
írták. 

A berendezés koncepcionális tervei 1988-ra készültek el, majd 
ezt követően 2001-re a részletes mérnöki tervek is a partnerek 
rendelkezésére álltak a következő, a megvalósítási 
projektfázis beindításához. 

Ekkor viszont, nem meglepő módon, a költségek elosztása és 
az építés helyszínének kiválasztása intenzív vitákat keltett. 
Az USA 1999 és 2003 között ideiglenesen ki is lépett a 
projektből, viszont Kanada 2001 és 2003 között ideiglenesen 

csatlakozott. Tartósan csatlakozott viszont a projekthez 2003-
ban Kína és Dél Korea, valamint 2005-ben India. Az ITER 
Nemzetközi Szervezet (ITER International Organization, 
röviden IO [1]) 2007. október 24-i létrejötténél már hét partner 

bábáskodott, miután hosszú-hosszú viták és kompromisz-
szumkeresés után sikerült a helyszínben és a költségek 
elosztásában is megállapodni. Ezek szerint a berendezés a dél 
franciaországi Cadarache közelében fog megépülni, még-
pedig úgy, hogy a költségek 45 százalékát a házigazda EU, a 
többit a többi hat partner egyenlő arányban állja úgy, hogy az 
összköltségek megközelítőleg 10 százalékát adják csak össze 
készpénzben – mintegy az IO tagsági díjaként –, a többit ki-ki 
természetben teljesíti az IO által előállított specifikációk 
alapján. Így garantálni lehetett, hogy a résztvevők az általuk 
teljesítendő megrendelésekkel elsősorban saját hazai ipari 
partnereiket tudják támogatni. 

 
1. ábra: Az ITER Megállapodás (teljes nevén: Agreement on the 

Establishment of the ITER International Fusion Energy 
Organization for the Joint Implementation of the ITER 
Project) ünnepélyes aláírása a párizsi Elysée Palotában 
2006. november 21-én. 

Még 1998-ban, a részletes mérnöki tervek elkészítése közben 
kiderült, hogy a projekt megvalósítása, ahogyan azt a 88-as 
koncepció alapján elképzelték, vállalhatatlan pénzügyi 
kihívást jelent a partnerek számára, és a tervezőknek elő 
kellett állniuk egy csökkentett (mintegy 50 %-os) 
költségvetésű (és persze műszaki paraméterű) változattal. Az 
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így megszületett ITER-FEAT egy fontos területen marad el az 
eredeti ITER-től: míg az eredeti tervekben égő, azaz 
önfenntartóan fúzióra képes plazma szerepelt, addig a 
csökkentett tervek 10-szeres teljesítménysokszorozást 
céloznak meg, azaz azt várják, hogy a plazma fenntartásához 
szükséges teljesítmény tízszerese keletkezzen fúziós 
teljesítményként. 

Mivel az ITER-FEAT már túl hosszú név lett volna, viszont 
különbséget is akartak tenni az eredeti ITER koncepcióval 
szemben, az a salamoni döntés született, hogy az ITER nevet 
használják az ITER-FEAT-re is, azonban a név már nem az 
eredeti betűszót jelenti, hanem egyszerűen a latin „út” 
jelentéssel bír. 

A célkitűzések 
Az ITER, mint projekt célkitűzéseit az IO legfelsőbb 
döntéshozó és irányító testülete, a tagok miniszteri szintű 
képviselőiből álló ITER Tanács (ITER Council, röviden IC) 
által jóváhagyott Projekt Specifikációk1 dokumentum 
tartalmazza. Eszerint „az ITER célja a békés célú fúziós 
energiatermelés tudományos és technikai megvalósít-
hatóságának igazolása”. 

Az ITER a mágneses összetartás tokamak koncepcióján 
nyugszik. A tokamak egy olyan, tórusz topológiájú 
berendezés, melyben a plazma egyensúlyát külső mágneses 
terek, valamint a plazma saját mágneses tere együttesen 
biztosítják. A külső mágneses tér egyben a plazma 
elszigetelését is biztosítja az őt befogadó vákuum kamrától. 

A technikai célkitűzéseket az alábbi táblázat összegzi. 

Fúziós teljesítmény 500 MW 

Teljesítménysokszorozás 10 

Plazmakisülés hossza 300-500 sec 

A fenti paraméterek elérését szem előtt tartva megszülettek a 
tokamak berendezés előbb koncepcionális, majd részletes 
mérnöki tervei. 

A munka megindul 
Az ITER Megállapodás azt is rögzítette, hogy a projekt 
résztvevői, hozzájárulásuk teljesítésének koordinálására, 
úgynevezett Hazai Ügynökségeket (Domestic Agency, röviden 
DA) hoznak létre. Ilyen módon jött létre hét szervezet a hét 
ITER partnernek megfelelően: EU-DA, USA-DA, JA-DA, KO-
DA, RU-DA, IN-DA és CN-DA. Az európai ügynökségnek a 
hét tagszervezet között betöltött domináns szerepét is 
kihangsúlyozandó külön neve van: European Joint 
Undertaking for ITER and the Development of Fusion 
Energy, röviden F4E [3]. 

A cikk írásakor, 2016 elején, befejeződött a tokamak épület 
alagsorának kialakítása, ami során kiöntötték a 11 500 m2 
nagyságú, 1,5 m vastagságú, földrengés elnyelő oszlopokon 
nyugvó vasbeton „lemezt”, amire a teljes tokamak 
felépítmény mind a 360 000 tonnája nehezedni fog. Ezen túl 
felépült a poloidális tekercsek gyártásának otthont adó épület 
(a tekercsek olyan nagyok, hogy a helyszínen kell legyártani 

                                                   

1 A jelenleg érvényben lévő dokumentum verziója 2.0 és  
  2010. november 15-én hagyta jóvá az IC [2]. 

őket, mert a szállításuk nem megoldható) és a tokamak épület 
szomszédságában a tokamak összeszerelését biztosító segéd 
épület is közel szerkezetkész állapotban van. 

A telephely infrastruktúrája kialakításának munkálatai jó 
ütemben haladnak, bár a tokamak komplexum épületének 
szigorú nukleáris előírásoknak kell megfelelni, és a francia 
hatósági engedélyezési eljárások lezárása pár hónapot 
elcsúszott az eredeti tervekhez képest. 

 
2. ábra: Az ITER telephely a 2015. augusztusi állapot szerint. 

(forrás: F4E) 

A tokamak 
Az ITER projekt központi eleme természetesen nem más, 
mint maga a berendezés, a tokamak, amelynek legfontosabb 
méreteit és adatait az alábbi táblázat tartalmazza. 

Plazma nagysugár 6,2 m 

Plazma kissugár 2,0 m 

Plazmaáram 15 MA 

Plazmatérfogat 837 m3 

Jellemző plazmasűrűség 1020 részecske×m-3 

Jellemző plazmahőmérséklet 20 keV 

Toroidális mágneses tér 5,2 T 

Mivel a plazma egyensúlyának fenntartásához és 
összetartásának biztosításához erős mágneses terekre van 
szükség, nem mindegy, hogy a mágneses terek előállításához 
szükséges tekercsekben mekkora veszteségek keletkeznek. 
Hogy ezeket, a tekercsekben keletkező ohmikus veszte-
ségeket minimalizálják, az ITER mágneses tereit 
szupravezető tekercsek fogják előállítani. A szupravezető 
állapot fenntartásához szükséges infrastruktúrák (pl. 
kriosztát, hő pajzs, köpeny elemek), nagymértékben 
meghatározzák a tokamak főbb alkatrészeit. Az alábbi ábra 
szemlélteti a fontosabb szerkezeti elemeket és a berendezés 
méreteit. 

Az alkatrészek legtöbbjének gyártására a tendereket már 
kiírták, és a gyártást – az 1:1 méretarányú prototípusok 
tesztelése után, a közeljövőben meg is kezdik. 
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3. ábra: Az ITER tokamak fontosabb szerkezeti elemei. (forrás: F4E) 

 

Mivel, mint fentebb írtuk, a tokamak épület építése 
késedelmet szenvedett, és emiatt az összeszerelést is csak 
késve tudják majd megkezdeni, az ITER telephelyen átmeneti 
raktározó helyeket kell felépíteni a már legyártott és 
leszállított alkatrészek számára, ami az időkésésen túl 
többletköltségekkel is jár. 

 

Összességében – a csúszások ellenére is – megállapíthatjuk, 
hogy a projekt megvalósítása halad és minden remény 
megvan arra, hogy a 2020-as évek közepén az ITER megkezdi 
a működését és ezzel egy újabb mérföldkövet érünk el a 
szabályozott magfúziós kutatások területén. 

 

Irodalomjegyzék 
[1] http://www.iter.org 

[2] Project Specification, ITER_D_2DY7NG v2.0, 2010. november 15. 

[3] http://fusionforenergy.europa.eu/ 
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Trícium szaporításhoz kapcsolódó fejlesztések 
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4C3D Műszaki Tanácsadó kft. 

1106 Budapest, Fehér út 10. 

 

Az ITER után építendő demonstrációs fúziós reaktor (DEMO) elengedhetetlen részét képező köpenye a plazma körül 
helyezkedik el, a vákuumkamrát béleli ki. Feladata a plazma elektromágneses és neutron sugárzásának elnyelése, hővé alakítása 
valamint lítium tartalmú anyagokból magreakciókkal a plazma működtetéséhez szükséges trícium termelése. Ez alapvetően 
szükséges egy áramtermelő fúziós reaktorhoz, mivel az deutérium-trícium (D-T) reakcióval működne, és trícium a 
természetben csak elenyésző mennyiségben áll rendelkezésre. A trícium szaporító kazetták a reaktor teljes belső falát 
beburkolnák, így egy trícium termelő köpenyt alkotnának. Az eddigi fúziós kísérletek vagy csak tiszta deutérium plazmával 
működtek, vagy rövid D-T működést demonstráltak, így trícium termelésre nem volt sem szükség, sem lehetőség. Az ITER 
kísérlet lehetővé teszi trícium szaporító teszt kazetták (Test Blanket Module, TBM) vizsgálatát, melyek európai változatainak  
fejlesztésében a magyar mérnökök hatékony szerepet vállaltak. A cikk az ITER TBM-ek általános bemutatása mellett a 
széleskörű magyar részvétellel foglalkozik. 

 

Trícium szaporítás az ITER-ben 
Az ITER három - a vízszintes középsíkjában elhelyezkedő - 
nyílásában (ekvatoriális port) egyidejűleg 6 (portonként 2) 
különböző kialakítású TBM tesztelésére lesz lehetőség. Ezen 
tesztekben az ITER összes tagja (Amerikai Egyesült Államok, 
Dél-Korea, Európa, India, Japán, Kína, Oroszország) részt 
vesz. Európa jelentős közreműködésének és a fúziós 
kutatásokban betöltött vezető szerepének köszönhetően, 
egyedülállóan az ITER tagok között, két kazettát 
üzemeltethet majd folyamatosan.  

 
1. ábra: TBM rendszer a 16-os ekvatoriális portban 

A következő hat TBM kerül beépítésre az ITER-be:  

 hélium hűtésű kerámia szaporító (HCCB) és lítium-ólom 
kerámia szaporító (LLCB) a 2-es számú ekvatoriális portba 

 hélium hűtésű lítium-ólom szaporító (HCLL) és hélium 
hűtésű kerámia ágyas szaporító (HCPB) a 16-os számú 
ekvatoriális portba 

 Vízhűtésű kerámia szaporító (WCCB) és kettőshűtésű 
lítium-ólom szaporító (DCLL) a 18-as számú ekvatoriális 
portba 

Egy TBM doboz befoglaló méretei: 1,66 m (poloidális) × 
0,48 m (toroidális) × 0,5/0,7 m (radiális) irányokban.  

 
2. ábra: Kettő vízszintes elrendezésű TBM modul a portban 
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HCCB TBM 

A HCCB TBM [1] - Kína által fejlesztett - Li4SiO4 kerámia 
golyócskákat, mint trícium szaporítót, berillium kerámia 
golyócskákat, mint neutron sokszorozót és alacsony 
aktiválású ferrites-martenzites (Reduced Activation Ferritic-
Martensitic - RAFM) acélt, mint szerkezeti anyagot tartalmaz. 
A lítium komponens 80%-ban dúsított lítium-6 izotópot 
tartalmaz. Maximális hőmérséklet 900 °C a kerámián belül, 
600 °C berilliumban, és 550 °C az acél szerkezetben.  

LLCB TBM 

Az LLCB TBM [1] - India által fejlesztett és Oroszország által 
megtámogatott - ötvözi a szilárd és folyékony szaporítású 
TBM kialakítások jellemzőit. Li2TiO3 kerámia golyócskákat is 
és Pb–16Li eutektikus folyékony ötvözetet is, mint trícium 
szaporítót, valamint RAFM acélt, mint szerkezeti anyagot 
tartalmaz. A lítium komponens a kerámia golyócskákban 30-
60%-ban, a Pb-16Li-ben 90%-ban dúsított lítium-6 izotópot 
tartalmaz. Kettős hűtés biztosítja a megfelelő hőmérsékletet: 
hélium hűtés az első fal és a doboz szerkezetének (8 MPa, 
Tbemeneti/Tkimeneti 300/350 °C) és Pb–16Li hűtés a kerámia 
szaporító ágynak (Tbemeneti/Tkimeneti 300/480 °C). A Pb–16Li 
továbbá trícium szaporítóként és neutron sokszorozóként is 
szolgál a rendszerben.  

HCLL TBM 

A HCLL TBM [1] - Európai Unió által fejlesztett - folyékony 
Pb-16Li ötvözetet, mint trícium szaporítót és neutron 
sokszorozót valamint Eurofer acélt, mint szerkezeti anyagot 
tartalmaz. A lítium komponens 90%-ban dúsított lítium-6 
izotópot tartalmaz. A trícium kinyerését a Pb-16Li ötvözet 
lassú áramoltatásával oldják meg a trícium szaporító 
kazettából. A kazetta szerkezeti elemeit, egy független, 
hélium gázt (8 MPa, Tbemeneti/Tkimeneti 300/500 °C) keringtető 
rendszerrel hűtik. 

HCPB TBM 

A HCPB TBM [1] - Európai Unió által fejlesztett - Li4SiO4 
vagy Li2TiO3 kerámia golyócskákat, mint trícium szaporítót, 
berillium kerámia golyócskákat, mint neutron sokszorozót és 
Eurofer acélt, mint szerkezeti anyagot tartalmaz. Li4SiO4 
esetében a lítium komponens 30%-ban, az Li2TiO3 esetében a 
lítium komponens 60%-ban dúsított lítium-6 izotópot 
tartalmaz. Maximális hőmérséklet 920 °C a kerámián belül, 
650 °C berilliumban, és 550 °C az acél szerkezetben. A hélium 
részben a hűtést (8 MPa nyomáson Tbemeneti/Tkimeneti 
300/500 °C) biztosítja, részben a keletkező trícium kivonását 
oldja meg. 

WCCB TBM 

A WCCB TBM [1] - Japán által fejlesztett - Li2TiO3 kerámia 
golyócskákat, mint trícium szaporítót, berillium kerámia 
golyócskákat, mint neutron sokszorozót és F82H acélt, mint 
szerkezeti anyagot tartalmaz. A lítium komponens 30%-ban 
dúsított lítium-6 izotópot tartalmaz. Maximális hőmérséklet 
900 °C a kerámián belül, 600 °C berilliumban, és 550 °C az 
acél szerkezetben. A hűtés vízzel történik nyomott vizes 
reaktorban használtaknak megfelelően (Tbemeneti/Tkimeneti 
280 °C /325 °C). 

DCLL TBM 

A DCLL TBM [1] - Amerikai Egyesült Államok által fejlesztett 
és dél-koreai interfész koordinációban megtámogatott - F82H 

acél szerkezetből áll, melynek kettős hűtését a hélium 8 MPa 
nyomáson Tbemeneti/Tkimeneti 300/500 °C és Pb–16Li 
Tbemeneti/Tkimeneti 460/650 °C hőmérsékleteken biztosítják. A 
Pb–16Li egyben trícium szaporítóként és neutron sokszorozó-
ként is szolgál a rendszerben. A lítium komponens 90%-ban 
dúsított lítium-6 izotópot tartalmaz. 

Magyar részvétel az ITER TBM 
európai változatainak fejlesztésében 

TBM kiszolgáló egységének (AEU) fejlesztése és 
port kamra integrációja 

Az európai HCPB és HCLL TBM-ek számára kiszolgáló 
alrendszerek biztosítják a hélium keringetését, a Pb-16Li 
keringetést, a trícium kivonást, a hűtőközeg tisztítását és a 
kezelő-, irányítórendszereket. Ezek nagyrészt a port kamrán 
belül (Port Cell) helyezkednek el egy közös keretrendszerbe 
Ancillary Equipment Unit (AEU) integrálva. Ez a keret-
rendszer tartalmazza továbbá a hűtő-, Pb-16Li keringető- és 
trícium kivonó rendszer csövezéseit, gázkeverőket, 
szelepeket és biztonsági tartályokat is, továbbá a karban-
tartási igényeknek megfelelő kialakítást, mely biztosítja az 
időszakos karbantartások során a hozzáférést az alrendsze-
rekhez és a 2-3 évente esedékes TBM cserék során az 
alrendszerek eltávolítását és installálását.  

A TBM-ek karbantartása, installálása és eltávolítása nagyon 
komplex műveleteket igényelnek, melynek kidolgozásában a 
magyar mérnököknek nagy szerepe volt. Egy összetett 
tanulmány készült, mely távvezérléssel gyorsan 
megvalósítható megoldásokat mutat be a TBM-ek kiszedési 
és behelyezési feladatainak elvégzésére. A 2 európai TBM 
rendszer csatlakoztatási műveletei 18 darab acélcső 
összehegesztése, hegesztés előtti pozícionálásuk, varratok 
ellenőrzése, majd hőszigetelés felhelyezése. Először a 
csöveket pozícionáló, majd hegesztés közben rögzítő, 
robotkarral működtethető szerszámok koncepciója lett 
kidolgozva, majd látva a hosszú műveleti időket, készült egy 
új megoldás, melyben a csövek pozícionálását nem egy 
speciális robotkarral működtetett szerszám végzi egyesével, 
hanem 1-1 pozícionáló sablonban kell a csöveket rögzíteni, 
majd a sablonok egymáshoz illesztésekor az összes cső a 
megfelelő pozícióba kerül. A hegesztési, vágási, varratel-
lenőrzési és hőszigetelés felrakási feladatokhoz is ki lett 
dolgozva egy-egy távműködtetésű célszerszám koncepciója 
[2].  

 

3. ábra: Távvezérlésű csőhegesztő robot megfogó terve 
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A magyar mérnökök feladata volt a TBM-ek kiszolgáló 
rendszereit tartalmazó keretrendszer, az AEU fejlesztése is 
[3]. Fő feladat volt az alrendszerek optimalizált elhelyezése az 
AEU-n belül, mely lehetővé teszi a karbantartó személyzet és 
a távkezelő berendezések bejutását és hozzáférését az összes 
alkatrészhez. Ugyanakkor a nukleáris biztonsági 
követelmények szerint a radioaktív szennyező anyagok a 
lehető legkisebb térrészbe legyenek zárva, minimalizálva ez 
által a védőpajzs tömegét és méretét. A karbantartási 
igényeknek megfelelő alrendszer elrendezés mellett sor 
került a nagy hőmérsékletű és nyomású csövek elvezetésének 
optimalizálására, a thermomechanikai vizsgálatok eredmé-
nyeinek figyelembevételével. A csőelrendezés átalakításával 
lehetőség nyílt a csőcsatlakozások elhelyezésének 
újragondolására, melynek eredményeképpen az AEU két 
oldalára, csőtípusonkénti csoportosításban kerültek elrende-
zésre a csövek csatlakozó pontjai. Az új elrendezés fő előnye, 
hogy a karbantartási műveletek során lehetőség nyílik a 
szennyezőanyag kibocsátás szerint kritikus csövek együttes 
védelemmel való ellátására. 

 
4. ábra: Port kamrán belüli alrendszer elrendezés az AEU 

keretrendszerben 

A vázszerkezet optimalizálása és végső kialakításának 
szilárdsági ellenőrzése végeselem módszerrel került 
elvégzésre, amelynek eredményei megmutatták, hogy kellő 
merevségű, de egyidejűleg könnyű szerkezettel ellátott 
vázkialakítást sikerült létrehozni. 

TBM karbantartási műveletek és eszközök 

fejlesztése 

Magyar részvétellel folyt a TBM-ek port kamrában és a 
melegkamrában működő távkezelő eszközeinek fejlesztése is, 
melyben a tényleges fejlesztést megelőzte a karbantartandó 
alkatrészek, továbbá az elvégzendő karbantartási feladatok 
összegyűjtése.  

Sikerült meghatározni azokat a feladatcsoportokat, amelyeket 
a leállás során mindenképpen el kell végezni. Ezen kívül 
beazonosításra kerültek alrendszerenkénti csoportosításban 
az AEU-n és a TBM-en elvégzendő azon tevékenységek, 
amelyekre fel kell készülni, de rendszeres elvégzésére 
előreláthatólag nincs szükség. Az alrendszerek tervezése és 
az alkatrészek kiválasztása során hosszú élettartamú, kis 
karbantartási igényű komponensek kerültek kiválasztásra, 
melyre a limitált karbantartási idő miatt van nagy szükség. 
Kidolgozásra kerültek továbbá a karbantartási folyamatok a 
tevékenységek elvégzésének sorrendbe állításával, melyek a 
helyszükséglet, a sugárzási-szennyezési fokozat és 
időigényesség szerinti kategorizálása és súlyozása segítségé-
vel történt. A melegkamrában elvégzendő karbantartási 

folyamatok optimalizálását és a megfelelő elrendezés 
megtervezését 3D-s modellező program segítségével sikerült 
elvégezni. A végrehajtandó műveletek közül a 
legkritikusabbnak a tríciumot tartalmazó szaporító anyag 
cseréjét jelölték meg.  

 
5. ábra: Melegkamra karbantartási folyamatok szimulációja 

A karbantartó szerszámok fejlesztésének megkezdése előtt 
megvizsgálták a kereskedelmi forgalomban fellelhető 
eszközök alkalmasságát, majd a fejlesztés azokra a területekre 
koncentrált, ahol egyáltalán nem vagy csak részben alkalmas 
megoldást sikerült találni. A fejlesztés során számos 
koncepció készült a trícium- és héliumszállító csövek vágását, 
hegesztését végző berendezésekre. Nagyon fontos szempont 
volt a környezetbe juttatott káros anyagok mennyiségének 
minimalizálása a műveletek elvégzése során. Az alrendszerek 
mozgatását és tárolását elősegítő eszközök fejlesztése során 
pedig, hogy több funkciós, helytakarékos megoldások 
szülessenek. 

TBM kazetta hélium elosztó elemeinek 
thermohidraulikai vizsgálata 

A HCPB TBM szerkezetileg egy tartószerkezetből, trícium 
szaporító kazettákból (2×8 Breeder Unit), a nagynyomású 
héliumgáz elosztását végző szendvics szerkezetű rendszerből 
(Manifold) áll. Maga a tartószerkezet magába foglalja az első 
falat (First Wall, FW), az alsó és felső fedeleket (Cap), a belső 
merevítő szerkezetet (horizontális és vertikális Stiffening 
Grid) és a berendezést lezáró hátlapot (Backplate). A 
rendszerben részben a neutron, részben a plazma 
hősugárzása miatt jelentős hő keletkezik, melyet hélium 
gázhűtés távolít el.  

A TBM hőterhelés szempontjából legjobban igénybevett 
eleme az első fal, mely közvetlenül a plazmára néz. Ezen a 
felületen normál üzemi állapotban 270 kW/m2 hőfluxussal 
lehet számolni, de bizonyos esetekben elérheti az 
500 kW/m2-t is, míg a hátsó felületen 60 kW/m2 hőterhelés 
várható a szaporító kazettákból. Az első fal 8 MPa nyomású, 
300 °C belépő hőmérsékletű héliummal lesz hűtve. Az 
aszimmetrikus hőterhelés miatt nagy hőmérsékleti gradien-
sek várhatóak az acélban, amelyek jelentős hőfeszültségeket 
okozhatnak.  

Az ébredő hőfeszültségek nagyságának meghatározásához 
szükséges volt az első falban kialakuló hőmérséklet-eloszlás 
és a hőátadási tényező alakulásának pontos megállapítása a 
csatorna hossza mentén, melyet a magyar mérnökök komplex 
thermohidraulikai végeselem szimulációkkal végeztek. Az 
eredmények azt mutatták, hogy a hőátadási tényező értéke 
kellően magas és az acél hőmérséklete is alatta marad a 
kritikus értéknek. A számítások helyességének ellenőrzésére 
és validációjára elkészült a HETRA kísérlet [4], aminek a 
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keretében az első fal egy U-alakú hűtőcsatornáját sikerült 
megvizsgálni. A hűtőcsatorna egyik felületére speciális 
kerámiahevítők voltak felerősítve, amelyek képesek 
előállítani a szükséges 270 kW/m2 hőfluxust a mérőszaka-

szon. Az így mért hőmérsékletek már összehasonlíthatóak 
voltak a szimulációk eredményeivel. A végleges konklúzió, 
hogy az első fal kialakítása megfelelő, az előirányzott hélium 
tömegárammal jól hűthető. 

6. ábra: HCPB TBM szaporító kazettájának szimulációja [5] 

A TBM többi szerkezeti elemét is részletesen megvizsgálták a 
mérnökök. A zárófedelek (CAP), a horizontális és vertikális 
támasztórácsok (SG), a szaporító kazetták (BU) és a hélium 
elosztó rendszer (Manifolds) vizsgálata során különböző 
hűtőcsatorna kialakításokat elemeztek thermohidraulikai 
szempontból. A vizsgálatok során javaslatokat tettek a 
hűtőcsatornák bizonyos szakaszainak megváltoztatására, 
melyekkel a hidraulikai ellenállás és a pangó térrészek 
hányada csökkent. A legmegfelelőbb változat kiválasztásánál 
szem előtt kellett tartani, hogy az minél egyszerűbben 
legyártható legyen, mégis a megfelelő hűtés biztosított 
lehessen. 

TBM kazetta szerkezeti thermomechanikai 
vizsgálata 

A TBM doboz geometriai optimalizációja az egyes 
komponensek külön-külön vizsgálatával zajlott. Szükség volt 
egy olyan globális modell megalkotására is, amely választ tud 
adni a doboz thermomechanikai viselkedésének részleteire, 
és ez által elvégezhető annak ellenőrzése a szabványos 
nukleáris kódok segítségével (SDC-IC). A modellalkotás 
során a magyar mérnökök fő célja az volt, hogy több 
különböző terhelési esetet szimuláljanak mind állandósult, 
mind tranziens (időtől függő) állapotban és a kapott 
eredmények alapján tegyenek javaslatot olyan geometriai, 
esetleg konstrukciós változtatásokra, amelyek az 
ellenőrzéshez használt kódokban (SDC-IC) megfogalmazot-
taknak eleget tesznek. 

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

Fontos szempont volt a termikus számítások ismeretében, a 
TBM doboz integritásának és szerkezeti merevségi 
viszonyainak ellenőrzése a megjelenő termikus és elsődleges 
(belső nyomásból származó) feszültségek ellenében számos 
terhelési esetben. Ezt az ellenőrzést a 
feszültségkomponensekre bontás módszerével végezték a 
mérnökök, mely tipikus nyomástartó edények mechanikai 
vizsgálatánál és ellenőrzésénél. 

 
7. ábra: Feszültségeloszlás a TBM dobozban és az első falban [6] 

Megvizsgálva az adódott eredmények okait, javaslatokat 
tettek a TBM doboz optimálisabb geometriai és konstrukciós 
kialakítására, megnövelve a horizontális merevítő rácsok 
vastagságát, megváltoztatva átömlő furatok elrendezését, az 
első fal hajlítási sugarát. 

A TBM-ben kialakuló neutrontér meghatározásra 
alkalmas eljárások 

A HCPB TBM-ben kialakuló neutrontér monitorozására 
alkalmas eljárások fejlesztésének keretében a magyar 
mérnökök először részletes számításokat végeztek a Monte 
Carlo neutron-transzport (MCNP) kód segítségével a TBM-
ben kialakuló neutrontér és a reakciósebességek meghatáro-
zására poloidális és sugár irányban. Megvizsgálásra került a 
TBM egyes szegmenseiben a tríciumtermelés és a szerkezeti 
elemek aktiválódása. A kapott eredmények alapján becsléssel 
igazolni lehetett, hogy Be, mint neutronsokszorozó anyag 
segítségével egy fúziós reaktor önfenntartó tríciumtermelése 
megvalósítható. 

A TBM-ben jellemző körülmények között a neutrontér 
monitorozására elsősorban a passzív módszerek lehetnek 
alkalmasak, így a különböző aktivációs módszerek kerültek 
megvizsgálásra. A mérnökök kifejlesztettek egy módszert 
arra, hogy hogyan lehet kiválogatni előre meghatározott 
számú detektoranyagot, hogy fólia aktivációs analízis 
segítségével a lehető „legjobb” spektrum-rekonstrukciót 
lehessen elérni. A módszer képes nagyszámú detektoranyag 
közül, azok hatáskeresztmetszetei, besugárzási, hűtési és 
mérési paraméterei alapján kiválogatni a legmegfelelőbb 
összeállítást.  

Kidolgoztak és kísérletileg igazoltak továbbá a mérnökök egy 
új mérési eljárást a tríciumtermelés mérésére [7]. 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.  
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Az ITER egy széleskörű nemzetközi együttműködésben megvalósuló projekt, amelynek célja a magfúzió, mint energiaforrás 
békés célú felhasználhatóságának technológiai és fizikai demonstrálása. A fúziós kutatások világszerte ennek a berendezésnek a 
megépítésére összpontosulnak. 

Az ITER építéséhez az egyik legjelentősebb magyar hozzájárulás a diagnosztikai jeltovábbvitelhez szükséges elektromos 
infrastruktúra kifejlesztése. A főbb fejlesztendő alkatrészek a kábelcsatlakozók, robot-csatlakozók, kábelek, kábelkötegek, 
kábelcsatornák, vákuumátvezetők. Az ITER speciális körülményei miatt a legtöbb esetben nem lehet kész ipari megoldásokat 
alkalmazni, hanem saját kutató-fejlesztő tevékenységet kell végezni ipari cégek bevonásával. Az cikk a közel egy éve zajló 
munkáról és főbb eredményeiről ad rövid áttekintést. 

 

ITER projekt  
A dél-franciaországi Cadarache-ban napjainkban épülő ITER 
egy széleskörű nemzetközi együttműködésben megvalósuló 
projekt, amelynek célja a magfúzió, mint energiaforrás békés 
célú felhasználhatóságának technológiai és fizikai 
demonstrálása. A fúziós kutatások világszerte ennek a 
berendezésnek a megépítésére összpontosulnak. 

Az ITER, mint projekt elindításáról egy nagyhatalmi 
konferencián döntöttek az 1980-as években. Jelenleg hét 
partner vesz részt a berendezés építésében: EU, Japán, 
Oroszország, Kína, USA, India, Dél-Korea. Az egyes 
partnerek leginkább „in-kind”, azaz természetbeni 
hozzájárulással segítik a berendezés építését, ami azt jelenti, 
hogy a különböző komponenseket szállítják. A legnagyobb 
résztvevő az Európai Unió, ami a teljes beszállítások ~5/11-
ed részét teljesíti, az összes többi résztvevő kb. 1/11-ed 
részben vesz részt az ITER építésében. A projekt irányítására 
és legfelsőbb szintű tervezésre az építkezés helyszínén 
működik az ITER Organization (IO), az európai beszállítások 
teljesítéséért pedig a Barcelonában tevékenykedő Fusion for 
Energy (F4E) felelős. A különböző alrendszerek fejlesztésére 
és gyártására az F4E „grant”-okat indít, amelyekre a 
tagállamok fúziós kutatócsoportjai és ipari cégei 
pályázhatnak. A kutatás-fejlesztési grantok támogatottsága 
40%-os, az ipari grantoké 100%-os. 

A kelet-európai régió országai közül talán Magyarország a 
legnagyobb résztvevő az ITER építésében (de tágabb 
értelemben a nemzetközi fúziós kutatásokban is). A részvételt 
kismértékben közvetlenül az IO-nak dolgozó mérnökök 
jelentik, de jóval nagyobb mértékben veszünk részt ITER 

rendszerek fejlesztésében F4E grantokon keresztül. Ezek a 
munkák általában különböző európai kutatóintézetekkel 
közös konzorciumokban valósulnak meg. Jelentős magyar 
részvétellel jár jelenleg a bolométer kamerák fejlesztése, Test 
Blanket Module (TBM, olyan köpeny-kazetták, amelyeknek 
feladata trícium előállítása magreakciók által) fejlesztés, 
Charge Exchange Recombination Spectroscopy (CXRS) 
diagnosztika fejlesztés és a későbbiekben részletesen kifejtett 
TSD (Tokamak Services for Diagnostics) projekt. 

ITER diagnosztikák 
ITER egy kísérleti berendezés, amelynek vákuumkamrájában 
(és azon kívül is) nagyon sok diagnosztikai berendezést 
helyeznek majd el. Ezek egyrészt felelősek a berendezés 
biztonságos működéséért (pl. hő- és feszültségmérő szondák, 
stb.), másrészt a plazmafizikai jellemzők és mágneses tér 
megfigyeléséért és szabályozásáért (pl. mágneses diagnosz-
tikák, bolométerek, neutron szenzorok, lézerek, stb). Ezeknek 
a diagnosztikáknak megbízhatóan kell működniük az ITER 
élettartama alatt, mivel karbantartásra nem vagy csak 
korlátozott esetekben van lehetőség. A magfúzióra jellemző 
szélsőséges viszonyok miatt hagyományos megoldások 
különböző paraméterek (hőmérséklet, sűrűség, eloszlás) 
mérésére nem mindig alkalmasak, így a plazmadiagnosztika 
számos új eljárást fejlesztett ki a fúziós alkalmazásokra.  
Diagnosztikai szenzorok a vákuumkamrán belül a kamra 
belső falán, divertor kazettákon, és a portok három szintjén 
helyezkednek el, ezen felül kisebb számban pedig a 
vákuumkamra külső falán is (1. ábra). 
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1. ábra: ITER vákuumkamra és főbb elemei [1] 

TSD projekt 
A jelenleg folyó legjelentősebb magyar hozzájárulás az ITER-
hez a diagnosztikák elektromos infrastruktúrájának 
fejlesztése. Erre a feladatra egy nemzetközi konzorcium 
alakult, amelynek vezetője az MTA WIGNER Fizikai 
Kutatóintézet, további tagjai pedig az MTA EK, BME, 
valamint az angol CCFE (Culham Centre for Fusion Energy). 
A konzorcium neve Tokamak Services for Diagnostics (TSD). 
Ez a konzorcium 2012-ben írt alá megállapodást az F4E-vel. A 
megállapodás egy 4 évre szóló keretszerződés (FPA – 
Framework Partnership Agreement) megkötésével indult, és 

ennek időtartama közben, szükség szerint, konkrét 
feladatokra szóló Specific Grant-ok (SG) készülnek. 

A TSD feladata az ITER diagnosztikák elektromos 
infrastruktúrájának kifejlesztése. A feladatba nem minden 
diagnosztika tartozik, csak azok, amelyek elektromos jeleket 
hoznak létre (tehát nem pl. optikai), és nem ún. port-
diagnosztikák. Ezek a „kliens”-diagnosztikák a következők: 
mágneses, bolométer, DNFM (Divertor Neutron Flux 
Monitor), Langmuir szonda, nyomásmérők és hőmérők. A cél 
az, hogy a keletkezett jeleket a megfelelő minőségben 
kijuttassuk a vákuumkamrából. A vákuumkamrából kijutva 
még további jeltovábbító eszközökön keresztül jut el a jel az 
analóg-digitális átalakítókig, de ezen eszközök fejlesztése 
nem tartozik a feladataink közé. 

A rendszer bemutatására egy jellemző (mágneses) 
jeltovábbítás látható a 2. és 3. ábrán. (jeltovábbító rendszer a 
köpenyelemek mögött helyezkedik el, de a köpenyelemek 
nincsenek ábrázolva a könnyebb érthetőség kedvéért). A 
diagnosztikai szenzortól (coil) a jel egy csatlakozón 
(connector) keresztül jut a diagnosztikai kábelbe. Itt egy rövid 
szakaszon közvetlenül a falhoz van rögzítve, majd 
csatlakozik egy kábelköteghez (loom), amiben 25 vagy 41 
hasonló kábel van. Ez a kábelköteg a felső portba vezeti a 
kábeleket, amelynek a levegő oldalához közel vannak a port 
csatlakozók (port connector). Ezen csatlakozón másik oldalán 
egy olyan kábel következik (loom part 2), ami egybe van 
gyártva és építve a vákuumátvezetővel (Feedthrough with 
socket), és ahol a levegő oldalra jut a jel. 

2. ábra: Jellemző jelátvitel és elemei 1 [2] 
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3. ábra: Jellemző jelátvitel és elemei 2 [2] 

A fejlesztések során két fő feladata van a TSD 
konzorciumnak. Az egyik K+F feladatként a rendszert alkotó 
komponensek kifejlesztése. Egy ilyen jellegű berendezésben a 
következő főbb peremfeltételeket kell figyelembe venni a 
fejlesztés során: neutron terhelés, magas hőmérséklet, 
vákuum-kompatibilitás, szűk beépítési helyek, karbantartás 
nagyon nehéz volta vagy lehetetlensége, és elektromágneses 
erők és hatások. Ezek a hatások minden vákuumkamrán 
belüli elemre érvényesek. Ezen felül azonban vannak 
speciális szempontok, amelyek a jeltovábbításra vonatkoz-
nak. Az elektromos jelek kb a 10 Hz-100 MHz frekvenciatar-
tományba és nV-tól kV-ig tartó feszültségtartományba esnek. 
A kisebb amplitúdójú jelek esetén a kábel hossza mentén 
fellépő hőmérsékletkülönbség és neutronsugárzás is tud 
relatíve jelentős zajokat produkálni, illetve a kábel 
vezetőképességét és szigetelését befolyásolni. Ezeket a 
szempontokat is figyelembe kell venni a fejlesztések során.  

Ezen K+F feladatok során tehát az először az alkatrész 
koncepciót ki kell találni, majd a szükséges szimulációkkal 
(termikus, termomechanikus, elektromágneses, neutron 
sugárzás hatása) ellenőrizni, majd pedig prototípusokon 
tesztelni, amely során megpróbálunk ITER környezetet 
teremteni. Ezek a tesztek lehetnek például vákuum, 
mechanikai, elektromágneses, termikus, termo-mechanikus, 
elektromos, termo-elektromos, robot-kompatibilitási vagy 
sugárzásos. Ez a lépés a komponensek gyártási rajzainak 
elkészítésével zárul. A szükséges mennyiség legyártása nem 
feladata a konzorciumnak, erre a célra az F4E ipari grantokat 
fog kiírni.  

A K+F feladatok mellett a másik fontos TSD feladat a 
rendszer szintű tervezés és a fejlesztéssel kapcsolatos óriási 
mennyiségű technikai adminisztráció elvégzése és 
karbantartása. Ez egy igen komoly feladat, mivel az ITER egy 

nukleáris berendezés, egy rendkívül komplex berendezés, 
amit ráadásul több kontinensen fejlesztenek egyszerre. Ez 
csak úgy valósulhat meg, ha egy nagyon alapos és minden 
részletre kiterjedő projekt menedzsment struktúrát 
üzemeltetnek, amelynek karbantartása sok energiát igényel. 

A TSD előzetes számításai alapján az általunk felügyelt 
rendszer néhány elemének becsült darabszáma az 1. 
táblázatban látható. 

1. táblázat TSD komponensek besült száma 

Elemtípus Darabszám 

Kábelek ~8800 (több tíz km) 

Kábelkötegek ~125 (~1200 m) 

Vákuumátvezetők ~175 

Csatlakozók ~1400 

Robotcsatlakozók ~17 

Jeltovábbító eszközözök  
Az alábbiakban, a feladat érzékeltetése végett, teljesség 
igénye nélkül néhány jeltovábbító eszköz részletesebb leírása 
következik. 

Kábel 

Az ITER-ben elektromos diagnosztikai jelek továbbítására MI 
(Mineral Insulated) kábelt fognak használni. Ebben egy, kettő 
vagy négy réz vezető szál fut, több vezető esetén általában 
csavarva a zajszűrés miatt. Szigetelőnek valamilyen 
kerámiaport használnak (Al-oxid vagy Mg-oxid). A külső 
réteg pedig egy acélköpeny, tulajdonképpen egy vékonyfalú 
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acél cső. Mivel a teljes kábelnek vákuum-tömörnek kell 
lennie, a kábelvégződések ennek az alkatrésznek kritikus 
pontjai. A vákuumtömörségre fém-fém kapcsolat esetén 
precíziós hegesztést vagy keményforrasztást, elektromos 
szigetelés esetén pedig hermetikus kerámia-fém kapcsolatot 
használnak. A jellemző kábel átmérő ~4 mm, de 1,8-4,8 mm 
változhat. 

 
4. ábra: MI kábel és végződéstípusok [2] 

Kábelkötegek 

A kábelkötegek 25 vagy 41 db MI kábelt tartalmaznak, 
általában három rétegbe rendezve. A köpenyelemek mögött 
helyezkednek el, és a kábeleket vezetik a port csatlakozókig. 
Azért igényelnek komoly fejlesztést, mert nagyon jó 
hőátadást kell biztosítaniuk a kábelek és a vákuumkamra fala 
között. Erre azért van szükség, mert némely diagnosztika 
megkívánja, hogy nagyon kis hőmérsékletingadozás legyen a 
kábel hossza mentén (zajvédelem, max. 10 K hőmérséklet 
fluktuáció). Emiatt a kábelek között puha, könnyen 
deformálható alumínium segíti a hőátadást a kábelek és a 
vákuumkamra állandó hőmérsékleten tartott fala között. A 
kábelköteg nyomvonalai a 2. és 3. ábrán, egy jellemző 
kialakítás az 5. ábrán látható. 

 
5. ábra: MI kábelköteg kialakítása [2] 

Vákuumátvezetők 

Az elektromos vákuumátvezetők az alsó és felső portokban 
helyezkednek el, és kb. 80 db MI kábelt képesek a 
levegőoldalra juttatni. Mivel ezek a vákuum- és tríciumzár 
részei, ezért a legmagasabb minőségi kategóriába tartozó 
komponensek, és az előírások alapján a gyártás és fejlesztés 
teljes folyamatával, dokumentálásával szemben komoly 
követelményeket kell teljesíteni. Dupla vákuumzárt 
tartalmaznak, egy ellenőrzött térfogattal a kettő között, hogy 
a szivárgás esetén azonosítani lehessen a helyet. Az egyik 
koncepció szerint az első vákuumzár egy fém-fém kapcsolat a 
kábel köpenye és egy tárcsa között. Ezután a vezetőt 
szétválasztják a kábeltől és a második zár helyén műgyanta 
vagy kerámia szigetelőt alkalmaznak, a levegőoldalon pedig 
szabványos csatlakozót. A vákuumátvezető egy kialakítása a 
6. ábrán látható. 

 
6. ábra: Vákuumátvezető jellemző kialakítása [2] 

Kitekintés 
A projekt nehézségei főleg a gyakran változó priortásokkal, 
koncepciókkal és kommunikációs problémákkal 
kapcsolatosak (több helyszínen párhuzamos fejlesztés). 
Mindazonáltal a projekt lehetőséget biztosít magyar 
mérnökök és kutatók számára, hogy betekintést nyerjenek 
egy ilyen világméretű, komplex berendezés építésébe, és 
ennek során hasznos, modern technológiákkal és 
menedzsment elvekkel ismerkedjenek meg. 

 

Irodalomjegyzék 
[1] http://www.iter.org/album/media/7%20-%20technical#858  

[2] A. Encheva: System Design Description Document (DDD) for Diagnostic Electrical Services, IO dokumentum, 2012 

http://www.iter.org/album/media/7%20-%20technical#858
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A következő generációs fúziós reaktorok fejlesztése szempontjából kulcskérdés olyan szerkezeti anyagok kifejlesztése, amelyek 
magas hőmérsékleten (1000 °C) is szilárdak, és a neutronsugárzással szembeni ellenállásuk meghaladja a jelenleg ismert 
anyagokét. A magasabb hőmérsékletek eléréséhez olyan eljárásra van szükség, amelyet magas olvadáspontú fémek előállításánál 
már alkalmaznak: porkohászat, mechanikai ötvözés. A kutatás célja a keramikus szemcsékkel erősített mechanikus ötvözéssel 
előállított acélok előállítása és új ötvözetek létrehozása, amely megalapozza a hazai kis- és középvállalkozás szintjén a 
mechanikai ötvözésű alkatrészek gyártását 

 

Bevezető 
Az energetikai iparban használt szerkezeti acélok 
fejlesztésének fontos szerepe van a reaktor üzemi 
hőmérsékletének növelése szempontjából. A nukleáris ipar is 
a megfelelő kúszási tulajdonságokkal rendelkező kerámia 
vagy ODS (ODS = oxide dispersion strenghtened) acél 
szerkezeti anyagok kutatásában érdekelt. A modern 
villamosenergia-termelési módszerek terjedéséhez szükség 
lesz újgenerációs, intelligens szerkezeti anyagokra. Célunk 
egy megnövelt szilárdságú nanoszemcsés acél és acéltest 
kifejlesztése volt, amely innovációs áttörést jelent a nukleáris 
létesítmények szerkezeti anyagaiban. A fejlesztés egyik 
jövőbeni alkalmazási területe lehet a fúziós berendezések 
kritikus alkatrészeinek alapanyagaként való felhasználása. A 
következő generációs fúziós reaktorok fejlesztése 
szempontjából kulcskérdés olyan szerkezeti anyagok kifej-
lesztése, amelyek magas hőmérsékleten (1000 °C) is szilárdak, 
és a neutronsugárzással szembeni ellenállásuk meghaladja a 
jelenleg ismert anyagokét. Az ODS acélok legnagyobb előnye 
a közönséges rozsdamentes acélokkal szemben az, hogy míg 
az utóbbiak a neutron besugárzás hatására elkezdenek 
duzzadni, ami méret- és alakváltozás mellett elridegedéssel 
jár együtt, addig az ODS acélok esetében ez a jelenség jóval 
kisebb mértékű és így sokkal hosszabb besugárzást lehet 
elérni alkalmazásuk esetén, magas hőmérsékleten is [1]. 

Másrészt, az extrém körülmények között is ellenálló nikkel 
alapú ötvözetek a nukleáris alkalmazások számára nem 
optimálisak, többek között a nikkelből magreakcióval 
létrejövő hélium és annak a szilárdság romlására gyakorolt 
hatása miatt. A Ni-59 izotópból (n,α) reakcióval keletkező 
hélium magas hőmérsékleten könnyen feldúsul a 
szemcsehatárok mentén. A magreakció hatáskeresztmetszete 
elegendően nagy a fúziós reaktorokban ahhoz, hogy a 
keletkező hélium a szerkezeti anyag duzzadását, ridegtörését 
okozza [2].  

A magasabb hőmérsékletek eléréséhez olyan eljárásra van 
szükség, amelyet magas olvadáspontú fémek előállításánál 
már alkalmaznak: porkohászat, mechanikai ötvözés.  

A nanotechnológiák kutatása és alkalmazása a termelésben 
ma már az ipar számos területének érdeke. Akár 
elektronikáról, építőiparról vagy például gépgyártásról 
legyen szó, az anyagvizsgálat ilyen mélységű területei olyan 
eredményekkel kecsegtetnek, melyek ismerete és alkalmazása 
a nano-, a mikro- és a makroszkopikus tulajdonságok 
alakításában egyaránt a hasznunkra válhatnak [3]. A porko-
hászati úton előállított rozsdamentes acélokból készült 
alkatrészek egyre elterjedtebbek, és alkalmazásuk növekvő 
tendenciát mutat a gépgyártásban, az energetikai és az 
autóiparban. A porkohászati rozsdamentes acélokból készült 
alkatrészek részaránya az észak-amerikai porkohászat egész 
termelését nézve 2000-ben 40%-kal nőtt. Ez főleg az 
autóiparban megjelent igényeknek köszönhető, ahol a 
kipufogó részek, terelőlemezek, ABS és oxigénszenzor-ágyak 
és egyéb alkatrészek komponensei porkohászati úton 
előállított rozsdamentes acélból készülnek [4–10]. 
Porkohászati úton szabályozható az acél szemcsemérete, 
ezért ez az eljárás perspektívikusnak tűnik az acél végső 
tulajdonságainak javítására is. 

Előállítás 
A nukleáris ipar is érdeklődést mutat a nagy hőmérsékleten is 
megfelelő kúszási tulajdonsággal rendelkező szerkezeti 
anyagok iránt. A fúziós erőmű vagy a következő generációs 
atomerőművek szerkezeti anyagait Japánban [11,12], 
Európában [13, 14] és az USA-ban [15, 16] is fejlesztik és 
kutatják. A porkohászati eljárással készülő, oxidszemcsékkel 
erősített ODS ferrites acélok ellenállnak a nagy energiájú 
neutronsugárzásnak is, ezért jól alkalmazhatók a jövő 
gyorsreaktoraiban és fúziós berendezések anyagaiként is [17–
32].  

Nanotechnológia, fémporok és kerámia adalékok 
előállítása  

A nanoszerkezetű acélok előállítását két, szemléletében is 
különböző módszerrel valósíthatjuk meg. Ismeretes egyfelől a 
„top-down”, a szemcsék méretét tekintve fentről-lefelé 
haladó, a mikrostruktúrájú tömbi anyagból nanoszerkezetű 
végtermékeket megvalósító technika, a nagymértékű 
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képlékeny alakváltozás. A másik nanotechnológiai 
megközelítés a „bottom-up”, a szemcsék méretét tekintve 
lentről-felfelé építkező technológiák sora, ahol a 
vékonyrétegek és a tömbi anyagok individuális nanorészecs-
kékből, majd nanorészecskék sokaságából tevődnek össze. Az 
oxid diszpergált acél nanorészecskék szemcseméretét, 
szemcseméret eloszlását és az egyéb ötvözők hatékony 
eloszlatását nanoőrlővel biztosítjuk. A nanoszerkezetű 
vékonyréteg és a tömbi acél előállítását a pormetallurgia 
egyéb ismert eszközeivel, szárazpréssel és szintereléssel 
végezzük. Az acél nanorészecskék előállításához egy 
nagyhatékonyságú, inert atmoszférájú nanoőrlőt használunk. 
Az igény szerint alkalmazható inert atmoszféra az acélpor 
keverékekben stabil kémiai kötések kialakulását teszi 
lehetővé. Az ily módon kialakított nanoőrlő, nemcsak a 
nagyobb hatékonyságot, és keskenyebb szemcseméret 
eloszlást biztosítja, hanem szükséges feltétel az acél 
nanorészecskék előállításához. 

 

(a)                                                   (b) 

 

(c) 

1. ábra: Porkohászati eljárás. 
a) függőleges tengelyű attritor, b) az attritor sematikus ábrája, c) az 

SPS szinterelő berendezés sematikus ábrája. 

Kiindulásként a kereskedelemben kapható ausztenites 
„Metco 41C” (AISI 316) és martenzites „Metco 42C” (AISI 
431) acélporokat használtunk. A minták előkészítése a porok 
bemérésével kezdődött, amely SARTORIUS AG 
GÖTTINGEN 1205 MP mérleggel történt. A kísérletek 
négyféle por (ausztenit, martenzit, ausztenit+ittrium-oxid, 
martenzit+ittrium-oxid) őrléséből álltak. A porokat az attritor 

(HD/HDDM Union Process) rozsdamentes acéltégelyébe 
töltöttük, és rozsdamentes acélkeverővel és golyókkal (3 mm 
átmérővel) 600 fordulat/perc fordulatszámon nedvesen 
etanolban és 5 órát szárazon őröltük (ún. vegyes őrlés). A 
száraz őrlés esetében a fémpor őrlése folyadék és védőgáz 
használata nélkül történt. A nedves őrlés esetében tiszta 
alkoholban végeztük az őrlést. Ittrium-oxid adalék 
hozzáadásával a nagyobb szilárdság és kopásállóság elérése a 
célunk. Az őrlést követően a porokat gyors szinterelés (SPS) 
módszerével szintereltük (paraméterek: 10 V and 20.000 A, 
Sojitz Japan, Dr. Sinter-SPS-7,40MK-VII. These samples have 
been cut by diamond wheels to bars with rectangular 
geometry (in dimension). Az SPS (Spark Plasma Sintering) 
plazmaszinterelés berendezésben a porok 940–950ºC között, 
néhány ezer amper erősségű áram és 50 MPa nyomáshatására 
szinterelődtek. A minták átmérője 50 mm és vastagsága 5 mm 
volt, ezekből gyémánttárcsa segítségével 4x5x30 mm méretű 
hasáb alakú mintákat vágtunk ki. A módszer nagy előnye a 
rövid szinterelési idő (esetünkben 5 perc), amellyel 
elkerülhető a szemcsedurvulás [33–35]. A porminták 
szerkezeti vizsgálatát pásztázó elektronmikroszkóppal (SEM, 
Jeol JSM-25-SIII) és röntgendiffrakcióval (XRD, Bruker AXS 
D8 Discover X-Ray Diffractometer) vizsgáltuk. A mechanikai 
vizsgálatot INSTRON Blender készüléken végeztük, amelyen 
3 pontos hajlításra volt lehetőségünk. Ezzel az eszközzel 
meghatározható a töréshez szükséges erő, rugalmassági 
modulus, folyáshatár, és a nyúlás-terhelési görbe is. 

Eredmények 
A 2/a. ábrán látható a kiinduló ausztenites acélpor pásztázó 
elektronmikroszkópos (SEM) felvétele, amely a szemcsék 
méretéről, illetve alakjáról ad információt. A szemcsék 
átlagos mérete megfelel a gyártó által szavatolt 
szemcseméretnek, azaz ~ 100 μm. Az ausztenites acél 
összetétele: 17Cr 12Ni 2,5Mo 2,3Si 0,1C volt. Mechanikai 
őrléssel szinte minden anyagtípusból lehet „nanoport” 
készíteni. Fémek esetén a mechanikai deformáció következté-
ben ugyan nanoméretű szemcsék keletkeznek, de ezek 
összetapadhatnak, nagyobb szemcséket alkotnak. Így a 
látszólag mikroszerkezetű szemcsék nanoszerkezetű 
elemekből épülnek fel. A módszer hátránya, hogy az 
őrlőgolyókról és a tégely faláról az őrleménybe szennyező 
anyagok kerülhetnek. Az ausztenites por vegyes őrlése (2/b 
ábra) után, amikor először nedvesen, majd szárazon őröltük a 
porokat 5–5 órán keresztül, 20–50 μm-es szemcsék 
kialakulása is látható. Gömb és korong alakú szemcsék is 
megfigyelhetők. Az SPS módszerrel történt szintereléssel 
előállított ODS minták töretfelülete látható az 2/c ábrán. Az 
ausztenites mintákban 100 nm átlagos szemcseméretet 
figyeltünk meg, ugyanez a martenzites mintákban 100–
300 nm volt. 

Az ausztenites ODS acélpor elemeloszlás térképe, amelyet 
energiadiszperzív spektroszkópia (EDS) segítségével 
készítettünk, a 2/d. ábrán látható. A vas mellett nikkel és 
króm alkotják az acélpor fő elemeit. A legérdekesebb az 
ittrium eloszlása őrlés után, amely a 2/d. ábrán látható. A 
kiindulási anyaghoz 1% ittrium-oxidot kevertünk a nagy 
hőmérsékletű (> 500 ºC) mechanikai tulajdonságok javítása 
érdekében. Az EDS felvételen látható, hogy az ittrium-oxid 
egyenletesen beborította az acél szemcséinek felszínét (2. 
ábra). 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

2. ábra: Ausztenites por SEM vizsgálatai.  
a) kiinduló fémpor, b) 1 t% Y2O3 hozzáadása és vegyes őrlés után, 
c) szinterelés után, d) ausztenites ODS acél összetételének ittrium 
elemi térképe.  

A 3. ábrán a minták röntgendiffrakcióval végzett 
fázisanalízise látható. Az ausztenites acélpor esetében a 
legintenzívebb vonalakat a köbös Cr0,19 Fe0,7 Ni0,11 
(JCPDFWIN 33-0397) és a FeNi (JCPDFWIN 03-1209) fázisok 
adják. Az ausztenites acélpor esetében a CrFeNi fázis a 
domináns (2ϴ=43,55, 2ϴ=50,75, és 2ϴ=74,6). Emellett FeNi 
fázis is megtalálható a mintában. Utóbbi azonosítható volt 
EDS analízissel is, de a FeNi fázis vonalai megjelennek a 
diffraktogramon (2ϴ=44,5, 2ϴ=64,2 és 2ϴ=82,1). A röntgen-
diffrakcióval követhető a szerkezet változása a porok őrlése 
és az azt követő szinterelés során (3. ábra). Miközben a 
kezdetben domináns CrFeNi fázis az őrlést követően nehezen 
azonosítható, a FeNi fázis vonalainak intenzítása nőtt. Ez az 
intenzív őrlésnek tulajdonítható, amelynek során a szemcsék 
összetöredeznek. A vonalak kiszélesedése összhangban van a 
pásztázó elektronmikroszkópos (SEM) felvételeken tapasztalt 
csökkenő szemcsemérettel. Új fázisok megjelenését nem 
tapasztaltuk, de az átlagos szemcseméret tovább csökken, 
amint az a SEM felvételeken látható. 

 
3. ábra: Ausztenites por röntgendiffrakciós vizsgálatának 
eredményei a kiindulási állapotban („kereskedelmi”), az őrlést 

követően („malmozott”) és szinterelés után („szinterelt”). 

A 4/a. ábra a martenzit fémport ábrázolja a kiindulási 
állapotban. A szemcsék átlagos mérete 100 μm, ami megfelel 
a gyártó által szavatolt szemcseméretnek. A martenzit por 
kémiai összetétele Fe 16Cr 2Ni 0,2C. Az őrlést követően a por 
szemcséinek jellemző mérete lényegesen kisebb lett (4/b 
ábra). A 4/c. ábrán látható az SPS módszerrel történt 
szinterelést követően kapott ODS martenzit minták 
töretfelületének fényképe. A szinterelés után kapott 
ausztenites mintákban 100 nm átlagos szemcseméretet 
tapasztaltunk, ezzel szemben a martenzites minta 
mikroszerkezete 100–300 nm méretű szemcsékből áll. Az 
őrlés utáni átlagos szemcseméret ugyan 1–2 μm, de hasonló 
tendenciát tapasztaltunk a kisebb szemcsék összetapadása 
tekintetében, mint az ausztenites por esetében. Ennek 
eredményeként megjelennek 25–50 μm méretű szabálytalan 
alakú szemcsék, amint az a 4/b ábrán látható. Az SPS 
módszerrel történt szintereléssel előállított ODS minták 
töretfelülete látható az 4/c. ábrán. A martenzites mintákban 
nagyobb nagyításoknál 100–300 nm átlagos szemcseméret 
figyeltünk meg. Az EDS felvételen látható, hogy az ittrium-
oxid egyenletesen beborította az acél szemcséinek felszínét 
(4/d. ábra). 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

4. ábra: Martenzites por SEM vizsgálatai.  
a) kiinduló fémpor, b) Y2O3 hozzáadása és vegyes őrlés után, c) 
szinterelés után, d) martenzites ODS acél összetételének ittrium 
elemi térképe. 

A martenzites por röntgendiffrakcióval készített 
fázisanalízisének felvételét az 4. ábra mutatja. A kezdeti 
állapotban a martenzites köbös Cr0,19 Fe0,7 Ni0,11 fázis 
(JCPDFWIN 33-0397) és a köbös FeCr (JCPDFWIN 34-0396) 
fázis főbb vonalai láthatók. A kiindulási martenzites porban a 
köbös FeCr fázis dominál (2ϴ =44,7, 2ϴ =65,4 és 2ϴ =82,3), de 
CrFeNi is jelen van.  

 
5. ábra: Martenzites por röntgendiffrakciós vizsgálatának 
eredményei a kiindulási állapotban („kereskedelmi”), az őrlést 

követően („malmozott”) és szinterelés után („szinterelt”).  

Modell anyagainkban, az ausztenites por 12% Ni-tartalmával 
ellentétben a martenzites porban csak 2% nikkel van. A 
szemcseméret csökken az őrlés során, és nem jelennek meg új 
fázisok, hasonlóan az ausztenites porhoz. Szinterelés után 
FeCr uralja a szerkezetet. A vonalak kiszélesedése a 
szemcseméret csökkenésével függ össze. A nanoszerkezet 
kialakulását a SEM felvételek is alátámasztják (3. ábra). 

Mechanikai tulajdonságok 
A szinterelt ODS acél mikrokeménységét 5 N és 10 N 
terheléssel mértük (1. táblázat). A martenzites ODS acél 
keménysége csaknem kétszerese az ausztenitesnek. 

Minta HV (5N) HV (10N) 

ausztenit+1 wt% Y2O3 415 ± 18 516 ± 48 

martenzit +1 wt% Y2O3 735 ± 29 849 ± 43 

A szinterelt minták mechanikai tulajdonságait hajlító-
vizsgálattal is értékeltük. Az ODS ausztenites és martenzites 
minták feszültség-lehajlás görbéiből származó értékek 
láthatók a 2. táblázatban. A martenzites ODS minta 
hajlítószilárdsága 1806,7 MPa, az ausztenitesé 1210,8 MPa. 

Mért érték 
Martenzites ODS 

+ 1 wt% Y2O3 
Ausztenites ODS 

+ 1 wt% Y2O3 

Rm (MPa), 20 °C 832,1 638,95 

Rm (MPa), 500 °C 580,1 415,4 

Hajlító szilárdság 
(MPa) 

1806,7 1210,8 

R0,002 (MPa) 29,68 24,97 

Young mod. (GPa) 95,2 80,9 
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Összefoglalás 
A mechanikai őrléssel előállított, ittrium-oxid adalékkal 
erősített ODS acélok fejlesztéséről számoltunk be. Bemutattuk 
az őrlés során kialakuló szerkezet változását, és a végtermék 
mechanikai tulajdonságait. Az őrlés során a szerkezet 
jelentősen megváltozik. A vegyesen (nedvesen és szárazon) 
őrölt szemcsék közötti különbség abban mutatkozik meg, 
hogy az ausztenites porban arányaiban több kisméretű 
szemcse fordul elő, mint a martenzites porban. Az ODS acél 

szemcséi átlagosan 1–2 μm-esek, de ezek a szemcsék 25–
50 μm-es szabálytalan alakú egységekké állnak össze. A 
szinterelést gyors szintereléssel (SPS) végeztük. Az 
ausztenites ODS acélban az átlagos szemcseméret 100 nm. 
Ehhez képest a martenzites ODS acél valamivel nagyobb, 
100–300 nm méretű szemcsékből áll. A mechanikai 
vizsgálatok mindkét esetnél nagy szilárdságot és rideg 
jellemzőket mutattak ki. A martenzites ODS acél keménysége 
csaknem kétszerese az ausztenitesének. 
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