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Summary
Az nyilvánvaló igény, hogy a szuperkritikus víz
tulajdonságainak
megismerése során, a kísérleti
A very important task to know the behaviour of
berendezések
méretei
növekedni fognak, terméthe supercritical water for the success of the deszetesen
magával
vonva
a modellek falvastagsásigner work of 4th generation nuclear reactors.
gának
a
megnövelését
is.
A 20 mm-es falvastagDynamic neutron radiography is able to serve
ság
esetén,
a
jelenleg
rendelkezésünkre
álló DNR
visual information about the motion of the hydrotechnika már nem képes elfogadható minőségű
gen contains materials (water).A special sample
információt szolgáltatni, a kísérleti berendezések
holder family was developed for the study of the
belsejében lejátszódó folyamatokról. Ezért a DNR
water at high temperature (~500 °C) and on high
vizsgálatokkal egyidejűleg más, a falvastagságtól
pressure (~35 MPa). The vibration diagnostics and
független NDT módszerek alkalmazását is megacoustic emission gave substantial information
kezdtük, mint amilyen a rezgés diagnosztika (VD)
supporting to the error analysis of the developing
és az akusztikus emisszió (AE). A VD segítségével
work.
hallhatóvá válik a folyékony halmazállapotú mun1. Bevezetés
kafolyadék forrási és fázis váltás környéki viselkedése a kísérleti berendezésben. Az AE módszere
A IV. generációs reaktorok egyik csoportját a
képes érzékelni, a magas hőmérséklet és nagy
szuperkritikus vízhűtést alkalmazó blokkok fogják
nyomás miatt fellépő igénybevételek által közvetalkotni. Fő előnyük a magasabb üzemi hőmérséklenül, a berendezésben keltett mikro-repedések
let, amely a jelenleginél nagyobb hatékonysággal
létre jöttét. A sorozatos mérések alkalmasak a
működő villamos energiatermelést tesz lehetővé. A
kísérleti berendezés életciklusának a nyomon
víz szuperkritikus állapotára a magas hőmérséklet
o
követésére, valamint az esetlegesen előforduló
(Tc = 374 C ) és a nagy nyomás (pc = 22,1 MPa)
rendellenességek (tömítetlenség) feltárására.
jellemzőek, valamint az, hogy a víz sűrűsége
ebben az állapotában csupán az egy-harmada a
szobahőmérsékleten mérhetőnek. Ezen utóbbi
Density vs. temperature
tulajdonsága teszi lehetővé a dinamikus neutron
radiográfia (DNR) alkalmazását a szuperkritikus
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víz tulajdonságainak vizsgálatában. Az 1. ábrán
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látható a víz sűrűségének változása a hőmérséklet függvényében különböző nyomásokon. Egy
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speciális mintatartó családot fejlesztettünk ki,
p=22.0MPa
amelyek tervezésekor figyelembe kellett vennünk
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a magas hőmérséklet és nagy nyomás által
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megkövetelt szilárdsági tulajdonságokat, valamint a szuperkritikus víz jelenlétében fellépő
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fokozott korróziós hatásokat, de nem szabadott
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megfeledkeznünk a dinamikus neutron radiográfia (DNR) számára fontos, jó neutronos átlátha0
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1. ábra A víz sűrűségének változása a
hőmérséklet függvényében különböző
nyomásokon.
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2. Vizsgálati tárgyak

3. Kísérleti berendezés

A mintatartók tervezése során figyelembe vettük a magas hőmérséklet és a nagy nyomás által
megkövetelt, nagy szilárdságot és a szuperkritikus
víz által keltett fokozott korróziós hatásokat. A
tartók méreteinek megállapítása, azaz a méretezés az {1} egyenlőtlenség teljesítésén keresztül
történt
σred. max. ≤ Rp0,2/n
{1}
ahol
σred. max. =
Huber-Mises-Hencky-féle
feszültség [1]
Rp0,2 =Folyáshatár
n = biztonsági tényező

redukált

Az első modelleken a megfelelő, homogén hőmérséklet eloszlást eredményező fűtési rendszert,
a biztonságos lezárást adó tömítési elrendezést, a
mintatartó külső és belső hőmérsékletének, valamint a belső tér nyomásának a mérési lehetőségét
fejlesztettük ki. Ezek az eszközök jó minőségű
szerkezeti acélból készültek és a falvastagságuk
10 mm volt. A fejlesztés következő szakaszában
áttértünk a gr. 2 és gr. 5 típusú titán ötvözetekből
készült kísérleti eszközök használatára [2]. A titán
ötvözetek alkalmazása lehetővé tette, hogy lecsökkentsük a falvastagságot 7 mm-re, ezzel javítva a
neutron radiográfiai átláthatóságot. A titán tömeggyengítési együtthatója kisebb az acélénál, amely
további radiográfiai képminőség javulást eredményezett. A GR-2 és GR-5 jelzésű mintatartók a 2.
ábrán láthatók. Az előbbinek kombináltan alkalmazható alsó és felső fűtése van. Sajnos az ebben
a fűtési elrendezésben mérhető hőmérsékleti
o
gradiens meghaladta az 50 C -t, a mintatartó
közepe és annak két vége között. Az elméleti
termohidraulikával foglalkozó kollegáink követelményei ennél sokkal szigorúbbak voltak. Ezért
kifejlesztettük a GR-5 jelzésű kísérleti eszközt,
amelynek a fűtését úgy helyeztük el, hogy a mintatartó teljes hosszában fűthető legyen és így a
mérhető hőmérsékleti gradiens nem meghaladta
o
meg mérések során az 5 C -t, ami már elfogadható volt a termohidraulikai szakemberek számára.
Ehhez az eszközhöz többféle záró betétet lett
kifejlesztve, hogy a modellel a szuperkritikus víz
minél több sajátosságát tudjuk megfigyelni. A GR5HB jelű betét tartalmaz, egy a reaktor zónáját
szimbolizáló belső fűtőtestet, és biztosítja három
pontban a belső hőmérséklet mérését. A GR- 5H8t
jelű betét lehetővé teszi nyolc pontban a belső
hőmérséklet mérését. Mind a két betét „K” típusú,
Ni-NiCr termoelemekkel van felszerelve. A mintatartó belsejében kialakuló nyomás mérése mind a
két betét használata esetén megoldott.
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A szuperkritikus víz tulajdonságait a Budapest
és a Garching-i FMR-II kutató reaktorok, Radiográfiai állomásain [2], [3] mértük azzal a komplex
mérési elrendezéssel, amelynek vázlatos képe a 3.
ábrán látható.,A neutron nyaláb fluxusa mindkét
esetben 108 neutron x cm-2 x sec-1, a kollimációs
tényező 170 ill. 400, a nyaláb átmérője 155 mm, ill.
400mm.

2. ábra A titán ötvözetből készült GR-2 és GR-5
mintatartók
A vizsgált minta sugárzás által keltett árnyképét
a neutronsugárzást fénnyé átalakító konverter
lemez teszi láthatóvá. Az így nyert kis intenzitású
fény egy tükörről reflektálódva kerül a képalkotó,
távvezérelhető zoom optikával felszerelt, nagyérzékenységű tv kamerába. A 40 msec képalkotási
idejű kamerának, beépített képerősítőjű vidikon
cső a képérzékelője. A DNR kép az ellenőrző
monitoron jelenik meg, és egyidejűleg S-VHS
típusú video magnóval, valamint DVD készülékkel
kerül rögzítésre. A mintatartóra, megfelelő hő
ellenállású csatolóval vannak felszerelve a 4366
típusú, Bruel-Kjaer gyártmányú VD detektor és az
AC-30L típusú, alacsony frekvenciás, valamint a
DAE-150 típusú magas frekvenciás AE érzékelők.
A VD jelek a képrögzítőkön kerülnek tárolásra, a
mérés irányítójának megjegyzéseivel együtt. Az
AE technika által szolgáltatott információkat az
NEZ-220 típusú Defectophone készülék tárolja és
dolgozza fel. Az elméleti termo-hidraulikai szakemberek számára fontos mérési eredményeket
egy adat gyűjtő PC kezeli. A GR-5H mintatartóhoz
kifejlesztett betétek termopárjai jelkondicionáló
egységekhez csatlakoznak, amelyek 4-20mA
áramkimenettel rendelkeznek. A nyomás távadó
szintén áramkimeneten keresztül továbbítja a
mérési eredményeket. A hőmérsékleti és nyomás
jeleket az adatgyűjtő PC-be épített kombinált A/DD/A kártya fogadja. Az adatgyűjtésről és feldolgozásról egy, e kísérlet céljára fejlesztett szoftver
gondoskodik. Az adatgyűjtés paraméterei az
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igényeknek megfelelően beállíthatók. A program a
begyűjtött mérési eredményeket fájlba tárolja, és
görbesereg formájában megjeleníti a képernyőn,
amely kinyomtatható, vagy grafikus és táblázatos
formában későbbi feldolgozásra exportálható. A

szoftver feladata továbbá, hogy a mintatartó fűtését szabályozza, valamint a mágnes szelepet
pontosan meghatározott időre kinyissa. Ezen
feladatokat digitálisan vezérelt tápegységek segítségével végzi

3. ábra. A komplex mérési elrendezés vázlata.

4. Mérési technológia
A mérés megkezdése előtt a mintatartót feltöltjük vízzel. Ezt követően felszereljük a vízhűtéses
Peltier modult, majd lefagyasztjuk a vizet és a
vákuum szivattyúval eltávolítjuk a maradék gázokat a csőrendszerből. A hermetizáló szelep segítségével leválasztjuk a mintatartót a vákuumozott
csőszakaszról. A vákuum szelep zárása után,
fecskendővel feltöltjük a nagy nyomású mérő
szakaszt vízzel, majd lezárjuk a nagy nyomású
szelepet, és eltávolítjuk a Peltier modult. A mintatartót körül vesszük a 0,3 mm vastag 90 mm
átmérőjű hőreflektorral. Felszereljük a megfelelő
hő ellenállású csatoló elemet, amelyre felrögzítjük
a VD és AE szenzorokat. A DNR mérés kezdetekor ellenőrizzük a nagy nyomású mérőág buborék
mentességét, majd a neutron nyalábban optimális
pozícióba állítjuk a mintatartót, és elindítjuk a
felfűtési programot. Amikor a mintatartó belső
hőmérséklete eléri a 220 Co–ot, kinyitjuk a hermetizáló szelepet és így lehetővé válik a belső nyo-
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más mérése. A mérési programnak megfelelő
hőmérséklet és nyomás elérésekor megnyitjuk, a
program szerinti időtartamra, a mágnes szelepet,
és modellezzük a hűtőközeg vesztéses baleset
következményeit, amely első sorban a DNR technika által észlelhető, a mintatartó belsejében
kialakuló sűrűség változások megfigyelésével -,
valamint a kiegyenlítő tartályban összegyűlő,
lekondenzálódott víz mennyiségének meghatározásával történik.
5. Mérések
A komplex mérések, azok egymást kiegészítő
jellege miatt, egyidejűleg történnek a kutató reaktorok Radiográfiai állomásain Budapesten és
Garchingban.
5.1. Mérések dinamikus neutron radiográfiával
A DNR technika képes a mintatartók belsejében
lévő víz tulajdonságainak kimutatására, mint
amilyen a forrás, elpárolgás, kondenzálódás, és
speciális esetekben a fázis átalakulások közben
kialakuló áramlások is láthatóvá tehetőek segítsé-
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gével. A 4. ábrán a GR-5HB2k mintatartó összeállítás fotója látható. Az 5. ábrán. a GR-5HB2k
mintatartó összeállítás NR képe látható feltöltött
o
állapotban, 25 C -on. A felvétel BAS ND 20x25
típusú imaging plate digitális képlemezzel történt.
Az exponálási idő 30 sec volt, 150 mm Pb szűrővel
árnyékoltuk a reaktor gamma sugárzását.

tuk a hűtőközeg vesztéssel járó baleset modellezését három lépésben (V-1, V-2 és V-3).

6. ábra. A GR-5HB2k mintatartó DNR képe 300
o
C -on

4. ábra. A GR-5HB2k mintatartó összeállítás

o

7. ábra. A szuperkritikus víz DNR képe 374 C -on
és 22,1 MPa-on
A hőmérsékletek és a nyomás változása a 8.
ábrán láthatók, amelyen a függőleges tengelyen
van feltüntetve a hőmérséklet és a nyomás, míg a
vízszintes koordináta tengelyen a mérési idő van
ábrázolva.

5. ábra A GR-5HB2k mintatartó összeállítás NR
o
képe feltöltött állapotban 25 C -on
A 6. ábra a GR-5HB2k mintatartó DNR képét
o
mutatja felfűtés közben 300 C -on. Jól látható,
hogy a víz kitágult és a vízszint feletti gőztér sötétebb tónusú, mint a szobahőmérsékletű felvételen.
A szuperkritikus vízre jellemző sűrűségi állapotot
figyelhetjük meg a 7. ábrán. Az egész belső tér
o
homogén, csupán egy fázist tartalmaz, 374 C -on
és 22,1 MPa nyomáson. Ezt követően a fűtő
teljesítmény további növelése mellett végrehajtot-
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Az 1. jelű görbe a mintatartó külső felületén lévő szabályzó termopár hőmérsékletét mutatja. A 2.
jelű görbe a mintatartó belsejének közepében mért
hőmérsékletet ábrázolja. A 3. jelű görbén a nyomásmérő hőmérséklete látható. A 4. görbe, a
nyomás változását követi nyomon. Az első két
estben a szelep nyitás (V-1 és V-2) nagyon rövid
ideig (0,1 sec és 1 sec) tartott, és nem volt számot
tevő hatása. A harmadik alkalommal (V-3) 10 sec
időtartamig volt nyitva a leeresztő szelep, amely
drasztikus változásokat okozott. A nyomás 33
MPa-ról nullára csökkent 2-3 sec időtartamra, majd
23 MPa-on stabilizálódott. A belső hőmérséklet
o
görbéjén pedig egy ~30 C -os ingadozás figyelhető meg. A szabályzó termopár hőmérsékletén is
észlelhető egy néhány fokos ingadozás. A nyoo
másmérő hőmérséklete is több mint 100 C -kal
megemelkedett egy rövid időre. A DNR kép is
kimutatja ezt a jelentős gőz koncentrációváltozást,
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amint az a 9. ábrán érzékelhető. A mintatartó belső
tere ezúttal is homogén, de a sűrűsége sokkal
kisebb a bent lévő vízgőznek, mint a 7. ábrán, így
könnyen felismerhető a belső fűtőtest és a belső
termopárok elrendezése. Ugyan csak jól megfi-

gyelhetőek ezek az alkatrészek a 10. ábrán is,
amely DNR kép, a már szobahőmérsékletre viszszahűlt minta tartót mutatja, a benne lévő vissza
kondenzálódott maradék vízzel együtt.

8. ábra. A hőmérsékletek és a nyomás változása a mérés folyamán

9. ábra Maradék gőz koncentráció DNR képe425
o
C -on és 23 MPa nyomáson V-3 után

5.2 .Mérések rezgés diagnosztikával
Megfelelő hő ellenállású csatolóval van rögzítve
a 4366 típusú VD detektor a mintatartóhoz. A
keletkező jelek, felerősítve meghallgathatók, és a
képrögzítőkön kerülnek tárolásra. A jelek
kvantitative kiértékelését a , Bruel-Kjaer cég
PULSE típusú rendszerével végeztük.
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10. ábra A vissza kondenzálódott maradék víz
o
DNR képe 25 C -on
A 11. ábrán látható vízesés görbe sereg mutatja a rezgés dinamikai jellemzők változását a V-3
jelű leürítési ciklust követően. A vízszintes tengelyen a vizsgált frekvencia sáv (0 – 8 kHz), a
fűggőleges tengelyen a zaj intenzitása, míg a
harmadik tengelyen a mérési idő látható másodpercekben. Az egyes görbék 150 ms alatt készültek. A V-3 leürítési ciklus 40. percben kezdődött és
10 másodpercig tartott. Erre az időtartamra esik a
nagy intenzitású zaj jelenségek döntő többsége.
Ezt követően a nyomás kiegyenlítődés folyamán
már nincs kiugró változás.

www.anyagvizsgaloklapja.hu

58

2009/2

11. ábra. A rezgés dinamikai jellemzők változása a V-3 jelű leürítési ciklust követően

5.3. Mérések akusztikus emisszióval
Az AE méréseket a megfelelő detektorokkal
(ACL-30L és DAE-150) és a célra orientált paraméter erősítőkkel felszerelt, az MTA KFKI AEKIban kifejlesztett, NEZ-220 típusú Defectophone
készülékkel végeztük. Ez az összeállítás alkalmas,
a magas hőmérséklet és nagy nyomás miatt
fellépő igénybevételek által közvetlenül, a mintatartók anyagában keltett mikro-repedések létre jöttének érzékelésére, feldolgozására és archiválására.
A sorozatos mérések adatainak összehasonlításával lehetőségünk nyílik a kísérleti berendezés
életciklusának a nyomon követésére. A mintatartó
család fejlesztésének egy korai szakaszában az
AE módszer, két detektor egyidejű használatával,
segítségünkre volt egy szivárgási hiba (repedt
hegesztés) helyének a meghatározásában. Más
alkalommal az egyik kísérleti tömítésünk mondta
fel a szolgálatot. Ennek az eseménynek a krónikája látható a 12. ábrán, ahol a baloldali függőleges
tengelyen az AE események amplitudója, a jobboldalin az események átlagos energiája van feltüntetve. A felső vízszintes tengelyen a hőmérséklet
Co-ban, míg az alsón a mérési idő van feltüntetve
önkényes mértékegységben. Az amplitudó változást ábrázoló görbe több csúcsot tartalmaz, mert
érzékeli a növekvő fűtő teljesítmény hatására
táguló termo-coax fűtő elem kölcsönhatását a
titánötvözetből készült, eltérő diletációs tulajdonságokkal rendelkező, mintatartó falával. Az igazán
jelentős változásoknál, azonban jelentős energiaváltozás is generálódik, amit az a két nagy csúcs
reprezentál, amelyek a 250 és az 500 körüli idő
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intervallum környezetében történtek. Az első
esetnél egy mintatartó pozíció optimalizálást
hajtottunk végre, míg a második alkalomnál elszökött a nyomás. Mint később megállapítottuk, hogy
a szuperkritikus víz kimarta a kísérleti tömítést. Ez
volt az első hűtőközeg vesztéssel járó kísérletünk.

12. ábra Egy szuperkritikus víz mérés lefolyása, az
AE technika eszközeivel
6. Eredmények
Méréseink során beigazolódott, hogy a kombináltan alkalmazott roncsolás-mentes anyagvizsgálati módszerek alkalmasak a szuperkritikus vízhűtésű reaktor modellek tanulmányozására. A megfelelően kialakított és felszerelt, titán ötvözetből
készült mintatartók segítségével, betekintést
nyerhettünk a szuperkritikus víz kialakulásának
fázisaiba, a DNR alkalmazásával. A sokoldalúan
előkészített mérő keret felhasználásával modellez-
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ni tudtuk a hűtő közegvesztéssel járó baleseteket.
A DNR kutatásokkal egyidejűleg végzett VD és AE
mérések alkalmasnak mutatkoztak a vizsgált
jelenségek egyes részeinek a kimutatására.
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