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Wstęp

Wstęp
Jednym z najbardziej intensywnie rozwijanych programów UE o bardzo wysokim potencjale
innowacyjności są badania nad energetyką termojądrową, mające doprowadzić w przeciągu kilkunastu lat do zbudowania prototypowego reaktora termojądrowego. Jest to jedna z najbardziej
zaawansowanych technologicznie dziedzin nauki. Prace prowadzone są w ramach wielkich międzynarodowych projektów i są zarządzane bezpośrednio przez Komisję Europejską. Największym
z programów jest program ITER, którego budżet wynosi ok. 15 miliardów euro, i jest to największe przedsięwzięcie naukowo-badawcze w dziejach ludzkości, za wyjątkiem Międzynarodowej
Stacji Kosmicznej. Światowe przedsięwzięcia naukowe i techniczne w zakresie przygotowania
energetyki termojądrowej można scharakteryzować następująco:
•

Prace naukowo-badawcze, których celem jest poznanie wszystkich zjawisk fizycznych zachodzących w paliwie reaktora - plazmie, znalezienie metod wyeliminowania wszystkich
zjawisk pasożytniczych, a przede wszystkim określenie najkorzystniejszych warunków dla
dodatniego bilansu energetycznego. Ten rodzaj prac jest obecnie w świecie dominujący i są
w niego zaangażowane największe środki (ok. 90% całości wysiłków i kosztów).

•

Prace projektowe, w pierwszym etapie studyjne i koncepcyjne, których celem jest opracowanie projektów reaktorów termojądrowych, w które zaangażowani są wybitni fizycy projektujący duże laboratoryjne urządzenia termojądrowe. Następnie na etapie projektu technicznego
główną rolę przejmą inżynierowie specjaliści od wspomaganego komputerowo projektowania złożonych konstrukcji mechanicznych, elektrycznych, magnetycznych, kriogenicznych,
radio-energetycznych, techniki wysokich napięć itp., oraz specjaliści w zakresie inżynierii
materiałowej. Dane wyjściowe do tego projektowania będą brane prawie wyłącznie z doświadczeń wynikających z eksploatacji dużych urządzeń plazmowych.

•

Prace w zakresie opracowania i budowy aparatury pomiarowej i kontrolnej, które obecnie
prowadzone są dla potrzeb eksperymentów plazmowych, a w przyszłości będą ukierunkowane na budowę aparatury składającej się na wyposażenie reaktora termojądrowego. Jest to
w większości aparatura specjalistyczna, niestandardowa, budowana tylko dla potrzeb eksperymentów laboratoryjnych. Aparatura ta obejmuje i będzie obejmowała czujniki i detektory –
promieniowania rentgenowskiego, widzialnego, ultrafioletowego, strumieni jonów, elektronów, neutronów, jak również różnego rodzaju układy optyczne (interferometry, spektrografy)
oraz urządzenia do grzania plazmy (generatory mikrofal, generatory impulsów szybkich cząstek, układy laserowe różnej mocy). Do listy tej dodać trzeba układy automatyki sterowania
i cyfrowej obróbki danych.

•

Prace w zakresie technologii termojądrowych, których celem jest znalezienie materiałów
odpowiednich dla reaktorów termojądrowych, opracowanie technologii związanych z przepływami ciepła i masy (gazów, cieczy) w skomplikowanym konstrukcyjnie płaszczu reaktora, a także układów kriogenicznych do chłodzenia wielkich cewek nadprzewodzących, układów odzysku helu, który jest produktem spalania termojądrowego), układów odbioru ciepła
ze ścianek reaktora itd. Sprawą najbardziej istotną w tej grupie zagadnień są tutaj materiały
na pierwszą ściankę reaktora, które muszą wytrzymać duże obciążenia cieplne oraz być odporne na intensywne strumienie neutronów, które wpływają destrukcyjnie na większość materiałów konstrukcyjnych po długim czasie eksploatacji.
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Cele i osiągnięcia projektu
Z opracowywanych w Europie programów badań termojądrowych i dotychczasowego zaangażowania polskich zespołów naukowych wynika, że w najbliższej perspektywie czasowej realizacja programu fuzji termojądrowej powinna koncentrować się wokół projektów związanych
z tokamakami JET i ITER oraz ze stellaratorem W7-X. Wiodącymi kierunkami badań związanymi z bezpośrednimi badaniami plazmy termojądrowej jest rozwój metod diagnostyki plazmy
i badania materiałowe. Dalszemu rozwojowi metod diagnostycznych w polskich ośrodkach naukowych musi towarzyszyć budowa odpowiedniej infrastruktury badawczej. W warunkach pracy
tokamaka JET a tym bardziej tokamaka ITER nie jest możliwe testowanie nowoopracowywanych urządzeń diagnostycznych. Dlatego też polskie ośrodki naukowe, które chcą realizować
części programu badań termojądrowych związanych z diagnostyką plazmową muszą mieć pełne
możliwości testowania urządzeń diagnostycznych w krajowych ośrodkach badawczych.
Oferta realizacji Zadania Badawczego wpisuje się w europejski program badań nad fuzją termojądrową i stanowi wspólną propozycję większości polskiego środowiska naukowego zaangażowanego od szeregu lat w badania z tej dziedziny.
Realizacja Zadania Badawczego wytyczona była przez 5 celów szczegółowych:
1.
2.

3.
4.
5.

Badania oddziaływania intensywnych strumieni plazmy z pierwszą ścianą i płytą divertora
reaktora t-j w warunkach występowania impulsowej depozycji ciepła.
Opracowanie nowych metod dla diagnostyki plazmy w ekstremalnych warunkach reaktora
t-j, w tym w szczególności diagnostyki produktów syntezy termojądrowej (neutronów i cząstek alfa) oraz monitorowania zanieczyszczeń plazmy, uwalnianych ze ścian reaktora (berylu, węgla, tlenu i wolframu).
Budowa lub doposażenie stanowisk pomiarowych do realizacji punktów 1 i 2 w kraju.
Teoretyczne i eksperymentalne badania materiałów o bardzo dużej wytrzymałości na obciążenia cieplne i radiacyjne.
Projektowanie i udział w budowie infrastruktury badawczej dla potrzeb energetyki jądrowej,
w tym nowej generacji badawczych reaktorów termojądrowych.

W wyniku realizacji projektu powstały w Polsce nowoczesne stanowiska badawcze:
1.

2.
3.

4.

Układ PF-1000U w IFPiLM. Dotychczas działający układ Plasma-Focus PF-1000 został
zmodernizowany i przystosowany do prowadzenia eksperymentów związanych z oddziaływaniem intensywnych impulsowych strumieni plazmy z pierwszą-ścianą i płytą divertora
reaktora t-j w warunkach występowania impulsowej depozycji ciepła.
Układ PF360 w NCBJ został zmodernizowany i przystosowany do testowania nowych urządzeń diagnostycznych.
Laboratorium pomiarów neutronowych w IFJ PAN im. prof. Jana A. Czubka wyposażone w
dwumodułowe aparaturowe, nanosekundowe źródło neutronów prędkich NSNS-2
(2.5 MeV) oraz generator 14 MeV ze specjalną próżniową komorą pomiarową. Stanowi ono
dedykowane laboratorium rozwoju metod detekcji produktów syntezy t-j.
Litowo-deuterowy konwerter neutronów termicznych na neutrony prędkie o energii 14 MeV
w reaktorze Maria.

W zakresie rozwoju metod diagnostyki plazmy t-j zostały wykonane i uruchomione następujące
urządzenia pomiarowe:
1. Układ pomiarowy z detektorem diamentowym do pomiaru bezpośrednich i towarzyszących
produktów syntezy D-D i D-T, (jonów i neutronów) w ekstremalnych warunkach pracy reaktora termojądrowego.
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2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

Liniowa matryca quasi-punktowych detektorów scyntylacyjnych do pomiaru neutronów
prędkich do badania dynamiki plazmy np. w układzie PF-24.
Opracowanie metody interpretacji pomiarów w układzie detekcyjnym DET-12, realizującym
komplementarną metodę aktywacyjną opartą na detekcji neutronów opóźnionych z próbek
materiałów rozszczepialnych. System dedykowany do pomiarów strumienia neutronów
prędkich w urządzeniach t-j.
Sonda z obrotowym bębnem umożliwiająca naświetlenie kilku jądrowych detektorów śladowych (NTD) w czasie jednego wyładowania, co pozwala uzyskać informacje o zmianach
emisji jonów (w tym naładowanych produktów reakcji syntezy) w funkcji czasu.
Sonda zawierająca zminiaturyzowany spektrometr typu Thomsona umożliwiająca przeprowadzenie analizy masowej i energetycznej jonów emitowanych z badanych urządzeń plazmowych; w szczególności umożliwia ona uzyskanie informacji o jonach (w tym naładowanych produktach reakcji syntezy) generowanych w różnych układach t-j, m.in. w tokamakach.
Detektor do obrazowania struktur plazmowych 2D w zakresie promieniowania rentgenowskiego.
Szybka, wielo-kadrowa kamera wizyjna przeznaczona do rejestracji procesów erozji tarczy
obciążanej impulsowymi strumieniami plazmy.
System pomiarowy przy użyciu pasywnych detektorów luminescencyjnych do wyznaczania
dawki promieniowania w bardzo szerokim zakresie obciążeń radiacyjnych, przy jednoczesnej dużej odporności na obciążenia cieplne.

Realizacja Zadania Badawczego obejmowała badania materiałowe z zakresu oddziaływania intensywnych strumieni plazmy z pierwszą-ścianą i płytą divertora reaktora t-j w warunkach występowania impulsowej depozycji ciepła oraz teoretyczne i eksperymentalne badania materiałów
o bardzo dużej wytrzymałości na obciążenia cieplne i radiacyjne:
1. Badanie fizyki oddziaływania impulsowych strumieni plazmy z tarczami wykonanymi
z W/CFC/SS pod kątem weryfikacji modeli numerycznych opisujących konwersję energii
strumienia plazmy w energię promieniowania, w warstwie plazmy uwalnianej z tarczy, depozycję tej energii na tarczy oraz spowodowaną tym zjawiskiem erozję materiału tarczy.
2. Opracowanie modelu matematyczno-fizycznego opisującego oddziaływanie impulsowych
strumieni plazmy z tarczami.
3. Wytwarzanie i charakteryzowanie nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych.
4. Badania z zakresu inżynierii materiałowej próbek poddanych działaniom impulsowych strumieni plazmy w celu określenia zmian powierzchni materiału tarczy i ich wpływu na dalszą
erozję.
5. Badanie wytrzymałości radiacyjnej materiałów przewidywanych do zastosowania
w konstrukcjach reaktorów termojądrowych (napromienienie wybranych materiałów 14 MeV
neutronami w warunkach dużych fluencji).
6. Obliczenia wydajności produkcji nuklidów promieniotwórczych w materiałach
konstrukcyjnych oraz trytu w eutektyce LiPb oraz pomiar ich aktywności. Obliczenia
symulacyjne zostały zweryfikowane pomiarami dla próbek materiałów napromienionych
w reaktorze Maria w celu określenia aktywności powstałych w nich radionuklidów.
Zostały również podjęte prace związane z rozwojem badań dla nowej generacji badawczych reaktorów termojądrowych, w tym analiza układów syntezy wspomaganych energią rozszczepień
aktynowców w płaszczu reaktora. Zostały wykonane obliczenia transportowe (neutronów i fotonów) w reaktorach hybrydowych typu mirror.
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1. Badania podstawowe
1.1. Modelowanie matematyczno-fizyczne oddziaływania
impulsowych strumieni plazmy z tarczami
Roman Zagórski, Grzegorz Pełka, Włodzimierz Stępniewski
Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy
ul. Hery 23, 01-497 Warszawa

Abstract
Acceleration of current sheet in IFPiLM's plasma focus device
A stream of plasma used in material bombardment experiments was decided to be produced in
an upgraded plasma focus device – PF-1000U. Prior to the upgrade it had to be decided whether to
lengthen the existing discharge chamber and if a change in gas feeding of the chamber (from evenly distributed density to local puffing in selected areas) would improve plasma parameters. The last alteration
to be considered was the inclusion of an atmospheric discharge generator.
Using 0-D snow-plough model of current sheet it was shown that unless lengthened 5-times (with would
be impractical), the plasma focus chamber needn't be extended (the gain in plasma energy being too
small). Optimal position of gas-puff devices was proposed. It was shown that the additional current generator would not boost plasma parameters strongly, but should stabilize the voltage applied to the system.

Bombardment of tungsten and carbon plates by intense plasma flux
A plasma focus device produces an intense stream of plasma that causes ablation of targets it hits.
The bombardment was simulated as an energy flux absorbed by the surface of the plate after being partially screened by the vapors. Phase transitions had to be accurately considered. Analytical and numerical modeling was used to describe the process.
It turned out that only a narrow layer of substance is heated during the bombardment, the evaporation
edge following closely the heat wave. The amount of evaporated material increases with plasma pulse
shortening.
What is important for tungsten – the thickness of melt layer decreases with pulse shortening; so, very
short pulses lead to an intensive ablation but material damaged due to melting and recrystallization is not
very significant.

4

Badania podstawowe
Oddziaływanie intensywnego strumienia plazmy wytwarzanej w urządzeniu plasma
focus z tarczami
W pierwszym etapie realizacji zadania wykonano obliczenia za pomocą uśrednionego, zerowymiarowego 0D modelu opisującego dynamikę warstwy prądowej w urządzeniu PF-1000U. Model
zawierał równanie obwodu elektrycznego sprzężonego z równaniem ruchu warstwy prądowej. Celem
obliczeń było zbadanie wpływu wydłużenia elektrod, podłączenia dodatkowego generatora „C” (piorunowego) do układu zasilającego oraz dodatkowego napuszczana gazu roboczego (tzw. gas puff) do przestrzeni międzyelektrodowej na parametry warstwy prądowej.
W drugiej części zadania oszacowano, przyjmując parametry plazmy uzyskane z poprzednich obliczeń,
ilość odparowanego materiału z próbki wolframowej.

Przyspieszanie warstwy plazmowej: model matematyczno-fizyczny
Do symulacji użyty został zero-wymiarowy model tzw. pługu śnieżnego. W modelu tym zakłada się, że

r r

prąd płynie jedynie w cienkiej warstwie plazmy, której ruch powoduje siła Lorenza j × B. Plazma ta
zgarnia i jonizuje część napotkanego gazu (ilościowo wyraża to stały tzw. współczynnik zgarniania) i nie
oddziałuje z pozostałym. Zero-wymiarowość modelu oznacza, że warstwę prądową opisujemy podając
jedynie jej uśrednione położenie wzdłuż osi układu z, prędkość v(z) (zaniedbujemy kształt warstwy) i jej
całkowitą masę m(z).
Zachowanie układu modelujemy następującymi równaniami ewolucji masy zgarniętej m, położenia z
i prędkości warstwy prądowej v, prądów i napięć na kondensatorach. Równanie ewolucji masy zgarniętej
wyraża zasadę zachowania masy

(

)

d
m = vαα rk2 − ra2 ρ 0,
dt

(1)

gdzie rk = 18 cm (ra = 12 cm) to promień katody (anody), a ρ0 ≡ ρ0(z) to zmienna na długości rury gęstość
napuszczonego gazu. Symbolem α oznaczamy współczynnik zgarniania gazu.
Równanie ewolucji położenia i prędkości otrzymujemy uwzględniając ciśnienie pola magnetycznego
w II Zasadzie Dynamiki Newtona:


d
1  1 dL p 2
d
v= 
I c − v 2 απ rk2 − ra2 ρ0 
z = v,
dt
m  2 dz
dt


(

)

(2)

gdzie Ic jest całkowitym prądem płynącym w plazmie, symbolem Lp oznaczamy pojemność elektryczną
układu plazma-elektrody, a µ0 to przenikalność magnetyczna próżni.
Ewolucję prądów i napięć otrzymujemy z równań obwodów:

d
1
d
1
U0 =
I 0,
Ui =
I i , dla i=1,2,3,
dt
C0
dt
CC

 dL p

 dL p



− (L p + L z )
+ R p  I c + U 0  + L p 
+ R p  I c + U 3 
d


 dt

 dt
 ,
I0 =
dt
L z L0 + L p ( L z + L0 )

(3)

d
1
(U 2 − U 1 ), d I 2 = 1 (U 1 − 2U 2 + U 3 ),
I1 =
dt
LC
dt
LC
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 dL p

 dL p



− (L0 + L p )
+ R p  I c + U 3  + L p 
+ R p  I c + U 0 
 dt

 dt
 U 2 − U 3
d


I3 =
+
,
dt
6 Lz L0 + L p (Lz + L0 )
LC

[

]

gdzie U0 jest napięciem na kondensatorze głównym (fokusowym) baterii głównej, a Ui dla i=1,2,3 to
napięcia na kondensatorach generatora „C”. Prądy Ii i=0,1,2,3 to prądy rozładowania kondensatora głównego i kondensatorów generatora „C”. Prąd Ic= I0 + 6(I1 + I2 + I3) jest całkowitym prądem płynącym w
komorze plazmowej.
Wadą modelu pługu śnieżnego jest zaniedbywanie zjawisk zachodzących na elektrodach, grzania omowego plazmy i założenie natychmiastowej jonizacji gazu po jego zgarnięciu. Takie uproszczone podejście do jonizacji może być uzasadnione dla dostatecznie dużych prędkości warstwy plazmowej.

Wyniki
Symulacje zostały przeprowadzone dla kilku scenariuszy napuszczania gazu, przy założeniu jednoczesnego załączenia obu generatorów. Empiryczny współczynnik zgarniania wyznaczono poprzez dopasowanie przebiegu prądu otrzymanego podczas symulacji układu jednorodnie napełnionego gazem, do
zmierzonego przebiegu prądu w PF-1000U.
Wyznaczony współczynnik został przeniesiony na układ zasilany dwoma generatorami i z niejednorodnie napuszczonym gazem. Zakładając ewentualne przedłużenie elektrod PF-1000U, otrzymaliśmy przedstawione na rys.1.1.1. pięć różnych scenariuszy ewolucji strumienia energii plazmy w układzie.

Rozważane scenariusze
Przyjmujemy rozmycie dopuszczanego gazu na obszarze rzędu 10 cm. Rozważamy pięć scenariuszy
napuszczania gazu.
Przypadek „A” to wariant z dwupunktowym napuszczaniem gazu do komory roboczym ciśnieniu deuteru. Po wstępnym rozpędzeniu utrzymywana jest prędkość warstwy plazmowej powyżej 4·106 cm/s, co
jest potrzebne dla jonizacji gazu. „B” to wariant z napuszczaniem gazu jedynie w obszarze izolatora do
komory o bardzo niskim ciśnieniu gazu. Przypadek „C” odpowiada obecnie przeprowadzanym eksperymentom ze stałym ciśnieniem w całej komorze. „D” to niespełniający ograniczenia dla prędkości minimalnej wariant „A” – ma on sprawdzać teoretyczne możliwości układu. Przypadek „E” różni się od wariantu „B” dwupunktowym napuszczaniem gazu. Przebieg zmian prędkości w funkcji położenie wzdłuż
rury v(z) znajduje się na rysunku 1.

Rys.1. Przebieg prędkości warstwy plazmowej w funkcji jej położenia w rurze dla różnych rozkładów gęstości
napuszczonego gazu.
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Badania podstawowe
Osiągane gęstości strumienia energii
Skuteczność napędzania warstwy plazmowej oceniamy po gęstości strumienia energii kinetycznej Ekin,
jaką niesie ta warstwa (na rys. 2.).

Rys. 2. Przebieg gęstości strumienia energii kinetycznej warstwy plazmowej w funkcji jej położenia w rurze dla
różnych rozkładów gęstości napuszczonego gazu.

Energia wewnętrzna plazmy (poza scenariuszem „C”) jest zdecydowanie mniejsza od jego energii kinetycznej. Przykładowo: w wariancie „E” dla z =1 m przeciętna energia wewnętrzna deuteronu wynosi
ok. 8 eV (większość energii zderzeń plazmy ze zgarnianym gazem pochłania jonizacja). Jednocześnie
w tymże z =1 m energia kinetyczna deuteronu to ok. 50 eV.

Akceleracja – wnioski
Analizując rys. 2. zauważamy, że warianty ze stałem ciśnieniem gazu, do którego mogą być napuszczane
dodatkowe porcje gazu (wypadki „A”, „C”, „D”) pozwalają osiągnąć największą masę warstwy plazmowej. Dają one jednak stosunkowo mniejszy końcowy strumień energii kinetycznej gazu niż warianty
z lżejszą warstwą.
Jeśli eksperyment prowadzony będzie w niewydłużonym układzie PF-1000U optymalne jest jednokrotne
(blisko początku rury) napuszczanie gazu. Pozwoli to jednak osiągnąć energię kinetyczną na poziomie
0,5 MJ/m2.
Jako że wydłużenie elektrod do długości kilku metrów wymagałoby dużej przebudowy układu badawczego, wobec braku konieczności osiągania gęstości strumienia energii kinetycznej na poziomie
2,5 MJ/m2, wydaje się to niecelowe.
Dołączenie generatora piorunowego mogło być mieć wpływ na dynamikę warstwy prądowej jedynie dla
bardzo długich elektrod. W obecnym układzie może stabilizować podawany prąd.

Nagrzewanie próbki wolframowej strumieniem plazmy
Celem projektu było wykorzystanie zmodyfikowanego układu PF-1000U do badania nagrzewania próbek wolframowych intensywnymi strumieniami plazmy. Uzyskane wyniki mogą być wykorzystane do
analizy oddziaływania plazmy z rożnymi materiałami w przyszłych reaktorach termojądrowych. Dla
celów eksperymentu przeprowadzono oszacowania i symulacje komputerowe pozwalające określić ilość
odparowanego materiału.
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Oszacowanie oddziaływania strumienia plazmy z tarczą wolframową
Sytuacja fizyczna
Oddziaływanie intensywnych strumieni plazmy z materiałem tarczy (o boku 1 cm) prowadzi do jego
topienia i odparowywania. Celem obliczeń jest m. in. oszacowanie możliwej ilości odparowania materiału.
W modelu przyjęto stałość strumienia energii plazmy skierowanej na próbkę Γin. W najpraktyczniejszym
wariancie „E” akceleracji, przy 1-metrowej długości elektrod Γin = 8·1011 W/m2. Jest to o wiele rzędów
wielkości więcej niż strumień graniczny 5·107 W/m2, jaki w warunkach stacjonarnych może być pochłonięty przez próbkę bez jej odparowania.
Koszt ogrzania wolframu od Totoczenia do Twrzenia i następnie odparowania wynosi C ≈ 1,1·106 J/mol. Odparuje co najwyżej Nodpar., maks = Γin S / C ≈ 8,7·10-5 mol = 5,2 ·1019 atomów, co odpowiada 1,6·10-5 kg wolframu.
Traktując atom W jako sztywną kulę jego całkowity przekrój czynny na zderzenie σ = π rW 2 ≈
6,1·10-16 cm2. Takich kulek do osłonięcia naszej płytki trzeba S / σ ≈ 1,6·1015 atomów ‹‹ Nodpar., maks ,
a zatem padający strumień plazmy jest silnie ekranowany. Zgodnie z modelem Hassaneina [1] energia
padającej plazmy przekształcana jest w izotropowe promieniowanie, którego połowa (z przyczyn czysto
geometrycznych) dociera do próbki Γ0 = Γin / 2. To dość uproszczony model zakładający, że energia
strumienia plazmy nie jest absorbowana w parach. Takie podejście jest po części dyskusyjne, bo o ile
elektrony zderzając się z ciężkimi jonami skutecznie je jonizują lub wzbudzają (a powrót do stanu podstawowego jest zazwyczaj promienisty), o-tyle w wypadku o wiele cięższych jonów taka konwersja
energii jest znacząco mniej prawdopodobna. Pamiętając o zastrzeżeniach, stosujemy przedstawiony wyżej model.
Silny strumień energii oddziałuje tylko z zewnętrzną warstwą próbki. Szybko ustala się stacjonarny
w funkcji odległości od frontu odparowania x - xw(t) rozkład temperatury w próbce

 − Γ 0C p

x − x w (t )


κC

− 1 ,
T ( x ) = Tw − ∆T e







[

]

(4)

gdzie Tw to temperatura wrzenia wolframu, ∆T = Tw – Totoczenia. Cp to charakterystyczne ciepło właściwe
jednostki objętości wolframu, a κ – przewodność cieplna. Prędkość poruszania się frontu odparowania
dx_w / dt ≈ 35 m/s. Odparowana masa wolframu jest równa 7,7·10-6 kg.

Wnioski
Oszacowana wielkość odparowanej masy zgadza się, co do rzędu wielkości, z wynikami pomiarów na
układzie PF-1000U wykonanych przez grupę z Politechniki Warszawskiej.
Dla ilościowego ocenienia rozmiarów stref odparowania i topienia, konieczne jest zbudowanie modelu
komputerowego.
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Modelowanie topienia próbki wolframowej pod wpływem strumienia plazmy
Transport energii
Do dywertora w tokamaku odprowadzana jest główna część energii plazmy, opuszczającej gorący, nagrzany obszar [2]. Bardzo ważnym problem jest ile materiału dywertora może ulec stopieniu, a ile odparować pod wpływem działania tego strumienia plazmy [3]. Symulowanie tych efektów było jednym
z celów naszego projektu.
Za pomocą modelowania komputerowego staraliśmy się określić dokładnie ilość odparowanego materiału z próbki, która była poddana działaniu strumienia plazmy na układzie PF-1000U. W tym celu należało
rozwiązać równanie przewodnictwa cieplnego

∂h ∂  ∂T 
= κ
,
∂t ∂x  ∂x 

(5)

gdzie T jest lokalną temperaturą, κ oznacza współczynnik przewodności and x to zmienna przestrzenna.
Punkty x = 0 odpowiada powierzchni próbki w momencie początku eksperymentu. Entalpia H jest potencjałem termodynamicznym analogicznym do energii wewnętrznej U, lecz bardziej odpowiednim dla
zagadnień ze stałym ciśnieniem. W naszym modelu używamy gęstości entalpii h. Ponieważ współczynnik rozszerzalności cieplnej W jest mały, możemy przyjąć, że gęstość wolframu n0 jest stała. Używając
+

−

entalpii możemy w obszarze topienia przyjąć h(T m )= h(T m )+n0 q m , gdzie qm jest ceną stopienia mola
wolframu. Tm+ oraz Tm- są odpowiednio: temperaturą infinitezymalnie wyższą i niższą od temperatury
topnienia Tm. Gęstość entalpii h(T) jest teraz nieciągła w punkcie topnienia. Biorąc znaną wartość ciepła
właściwego przy stałym ciśnieniu Cp mamy dla gęstości entalpii powyżej temperatury parowania Te zależność

T
h(T < Tm ) = n0 ∫ C p (T' )dT' ,
T0

( )

T

(6)

h(Tm < T < Te ) = h Tm− + n0 q m + n0 ∫ C p (T' )dT'.
Tm

Odparowanie
Najprostszym sposobem opisania odparowania jest przyjęcie gęstości strumienia energii padającej na
próbkę Γq│plate - ve n0 qe gdzie qe oznacza molowe ciepło parowania a ve jest prędkością frontu parowania.
Jeśli xe jest położeniem granicy odparowania w chwili t, to ve = dxe/dt. Ten strumień powinien być gęstości strumienia ciepła w próbce (przy zaniedbaniu pomijalnego udziału promieniowania). Możemy teraz
rozwiązywać równanie dyfuzji ciepła (4) z warunkiem brzegowym

−κ

∂T
|x= x = Γ q, plate − v e n 0 q e .
e
∂x

(7)

W eksperymentach na układzie PF-1000U użyto próbek o grubości L= 1 cm. Można oszacować maksymalny strumień energii na próbkę, który może być przewodzony na drugą stronę bez parowania

Γ q,c

1
=
L

Tw
5 ⋅ 10 5
(
)
κ
T'
dT'
≈
MW/m2 = 50 MW/m2
∫T
L

(8)

0
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To potwierdza, że strumień plazmy z PF-1000U i strumień odpowiadający zjawisku zerwania sznura
plazmowego na układzie tokamak mieszczą się w obszarze odparowania (Oczywiście wartość
50 MW/m2 jest bez wątpienia nie do zaakceptowania dla tokamaków z dywertorem wolframowym. Dla
uniknięcia topienia i rekrystalizacji graniczny strumień powinien być rzędu 10-20 MW/m2).
Definiujemy nową zmienną: położenie poruszającego się frontu odparowania y = x - xe. Dla nowych
zmiennych równania maja postać (4) i (7)

∂h
∂h ∂  ∂T 
,
= ve
+ κ
∂t
∂y ∂y  ∂y 
∂T
Γ q, plate = −κ
|y=0 +n0 qe ve .
∂y

(9)

Topienie
Jeżeli front topienia ma położenie ym i porusza się z prędkością vm wtedy pochodna przestrzenna temperatury ma skok w tym punkcie.

− κl

∂T
∂T
| − = −κ s
| + +n0 q m vm .
y=
y
m
∂y y= ym
∂y

(10)

Oszacowania
W celu znalezienia rozwiązania stacjonarnego należy rozwiązać równanie (9) z warunkiem brzegowym (9). W stanie stacjonarnym vm = ve. W zmiennych poruszających się, fronty topienia są nieruchome
(skok pochodnej temperatury oczywiście pozostaje).
Podejście analityczne wymaga paru uproszczeń — zakładamy, że Cp i κ są stałe oraz to, że stosunek
λ = κ/(n0 Cp) może przyjmować dwie wartości: λs w ciele stałym i λl w stopionym metalu.

Przypadek słabego strumienia energii
Przed rozwiązaniem przypadku z odparowaniem, który jest dla nas najbardziej interesującym, znajdźmy
najpierw rozwiązanie dla przypadku słabego strumienia, (kiedy nie ma odparowania).
W stanie stacjonarnym entalpia i temperatura są stałe. Rozwiązanie równania (9) jest funkcja liniową,
T = T ws− x Γ q , plate / κ s w części niestopionej próbki (stała T jest określona przez warunek brzegowy)
ws
T
=
T
−
x
Γ
/κ
wl
q
,
plate
l
w części stopionej. Można założyć, że temperatura na tylnej stronie płytki
oraz
jest stała. Entalpia zgromadzona w próbce, której powierzchnią jest S równa się

H stored,solid =

SL2 C p,s Γ q, plate
2κ s

,

(11)

jeśli Γ q, plate ≤ (Tm − T0 ) / (Lκ s ) .
Jeżeli z kolei Γ q, plate > (Tm − T0 ) / (Lκ s ), ale Γ q, plate ≤ [(Te − Tm )κ l + (Tm − T0 )κ s ] / L, to
 LΓ q, plateC p,l

 C p,s
κ 
H stored,solid,liquid = SL 
+ (Tm − T0 )
− C p,l s  + n0 qm + TmC p,l 
2κl
2
κ


l 

 (T − T0 )κ s 
 
 κ s C p,l

+ SL  m
− C p,s  − 2(n0 qm + TmC p,l ) .
(Tm − T0 )
2
LΓ
κ


q, plate 
 l

 

Ten wynik może być porównany z przypadkiem silnego strumienia energii.
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Przypadek silnego strumienia energii
Strumień energii jest silny, jeżeli wywołuje on odparowanie w takiej skali, iż więcej energii jest zużyte
do ablacji powierzchni płytki niż jest transportowane do jej wnętrza. W tym przypadku granica odparowania tworzy falę cieplną w próbce.
W naszym zagadnieniu jest określenie ilości energii docierającej do granicy odparowania y = 0, i warunki na tylnej ściance próbki są nieistotne. Dla uproszczenia rozważań analitycznych założono, że próbka jest nieskończenie długa. Rozwiązanie równań (9) nie jest już dalej liniowe, ponieważ teraz v e ≠ 0.
W przypadku silnego strumienia temperatura ma przy płycie rozkład wykładniczy

[

]

T = Tss + a s exp − yC p,s Γ q, plate / (Cκ s ) , w fazie stałej,

[

]

Tsl + al exp − yC p,l Γ q, plate / (Cκ l ) w fazie ciekłej,
gdzie Tss, Tsl, al i as są określone przez warunki brzegowe i temperaturę topnienia.
C = n0 q e + (Te − Tm )C p,l + n0 q m + (Tm − T0 )C p,s , jest całkowita energia potrzebną do nagrzania, stopienia, dalszego ogrzania i odparowania jednostki objętości próbki. Grubość stopionej warstwy

ym =


(Te − Tm )C p,l
Cκ l
ln1 +
C p,l Γ q, plate  n0 q m + (Tm − T0 )C p,s


,



(13)

jest odwrotnie proporcjonalna do Γq,plate. Całkowita entalpia wynosi

H stored,strong =


(Te − Tm )C p,l
SC 
Tm κ l ln1 +
Γ q, plate 
 n0 q m + (Tm − T0 )C p,s



 + (Te − Tm )κ l + (Tm − T0 )κ s  , (14)




i (tak jak ym) znika ze wzrostem padającego strumienia ciepła.

Model numeryczny
Aby otrzymać dokładniejsze ilościowe wyniki opisujące zmiany w próbce przyjęliśmy odpowiedni model numeryczny, w którym pominięto uproszczenia i włączono nieuwzględnione w modelu analitycznym
promieniowanie. Przyjęto poruszająca się, sztywną, siatkę o stałym kroku przestrzennym.

Ograniczenie na krok czasowy w metodzie jawnej
Rozważmy równanie

r
r
r
∂ r r r
w = f (w ) , gdzie w jest wektorem zmiennych, a f jest wektorem wartości funkcji dla w . W meto∂t

r r

dzie Eulera równanie jest dyskretyzowane w następujący sposób: wnew = wold + ∆tf (wold ), gdzie ∆t jest

r

r

r

krokiem czasowym. Metoda jest jawna w tym sensie, że nowe wartości wnew są wyliczane bezpośrednio

r

(„jawnie”) ze starych wold .
W przypadku równania dyfuzji, które jest typu parabolicznego (4), metoda jawna jest niestabilna przy
dużym kroku czasowym ∆t. Jeżeli oznaczymy krok siatki przestrzennej ∆x, a współczynnik dyfuzji

D=κ/Cp wtedy warunek stabilności ma postać ∆t < τ CFL = ( ∆x ) / 2D.
2

Jak pokazano w rozwiązaniu analitycznym, w naszym problemie najważniejsze zjawiska fizyczne zachodzą na skali zaledwie kilku ym. Kilkukrotnie większy jest to rozmiar obszaru, który dzielimy na kilkaset komórek obliczeniowych. Ilość komórek jest wybrana tak, aby zredukować szumy numeryczne. Osta11

tecznie rozmiar komórki ∆x jest niewielki i maleje jeszcze ze wzrostem strumienia Γq│plate. W rezultacie
krok czasowy τCFL w metodzie jawnej jest bardzo mały i modelowanie realnego eksperymentu wymaga
długiego czasu obliczeń.

Schemat Cranka--Nicholsona
Metoda Cranka--Nicholsona dla rozwiązania równania dyfuzji [4]

[

]

r r
r
r
∆t r r
wnew = wold +
f (wold ) + f (wnew ) ,
2

(15)

r

jest metodą niejawną, ponieważ niewiadome wnew pojawiają się po obu stronach uwikłanego równania (15) i możemy je wyznaczyć rozwiązując układ sprzężonych skalarnych równań algebraicznych.
Ograniczenie kroku czasowego ∆t nie jest tu tak silne jak w metodzie jawnej. W naszych symulacjach
przyjmujemy ze krok czasowy ∆t = aτ CFL dla 2 ≤ a ≤ 5 i może wzrastać, jeśli zostaje osiągnięty stan
stacjonarny.
Do rozwiązywania nieliniowego układu równań używamy metody Newtona, która przekształca nieliniowe równania, w trójpasmowy układ równań liniowych, które rozwiązujemy metodą progonki [4].

Wyniki
Przeprowadziliśmy obliczenia numeryczne dla próbki z wolframu badanej w eksperymencie (rys. 3.)
oraz dla próbki węglowej (rys. 4.). W związku z obserwacjami poczynionymi w etapie 1 niniejszego
Zadania Badawczego (rozdział 4.2 monografii), w naszych symulacje przyjęliśmy strumień energii deponowany na próbce równy 1 MJ/ m2 przy całkowitym strumieniu z plazmy równym 2 MJ/m2 i dwa
różne czasy trwania impulsu: 1,3 µs and 0,13 µs. Wykresy zmiany entalpii h liczonej od pewnego dogodnie wybranego poziomu i temperatury T przedstawione są dla momentu czasu krótko przed osiągnięciem stanu stacjonarnego.

Próbka wolframowa
Oszacowaliśmy że w pierwszym przypadku dla dłuższego impulsu (i co za tym idzie mniej intensywnego) odparowaniu ulega tylko 6,1 µm próbki (12 mg wolframu dla przekroju próbki 1 cm2), a stopieniu
7,2 µm (14 mg). W drugim przypadku bardziej intensywnego strumienia mniej energii jest pochłonięte
w próbce i stopiona warstwa jest cieńsza – 1 µm (1,9 mg W), lecz więcej metalu może zostać odparowane – 8,5 µm (16 mg). Rozkłady temperatury i entalpii zgadzają się jakościowo z oszacowaniami analitycznymi. Promieniowanie z powierzchni wynosi około 10-5 całkowitej energii dostarczanej przez padający strumień plazmy.
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Próbka węglowa
W przypadku węgla
gla nie mamy topienia. Możliwa
Mo liwa jest tylko sublimacja. Oszacowana wielkość
wielko materiału,
który uległ ablacji dla długiego impulsu wynosi 7,4 µm (masowo: 1,4 mg C dla przekroju próbki 1 cm2)
i 7,8 µm
m (1,5 mg) dla bardziej intensywnego strumienia.

Rys.3. Próbka wolframowa. Gęstość
ęstość entalpii i rozkład temperatury w funkcji odległości
ści od powierzchni płytki dla
dwóch różnych intensywności
ści strumienia energii. Wykresy przedstawione ssą w chwilach czasu: zaraz po rozpoczęrozpocz
ciu oddziaływania strumienia plazmy, w środku impulsu i chwilę po jego zakończeniu.
czeniu. Współrzędna
Współrz
x jest współrzędną eulerowską punktu; x = 0 odpowiada położeniu
poło
brzegu próbki przed rozpoczęciem
ęciem eksperymentu. Skok
entalpii h występuje w miejscu topienia metalu.

Na podstawie wyznaczonej ilości
ści cz
cząstek, ich masy (deuterony 3×10-27kg) oraz prędkości
pr
(średnio ok.
5
2×10 m/s) wyznaczono minimalną gęstość energii deponowaną na badanych próbkach. I tak w przypadprzypa
ku przeprowadzonych eksperymentów w statycznym układzie PF-1000U
PF 1000U (bez systemu gas-puff)
gas
mamy
2
ok.1 MJ/m , natomiast zastosowanie dodatkowo impulsowej iniekcji gazu zwiększa
zwiększa nam ggęstość energii
do ok. 3 MJ/m2. Ważnym
nym parametrem, który jest istotny z punktu widzenia symulowania niestabilno
niestabilności
występujących w urządzeniach
dzeniach fuzyjnych, jest czas oddziaływania, który w przypadku PF
PF-1000U jest
trudny do określenia. Czas życia gę
gęstego pinchu wynosi
ynosi w tym przypadku ok. 200ns, natomiast należy
nale tu
wziąć także pod uwagę,, szybkie deuterony, jak i cięższe
ci
jony, które równieżż oddziałują
oddziałuj z próbką.

Dyskusja
Model transportu ciepła zastosowany przez nas uwzględnia
uwzgl
najważniejsze
niejsze efekty, które mają
maj miejsce
przy intensywnym oddziaływaniu strumienia plazmy z próbką:
próbk przejścia
cia fazowe, ekranowanie przez pary
i radiacyjne ochłodzenie.
Podstawowe efekty zachodzące
ące w tym procesie mo
można wyjaśnić na bazie stacjonarnego rozwiązania
rozwi
analitycznego.
Aby uzyskać dokładniejsze wyniki ilościowe
ilo
użyto kodu numerycznego rozwiązują
ązującego nieliniowe równanie przewodnictwa ciepła. Nieliniowość
Nieliniowo w równaniu jest efektem zależności
ż ści przewodnictwa cieplnego
i ciepła właściwego
ciwego od temperatury oraz przejść
przej fazowych. Dla poprawnego uwzględnienia
uwzgl
przejść fa13

zowych równanie transportu ciepła zapisano dla entalpii. W kodzie użyto
yto niejawnego schematu Cranka
CrankaNicholsona. Otrzymany nieliniowy układ równań
równa był rozwiązywany metodą Newtona.

Rys. 4. Próbka węglowa.
glowa. Rozkład gęstości
gęsto entalpii i temperatury w funkcji odległości
ści od powierzchni płytki dla
dwóch różnych intensywności
ci strumieni energii. Wykresy przedstawione ssą w chwilach czasu: zaraz po rozpoczęrozpocz
ciu oddziaływania strumienia plazmy, w środku impulsu i chwilę po jego zakończeniu.
zakoń

Kolejnym krokiem w rozwoju modelu mogłoby być
by uwzględnienie
dnienie w sposób bardziej zaawansowany
efektu ekranowania próbki przez pary.
Wyniki eksperymentów przeprowadzonych na układzie PF-1000U
PF
w IFPILM w ramach projektu, opisaopis
ne w rozdziale 4, pokazują,
ą że model numeryczny
nu
zawyża o rząd ilość materiału odparowanego z próbki.
Przypuszczamy, żee masa próbki mogła zosta
zostać zwiększona przez napylenie na niąą materiału anody i w
wyniki obliczeń można przyjąć
ąć za zadowalaj
zadowalające.
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1.2. Układy hybrydowe synteza-rozszczepienie
Stefan Taczanowski, Grzegorz Wójcik
Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydz. Energetyki i Paliw,
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Streszczenie
Hybrid systems: fusion-fission
The pros and cons and the premises of the fusion-fission synergy related research i.e. of the hybrid reactor
have been discussed in the introduction. With the use of its heterogeneous and of the homogeneous model
to a number of transport calculations have been carried out. They covered neutronic phenomena and
the heat transport for temperature distribution and related effects evaluations as well. The increased heat
load of the First Wall (due to the low value of plasma Q have been considered. The results comprised neutron flux, spectra, heating, (approximated by fission) and radiation damage (i.e. DPA and gas production
(H and He) distributions and tritium breeding in lithium-lead eutectic (LLE). The resulted (by far too high)
temperatures on the First Wall (FW) indicated the necessity of replacement of steel (assumed initially) by
tungsten as the FW material. The evaluations of nuclear fuel transmutations concentrated on actinide incinerations taken as their assumed objective confirmed positively the pertinent expectations. Moreover,
the operation at achievable Q values, reduced size and radiation damage at retained safety level (keff well
below 1) speak up for continuation of the research on the optimization of hybrid system. Till now it remains
far from being optimum. To close the studies upon the present phase would be a serious mistake.
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Wprowadzenie

σf /(σf +σc)

Ogląd sytuacji energetycznej Świata przynosi kilka niespornych spostrzeżeń i znamiennych wniosków.
Zużycie energii (przede wszystkim elektrycznej) nadal rośnie. Postawy społeczne względem energii jądrowej, choć mniej agresywne niż przed np. dwoma dekadami pozostają sceptyczne, szczególnie w krajach wysoko rozwiniętych. Jednocześnie w tym czasie, zaczęły dominować tam także nastroje przeciwne
używaniu węgla, a do pewnego stopnia również innych paliw organicznych. Stwarza to sytuację, w której w świadomości ograniczeń odnawialnych źródeł energii, racjonalnym staje się zwrócenie ku przyszłościowej energii – syntezy jądrowej. Nie jest to opcja do wykorzystania – już. Ale wydaje się, że jej
zastosowanie można przybliżyć przez symbiozę z dojrzałą, pokrewną przecież – energią jądrową rozszczepienia. Jak oddaje to uwaga: “Fusion is neutron rich and energy poor, whereas fission is energy rich
and neutron poor” te dwa warianty energii jądrowej się znakomicie uzupełniają i są w stanie wzajemnie
pomóc w rozwiązywaniu swych problemów, a tym samym skutecznie przyczynić się do rozwoju energii
termojądrowej. Ważnym czynnikiem decydującym o dalszym rozwoju i perspektywach technologii hybrydowej synteza-rozszczepienie byłaby ewolucja postaw środowiska syntezy względem tej opcji i postrzeganie jej jako sprzymierzeńca, a nie konkurenta. Niezależnie od tej uwagi celem ogólnym niniejszych
badań jest pogłębiona analiza i ocena własności reaktorów hybrydowych dla sformułowania uzasadnienia wyboru tej drogi do wykorzystania i rozwoju energii termojądrowej. Jest całkiem intuicyjne, że łączenie jąder wbrew potężnym siłom odpychania jest zadaniem nieporównanie trudniejszym niż rozszczepienie pod działaniem ”obojętnych” neutronów. Przeniesienie więc ciężaru zbilansowania energii
niezbędnej do realizacji energetyki termojądrowej – na rozszczepienie, wolne od podobnych przeszkód –
wydaje się naturalne. Z kolei problemem energetyki jądrowej klasycznej są wysokotoksyczne radionuklidy powstające w odnośnym cyklu paliwowym, do niszczenia których nawet bardziej predestynowane
są neutrony 14MeV niż neutrony prędkie z rozszczepienia (Rys. 1) [1].
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0

14 MeV
0,8 MeV

Th Pa U U U Np Pu Pu Pu Am Am Cm Cm
232 231 232 236 238 237 238 240 242 241 243 244 246

Rys. 1. Udział rozszczepień w przekroju czynnym absorpcji aktynowców rozszczepialnych progowo dla neutronów
14MeV i o energii 0.8MeV – najbardziej prawdopodobnej (modalnej) rozszczepieniowych.

Z Rys. 1 wynika, że wzrostu skuteczności rozszczepiania aktynowców w tym strumieniu (w porównaniu
układami na neutronach rozszczepieniowych) można oczekiwać w przypadku ameryku: 241Am, 243Am
i głównych aktynowców naturalnych: 232Th, 238U (oraz 236U, którego obecność w uranie wypalonym obniża jego jakość). Jednak, nie można oczekiwać, że wypalanie wyżej wymienionych nuklidów będzie
bardzo łatwe, nawet w strumieniu neutronów syntezy, ponieważ przekroje czynne rozszczepienia neutronami prędkimi zawsze są niewielkie, a neutrony ulegają pewnemu spowolnieniu.
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Reaktor hybrydowy, odznacza się depozycją ciepła w dużej objętości, w porównaniu z bardziej
powierzchniową – na pierwszej ścianie (FW, First Wall) i warstwie przyległej, w reaktorze czystej
syntezy. (Jako najodpowiedniejszą wybrano tu opcję typu Mirror, z uwagi na prostotę i niewielkie
rozmiary, a stąd zalety: ekonomia i ograniczony wsad materiałów rozszczepialnych – bezpieczeństwo). Objętościowa depozycja ciepła umożliwia dalszą redukcję rozmiarów układu: Φ(FW) =1.4 m
(por. Rys. 2a i 2b) – bez zmiany poziomu mocy. Energia rozszczepień łagodzi potrzebę wzmocnienia energetycznego Qp plazmy pociąga za sobą faktyczne zmniejszenie "popytu" na syntezę,
czyli na neutrony 14 MeV. Z kolei słabsze źródło neutronów przynosi jednocześnie istotne
zmniejszenie intensywności uszkodzeń radiacyjnych elementów konstrukcyjnych reaktora,
a w szczególności FW, tj. jednej z głównych przyczyn trudności materiałowych syntezy. Natomiast pewnym zaskoczeniem było, że pomimo świadomości niskich wartości wzmocnienia plazmowego Qp w układach Mirror, nie poświęcano dotąd należytej uwagi wynikającym stąd negatywnym konsekwencjom. W szczególności nie doceniano dotąd znaczenia, koniecznej w tych
warunkach, zwiększonej mocy grzania plazmy. W toku niniejszych prac zauważono, że obniżanie
wartości Qp ma swoje ograniczenia, wynikające z obciążenia termicznego FW energią rozpraszaną z plazmy. Zwielokrotniona ilość energii dostarczanej do plazmy nie może zniknąć, lecz manifestuje się, jako dodatkowy ”thermal load”, a osiągając pułap dopuszczalnego obciążenia FW
wyznacza dolny limit wartości Qp.
Powyższe spostrzeżenia, choć pośrednio, sugerują, że najważniejszym problemem jest bezpieczeństwo. Niezależnie od tej uwagi celem ogólnym niniejszych badań jest pogłębiona analiza i ocena
własności hybrydowych układów jądrowych synteza-rozszczepienie dla sformułowania uzasadnienia wyboru tej drogi do wykorzystania i rozwoju energii termojądrowej.
Nadrzędną zasadą, którą kierują się wykonawcy prowadzonych tu badań, jest poszukiwanie rozwiązań, choć niekoniecznie już gotowych, ale realnych (wykonywalnych) z zasady. Postawa taka
oznacza przestrzeganie kilku niezbywalnych warunków do spełnienia przez koncepcje będące
przedmiotem badań. Są to: bezpieczeństwo wykonalność fizyczna oraz konkurencyjność ekonomiczna. Zapewnienie bezpieczeństwa wymaga wiarygodności wykonywanych obliczeń m.in.
dzięki dokładnemu opisowi geometrycznemu badanego układu w jego heterogenicznym modelu,
na wzór reaktora energetycznego.
Zatem obecnie główny postęp w badaniach reaktora hybrydowego z modelowaniem jednorodnym
(Rys. 2a) polega przede wszystkim na przyjęciu modelu heterogenicznego (Rys. 2b. [2]).
a)

reflektor

b)

3

strefy paliw

komora plazmowa

Rys. 2. Przekroje poprzeczne: a) homogenicznego b) heterogenicznego modelu reaktora hybrydowego.
(3 strefy paliwowe o różnych składach różnią się kolorami).
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Jednak własności syntezy jądrowej stwarzają nowe wyzwania i wymuszają rozwiązania nowatorskie. Stąd, szczegółowe badania reaktora hybrydowego synteza–rozszczepienie bezwzględnie
wymagają opracowania takiego modelu.
Potrzeba modelu heterogenicznego nie oznacza, że wykonywanie obliczeń na modelu uproszczonym jest całkiem pozbawione sensu. Czas takich obliczeń jest krótki, a choć są one mniej dokładne, są pomimo to źródłem cennych informacji o własnościach badanej koncepcji, układu czy procesu. (Np. Rys. 3a i 3b poniżej).
Ważnym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo układu są uszkodzenia radiacyjne tj. produkcja gazów (głównie helu) oraz DPA, mające duży wpływ na mechaniczną wytrzymałość elementów konstrukcyjnych oraz koszulek paliwowych. Nadmierne osłabienie elementów konstrukcyjnych może prowadzić do kolapsu urządzenia, natomiast uszkodzenie koszulek paliwowych
spowodować uwolnienie radioizotopów do obiegu chłodzenia. Dla zilustrowania wykonanych
obliczeń przy użyciu kodu transportowego MCNP [3] na modelu homogenicznym ograniczymy
się tu do przedstawienia (Rys. 3a i 3b) zalety zmniejszenia uszkodzeń radiacyjnych (pochodzących od neutronów) w reaktorze hybrydowym (FH) w porównaniu z reaktorem czystej syntezy
(Fu), w warunkach tej samej mocy i geometrii obu układów.
Główne składowe uszkodzeń radiacyjnych w funkcji promienia układu przebiegają jak następuje:

U

Rys.3a. Wydajność procesu DPA

Rys. 3b. Wydajność produkcji gazów He i H

Jak widać z Rys.3a i 3b, dla zjawiska wytrąceń atomów z sieci (DPA) jego redukcja o rząd wielkości jest osiągalna, a produkcja gazów (H i He) nawet ~50 razy (tj. tyle ile wynosi redukcja
strumienia neutronów 14 MeV. Odnośnie DPA można też zauważyć, że efekt jego osłabienia
w warstwach głębiej położonych w układzie hybrydowym nie jest tak duży jak przy FW, co jest
zrozumiałe w tym obszarze o dużym natężeniu rozszczepień, które są również źródłem DPA,
choć słabszym niż neutrony 14 MeV.

Model heterogeniczny
Zadaniem przyjętego modelu jest możliwie najdokładniejsze przybliżenie rzeczywistości, zatem
w tym duchu w strefach paliwowych, wybrano geometrię o siatce heksagonalnej [2], gdzie zamiast
jednorodnej mieszaniny paliwa z chłodziwem – eutektyką Li17Pb83 paliwo jest pod postacią prętów
rozmieszczonych w kasetach paliwowych o podwójnie heksagonalnej konfiguracji kaset i prętów
w kasetach Struktura prętów paliwowych jest częściowo wzorowana na paliwie istniejących reaktorów prędkich chłodzonych ciekłymi metalami. W powyższym modelu, są 3 strefy paliwowe
o zróżnicowanym składzie izotopowym, dla uzyskania możliwie równomiernego rozkładu mocy
18
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w kierunku radialnym i osiowym, przy czym koncentracja plutonu (rozszczepialne
rośnie z odległościąą od osi układu.

koszulka

239

Pu,

241

Pu)

paliwo

pręt

eutektyka
kanał
wewnętrzny
wewn

granice komórek

szczelina
Rys. 4. Przekrój poprzeczny kasety paliwowej.

Rys. 5. Przekrój pręta
ęta paliwowego

W pierwszej kolejności
ści obliczono rozkłady osiowe pola neutronów źródłowych.

Rys. 6. Rozkład strumienia neutronów 14 MeV w źródle
ródle oraz na powierzchni pierwszej ściany.
(moc cieplna 3 GWt, wobec symetrii układu wykres obejmuje jego połowę)
połow

Rozkłady przedstawione na Rys. 5 wynikają
wynikaj z własności źródła neutronów – plazmy ograniczonej
najsilniej polem magnetycznym u końców
ko
układu, gdzie natężenie
enie syntez jest największe.
najwi
Zadany
tu rozkład źródła
ródła w kształcie 3 idealnych ”schodków” jest uproszczeniem dopuszczalnym
dopusz
– strumień już na powierzchni pierwszej ściany zachowując maksima w pobliżu
żu ko
końców jest bardzo
mało czuły na szczegóły osiowego rozkładu. Widoczny jest też
te nieunikniony spadek strumienia
na odcinku 0–50 cm.
Jedynie widmo na powierzchni pierwszej ściany wyraźniej
niej odbiega od pozostałych, zarówno
w obszarze niskich i średnich
rednich energii jak i w piku neutronów 14MeV. Natomiast kształt widma
neutronów w strefach jest praktycznie identyczny różniąc
ró
się wyłącznie
cznie wysoko
wysokością piku 14MeV.
Ponieważ jego rola jest istotna dla wypalania transuranowców rozszczepialnych progowo, można
mo
przewidywać, żee umieszczanie tych nuklidów poza warstwą
warstw przylegającą
ą ą do pierwszej ściany
będzie się mijać z celem.
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Rys.7. Uśrednione widmo strumienia neutronów w połowie długości prętów poszczególnych stref paliwowych oraz na powierzchni pierwszej ściany. /Moc 3GWt/

Kolejną wielkością do zbadania jest rozkład mocy cieplnej w układzie. Reaktor hybrydowy chłodzony eutektyką Li-Pb wykazuje tu pewne własności skłaniające do uproszczeń. O ile w reaktorach syntezy ograniczanie się do transportu neutronów dla obliczania rozkładu źródeł ciepła byłoby zupełnie błędne (pomimo że pierwotnie neutrony niosą blisko 90% energii, wliczając w nią
energię wiązania) to w reaktorach hybrydowych rozkład rozszczepień determinuje z wystarczającą dokładnością gęstość mocy cieplnej. /Depozycja fragmentów rozszczepień zachodzi w paliwie,
w ołowiu drogi swobodne fotonów i elektronów niosących ok. 10% energii wyrażają się w milimetrach, a przypadające 5MeV energii neutronów w rozproszeniach nieelastycznych przenoszone
są błyskawicznie na fotony./ W obliczu powyższego tracą swą energię praktycznie w miejscu
rozszczepienia.
Zatem w bieżącej fazie badań obliczono osiowe rozkłady gęstości mocy (grzania) w 3 strefach
paliwowych. Osiowy rozkład rozszczepień ilustruje Rys. 8.
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Szeroki pik strumienia neutronów na pierwszej ścianie u końców układu (Rys.7.) sprowokował
próbę przeciwdziałania przewidywanej w tym obszarze kulminacji gęstości mocy, przez obniżenie tamże koncentracji transuranowców rozszczepialnych neutronami termicznymi (fissile) na
rzecz progowych.

Położenie od środka układu [m]

Rys.8. Rozkład osiowy grzania ”nuclear heating”
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Ponieważ efekt wydał sięę niezadowalaj
niezadowalający, zdecydowano się na dalszy krok w tym kierunku po
podnosząc na odcinku 1.5 m od końców
ko
strefy paliwowej koncentracjęę nuklidów rozszczepialnych
jedynie progowo kosztem materiałów fissile (Rys. 9).

Rys. 9. Rozkład mocy na jednostkę
jednostk długości pręta
ta przy nominalnej mocy cieplnej 3GW.

Jak widać na Rys. 9. tym razem udało się
si uniknąć zjawiska przekompensowania i gęstość
g
mocy
maksymalnie wyrównano. Natomiast nie można
mo
oczekiwać zupełnego zniknięcia
zniknię
efektu granicy
ośrodków – koniec strefy paliwowej nie może
mo pozostać niezauważalny.
żalny. Ponadto podane tym rar
zem liczby niewyrażające
ż ące jednostek względnych
w
dnych tylko fizyczne W/cm przynoszą
przynosz cenną informację. Obliczone wartości
ści liniowej ggęstości
ci mocy nie przekraczały dopuszczalnych obciążeń
obci
termicznych spotykanych w urządzeniach
urzą
podobnych – reaktorach prędkich
ędkich chłodzonych ciekłymi
metalami. Pozostające w granicach ~200÷500W/cm odpowiadają
odpowiadaj liczbom spotykanym w reakt
reaktorach prędkich
dkich np. w rosyjskim BN600 (570 W/cm) [6]. Oczywiście
Oczywi cie taka zgodno
zgodność jest głęboko
satysfakcjonująca.
W końcu
cu został oszacowany też ważny współczynnik mnożenia
enia trytu TBR =1.05 tj. nieco
nie wyższy
tj. zużycie własne, którąą to warto
wartość uznano za jednak dopuszczalną (naturalny
naturalny rozpad trytu =5%
rocznie).

Zagadnienia bezpieczeństwa
Przede wszystkim należy
ży wykazać,
wykaza że w żadnych okolicznościach nie może
że mieć miejsca zbliżenie
się układu do nadkrytyczności
ści na neutronach natychmiastowych.
Tymczasem jego rekonfiguracja może
mo nastąpić w razie niewystarczającego
ącego odbioru ciepła (chł
(chłodzenia) powyłączeniowego,
czeniowego, co skłoniło do pogłębionej
pogł bionej analizy bilansu energii w układzie, opartej
na obliczeniach transportowych
towych ciepła i masy. W szczególności
szczególno ci dotyczyła ona oceny obci
obciążenia
termicznego powierzchni bezpośrednio
bezpo rednio eksponowanych na promieniowanie plazmy tj. pierwszej
ściany, czy końcowej
cowej osłony w układach otwartych typu Mirror [4]. O ile, bowiem dla wysokich
wartości wzmocnienia Qp, (tj. > 10) nie-neutronowa
nie neutronowa składowa mocy wysyłanej z plazmy stanowi
ok. 20% całej mocy z procesu syntezy to – będąc proporcjonalną do 1/Qp zwiększa
zwię
się ona znacząco dla niskich wartości
ści tych
tychże, (Qp<0.3). Przy takich założeniach,
eniach, z oblic
obliczeń przy użyciu pa2
kietu FLUENT [5] wyniknęło,
ęło, że obciążenie cieplne FW (kilka MW/m ) osiąga
osią wartości absolutnie nie do przyjęcia
cia dla stali (SS), co pokazuj
pokazują poniższe ilustracje:
21

Rys. 10. Przestrzenny rozkład temperatury
(Moc = 1GWt)

Rys. 11. Rozkład temperatury na powierzchni FW
(Mat.: SS, 2cm, 2GWt)

Jak wynika już z pobieżnej obserwacji Rys.10, temperatury wewnątrz strefy rozszczepień reaktora nie stwarzają zagrożenia – nie wydają się przekraczać 900K, co nie jest zaskoczeniem, gdy
gęstość mocy nie przekracza 60MW/m3, a w układach chłodzonych ciekłym metalem zdarzają się
gęstości o rząd wielkości większe. Ale Rys. 11. obrazuje informację zaporową: temperatura przekracza 2200 K, co jest wartością nierealną, przekraczającą temp. topnienia stali o blisko 500 K.
Wykluczyło to możliwość jej użycia, jako materiału FW w tych warunkach. W odpowiedzi pozostało jedynie zastąpienie stali wolframem i obliczenie rozkładu temperatury z nowym materiałem
– W, (p. Rys. 12.).
Obliczenia rozkładu temperatur w tym przypadku, okazały się całkiem zachęcające. Obciążenia cieplne układu przy mocy 2GWt przyniosły Tmax(FW) = ~1900 K, czyli wartość o ponad 1500 K niższą od
temperatury topnienia wolframu. Należy tu przypomnieć, że pojawiające się na Rys.11 i 12, wysokie
temperatury, nie są temperaturami wnętrza materiału pierwszej ściany tylko jej powierzchni.
Oczywiście ten pozytywny wydźwięk własności wolframu nie przeszkodził w wykonaniu symulacji awarii przy założeniach uznanych za najbardziej prawdopodobne. W początkowej fazie badań zakładano ogólnie przyjętą orientację systemów typu Mirror o osi poziomej, którego niesporną zaletą jest łatwy dostęp do urządzenia z obu końców. Symulacja zapaści, zjawiska o charakterze katastroficznym zawsze będzie budziła wątpliwości, ponieważ bazuje na niepełnej informacji
o zdarzeniach minionych, niekoniecznie adekwatnych w sytuacjach przyszłych, których w ogóle
nie możemy znać z doświadczenia.
W związku z tym, niestety, do przedstawionych w tym opracowaniu obrazów kolapsu hybrydowego
reaktora należy mieć raczej ograniczone zaufanie. Niemniej jednak, brak jakiejkolwiek wizji możliwych do rozważenia zdarzeń na pewno jest jeszcze gorszy. Zatem przytoczymy pierwszy scenariusz odnoszący się do układu typowym zorientowaniu przestrzennym. Należy w tym miejscu przypomnieć, że jądrowe paliwo tlenkowe w koszulce stalowej można dopasować gęstością do eutektyki
Li-Pb ponieważ jej gęstość waha się powyżej ok. 9 g/cm3 (w zależności od temperatury) a tlenków
plutonu i pokrewnych powyżej 11g/cm3.
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Rys. 12. Rozkład temperatury na powierzchni
FW (mat.W)

Ewentualne ”przeważanie” tlenków nad eutektyką dość łatwo można kompensować wielkością
przestrzeni pustych w paliwie z uwzględnieniem także wyporu stali koszulek /jako lżejszej/ przez
eutektykę. Oznacza to, że nie należy oczekiwać bardzo potężnych sił hydrostatycznych działających
separująco na paliwo unoszące się bądź tonące
w eutektyce. Ale niebezpieczeństwo leży gdzie indziej – w ogromnym ciężarze całego urządzenia,
przy ustawieniu poziomym stwarza potężne momenty zginające, których nie da się podeprzeć bez wprowadzenia jakichś wsporników do plazmy.
Pomimo to dla opcji z osią poziomą zaproponowano
wersję kolapsu o częściowej rekonfiguracji na
Pierwsza Ściana
Rys. 13.
Rys. 13. Układ po kolapsie.

Uznano, że najsłabszym miejscem w układzie o osi poziomej jest jednak pierwsza ściana, która
poddana zginaniu pod działaniem sił wyporu (tzn. ku górze, ale bez pustki w środku nie wypłynie
na górę) zapadnie razem z wszystkimi kasetami. Równocześnie założono, że eutektyka na zewnątrz układu nie wypływa w znaczących ilościach. Można się spodziewać, że w panującej tam
temperaturze – niższej od temperatury jej krzepnięcia zastygająca eutektyka zablokuje wypływ,
natomiast wewnątrz jej wystarczy do wypełnienia objętości pozostałej po plazmie. Dla takiej
konfiguracji jak na Rys. 13. policzono współczynnik mnożenia neutronów otrzymując wartość keff
≈ 0,997, dla pierwszej ściany stalowej, a także wolframowej, (przy różnych składach dla utrzymania założonej operacyjnej wartości keff ok. 0.9. Wartość tak bliska jedności oczywiście nie
gwarantuje bezpieczeństwa. Ponadto ustawienie poziome wytwarza u kaset i prętów paliwowych
strzałkę ugięcia dodatkowo utrudniającą dość skomplikowany odbiór ciepła w tych warunkach
niezgodnych z kierunkiem odbioru ciepła drogą konwekcji naturalnej, czyli pionowym. Zrezygnowano zatem z orientacji poziomej na rzecz układów z osią pionową jako bardziej odpowiednią
do rozwiązywania trudniejszych problemów termo-hydraulicznych. Istotną zaletą układu z osią
pionową jest symetryczny rozkład sił ściskających wokół tej osi, w przeciwieństwie osi poziomej
prostopadłej do sił grawitacji generujących z jednej strony naprężenia rozciągające z drugiej ści23

skające. Założono zatem awarię polegającą na lokalnym przegrzaniu z osłabieniem pierwszej
ściany i wynikłą stąd nieszczelność, skutkującą wyciekiem eutektyki Li-Pb do miejsca, które wydaje się najbardziej oczywiste, jako najgorętsze i puste tj. wnęki plazmowej reaktora, która faktycznie jest dobrą próżnią. Wyciek chłodziwa do wnęki (gdzie trudno oczekiwać wczesnego
spadku temperatury poniżej 235ºC) wydaje się niepowstrzymany i możliwy bez odsłonięcia paliwa, jeżeli nie zabraknie chłodziwa. Jego duża utrata, z kolei, skutkiem wycieku na zewnątrz, podobnie jak przy orientacji poziomej, również wydaje się mało prawdopodobna, a w każdym razie
nietrwająca aż do odsłonięcia paliwa. Powyższy stan zilustrowano obok.

Rys. 14a Normalne działanie. Rys. 14b. Awaria

Należy tu podkreślić, że zalanie wnęki eutektyką Li-Pb nie
grozi nadkrytycznością, wprost przeciwnie wprowadzenie
tam pewnej ilości litu (automatycznie z eutektyką) obniża
keff układu o kilka %, jak widać w Tabeli 1.
Tab. 1. Wpływ materiału pierwszej ściany oraz stanu reaktora na keff
Stan

Normalna operacja

Zalanie eutektyką
keff

Mater. FW
Stal

0.92

0.88

Wolfram

0.86

0.83

Można uznać, że – bezpieczeństwo układu jest zapewnione.

Transmutacje
Założeniem wstępnym transmutacji przyjętym tu niejako arbitralnie było wypalanie transuranowców. Naturalnie można było postawić inne cele i inne warunki ich realizacji. Na przykład: celem
mógłby być zrównoważony cykl paliwowy: wypalanie aktynowców rozszczepialnych byłoby
dokładnie kompensowane przez ich odtwarzanie (co więcej, niekoniecznie odtwarzanie dokładnie
tych samych). Ten wariant reprezentuje mieszany cykl Pu-Th, w którym wypalany pluton (występujący w obfitości u światowych potęg jądrowych) jest ”odtwarzany w postaci 233U”. Materiałem
rodnym zamiast 238U jest z tor, którego jest kilka razy więcej niż uranu. Celem mógłby być sam
cykl torowy wypalający i odtwarzający 233U.

24

Badania podstawowe
Cm

242

243

244

242g
Am

240

241

243

244

242

243

242m
Pu

237

Np
U

β−

236

238

239

237

238

240

241

234

ε(E.C.)

α

(n,γ)
linia

(n,2n)

(n,f)
(tran.241Am)
obejmuje nuklidy wsadu

Rys. 15. Trajektorie transmutacyjne głównych nuklidów

Przyjęte tu kilka lat temu założenie nieodtwarzania transuranowców rozszczepialnych jest źródłem pewnej uciążliwości – niezbędne jest uzupełnianie ich dostawami z zewnątrz, stosunkowo
często, – bo są szybko wypalane. Stąd wynikł założony skład izotopowy wsadu, widoczny na
Rys. 15. Niewątpliwe interesujące jest tempo wypalania, które odzwierciedlają czasy połowicznego zaniku (tj. wypalenia), albo przeciwnie – czasy ”podwajania”.
Tab.2 Czas połowicznego wypalania (lub podwajania) zestawiony z rozpadem naturalnym
Izotop
Np237
Pu238
Pu239
Pu240
Pu241
Pu242
Am241
Am242m
Am243
Cm243
Cm244

T1/2 (wypalanie) [dni]
T1/2(nat. rozpad)[a]
1 dzień wypal. 31 dzień wypal.
Wartość
1111
1095
21 400 000
------237
87,7
875
866
24 100
15 070
15 060
6 560
821
844
14,3
-131
-2295
375 000
1020
1005
433
------15,4
141
1100
1268
7370
------10,5
29,1
------15,3
18,1

W Tabeli 2 (powyżej) liczby opatrzone znakiem (–) minus mogą być mylące. Znak minus w odniesieniu do czasu budzi wątpliwości, ponieważ czas przecież nie biegnie wstecz. Ale przyzwyczajeni do czasu połowicznego zaniku wyrażanego liczbami dodatnimi, czas związany z powielaniem, dla odróżnienia oznaczamy liczbami ujemnymi (minus 3 dni temu nuklidów rozpadających
się było więcej). Podkreślmy, te czasy bywają zaskakująco krótkie. I to nie powinno dziwić, bo
dotyczą przyrostu nuklidów, których nie było we wsadzie, wobec czego na początku te czasy
podwajania muszą być krótkie. Ale jest jeszcze jeden warunek przewagi powielania niektórych
nuklidów nad ich wypalaniem (dodajmy – pomimo nieuniknionych procesów ich niszczenia
w strumieniu neutronów). Jest to proporcja ilości nuklidu rodnego w stosunku do powielanego.
Jeżeli pierwszego jest dużo, to rozpad i wypalanie drugiego nie nadążają za ” produkcją” i netto
uzyskujemy powielanie o określonym czasie podwajania. Tu należy sobie uświadomić, że przy innym wsadzie początkowym, o odwrotnych proporcjach między nuklidem rodnym a powielanym
możemy mieć efekt przeciwny – wypalanie zamiast powielania.
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Warto, poza tym, zobaczyć ewolucję ilości nuklidów w czasie obliczaną przy użyciu kodu MCB
[7].
Obserwacja Rys. 16. pokazuje też mniej oczekiwany efekt. W danym przedziale czasowym ok.
półrocznym, praktycznie wszystkie zawartości ewoluują liniowo. Właściwie jedynie trajektoria
238
Pu ma widoczną krzywiznę – i tak niewielką. Oznacza to, że na znacznie dłuższy czas można
ekstrapolować prognozy i wnioski wyciągnięte na podstawie całkiem krótkiego transmutowania,
np. na podstawie pochodnej ilości nuklidu po czasie. Widzimy też, że wartości tych pochodnych
są dość zróżnicowane i odgadujemy, m.in. że imponujące przyrastanie 238Pu jest wynikiem znacznie większej zawartości 237Np tutaj niż w typowym zużytym paliwie. Jest to potwierdzenie znaczenia składu izotopowego samego wsadu początkowego i – pośrednio, roli doboru odpowiedniego składu pierwiastkowego, nad którym w zasadzie można mieć pełną kontrolę.
Najciekawszym zagadnieniem było jednak porównanie skuteczności transmutacji wariantów
energetyki jądrowej: układ hybrydowy ↔ reaktor prędki rozszczepieniowy. Można w tym widzieć także dylemat wyboru: układ podkrytyczny ↔ reaktor krytyczny. Znaczenie tej kwestii
wynika z potrzeby posiadania pełnej argumentacji na rzecz określonej opcji, np. pod kątem rozwoju kierunku badań. Ponieważ /wszystkie inne reakcje niż rozszczepienia jak: (n,γ), (n,p), (n,α)
itp. przynoszą jedynie zamianę jednego aktynowca na inny, a za prawdziwie definitywne wypalenie można raczej uznawać jedynie rozszczepienia, jako kryterium porównania przyjęto wydajność rozszczepiania.

Rys. 16. Zawartość bieżąca względna danego nuklidu wyrażana w jego zawartości początkowej
jako jednostce (w procentach).
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Tab.3. Wstępne porównanie transmutacji w reaktorach na podstawie wydajności rozszczepień:
hybrydowy/prędki
Iloraz wydajności rozszczepień hybrydowy/prędki wybranych nuklidów
nuklid

Np237

Pu238

Pu239

Pu240

Pu241

Pu242

Am241

Am242

Am243

22*

1,292

1,176

1,145

1,270

1,130

1,313

1,372

1,131

1,396

23**

1,172

1,118

1,101

1,162

1,091

1,182

1,206

1,091

1,216

komórka

*przyległa bezpośrednio do FW

**cała 1 strefa paliwowa

Jak wynika z Tabeli 3. nawet w niezoptymalizowanym układzie wydajności rozszczepiania nuklidów ”opornych”: 237Np, 238Pu, 240Pu, 242Pu, 241Am i 243Am są dzięki neutronom 14MeV wyraźnie
wyższe. Przemawia to jednoznacznie na rzecz kontynuowania prac w kierunku optymalizacji
reaktora hybrydowego ”fusion-fission”

Podsumowanie i wnioski
Zwrócenie uwagi na znaczący wkład energii dostarczanej do plazmy zaowocowało badaniami ukierunkowanymi na własności i efekty materiałowe w połączeniu z transportem ciepła (chłodzeniem).
Przyniosły one dla niskich wartości wzmocnienia plazmowego – Qp oszacowania obciążenia
cieplnego Pierwszej Ściany jako niedopuszczalnie wysokie. W rezultacie wynikła konieczność
zastąpienia stali jako materiału Pierwszej Ściany przez wolfram. Inną koniecznością było zapewnienie należytej wiarygodności wykonywanym odnośnym obliczeniom. Stało się to możliwe
dzięki uprzedniemu opracowaniu szczegółowego modelu reaktora hybrydowego – modelu heterogenicznego. Posłużył on z kolei do wykonania neutronowych obliczeń transportowych, które potwierdziły oczekiwania pod adresem opcji hybrydowej: syntezy z rozszczepieniem, jako kierunku
bardzo obiecującego. Wzmocnienie plazmowe Qp, rozmiary odnośnego urządzenia i uszkodzenia
radiacyjne mogą być racjonalnie zredukowane do akceptowanych poziomów przy zachowaniu bezpieczeństwa. Jednocześnie przedmiot obliczeń pozostaje daleki od optymalnego. Zakończenie badań na obecnej fazie byłoby dużym błędem.
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2. Aparatura badawcza
2.1. Plasma focus PF-1000U w IFPiLM
Marian Paduch, Ewa Zielińska
Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy
ul. Hery 23, 01-497 Warszawa
Abstract
Plasma-focus PF-1000U at IPPLM
The goal of realized project was to equip, test and run the laboratory for studying the effect
of interaction of thermonuclear plasma on samples made of different materials.
As part of the adaptation of the PF-1000 was designed, manufactured and run four systems to
carry out experiments related to the plasma-wall interaction. Modification of the current generator
system was to attach to the generator PF-1000 additional capacitor bank which allowed modifying
the current flowing in the system. Current waveforms with a much longer duration obtained,
which will receive higher power plasma. Two components of the current pulse parameters
10 us/2MA and 350kA/0,1ms were received. Further modernization of the PF-1000 was based on
performance of the new electrode system that would allow the installation of a gas injection system to keep the parameters discharge before the upgrade. Implementation and start working gas
injection system allows achieving different gas conditions in different parts of the experimental
chamber (in the middle of a chamber, at- insulator space, space on the electrode axis). Two dynamic systems of gas filling –axial and at-insulator (radial) system have built. We can change
the amount of gas filling in a wide range by varying the voltage on the coil, the pressure in
the chamber gas-puff, and varying the relative response of the mobilization of the PF-1000U.
Studies have shown a significant impact of additional gas on the parameters of the generated
plasma. Installed systems for their exclusion, do not affect the operation of the PF and it can be
operated in accordance with the earlier specifications. Us in gas-puff systems, we are able to generate plasma with a wide range of physical parameters.
Another running is samples mounting systems. This arrangement allows positioning of the samples in a selected area of the experimental chamber. The work carried out to adapt the PF-1000
has achieved the energy density on the target surface at a rate of 2MJ /m2. These parameters are
needed to study plasma-wall interaction.
After running all the modernize systems of the PF-1000, a number of experimental sessions were
made. In these experiments the diagnostic system for measuring parameters of plasma emerging
at the targets surface were tested. Parameters of the plasma stream emitted from the PF-1000U
of the fixing targets, depending on the gas pressure and energy supply system were measured.
Time-space parameters and emitted spectrum near targets surface of a variety of carbon and tungsten target sunder different PF-1000U system conditions were examined.
The PF-1000U is the only one in the world of plasma device equipped with a gas injection system
and power supply system is able to generate two current components (fast and slow). Parameters
of built and installed diagnostics (in particular multiframe interferometry) allow operating at
the highest global level of the interaction of plasma jets with different material switch a density
of energy 2MJ /m2.
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Prowadzenie badań w układach z plazmą o parametrach termojądrowych (symulujących parametry plazmy w układach typu tokamak) wymaga użycia źródeł energii elektrycznej o określonych
parametrach takich jak: moc maksymalna (gęstość mocy), czas trwania impulsu, dynamika zmiany w czasie trwania impulsu itp.
Przewidywane zastosowanie generatora udarów prądowych wykorzystywanego dotychczas podczas eksperymentów typu „plasma focus” (PF-1000) wymagać będzie wykonania prac modernizacyjnych związanych z dopasowaniem parametrów obwodu wyładowczego do oczekiwanych
charakterystyk.

Projekt, wykonanie i uruchomienie zmodyfikowanego systemu generatora
prądowego do wytwarzania i akceleracji plazmy
Modyfikacja systemu generatora prądowego do wytwarzania i akceleracji plazmy polegać miała
na dołączeniu do istniejącego generatora urządzenia PF-1000 dodatkowego generatora C załączanego odpowiednim iskiernikiem. Połączenie obu generatorów musi być dokonane poprzez niskoindukcyjny, wysokonapięciowy tor przesyłowy. Tor ten wykonano w oparciu o dwa rodzaje kabli
współosiowych. Pierwszy odcinek, kolektor PF-1000 – iskiernik załączający, zbudowano
w oparciu o 10 równolegle połączonych kabli typu YJKX. Długość tego toru wynosi 10mb a jego
indukcyjność jest równa 80nH. Zaprojektowano i wykonano konstrukcję nośną pozwalającą na
trwałe połączyć oba zespoły. Drugi odcinek, iskiernik załączający – moduły kondensatorów,
zbudowano w oparciu 72 równolegle połączone kable typu RG 213/U 50-2,25/7,25. Długość tego
toru wynosi 6mb co oznacza, że jego indukcyjność jest równa 250x6/72 = 21 nH. Zaprojektowano
i wykonano konstrukcję prekolektorów pozwalającą na trwałe połączenie kabli w wiązki po
6 sztuk, co upraszcza montaż końcowy. Widok opisanych powyżej zespołów przedstawiono na
rysunku 1.
Uruchomiono oba generatory prądu i prowadzono pomiary. Za pomocą impulsowego transformatora zarejestrowano prąd płynący w torze łączącym obie baterie. Próby przeprowadzono dla
dwóch przypadków. Pierwszy – bateria kondensatorów PF-1000 naładowana do napięcia 24kV,
a bateria generatora C nienaładowana. Drugi przypadek - bateria kondensatorów PF-1000 naładowana do napięcia 24kV, a bateria generatora C naładowana do napięcia 540 V. Zarejestrowane
impulsy przedstawiono na rysunku 2.

Tor przesyłowy – część pierwsza

Tor przesyłowy – część druga
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Tor przesyłowy – część pierwsza, przyłącze do
kolektora PF-1000

Tor przesyłowy – część druga, przyłącze do
iskiernika

Tor przesyłowy – część pierwsza, przyłącze do
iskiernika

Tor przesyłowy – część druga, przyłącze do modułu
kondensatorów

Iskiernik załączający
Rys. 1. Widok wybranych zespoły zmodyfikowanej części układu zasilającego działo plazmowe PF-1000U
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Dobór elementów łączących generator C z układem PF-1000 dokonano na podstawie symulacji
numerycznych. W celu weryfikacji modelu numerycznego przeprowadzono obliczenia w oparciu
o schemat zastępczy układu przedstawiony na rysunku 3.

PF1000 - ZESTAWIENIE ; (PF 24kV , GEN"C" - 0V;540V)
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Rys. 2. Zarejestrowane przebiegi prądu w obwodzie łączącym PF-1000 z generatorem C

---- UPF-1000 = 24 kV, UC = 540 V, ---- UPF-1000 = 24 kV, UC = 0 V,
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Rys. 3. Schemat zastępczy obwodu zasilania układu PF-1000U

Obliczenia przeprowadzono dla tych samych warunków naładowania obu baterii, przy których
wykonano prądu w obwodzie generatora. Z porównania kształtów obliczonych przebiegów
prądowych z zarejestrowanymi w zmodyfikowanym układzie PF-1000U wynika, że przyjęty
układ zastępczy jest prawidłowy a otrzymywane wyniki są zgodne z rzeczywistością. Jak wynika
z przedstawionych rezultatów modernizacji układu zasilania koncentratora prądu PF uzyskano
przebiegi prądowe o znacznie dłuższym czasie trwania, a więc możliwe będzie uzyskanie
strumieni plazmy o wyższej energetyce.
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Projekt, wykonanie i uruchomienie systemu elektrod (węzeł izolatora, anoda,
katoda, moduł adaptacyjny, zespól umożliwiający wymianę elektrod – wózek
specjalny)
Dalsza modernizacja układu PF-1000 polegała na wykonaniu nowego systemu elektrod (węzeł
izolatora, anoda, katoda, moduł adaptacyjny, zespół ułatwiający wymianę elektrod - wózek
specjalny). Były to w większości prace mechaniczne. Miedzy innymi wykonano elementy
mocujące zawory przyizolatorowe umieszczone pomiędzy elementami katody, czoło anody,
w której centrum zainstalowany został zawór poosiowy oraz specjalny wózek ułatwiający montaż
elektrod (rys. 4).

Rys. 4a. Widok elektrod układu PF-1000U

Rys. 4b. Wózek specjalny

Dokonana modernizacja umożliwiła zainstalowanie dwóch
z zachowaniem parametrów wyładowania przed modernizacją.

systemów

iniekcji

gazu

Projekt, wykonanie i uruchomienie systemu iniekcji gazu roboczego
(elektromagnetyczny zawór typu „gas-puff”, system cewek magnetycznych,
system typu „młotek”, generator impulsów prądowych, zasilacz WN wraz
z systemem synchronizacji).
System „gas-puff” dla PF-1000U jest niezbędny, aby było możliwe uzyskanie odpowiednich parametrów plazmy generowanej w tym układzie. Realizacja zadań związanych z oddziaływaniem
plazmy z materią w warunkach podobnych jak w tokamakach wymaga z jednej strony „niskiego”
ciśnienia w komorze eksperymentalnej, ale z drugiej strony potrzebujemy stosunkowo „wysokiego” ciśnienia gazu roboczego (deuteru) w obszarze międzyelektrodowym urządzenia PF-1000U.
Te niby sprzeczne wymagania spełnia impulsowa iniekcji gazu roboczego realizowana za pomocą
elektromagnetycznego zaworów typu „gas-puff” z odpowiednim oprzyrządowaniem. Zaprojektowane systemy (przyizolatorowy i poosiowy) spełniają następujące warunki eksploatacyjne:
a.
b.

c.
d.

wytwarza symetryczną konfigurację gazu roboczego wokół izolatora, dzięki czemu po załączeniu generatora udarów prądowych powstaje symetryczna warstwa plazmy
wszystkie tory przesyłowe systemu (tj. zasilenie, gaz, sterowanie, diagnostyka) wprowadzone są do komory próżniowej w sposób zapewniający ciśnienie próżniowe w komorze
eksperymentalnej na dotychczasowym poziomie;
są odporne na zaburzenia elektromagnetyczne towarzyszące silnoprądowemu (około 2 MA)
wyładowaniu w układzie PF 1000;
zapewnia impulsową (1,2/50µs) izolację elektryczną lepszą niż 100kV;

Widok systemów impulsowej iniekcji gazów przedstawiono na rysunku 5.
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Rys. 5. Widok przyizolatorowego (radialnego)
i poosiowego iniektorów gazu zainstalowanych wewnątrz komory wyładowczej układu PF – 1000U.

Przed połączeniem elementów systemu do komory
próżniowej układu PF-1000, wszystkie tory przesyłowe (tj. zasilanie, gaz, sterowanie, diagnostyka)
umiejscowione w specjalnych przejściówkach zostały sprawdzone pod względem szczelności próżniowej na specjalnym porcie zamontowanym do
komory PF w taki sposób, aby podczas wymiany
sprawdzanego elementu (przejściówki) ciśnienie w komorze eksperymentalnej zmieniało się nieznacznie. Wszystkie elementy pozytywnie przeszły próby.
Zbudowane systemy dynamicznego napuszczania gazu poosiowy i przyizolatorowy systemy iniekcji gazu roboczego pozwalają na uzyskanie odmiennych warunków gazowych (ciśnienie i rodzaj gazu) w różnych częściach komory eksperymentalnej (komora, przestrzeń przyizolatorowa
i przestrzeń na osi elektrod). Ilość napuszczanego gazu można zmieniać w bardzo szerokim zakresie, poprzez zmianę napięcia na cewce, ciśnienia w komorze gas-puff, i zmianę momentu ich
uruchomienia względem zadziałania układu PF-1000U. Badania wykazały istotny wpływ dodatkowego gazu na parametry generowanej plazmy (rys 6).
Zainstalowane systemy, w przypadku ich wyłączenia, nie wpływają negatywnie na pracę układu
PF i może być on eksploatowany zgodnie z wcześniejszym przeznaczeniem. Wykorzystując systemy gas-puff mamy możliwość wygenerowania plazmy o szerokim zakresie parametrów fizycznych.

Rys. 6. Interferogramy plazmy wykonane w czasie 130 ns po max. sygnału dI/dt.
Lewy - bez iniekcji gazu, prawy - z poosiowa iniekcją gazu.

Projekt, wykonanie i uruchomienie: systemy mocowania tarcz (układ śluzy
umożliwiający wprowadzanie tarczy bez zapowietrzania komory, układ umożliwiający pozycjonowanie tarczy)
Wcześniejsze badania wykazały, że umieszczanie w pobliżu anody, metalowych elementów mocujących tarcze, prostopadle do osi urządzenia plasma focus ze względu na płynący przez nie
prąd nastręcza poważne problemy ze stabilnością tarczy. Przyjęto więc, że elementy mocujące
tarcze wprowadzane będą poprzez śluzę wzdłuż osi urządzenia naprzeciw elektrody wewnętrznej.
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Śluza
luza (rys. 7a i 7b) zbudowana została z nast
następujących elementów próżniowych
żniowych typu NW: zaw
zaworu, trójnika, wysoko napięciowego
ęciowego elementu izolacyjnego i uchwytu mocuj
mocującego
ącego prę
pręt przesuwny.

Rys. 7a. Elementy systemu śluzy.

Rys. 7b. Śluza
luza zamontowana we „wrotach” komory PF
PF-1000U.

Cały zestaw próżniowy
niowy został zamocowany do okna komory (w tak zwanych wrotach) z mo
możliwością wstępnego
pnego przesuwu góra
góra-dół.
dół. Po zainstalowaniu badanej próbki w specjalnym uchwycie
znajdującym się na końcu elementu
entu izolacyjnego następuje
nast
odpompowanie śluzy. Po uzyskaniu
odpowiedniego poziomu ciśnienia
śnienia gazu w śluzie
luzie zamykany jest zawór od strony układu pomp
pompowego i otwierany jest zawór od strony komory. Ponieważ
Poniewa objętość śluzy
luzy jest znacznie mniejsza
od objętości komory urządzenia
ądzenia PF-1000U
PF
(ponad tysiącc razy) wystarczy uzyskać ciśnienie rzędu
10^-33 mbar. W tym momencie możemy
moż
umieścić próbkę w obszar oddziaływania strumieni pl
plazmowych. Tak zaprojektowany i wykonany system mocowania tarcz został poddany testom.
Polegały
gały one na sprawdzeniu czy nie następuje
nast
„pogorszenie” próżni
ni podczas wsuwania pr
pręta
przesuwnego a takżee czy mamy wystarczalnie powtarzalne poło
położenie
enie próbki po jej wsunięciu
wsuni
(uwzględniając możliwość
ść regulacji). Testy wykazały, że przyjęte rozwiązania
ązania śluz
śluzy są poprawne
i pozwalają na jej użytecznąą eksploatację.
eksploatacj

Przeprowadzenie eksperymentów dla potrzeb realizacji pozostałych etapów
projektu
Po przeprowadzeniu podstawowych prac adaptacyjnych i wstępnym
wst pnym uruchomieniu powstałego
układu PF-1000U
1000U powstała możliwość
mo
przeprowadzenia na tym etapie prac, szeregu
eksperymentalnych sesji mających
cych na celu dostarczenie danych potrzebnych do realizacji
pozostałych etapów projektu.

Testowanie systemu diagnostyk do pomiaru parametrów plazmy powstającej
przy powierzchni tarcz z różnych materiałów
Podczas eksploatacji wysoko-energetycznych
energetycznych układów, jakim jest plasma focus,
focus bardzo ważna
jest znajomość przebiegów czasowych prądu
pr
płynącego
cego w obwodzie, jego pochodnej jak również
równie
napięcia na kolektorze. Sąą to podstawowe (rutynowe) diagnostyki rejestrowane w głównym stast
nowisku pomiarowym. Jako diagnostyki uzupełniające
uzupełniaj ce zainstalowano system sond scyntylacyjnych pozwalających
cych na pomiar czasowej emisji neutronów w trzech kierunkach (0, 90, oraz 180
stopni względem osi symetriii elektrod układu). Do określenia
okre lenia całkowitej emisji neutronów uużywane są liczniki srebrne. Przyjęto,
Przyję że diagnostykami umożliwiającymi
cymi badanie oddziaływania
intensywnych strumieni plazmy z tarczami stałymi są:
s
⋅
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wielo-kadrowa
kadrowa interferometria pozwalającą
pozwalaj
wizualizować powstającą
ą ą plazmę i określenie
rozkładów przestrzennych koncentracji elektronów,
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⋅

spektroskopia widzialna i rentgenowska umożliwiające
umo
określenie
lenie parametrów plazmy pop
wstającej w pobliżu
żu tarczy,
system detektorów miękkiego promieniowania X pozwalający
pozwalaj y na rejestrację
rejestracj zmian emisji
promieniowania w wybranych zakresach widmowych z określonej
okre
części
ęści sznura plazmow
plazmowego,
kadrowa szybka kamera wizyjna przeznaczona do rejestracji procesów erozji tarcz obo
wielo-kadrowa
ciążanych
anych impulsowymi strumieniami plazmy,
Rentgenowskie camery--obscury
obscury przeznaczone do zobrazowania emisji tego promieniowania
z obszaru zgęstka
stka plazmowego i tarczy.
wielokanałowa diagnostyka jonowa przeznaczona do analizy wysokoenergetycznych jonów
(w tym produktów syntezy).

⋅

⋅
⋅
⋅

Przyjęto, że diagnostykąą bazo
bazową będzie
dzie interferometria i wszystkie pomiary czasowe bbędą zsynchronizowane z laserem diagnostycznym. Aby to zrealizować
zrealizowa opracowano i uruchomiono system
synchronizacji. Zasada pracy tego układu jest następująca,
nast
ca, sygnał startowy uruchamia układ gas
gaspuff, następnie
pnie po zadanych opó
opóźnieniach wyzwalane są: wielokadrowa kamera
kamer wizyjna i laser
diagnostyczny a po dalszych 1.5 ms generator PF i następuje
puje wyładowanie. Sygnał z zainstalowanej w kolektorze sondy magnetycznej podany jest na układ synchronizacji głównego stanowiska
pomiarowego. Z tego układu po odpowiednich opóźnieniach
opó
wyzwalane są:
ą: oscyloskop rejestr
rejestrujący przebiegi napięciowo-prą
prądowe,
dowe, spektrograf oraz generator lasera diagnostycznego. Nast
Następuje wygenerowanie impulsu laserowego, który oświetla
o
16-to kadrowy
owy interferometr oraz poprzez
32 kanałowy dzielnik optyczny wszystkie pozostałe układy rejestracji.
Jako główna diagnostyka parametrów plazmy oddziaływującej
oddziaływuj cej na tarcze jest interferometria. PoP
zwala ona określić rozkłady koncentracji elektronów w plazmie w kolejnych chwilach rozwoju
sznura plazmowego. Równie ważne
wa
informacje można uzyskać na podstawie sygnałów z detektodetekt
rów miękkiego
kkiego promieniowania rentgenowskiego emitowanego z obszaru pomi
pomiędzy anodą a naświetlaną próbką.. Zainstalowano i uruchomiono zestaw czterech
c
PIN-diod,
diod, które rejestrują
rejestruj promieniowanie w tym samym zakresie widmowym, ale każda
ka da z innego obszaru o średnicy 30 mm,
tak jak pokazano na rys. 8a. Przykładowe wyniki rejestracji przedstawiono na rys. 8b.

Anoda PF

Tarcza

Pole obserwacji diody
d

Rys. 8a. Pola obserwacji PIN--diod w obszarze
anoda-tarcza.

Rys. 8b. Przebiegi emisji miękkiego
ękkiego promieniowania
rentgenowskiego z obszaru anoda-tarcza.
anoda

35

Przeprowadzone testy wykazały, że wyniki pomiarów uzyskane za pomocą systemu diod i interferometrii są niezwykle przydatne do oceny parametrów plazmy oddziaływującej na tarczę i dlatego pomiary miękkiego promieniowania rentgenowskiego zostały włączone jako diagnostyka
„rutynowa”.

Badania testowe urządzeń diagnostycznych do analizy wysokoenergetycznych
jonów
Jednymi z ważniejszych diagnostyk pozwalających śledzić wiązki jonów są diagnostyki umożliwiające zarejestrowanie liczbę i kierunek, z którego przybyły jony (kamery otworkowe) a także
ich rozkłady energetyczne. Przygotowano wielokanałową diagnostykę do analizy wysokoenergetycznych jonów (w tym produktów syntezy). Wykonane zostały 34 kamery, które zostały umieszczone w specjalnej konstrukcji przedstawionej na rys. 9.

Rys. 9. Diagnostyka do analizy
wysokoenergetycznych jonów.

Po zainstalowaniu systemu kamer w komorze PF-1000U przeprowadzono dwie sesje pomiarowe.
Uzyskano prawidłowe naświetlenie detektorów kamer, co po ich wytrawieniu pozwoli na określenie parametrów wysokoenergetycznych jonów (w tym produktów syntezy protonów i neutronów).
Zainstalowano i uruchomiono zminiaturyzowany spektrometr typu Thomsona. Uzyskano parabole przy różnych warunkach gazowych w komorze. Następnie w trzech miejscach paraboli (odpowiadających trzem różnym energią jonów) umieszczono detektory pozwalające rejestrować w
czasowe zmiany intensywności jonów o określonych energiach. Wyniki pomiarów przedstawiono
w Rozdziale 3.

Pomiar luminancji tarczy obciążonej impulsowymi strumieniami plazmy
na urządzeniu PF-1000U
W ramach Zadania wykonany został prototyp szybkiej, wielo-kadrowej kamery wizyjnej z dodatkowym bramkowaniem elektrooptycznym przeznaczonej do rejestracji procesów erozji tarczy
obciążanych impulsowymi strumieniami plazmy. Układy optyczne kamery pozwalają na obserwację tarczy zarówno prostopadle do kierunku padania strumieni plazmy jak i wzdłuż strumieni.
Po zainstalowaniu kamery na stanowisku pomiarowym i zsynchronizowaniu z urządzeniem
PF-1000U przeprowadzono cykl badań, które pozwoliły stwierdzić, że kamera jest odporna na
zakłócenia towarzyszące silnoprądowemu wyładowaniu.
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Rys. 10. Widok szybkiej kamery wizyjnej na
stanowisku pomiarowym (obserwacja prostopadle
do kierunku padania strumieni).

Podczas rejestrowania świecenia plazmy
w obszarze anoda-tarcza mamy do czynienia
z dużą luminancją strumieni plazmowych
(potrzebne jest małe wzmocnienie kamery)
i małą intensywnością świecenia tarczy
(potrzebne duże wzmocnienie). Przeprowadzono pomiary zmieniając warunki eksperymentu to znaczy: wielkość rejestrowanego
obrazu, czas ekspozycji, wzmocnienie kamery i odstęp między kadrami (przy stabilnym umocowaniu tarczy). W wielu przypadkach zarejestrowano intensywne świecenie w czasie wyładowania
plasma focus, które zanikało w czasie kilku kolejnych kadrów (po kilkuset mikrosekundach) a
następnie następował wzrost intensywności obrazu. Może to być efekt aparaturowy związany z
utratą wzmocnienia w kamerze pod wpływem bardzo intensywnego impulsowego oświetlenia
podczas wyładowania i z tego powodu należy bardzo precyzyjnie dobrać parametry pracy kamery.

Pomiary parametrów strumienia plazmy emitowanego z układu PF-1000
w miejscu mocowania tarczy w zależności od ciśnienia gazu roboczego i energii
generatora układu PF-1000U
Pomiary parametrów strumienia plazmy przeprowadzono dla potrzeb realizacji Zadania przedstawionego w Rozdziale 4. Zmianę energii generatora uzyskano poprzez zmianę napięcia ładowania baterii kondensatorów układu PF-1000U. Przyjęto dwa poziomy napięć 19 i 23 kV co odpowiada energii zgromadzonej 200 i 290 kJ. Natomiast ciśnienie gazu roboczego możemy zmieniać
poprzez zmianę ciśnienia początkowego jak również poprzez odpowiednie napuszczanie gazu
poprzez gas-puff. W tym przypadku możemy zmieniać czas napuszczania, ciśnienie początkowe
w komorze gas-puff lub też poprzez zmianę napięcia sterującego młotkiem. Badania wykazały, że
zauważalny wpływ na parametry strumienia plazmy ma czas napuszczania (wybrano dwa czasy
napuszczania 1.5 i 2 ms) natomiast ciśnienie początkowe gazu w komorze gas-puff (zmieniane
w zakresie 1 do 4 atm.) daje wyniki niejednoznaczne a układ dynamicznego napuszczania gazu
najlepiej pracuje przy ciśnieniu 2 atm. i przy takim ciśnieniu przeprowadzono wszystkie badania.
Pomiary przeprowadzono dla kilku wariantów warunków energetyczno-gazowych. Dla ustalonego napięcia ładowania baterii (19 lub 23 kV) zmieniano czas napuszczania (1.5 i 2 ms).
Jednym z ważniejszych parametrów strumienia plazmy padającej na tarczę jest jego energia.
Można to wyznaczyć na podstawie obrazów wielo-kadrowej interferometrii, z których określamy
ilość cząstek padających na tarczę i ich prędkość. Badania wykazały, że dla napięcia ładowania
baterii kondensatorów 23 kV na tarczę pada około 10^19 cząstek z prędkością 10^7 cm/s. Z wartości tych wynika, że pęd strumienia plazmy wynosi ok. 0.003 kgm/s. Wielkość tę zweryfikowano
eksperymentalnie. Na osi układu umieszczono tarczę wolframowa o wymiarach 10x10x10 mm
(rys. 11a) i jej ruch w trakcie wyładowania (i po jego zakończeniu) rejestrowano szybką wielokadrową kamerą wizyjna (wykonaną przez firmę ACS) (rys. 11b). Wyładowania dokonano przy
napięciu ładowania baterii 19 i 23 kV (bez włączania gas-puff). Wykres ruchu tarczy pod wpływem strumienia plazmy przedstawiono na rys. 12.
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Rys. 11a. Widok tarczy wolframowej na
tle elektrody wewnętrznej urządzenia PF.

Rys. 11b. Obraz tarczy wolframowej (umieszczonej w odległości 70 mm od czoła elektrody wewnętrznej urządzenia PF)
rejestrowany przez kamerę ACS.

Ruch tarczy pod wplywem strumieni plazmy
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Rys. 12. Ruchu tarczy wolframowej dla napięcia ładowania baterii 19 kV.

Pomierzona prędkość tarczy wynosi 0,48 m/s (odpowiada to pędowi 0,0096 kgm/s) dla napięcia
ładowania baterii 19 kV i 0,82 m/s (odpowiada to pędowi 0,0164 kgm/s) dla napięcia 23 kV.
Są to wyniki kilkakrotnie większe niż szacowane (0,003 kgm/s) i wynika z tego faktu pominięcia
w szacunkach strumienia wiązek jonowych, których jest o rząd mniej ale poruszają się
z prędkościami ok. 5x10^8 cm/s. Aby dokładnie pomierzyć parametry wiązek należy rozwijać
diagnostyki przeznaczone do analizy wysokoenergetycznych jonów.

Badanie czasowo-przestrzennych parametrów plazmy i jej widma promieniowania, przy powierzchni tarczy węglowej poddanej działaniu impulsowego
strumienia plazmy dla ustalonych warunków pracy układu PF-1000U
Pomiary parametrów strumienia plazmy przeprowadzono dla potrzeb realizacji pozostałych etapów Zadania. Przeprowadzono dwie sesje eksperymentalne, w trakcie których pomiary prowadzono w stałych warunkach energetyczno-gazowych natomiast sesje między sobą różniły się odległością tarczy od czoła elektrody wewnętrznej. W pierwszej sesji odległość ta wynosiła 70 mm,
natomiast w drugiej 90 mm. Przeprowadzono kilka sesji pomiarowych dla trzech wariatów próbek węglowych. Wyniki pomiarów omówione są w Rozdziale 4.

Podsumowanie
Urządzenie PF-1000U jest jedynym w świecie urządzeniem plazmowym wyposażonym w systemy iniekcji gazu i układ zasilania umożliwiający wygenerowanie dwu składowych prądu (szybkiej i wolnej). Parametry zbudowanego stanowiska i zainstalowane diagnostyki (w szczególności
16-to kadrowa interferometria) pozwalają na prowadzenie na najwyższym poziomie światowym
badań oddziaływania strumieni plazmy z różnymi materiałami z gęstością energii 2 MJ/m2.
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2.2. Laboratorium plazmowe w NCBJ
Jarosław Żebrowski
Narodowe Centrum Badań Jądrowych
ul. A. Sołtana 7, 05-400 Otwock
Abstract

Adaptation and additional equipment of plasma laboratory at the NCBJ
A current-pulse generator of the PF-360 facility at the NCBJ was modernized, and this facility
was adopted for testing new diagnostic equipment. All the spark-gaps of the current-pulse generator were regenerated and equipped with modern carbon resistors, and distances between their
main electrodes were increased, what enabled the operation at the charging voltage U0 = 33 kV.
Energy stored within the PF-360U generator, at this charging voltage, increased to 149 kJ due
to additional replacement of all high-voltage condensers damaged previously. The whole charging
system was also replaced, and the new main electrodes for the PF-360U facility were designed
and manufactured. After the performed modernization the PF-360U facility operated in a much
more stable way, and the standard deviation of the maximum current value for a large number
of discharges, as carried out at the charging voltage of 33 kV and the optimal gas conditions in
the experimental chamber (p0 = 12 mbar deuterium), amounted to 1.7% only. The pulsed plasma
streams, generated during discharges within the modernized PF-360U facility, contain a relatively
small amount of impurities.
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Adaptacja i dodatkowe wyposażenie laboratorium plazmowego w NCBJ
Układ PF-360, zbudowany ponad 30 lat temu w Świerku i eksploatowany obecnie w NCBJ
(a wcześniej w IPJ), był w stanie generować intensywne strumienie gorącej plazmy, ale w ciągu
wielu lat eksploatacji nastąpiło zużycie wielu elementów generatora tego układu. W celu zapewnienia stabilnej pracy układu PF-360 i podwyższenia napięcia roboczego z 30 kV do 33 kV konieczna była odpowiednia modernizacja i adaptacja głównie jego generatora wysokoprądowego.
Realizację zadania rozpoczęto od przeglądu technicznego wszystkich iskierników generatora.
Następnie dokonano demontażu zespołu iskierników z jednej z czterech sekcji wybranego zespołu
generatora układu PF-360, który składa się z czterech identycznych zespołów. Szczegółowy przegląd zdemontowanych iskierników udarowych typu 2IC3, potwierdził możliwość zwiększenia
odległości między elektrodami iskierników, które zastosowano w omawianym generatorze.
Schemat budowy iskiernika przedstawiono na Rys. 1.

Rys.1. Schemat iskiernika typu 2IC3.

Na podstawie znanych własności iskierników stwierdzono, że powinno to umożliwić zwiększenie
napięcia pracy w taki sposób, że napięcie znamionowe U0 mogłoby być podwyższone z wartości
30 kV do 33 kV. Zdecydowano więc, że planowane zwiększenie odstępu pomiędzy elektrodami
(z 9 mm do 12 mm) będzie dokonane w sposób symetryczny, zgodnie ze zbadanymi uprzednio
charakterystykami iskierników tego typu i przy zachowaniu tej samej proporcji odległości względem elektrody inicjującej (1 do 2), czyli 4 mm i 8 mm. Podwyższenie napięcia znamionowego do
U0 = 33 kV pozwoliło zwiększyć energię zgromadzoną w całej baterii kondensatorów generatora
układu PF-360 do wartości wyższej niż wartość określona w założeniach realizacji zadania
(tj. 127 kJ). Założono przy tym, że energia ta będzie mogła być dodatkowo podwyższona dzięki
wymianie uszkodzonych kondensatorów wysokonapięciowych.
Widok rozebranego zespołu iskierników w omawianej sekcji wraz z rozmontowanym iskiernikiem 2IC3 przedstawiono na Rys. 2.
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Rys.2. Widok rozebranego zespołu iskierników z jednej z sekcji oraz rozmontowanego pojedynczego
iskiernika typu 2IC3.

Kolejnym krokiem w realizacji zadania było przeprowadzenie próby modernizacji jednej sekcji
(to jest 1/4 zespołu nr IV) generatora PF-360. Następnie przeprowadzono badania i testy wysokonapięciowe zmodernizowanej sekcji, które potwierdziły uzyskanie parametrów pracy, zaplanowanych dla urządzenia po jego modernizacji. Doświadczenia zebrane w trakcie tych działań umożliwiły przygotowanie założeń docelowej modernizacji wszystkich sekcji generatora. W międzyczasie znaleziono dostawcę (firmę HRV International) i dokonano zakupu węglowych oporników
ładujących o odpowiednich parametrach oraz zaprojektowano elementy mocujące te oporniki
przy każdym z kondensatorów generatora, jak pokazano na Rys. 3.

A

B

Rys. 3. Rezystory węglowe firmy HVR o rezystancji ok. 4,5 kOhm, jako oporniki ograniczające prąd
ładowania generatora układu PF-360, zostały umieszczone (A) przed sekcjami i (B) pomiędzy
poszczególnymi kondensatorami każdej sekcji.

Opisane zmiany umożliwiły rozpoczęcie kompleksowych prac adaptacyjnych całego generatora
układu PF-360. W pierwszej kolejności przeprowadzono modernizację całego zespołu nr IV,
znajdującego się na górnym poziomie baterii kondensatorów Modernizacja ta obejmowała także
wymianę oporników ładujących i elementów zasilania w sprężone powietrze. Uszkodzone części
iskierników zostały wymienione, a wszystkie powierzchnie wewnętrznych iskierników zostały
starannie oczyszczone. Ciśnienie osuszonego powietrza wewnątrz iskierników zostało odpowiednio zmienione (tj. zmniejszone). Prace te zakończono testami wysokonapięciowymi, które dały
wyniki pozytywne.
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W następnej kolejności rozpoczęto prace nad modernizacją sterownika ładowania generatora
i całego układu ładującego. Prace te zostały poprzedzone przygotowaniem założeń do zastosowania tyrystorowych regulatorów mocy w układzie ładowania kondensatorów. Przygotowano również konstrukcję i wykonano części mechaniczne obudowy pulpitu sterowania. Cały pulpit został
zmontowany i poddany próbom. Prace nad układem ładowania generatora zostały zakończone,
a nowy, prototypowy sterownik ładowania został wykonany i poddany testom eksploatacyjnym.
Próby te zakończyły się pomyślnie. Jednocześnie były kontynuowane prace adaptacyjne nad kolejnymi zespołami (I, II i III) generatora PF-360U. Prace te, łącznie z wymianą oporników ładujących i elementów zasilania iskierników w sprężone powietrze zostały zakończone do końca
2013 roku.
Widok dwóch z trzech zespołów zmodernizowanych w 2013 roku przedstawiono na Rys.4A,
a widok zespołu górnego, który zmodernizowanego wcześniej - na Rys.4B.
A

B

Rys. 4. Widok głównych podzespołów zmodernizowanego generatora PF-360U: (A) dwóch z trzech
zespołów dolnych zmodernizowanych w roku 2013, (B) zespołu górnego.

Następnie przeprowadzono całkowitą modernizacją podłączeń energetycznych generatora i pomieszczenia sterowni układu. Zostały wykonane nowe tablice TZ i nowa instalacja elektryczna
zasilająca te tablice. Dokonane zostały odpowiednie próby elektryczne (rezystancji izolacji
i ochrony przeciwporażeniowej). Wymieniono system zasilania klatki Faradaya, znajdującej się
w pomieszczeniu sterowni. W klatce tej umieszczono systemy rejestracji danych eksperymentalnych. Modernizacja ta zapewniła wyższy poziom dopuszczalnego poboru mocy i większą niezawodność pracy. Dokonano także modernizacji elementów układu sprężonego powietrza łącznie
z pneumatyką poszczególnych sekcji generatora. Opracowano założenia, skompletowano i uruchomiono system monitoringu generatora i sterowni układu. Widok fragmentu sterowni układu
PF-360 wraz tablicą TZ oraz nowymi elementami wyposażenia przedstawiono na Rys. 5.

Rys. 5. Widok fragmentu sterowni układu PF-360
z widoczną tablicą TZ, częścią systemu monitoringu, częścią nowego systemu układu sprężonego
powietrza oraz z nowym pulpitem zintegrowanym
ze sterownikiem układu ładowania generatora.

Opracowano także projekt nowych zmodyfikowanych elektrod układu PF-360 (łącznie z ich rysunkami wykonawczymi) i zgromadzono materiały niezbędne do ich wykonania. Kompletne
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elektrody
trody z miedzi beztlenowej wraz ze stalowymi kołnierzami zostały wykonane na początku
pocz
2014 roku. Ich widok został przedstawiony na Rys. 6.

Rys. 6. Widok nowych elektrod układu PF-360:
PF
wewnętrznej
trznej i zewnętrznej.
zewnę

W drugiej połowie 2013 roku prace prowadzone na generatorze układu PF-360
PF 360 uległy opóźnieniu.
Układ ten jest bowiem zainstalowany w budynku nr 84 na terenie NCBJ, a połowa tego budynku
(wraz z klatką schodową)
ą)) zostały przekazane do projektu „Wzmocnienie potencjału innowacy
innowacyjnego Ośrodka w Świerku
wierku w zakresie rozwoju technologii wykorzystu
wykorzystujących
ących promieniowanie joj
nizujące”
ce” w celu umieszczenia tam Laboratorium Wi
Wiązek Jonowo-Plazmowych.
Plazmowych. Projekt ten był
finansowany ze środków
rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionaln
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
lat 2007-2013.
2013. Niestety w wyniku
pewnych trudności
ci w finansowaniu tego projektu prace budowlane uległy opó
opóź
opóźnieniu,
a budynek
nie był ogrzewany i w czasie dużych
du
chłodów od połowy września do końca
ńca listopada prace na
generatorze układu PF-360
360 nie mogły być
by prowadzone.
Po wznowieniu prac przeprowadzono próby zwarciowe poszczególnych zespołów generatora.
Widok elektrod układu PF-360
360 (zwartych elektrycznie w celu przeprowadzenia prób) przedstaprzedst
wiono na Rys. 7.

Rys. 7. Elektrody układu PF-360
360 przygotowane do prób zwarzwa
ciowych poszczególnych zespołów generatora.

Próby pokazały niewielkie rozrzuty prądów
pr dów rejestrowanych dla poszczególnych zespołów,
co potwierdzają przebiegi przedstawione na Rys. 8.
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Zespół 1 (4 sekcje) – 2 wył.

Zespół 2 (4 sekcje) – 2 wył.
PF-360
18.12.2013

V1śr = -7,80 V

V2śr = -8,40 V

Zespół 3 (4 sekcje) – 2 wył.

Zespół 4 (4 sekcje) – 2 wył.

V3śr = -8,72 V

V4śr = -8,55 V

Rys. 8. Przebiegi zwarciowe prądu uzyskane na poszczególnych zespołach generatora układu
PF-360 dla napięcia U = 30 kV (1V odpowiada 81 kA).

W czasie omawianych prac udało się zlokalizować pewną ilość uszkodzonych kondensatorów
wysokonapięciowych i dokonać ich wymiany na kondensatory zapasowe o prawidłowych parametrach.
W celu właściwego przeprowadzenia tych prac konieczne było wykalibrowanie torów pomiarowych prądu wyładowania i napięcia wyładowania, które wykorzystywano w układzie PF-360.
Przebiegi prądu wyładowania były uzyskiwane z pasa Rogowskiego umieszczonego wewnątrz
kolektora prądowego, a przebiegi napięcia wyładowania - z zewnętrznego dzielnika wysokonapięciowego. Obie procedury kalibracyjne były przeprowadzone w sposób następujący:
1) Dla dokładnego pomiaru wartości mierzonego prądu, określono najpierw wartość przelicznika
napięcia mierzonego na oscyloskopie na prąd przepływający przez układ PF-360. W tym celu
wykonano odpowiednie pomiary pasa Rogowskiego, które przeprowadzono w czasie badań zwarciowych generatora (a właściwie w czasie badań jego poszczególnych podzespołów). Dla określenia omawianego przelicznika końce elektrod wewnątrz komory próżniowej zwarto bocznikiem
udarowym o parametrach R = 1.53 mΩ, Imax = 250 kA, A = 1.5×107 A2s, T ≤ 5ns, co przedstawiono na Rys. 9A. Umożliwiło to bezpośredni pomiar prądu przepływającego przez bocznik
i równoczesny, odpowiadający mu pomiar za pomocą pasa Rogowskiego, co ilustruje Rys. 9B.
Z uwagi na ograniczenie prądowe bocznika, pomiary wykonano oddzielnie dla każdej sekcji
(po 6 kondensatorów). Porównując otrzymane wyniki określono uśrednioną wartość przelicznika
„napięcie-prąd” dla pasa Rogowskiego zastosowanego w układzie PF-360 - jako 81 kA/V.
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Rys. 9. (A) Elektrody układu PF-360 zwarte bocznikiem udarowym o R=1.53 mΩ do pomiarów
kalibracyjnych pasa Rogowskiego; (B) Przebiegi napięciowe zarejestrowane jednocześnie z bocznika
oraz z pasa Rogowskiego przy wyładowaniu z jednej sekcji przy U0=30 kV.

2) Pomiar napięcia wyładowania na układzie PF-360 przeprowadzono od strony głównego kolektora tego układu. Sygnał z elektrody wewnętrznej, pobierany poprzez dzielnik wysokonapięciowy
(1:932.6) i kolejny dodatkowy dzielnik (1:10), rejestrowany był na oscyloskopie. Oba zastosowane dzielniki zostały przedtem dokładnie sprawdzone. Uwzględniając wartości zastosowanych
dzielników WN wartość współczynnika skalowania sygnału na elektrodzie wewnętrznej do sygnału rejestrowanego został określony jako 9326 V/V.
Następnie, w pierwszej połowie stycznia 2014 roku udało się wstępnie uruchomić generator układu PF-360U i przy komorze napełnionej deuterem uzyskano charakterystyczne załamania na
przebiegu prądu wyładowania oraz emisje neutronów z reakcji syntezy D-D. Kilka przykładowych przebiegów prądu przedstawiono na Rys. 10.
2014.01.15-01, Uo = 28 kV, Po = 6.5 mbar
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Rys. 10. Przykłady przebiegów prądowych zarejestrowanych podczas wstępnego uruchamiania
zmodernizowanego generatora układu PF-360U.
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W czasie opisywanych prób zlokalizowano jeszcze dwa niewłaściwie działające kondensatory
wysokonapięciowe i dokonano ich wymiany.
W czasie wszystkich przeprowadzanych prób rejestrowane były przebiegi prądu wyładowania,
napięcia wyładowania oraz przebiegu emisji neutronowej w czasie. Pomiary emisji neutronowej
w czasie wykonywano za pomocą sondy scyntylacyjnej z fotopowielaczem zasilanym napięciem 1.6 kV. Sonda ta umieszczona była z przodu układu, na osi symetrii komory, w odległości 3 m
od końców elektrod. Umieszczenie tej sondy w osłonie parafinowej pozwalało na odcięcie sygnału od neutronów rozproszonych. Od czoła sonda osłonięta była tylko warstwą ołowiu o grubości
10 cm, która eliminowała promieniowanie X.
W kolejnym etapie prac na układzie PF-360 zainstalowane zostały sondy opracowane i wykonane
w ramach projektu NCBiR i przeprowadzono ich wstępne próby eksploatacyjne. Widok sondy
typu „pinhole”, którą zainstalowano w układzie PF-360U, przedstawiono na Rys. 11.

Rys. 11. Widok jednej z sond (wykonanych w ramach projektu NCBiR), którą zainstalowano
w układzie PF-360U.

W ciągu ostatnich miesięcy realizacji projektu w roku 2014 skupiono się głównie na pełnym uruchomieniu układu PF-360U w nowej zmodyfikowanej wersji. Najbardziej istotne były próby przy
napięciu pracy 33 kV. Dzięki wymianie uszkodzonych kondensatorów wysokonapięciowych
energia generatora układu przy tym napięciu uległa zwiększeniu aż do 149 kJ. Przy takich parametrach baterii układu przeprowadzono dużą ilość wyładowań przy różnych warunkach gazowych, tj. różnych ciśnieniach gazu roboczego (tj. czystego deuteru) w komorze eksperymentalnej.
Dla różnych napięć pracy generatora ciśnienie gazu roboczego w komorze, przy którym układ
pracował najbardziej stabilnie, ulegało zmianom. Dla pracy generatora przy nominalnym napięciu
ładowania 33 kV ciśnienie to wynosiło 12 mbar deuteru.
W czasie pełnego uruchomieniu układu PF-360U w nowej zmodyfikowanej wersji, na 34 wyładowania, które przeprowadzono w optymalnych warunkach (tj. przy p0 = 12 mbar deuteru i przy
U0 = 33 kV) zarejestrowano aż 32 przypadki wyładowań z widocznym wyraźnym załamaniem na
przebiegu prądowym i emisją neutronową, tj. z uformowaniem prawidłowego „ogniska plazmowego” (pinchu). Przykładowe dwa zestawienia przebiegów, które zarejestrowano dla dwóch
przypadków z tej serii wyładowań, przedstawiono na Rys. 12.
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A

B

Rys. 12. Zestawienia przebiegów prądu wyładowania, napięcia wyładowania i emisji neutronów (wraz z
twardym promieniowaniem X) dla dwóch wyładowań przeprowadzonej w optymalnych warunkach, tj. dla
p0 = 12 mbar deuteru, U0 = 33 kV, podczas pełnego uruchomieniu układu PF-360U:
(A) E0 = 149 kJ, Imax = 1,64 MA, emisja neutronów (w pełny kąt bryłowy) YN = 9,8 x 109;
(B) E0 = 149 kJ, Imax = 1,69 MA, emisja neutronów YN = 3,08 x 1010.

W omawianych przypadkach przebiegi prądowe były bardzo podobne i średnia maksymalna wartość prądu wyładowania wynosiła około 1660 kA, z bardzo niewielkim błędem (odchyleniem
standardowym) wynoszącym 1,74%. Rozkład wartości prądu wyładowania zarejestrowany przy
napięciu nominalnym U0 = 33 kV i ciśnieniu początkowym p0 = 12 mbar (deuteru) wskazuje na
bardzo powtarzalną pracę układu po dokonaniu jego modernizacji. Rozkład ten został przedstawiony na Rys. 13.
12
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Rys. 13. Rozkład wartości maksymalnego prądu wyładowania przy U0 = 33 kV i p0 = 12 mbar deuteru,
otrzymany dla serii 32 wyładowań, podczas pełnego uruchomieniu układu PF-360U.
Błąd eksperymentalny (odchylenie standardowe) wynosił 1,74% (tj. 29 kA).
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Na zakończenie prac została przygotowana dokumentacja techniczna i fotograficzna modernizacji
układu PF-360U oraz protokół prób eksploatacyjnych. Następnie, wykorzystując układ pomiarowy składający się z kolimatora, światłowodu i spektrometru Mechelle®900 sprzężonego z komputerem, na układzie PF-360U wykonano także pomiary spektroskopowe widma optycznego
swobodnego strumienia plazmy. Kolimator pozwalał na rejestrację widma z określonego obszaru
komory o średnicy 0,5 cm, znajdującego się na osi układu, w odległości 9 cm od końców elektrod. Wykonano pomiary integralne z czasem ekspozycji 100 µs, obejmując całe zjawisko tworzenia ogniska plazmowego (pinchu), jak również pomiary rozwinięte w czasie (z ekspozycjami
1 µs), pozwalające zaobserwować zmiany widma w kilku pierwszych mikrosekundach wyładowania. Przykład integralnego widma optycznego, które uzyskano w układzie PF-360U za pomocą
omawianego układu pomiarowego ze spektrometrem typu Mechelle®900, przedstawiono na
Rys. 14.

Rys. 14. Przykładowe integralne widmo optyczne swobodnego strumienia plazmy w układzie PF-360U.
Pomiar wykonano w odległości 9 cm od końców elektrod, z czasem ekspozycji 100 µs,
podczas wyładowania przeprowadzonego przy U0 = 32 kV, p0 = 12 mbar deuteru.

Przedstawione widmo optyczne pokazuje serię Balmerowską plazmy deuterowej oraz linie wzbudzonych atomów miedzi (CuI) i jednokrotnie zjonizowanej miedzi (CuII), pochodzących z elektrod układu. Z widma tego widać, że strumień plazmowy zawierał oprócz plazmy z gazu roboczego także bardzo niewielkie ilości zanieczyszczeń (innych pierwiastków). Ilości te były jednak
znacznie mniejsze niż obserwowane w innych układach typu Plasma-Focus. Pomiary spektroskopowe rozwinięte w czasie, które ukazywały ewolucję czasową widma optycznego swobodnego
strumienia plazmy w układzie PF-360U, również to potwierdziły. Na przykład, dla pomiaru wykonanego w odległości 9 cm od końców elektrod, przy U0 = 33 kV i p0 = 12 mbar D2, można było
stwierdzić, że w momencie maksymalnej kompresji w badanym obszarze przed elektrodami obserwowane jest widmo czystej plazmy deuterowej, a po około 6 µs zaczynają pojawiać się linie
od jonów miedzi, których intensywność z czasem rośnie.
W międzyczasie, w celu sprawdzenia prawidłowości działania modernizowanego układu
PF-360U, a także uzyskania nowych danych eksperymentalnych, przeprowadzono szereg pomiarów metodami optycznej spektroskopii emisyjnej. W szczególności badane było oddziaływanie
intensywnego strumienia plazmy deuterowej z tarczami wykonanymi z węglika krzemu (SiC).
Wyniki zostały przedstawione w referacie wygłoszonym na International Conference and School
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on Plasma Physics and Controlled Fusion (ICPPCF-2014), która odbyła się w Charkowie (Ukraina) we wrześniu 2014. Podsumowanie tych wyników ukaże się w pracy zatwierdzonej do publikacji w czasopiśmie Probl. Atom. Sci. Technol., Ser. Plasma Phys. (2014).
W podsumowaniu należy podkreślić, że w ramach zadania wszystkie iskierniki generatora układu
PF-360U zostały zregenerowane i wyposażone w węglowe oporniki ładujące najnowszej generacji, a odstęp pomiędzy ich elektrodami głównymi został zwiększony, co umożliwiło pracę przy
napięciu znamionowym 33 kV. Energia generatora układu przy tym napięciu ładowania wzrosła
do 149 kJ dzięki dodatkowej wymianie uszkodzonych kondensatorów wysokonapięciowych.
Wymieniony został cały układ ładowania generatora łącznie ze sterownikiem i wykonane zostały
nowe elektrody główne układu. Po przeprowadzonej modernizacji układ PF-360U pracuje dużo
stabilniej, a odchylenie standardowe maksymalnych wartości prądu przy napięciu 33 kV i optymalnych warunkach gazowych w komorze (12 mbar deuteru) wynosi 1,7% dla dużej liczby wyładowań. Strumień plazmy generowany podczas wyładowania w układzie PF-360U charakteryzuje
się teraz stosunkowo małą ilością zanieczyszczeń.
Sprawozdanie z prac przeprowadzonych w projekcie można podsumować stwierdzeniem, że w
wyniku działań modernizacyjnych układ PF-360U w NCBJ został znacznie ulepszony i może
służyć do testowania rożnych urządzeń diagnostycznych oraz może być wykorzystywany jako
źródło impulsów promieniowania rentgenowskiego i korpuskularnego. Stanowi również znakomitą bazę dla prac prowadzonych przez studentów studium doktoranckiego.
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2.3. Laboratorium aparaturowych źródeł neutronów
im. prof. Jana A. Czubka w IFJ PAN
A. Kurowski, M. Scholz, A. Igielski, A. Kulińska
Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN
ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków
Abstract
The Jan A. Czubek Lab of apparatus neutron sources in IFJ PAN
Two types of the apparatus neutron sources are present in the lab: 14 MeV neutron generator (IGN-14) and a set of two plasma focus devices (NSNS-2).
IGN-14 is a pulsed deuteron accelerator which generates 14 MeV neutrons (when a tritium target, T/Ti, is used) or 2.45 MeV neutrons (when a deuterium target, D/Au, is used).
A high vacuum keeping system was upgraded to achieve required conditions for high
precision spectrometric measurements in a dedicated chamber at the end of the IGN-14
ion-guide. Beside of experiments with fast neutrons of both mentioned energies, a possibility was created to measure responses of detectors placed in a mixed radiation fields
(α particles, protons, 3He and 3T nuclei, γ-rays) present in the vacuum measuring chamber.
The present study describes the pulse of a fast neutrons source (NSNS-2), and the first results
showing neutron yield from the source and neutron pulse duration. A high temperature and dense
deuterium plasma produced in the Plasma - Focus device (PF) was used for generation of fast
neutron.
Plasma-Focus is a simple device which belongs to the class of the non cylindrical, dynamic
Z-pinch system, in which the plasma is generated by electric breakdown in the gas along the insulator located between the cylindrical electrodes. The plasma sheath formed along insulator. then
accelerated by the magnetic piston, originating from the current flowing in the plasma sheath,
to high speed. When it reaches the end of the electrodes, then compressed on the axis of the , creating a dense and high temperature plasma column. This kind of plasma emitted fast neutrons
for the device operating with a deuterium or a deuterium-tritium mixture as a working gas.
The prefix 'Z' in the name of Z-pinch means that the current density at the plasma column has
the direction of the Z axis, and the plasma is compressed to the axis of the magnetic field induced
current flowing in the pinch.
This source would be used in the IFJ lab, to test new methods of a fusion products measurements,
including neutrons. For this kind experiment the Plasma-Focus PF-24 device was constructed
with bank energy about 100 kJ and fast current rise time (about 2 microsecond).
PF-24 is based on standard high-voltage capacitors, which are equipped with a specially designed
spark gaps (field distortion). The spar gaps have a very small jitter enabling high efficiency and
low operation current rise time.
The study presents, a description of the device, its basic standard of diagnosis and the first results
of the measurements showing the launch of the neutron source NSNS-2 based on Plasma-Focus
device, allowing the neutron diagnostic testing.
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W Instytucie Fizyki Jądrowej PAN pracują dwa typy urządzeń – generator neutronów 14 MeV
(IGN-14) i dwustanowiskowe urządzenie typu plasma- focus (NSNS-2). Zespół urządzeń tworzy
Laboratorium Aparaturowych Źródeł Neutronów im. Prof. Jana A. Czubka (IFJ PAN).
Generator IGN-14 emituje neutrony 14 MeV (reakcja D-T) lub 2.45 MeV (D-D) impulsowo
(reżim mikrosekundowy) lub w trybie ciągłym. Unowocześniono układ utrzymania wysokiej
próżni (10–6 Tr) w rurze akceleracyjnej. Zaprojektowano i zainstalowano na końcu jonowodu
komorę próżniową do badań detektorów (zwłaszcza diamentowych) wraz z alternatywą umieszczenia układu termostatycznego 20–250 °C. Skompletowano spektrometryczne tory pomiarowe
i system rejestracji danych.

Generator neutronów 14 MeV
Generator neutronów 14 MeV działa IFJ od wielu lat i podczas wykonywania tego etapu został po
raz kolejny zmodernizowany i dostosowany do nowych potrzeb. Jest to akcelerator liniowy,
w którym przyspieszane jony deuteru reagują z trytem zawartym w tarczy (T/Ti), generując neutrony 14 MeV i cząstki α o energii 3.5 MeV, czyli te same produkty, co w reakcji syntezy jądrowej DT. Utrzymanie wysokiej próżni wewnątrz generatora jest konieczne zarówno podczas akceleracji deuteronów, jak i spektrometrycznego pomiaru cząstek naładowanych na stanowisku testowym detektorów. Do poprawnej pracy niezbędna jest próżnia rzędu 10-6 Tr. Ze względu na
wyeksploatowanie dotychczasowego systemu przeprowadzono gruntowną modernizację układu
próżniowego. System pomp składa się z pompy turbomolekularnej z magnetycznym łożyskowaniem wirnika oraz odpowiedniej pompy rotacyjnej z filtrem na wejściu. Zawór zabezpieczający
rurę akceleracyjną przed zapowietrzeniem w przypadku zaniku napięcia zasilającego jest sterowany elektromagnetycznie. Dodatkowo istnieje możliwość podłączenia helowego detektora nieszczelności. Próżniomierz z dwoma polami odczytowymi pozwala na równoczesny odczyt wskazań dwóch sond pomiarowych (w części akceleracyjnej i w komorze testów) działających w szerokim zakresie ciśnień – od atmosferycznego aż do wysokiej próżni. Pomiędzy rurą akceleracyjną
a komorą pomiarową zainstalowano śluzę odcinającą w celu zapewnienia łatwego przeprowadzania niezbędnych manipulacji w objętości pomiarowej.
W generatorze IGN-14 można zastosować też target deuterowy (D/Au) i wtedy zachodzi reakcja
generująca neutrony 2.45 MeV (czyli jak z fuzji w plazmie deuterowej). Nawet w przypadku stosowania targetu T/Ti taka reakcja jest obserwowana, gdyż w czasie pracy generatora przyspieszone deuterony implantują się w tarczy i też dochodzi do fuzji DD.

Widok części wysokonapięciowej generatora
IGN-14 .

Widok komory pomiarowej na końcu jonowodu
IGN-14.
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Ostatecznie w wyniku przebiegu reakcji DT i dwutorowej reakcji DD w pobliżu targetu obserwuje się zarówno neutrony prędkie obu wspomnianych energii, jak i cząstki α, protony, jadra 3He
i 3T oraz promieniowanie γ. To posłużyło do opracowania koncepcji wykorzystania generatora
IGN-14 jako źródła promieniowania mieszanego podobnego typu jak występujące w tokamaku.
Na końcu jonowodu została zainstalowana próżniowa komora pomiarowa, w której umieszcza się
odpowiedni target oraz w żądanych pozycjach względem niego –małe detektory (najczęściej diamentowe scCVD i krzemowe) do badania ich odpowiedzi w polu jednoczesnego promieniowania
różnych cząstek.
W próżniowej komorze pomiarowej można też instalować (zaprojektowany i zbudowany w IFJ)
układ do pomiarów spektrometrycznej odpowiedzi ww. detektorów w funkcji temperatury
20–250 °C, co jest potrzebne do oceny możliwości ich funkcjonowania w warunkach pracy tokamaka.

Plasma-focus
W ramach projektu uruchomiono urządzenia plasma focus PF-4 i PF-24 pracujące z czasem
emisji neutronów 2.45 MeV (synteza D-D) rzędu 100 ns. Wyposażono urządzenia w system sterowania, monitor emisji neutronów i stanowiska pomiarowe, m. in. nanosekundowy system pomiaru energii neutronów metodą czasu przelotu oraz zestaw do testów miniaturowych detektorów
scyntylacyjnych. Dla PF-24 zaprojektowano system obrazowania pola neutronowego (neutronowa camera obscura).
W niniejszym opracowaniu przedstawiono opis impulsowego nanosekundowego źródła neutronów prędkich (NSNS-2), oraz pierwsze wyniki pokazujące wydajność źródła oraz czas trwania
impulsu neutronowego. Do generacji prędkich neutronów wykorzystano plazmę deuterową wytwarzaną w urządzeniu Plasma – Focus (PF).
Plasma-Focus jest prostym urządzeniem, które należy do klasy nie cylindrycznych, dynamicznych układów Z-pinch [ ], w których plazma jest wytwarzana w wyniku przebicia elektrycznego
po izolatorze w gazie znajdującym się pomiędzy cylindrycznymi elektrodami. Tak wytworzona
plazma jest następnie przyśpieszana ciśnieniem pola magnetycznego, pochodzącego od płynącego w niej prądu, do dużych prędkości, a po osiągnięciu końca elektrod, komprymowana na osi
układu, tworząc ognisko plazmowe (Rys.1). Jeśli gazem roboczym jest deuter lub mieszania deuteru i trytu, to otrzymane w wyniku tego procesu ognisko plazmowe jest źródłem neutronów
prędkich.
Przedrostek ‘Z’ w nazwie Z-pinch oznacza, że gęstość prądu w ognisku plazmowym ma kierunek
osi Z, a plazma jest komprymowana do osi ogniska polem magnetycznym indukowanym prądem
płynącym w ognisku. Parametry plazmy w ognisku, które zależą głównie od natężenia prądu płynącego w ognisku, mają istotny wpływ na parametry emisji neutronów, tj. wielkość emisji
w pełen kąt bryłowy, czas trwania emisji i rozmiar źródła. W IFJ takie źródło będzie wykorzystywane do testowania nowych metod diagnostyki produktów syntezy termojądrowej, między
innymi neutronów. W celu, prowadzenia takich eksperymentów testujących np. diagnostyki neutronowe, skonstruowano 100 kJ bardzo szybki (czas narastania prądu rzędu 2 – 3 mikrosekundy)
układ Plasma-Focus w oparciu o standardowe kondensatory wysoko-napięcie, które zostały wyposażone w specjalnie skonstruowane iskierniki o bardzo niewielkim czasie rozrzutu załączania,
umożliwiające wysoką efektywność pracy urządzenia i niewielki czas narastania prądu.
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Rys.1. Schemat układu Plasma-Focus (PF) typu
Mathera; 1 – anoda,2 – katoda, 3 – izolator,
Is – iskiernik, C0 – źródło zasilania (bateria kondensatorów), I – faza przebicia, II – faza akceleracji,
III – faza radialnego ruchu warstwy i powstawania
ogniska plazmowego. [Na podstawie monografii M.
Scholz, Plasma- Focus i Synteza Termojądrowa,
Kraków, 2014]

W opracowaniu przedstawiono, opis urządzenia, jego podstawowe standardowe diagnostyki oraz
pierwsze wyniki przeprowadzonych pomiarów świadczące o uruchomieniu źródła neutronów
NSNS-2 w oparciu o urządzenie Plasma-Focus, umożliwiającego testowanie diagnostyk neutronowych. Ze względu na ilość kondensatorów wysoko-napięciowych zastosowanych w generatorze prądowym zbudowanego urządzenia, w dalszej części opracowania dla tego układu PlasmaFocus będzie stosowana nazwa PF-24.

1. Opis urządzenia.
PF-24 ze względu na swoje parametry techniczne jest urządzeniem wyjątkowo użytecznym do
testowania diagnostyk produktów reakcji syntezy jądrowej lekkich wodoru. W skład urządzenia
PF-24 wchodzą trzy główne moduły, a mianowicie:
•
•
•

Bateria kondensatorów wysoko-napięciowych, w której każdy kondensator został wyposażony w specjalnie skonstruowany iskiernik trójelektrodowy z podpalającą elektrodą
Tory przesyłowe łączące kondensatory z kolektorem
Komora eksperymentalna wykonana ze stali nierdzewnej połączona z kolektorem generatora prądowego, w której zainstalowano elektrody układu, wyposażona w układ próżniowy.

Bateria kondensatorów i iskierniki
Bateria kondensatorów składa się z 24 impulsowych kondensatorów typu IK – 5 / 40 połączonych równolegle poprzez iskierniki z odbiornikiem. Kondensatory zmontowano w trzech modułach rozmieszczonych symetrycznie względem osi układu. Widok modułu przedstawiono na
rysunku 2.
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Rys.2. Widok modułu
8 kondensatorów

Rys.3. Rozmieszczenie modułów z kondensatorami

Nominalne parametry kondensatorów to pojemność 5µF, indukcyjność własna 40nH oraz maksymalne napięcie pracy 40kV. Oznacza to, że maksymalna nominalna energia układu to 120 kJ.
Faktycznie po wykonanych pomiarach uzyskano średnią wartość pojemności 4,8µF , co oznacza,
że rzeczywista energia jaką można zgromadzić w baterii kondensatorów wynosi 92,16 kJ.
Ze względów praktycznych przyjęto, że maksymalne napięcie do jakiego będziemy ładować baterię wynosi 30 kV co oznacza praktyczne maksymalną energię 51,84 kJ. Rozmieszczenie modułów
względem odbiornika przedstawiono na rysunku 3. Wypadkowa indukcyjność baterii wynosi
Lb = 40/24 = 1,67 nH, a całkowita pojemność jest równa C0 = 4,8x24 = 115,2µF.
Na potrzeby układu PF-24 opracowano konstrukcję iskiernika typu „field distortion” o oznaczeniu IFD–40 zintegrowanego z kondensatorem IK 5/40. Integracja polegała na wykorzystaniu konstrukcji kondensatora jako elementu iskiernika. Ideę przedstawiono na rysunku 4.

Rys. 4. Schemat ilustrujący
powiązanie iskiernika typu IFD -40
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Rys. 5 Profil elektrod użytych do konstrukcji iskiernika IFD – 40

Jako elektrody wykorzystano mosiężne pręty o profilu przedstawionym na rysunku 5. Elektrodę
sterującą wykonano z miedzianego przewodu umieszczonego w 1/3 odległości od górnej elektrody. Iskiernik jest zamkniętą konstrukcją umożliwiającą pracę z ciśnieniem gazu do 1,6 atm.
Na rysunku 6 przedstawiono zależność napięcia przebicia w funkcji ciśnienia. W wyniku wykonanych pomiarów określono, że indukcyjność iskiernika wynosi 30nH. Wypadkowa indukcyjność
wszystkich iskierników wynosi Ls = 30/24 = 1,25 nH.

Rys. 6. Zależność napięcia przebicia od ciśnienia powietrza
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Tor przesyłowy
Połączenie kondensatorów z kolektorem zrealizowano za pomocą współosiowego przewodu typ
RG 213/U – 2,25/7,25 o długości 3.5mb. W celu obniżenia indukcyjności toru przesyłowego
każdy z kondensatorów został przyłączony za pomocą 18 kabli zgrupowanych w trzy moduły,
po sześć kabli każdy. Wypadkowa indukcyjność toru połączeń jest równa Lt = 3,5x250/18x24 =
2,03 nH. Widok opracowanych modułów podczas testów przedstawiono na rysunku 7.

Rys.7 Widok modułów połączeniowych (po jednym z każdego kondensatora) ośmiu kondensatorów
podczas testów pracy iskierników (dodatkowo widać obciążenie pomocnicze oraz pas Rogowskiego)

Komora próżniowa, kolektor i elektrody urządzenia
Rysunek 8 przedstawia szczegółowo zespół kolektora, komory i elektrod urządzenia. Uwidocznione zostały na nim główne moduły tego węzła składające się z kolektora, który tworzą dwie
równoległe płyty ze stali nierdzewnej rozdzielone izolatorem. Do kolektora zostały poprowadzone tory pomiarowe od każdego z 24 kondensatorów w taki sposób aby zapewnić równomierny
rozpływ prądu po całym jego obwodzie. Na rysunku przedstawiono jeden z możliwych do zastosowania układów cylindrycznych elektrod z anodą o zmiennej indukcyjności (nr 34, rys.8).
W komorze próżniowej (nr.10, rys.8) zainstalowano cylindryczne, współosiowe elektrody układu.
Zewnętrzna elektroda (katoda) składa się z 16 prętów wykonanych ze stali nierdzewnej o średnicy
12 mm każdy (nr 33, rys.8). Natomiast elektroda wewnętrzna (anoda), która może mieć różny
kształt wykonana została z czystej, beztlenowej miedzi. Elektrody rozdziela izolator wykonany
z Al2O3 o długości 60 mm, leżący na anodzie (nr32, rys.8). W układzie możliwa jest praca z różnymi rodzajami elektrody wewnętrznej i zewnętrznej. Próżnia w komorze wytwarzana jest za
pomocą systemu pomp składającego się z pompy próżni wstępnej i pompy turbomolekularnej
(nr 19, rys.8). Taki system pomp próżniowych pozwala osiągnąć próżnię na poziomie 10-6 mbara.
Urządzenie zostało standardowo wyposażone w układy do pomiaru wielkości elektrycznych takich jak:
•
•
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natężenie całkowitego prądu płynącego w układzie, które jest mierzone za pomocą pasa
Rogovskiego o wyznaczonym współczynniku kalibracji równym 26,4 kA/V;
napięcie na kolektorze urządzenia, mierzone za pomocą pojemnościowej sondy napięciowej, zamontowanej między płytami kolektora;
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•

pochodnej natężenia prądu, mierzonej za pomocą sondy magnetycznej zamontowanej
w kolektorze.

Rys.8 Zespół kolektora, elektrod i komory próżniowej urządzenia PF-24.

Do monitorowania całkowitej emisji neutronów prędkich o energiach z zakresu 2.5 – 3 MeV,
emitowanych z ogniska plazmowego na urządzeniu PF-24 zamontowano berylowy licznik aktywacyjny, którego współczynnik kalibracyjny równy 2⋅105 określono za pomocą procedury przedstawionej w pracy [B. Bieńkowska et al., Berylium neutron activation counter for pulsed D-D
fusion Source, Report IFJ, No.2064/AP ].
Całość urządzenia została zamontowana w specjalnie do tego celu przygotowanej hali laboratoryjnej znajdującej się w budynku cyklotronu Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie. Na rysunku 9
przedstawiono zmontowane w całości urządzenie PF-24 gotowe do prowadzenia eksperymentów.
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Rys.9. Widok urządzenia PF-24 stanowiącego źródło neutronów NSNS-2 w hali laboratoryjnej

2. Pomiar parametrów generatora prądowego urządzenia PF-24
W celu, określenia możliwości eksploatacyjnych generatora prądowego urządzenia Plasma-Focus,
po zmontowaniu całości, określa się za pomocą pomiarów natężenia prądu parametry wewnętrzne
generatora takie jak: indukcyjność L0 oraz oporność omową R0. Pomiaru dokonuje się przy zwartych elektrodach urządzenia. Na rysunku 10 przedstawiono obwód elektryczny zastępczy urządzenia PF-24.

Rys.10. Elektryczny obwód zastępczy dla wyładowania w Plasma–Focus. Uab napięcie między elektrodami,
C0, L0, R0, odpowiednio, pojemność, indukcyjność i oporność źródła zasilania, Lp– indukcyjność związana
z ruchem warstwy prądowej, Rp – oporność omowa plazmy [Na podstawie monografii M. Scholz, PlasmaFocus i Synteza Termojądrowa Kraków, 2014]
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Zgodnie z uogólnionym prawem Ohma równania opisujące przebiegi prądu i napięcia w takim
obwodzie można opisać wyrażeniami:

U0 −

1
dI
Idt − L0 + R0 I = U ab (t ) ,
∫
C0
dt

gdzie: I – prąd wyładowania, R0 – oporność, C0 – pojemność, a U0 – napięcie ładowania baterii
kondensatorów. L0 przedstawia sumę indukcyjności baterii, kolektora i węzła anoda-izolator,
a Uab wyraża się wzorem. Z powyższego równania można określić L0 i R0 dla tzw. zwartych elektrod, czyli dla Uab = 0.
Pomiar natężenia prądu wykonano w warunkach wysokiego ciśnienia gazu w komorze, dzięki
czemu wyładowanie elektryczne nastąpiło w jednym kanale prądowym w pobliżu izolatora, co
symulowało warunek zwarcia Uab =0. W eksperymencie stosowano klasyczny układ cylindrycznych elektrod o następujących parametrach: katoda o średnicy 98 mm złożona z 16 stalowych
prętów o średnicach 12 mm, i długości 220 mm, cylindryczna anoda wykonana z miedzi beztlenowej o średnicy 60 mm i długości 200 mm (rysunek 11). Przykładowy wynik pomiarów przedstawia rysunek 12.

Rys. 11 Widok elektrod układu PF-24

Rys.12. Natężenia prądu w układzie PF-24 podczas
próby zwarciowej

W sumie wykonano cztery takie próby, dla napięcia ładowania baterii U0 = 16 kV i ciśnienia gazu
roboczego w komorze p0 = 30 mbar, otrzymując w wyniku oscylacyjny, tłumiony przebieg. Na tej
podstawie określono współczynnik tłumienia (α/ω) oraz okres drgań T, a co za tym idzie ich częstotliwość (ω). Stąd, wyznaczono czas potrzebny do osiągnięcia maksimum natężenia prądu
w układzie T1/4 ≅1.8 µs określający szybkość narastania prądu oraz indukcyjność generatora prądowego L0 ≅ 11 nH i jego oporność R0 ≅ 1.4 mΩ. Na podstawie określonych parametrów generatora można oszacować maksymalne natężenie prądu zwarcia dla całkowitego napięcia ładowania
baterii kondensatorów równego 40 kV, które wynosi 3.3 MA. Ze względu na to, że całkowita
emisja neutronów zależy w istotny sposób od natężenia prądu płynącego w ognisku, oszacowane
parametry pokazują duże możliwości urządzenia jako źródła neutronowego o znacznej intensywności na poziomie 108 1010 neutronów/wyładowanie.
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3. Wstępne wyniki eksperymentalne
W celu określenia parametrów emisji neutronowej z PF-24 wykonano eksperyment używając jako
gazu roboczego deuteru pod ciśnieniem 2 mbarów. Napięcie ładowania baterii ustalono na 16 kV.
Eksperyment wykonano stosując klasyczny zestaw Do pomiarów emisji neutronowej wykorzystano 4 scyntylacyjne detektory punktowe opisano w [ Report IFJ No. ], których rozmieszczenie
pokazano na rysunku 13. Całkowitą emisję neutronów zmierzono za pomocą licznika berylowego. W eksperymencie rejestrowano także natężenie i pochodną natężenia prądu.

Rys. 13. Rozmieszczenie detektorów punktowych podczas pomiarów emisji neutronowej z PF-24.
A, B, C, D, E. – położenie detektorów podczas różnych wyładowań.

Na rysunku 14 pokazano charakterystyczne przebiegi pochodnej i prądu zmierzonych pasem Rogovskiego dla wyładowania 14100307. Przebieg pochodnej prądu pokazuje charakterystyczną
osobliwość, świadczącą o sformowaniu się ogniska plazmowego. Odpowiada to załamaniu na
przebiegu natężenia prądu. Charakterystyczny czas narastania prądu do maksimum, jak wynika
z tego przebiegu wynosi ok. 1.5 µs, a maksimum natężenia prądu jest równe ok. 300 kA.

Rys. 14. Przebieg prądu I
(niebieska krzywa) oraz
odpowiednio dI/dt (czarna
krzywa) zmierzony pasem
Rogowskiego oraz sondą
magnetyczną. Wyładowanie
no. 14100307, U0 = 16kV,
p0 = 2 mbar, gaz roboczy D2.
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Przedstawione na rys. 14 przebiegi pokazują, że w układzie PF-24 powstało ognisko plazmowe
o parametrach odpowiednich dla emisji neutronowej. Sygnały neutronowe od punktowych sond
scyntylacyjnych umieszczonych w położeniu C (rys.13) pokazano na rysunku 15.

Rys. 15. Sygnały twardego promieniowania X-oraz
neutronowe rejestrowane punktowymi detektorami
scyntylacyjnymi umieszczonymi w położeniu C
(rys.13).
Wyładowanie no. 14100307, U0 = 16kV,
p0 = 2 mbar, gaz roboczy D2.
Całkowita emisja neutronów (licznik Be)
Y = 4.5⋅108 n/wyładowanie.

Na rysunku 15 impuls neutronowy jest przesunięty w czasie względem impulsu twardego promieniowania X ze względu na czas dolotu neutronów do sondy. Czas emisji promieniowania neutronowego mierzony w połowie wysokości impulsu wynosi ok. 25 -30 ns, a jego wydatek
4.5⋅108 n/wyładowanie.
W wyniku przeprowadzonych testów eksperymentalnych, których przykładowe wyniki zaprezentowano w rozdziale 4 można sformułować następujące wnioski
•
•
•
•

Zaprojektowany i zmontowany układ PF-24 osiągnął zamierzone parametry prądowe.
W układzie powstaje ognisko plazmowe, w którym zachodzą reakcje syntezy jądrowej
z dużą intensywnością. Czas trwania emisji to ok. 30 ns.
Układ PF-24 może pracować jako nanosekundowe źródło neutronowe o wydajności na
poziomie 108 – 1010 n/wyładowanie, w zależności od natężenia prądu w układzie.
Zbudowany układ może służyć do testowania diagnostyk rejestrujących produkty reakcji
syntezy termojądrowej emitowane z plazmy.

Podsumowując, należy stwierdzić, że cel związany z adaptacją laboratorium służącego do testowania diagnostyk rejestrujących produkty reakcji termojądrowych został osiągnięty.
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2.4. Konwerter neutronów na neutrony prędkie o energii
14 MeV w reaktorze Maria
K. Pytel, R. Prokopowicz, M. Dorosz, A. Zawadka, J. Lechniak, M. Lipka,
Z. Marcinkowska, M. Wierzchnicka, A. Małkiewicz, I. Wilczek, T. Krok,
M. Migdal, A. Kozieł
Narodowe Centrum Badań Jądrowych
ul. A. Sołtana 7, 05-400 Otwock
Abstract
Thermal to 14 MeV neutron converter in MARIA reactor
Thermal to 14 MeV neutron converter in MARIA reactor is especially devoted to fusion devices
material testing irradiation. The ITER & DEMO research thermonuclear facilities are to be run
using the deuterium - tritium fusion reaction. Fast neutrons (of energy approximately 14 MeV)
resulting from the reaction are essential to carry away the released thermonuclear energy and
to breed tritium. However, constructional materials of which thermonuclear reactors are to be
built must be specially selected to survive intense fluxes of fast neutrons. Strong sources of
14 MeV neutrons are needed if research on resistance of candidate materials to such fluxes is to
be carried out effectively.
Nuclear reactor-based neutron converter capable to convert thermal neutrons into the 14 MeV fast
neutrons may be used to that purpose. Such a converter has been designed and constructed
in MARIA reactor. The neutron energy spectrum inside converter is very similar to one expected
in thermonuclear devices.
The converter rely on two-stage nuclear reaction. Capture of thermal neutron by Li-6 nucleus
results in 2.74 MeV triton release. Triton can undergo nuclear reaction with H-2 or another Li-6
nucleus resulting 14 MeV neutron emission. The Li-6 and deuterium chemical compounds are
therefore used as converting materials. In MARIA reactor lithium-6 deuteride (6LiD) and lithium6 deteroxide hydrated with heavy water (6LiOD⋅D2O) have been used. The nuclear particle
transport calculations and heat transfer calculations allowed designing the converter capable to be
operated in MARIA reactor. A number of safety analysis have been carried out in order to obtain
from the nuclear regulatory body the license for convertor operation. The conversion efficiency
has been estimated to ca. 10-4.
Testing operation of the converter in MARIA reactor has been performed. A number of samples
and activation detectors have been irradiated inside converter. Three-group neutron energy spectrum has been determined: thermal neutrons (Maxwell spectrum) 1.5·109 cm-2 s-1 ± 2%, fission
neutrons (Watt spectrum) 1.7·1012 cm-2 s-1 ± 2%, and 14 MeV neutrons 1.1·109 cm-2 s-1 ± 2%.
The neutron flux density achieved inside converter makes it one of the strongest continuous available 14 MeV neutron source.
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Wstęp
Zainteresowanie intensywnymi źródłami neutronów o energii 14 MeV do badań materiałów stosowanych w urządzeniach kontrolowanej syntezy termojądrowej jest na tyle duże, że prowadzone
są zaawansowane prace studyjne nad takimi urządzeniami [1]. Wdrożenie tych projektów jest
jednak bardzo kosztowne i czasochłonne. Alternatywą może być konwersja neutronów termicznych, pochodzących z reaktora jądrowego, na neutrony 14 MeV z wykorzystaniem reakcji:
6

Li+n → T+4He (Q ≅ 4,79 MeV),

(1)

(w nawiasach ciepło reakcji – Q) w której powstaje jądro trytu (tryton) o energii 2,74 MeV.
Tryton z kolei może ulec reakcji syntezy z jądrem deuteru:
T+D → 4He+n (Q ≅ 17,58 MeV)

(2)

lub reakcji z jądrem 6Li:
T+6Li → 8Be+n (Q ≅ 16,02 MeV)

(3)

W obu tych reakcjach powstają neutrony o energii 14 MeV. Możliwość wykorzystania tego rodzaju konwersji została wskazana w latach 50-tych XX wieku [2]. Pojawiło się też wiele prac
studialnych i eksperymentalnych nt. konwersji neutronów termicznych na neutrony 14 MeV
[3,4,5,6,7].
W reaktorze jądrowym MARIA opracowano projekt i zbudowano konwerter neutronów termicznych na neutrony prędkie 14 MeV. Konwerter ten może stać się jednym z najsilniejszych na
świecie ciągłym źródłem neutronów 14 MeV, służącym do napromieniania materiałów. Napromienianiu poddawane będą głównie materiały przewidziane jako konstrukcyjne w reaktorach
termojądrowych i jądrowych IV generacji oraz przewidziane do wszelkich innych zastosowań
w dużych polach neutronów prędkich. Napromienione próbki będą mogły być poddawane badaniom materiałowym w specjalistycznym laboratorium.

Założenia do konstrukcji konwertera w reaktorze MARIA
Instalacja konwertera neutronów termicznych na 14 MeV w rdzeniu reaktora MARIA wymaga
przyjęcia szeregu założeń, związanych z wzajemnym wpływem rdzenia i konwertera. Powiązania
te wpływają z jednej strony na wydajność procesu konwersji i bezpieczeństwo pracy konwertera,
a z drugiej strony na bezpieczeństwo i warunki pracy reaktora.
Z punktu widzenia funkcjonowania konwertera najbardziej istotnymi parametrami są gęstość
strumienia neutronów termicznych w miejscu lokalizacji urządzenia oraz warunki jego chłodzenia. Przyjmuje się, że pożądana gęstość strumienia neutronów termicznych na powierzchni konwertera powinna wynosić co najmniej 1014 n/cm2s. Wartość ta stanowić będzie ok. 50% wartości
niezaburzonego (obecnością konwertera) strumienia neutronów termicznych.
Generacja wysokich gęstości strumieni 14 MeV w konwerterze wymaga wysokiego natężenia
pola neutronów termicznych, co wiąże się ze znaczącymi generacjami mocy cieplnej
w urządzeniu. Źródła ciepła będą miały charakter powierzchniowy. Ciepło reakcji (1) może być
skutecznie odebrane za pomocą obiegu chłodzenia basenu. Analiza warunków odbioru ciepła
z konwertera jest przedmiotem jednego z kolejnych podrozdziałów.
Reakcjom jądrowym, zachodzącym w warstwie konwertującej, towarzyszy generacja gazów
(T, 4He, 3He). Gazy te będą się gromadzić w porach w warstwie konwertującej a stąd przenikać
do pozostałych przestrzeni gazowych konwertera, głównie do komory rozprężnej. Generacji gazów będzie towarzyszył wzrost ciśnienia w konwerterze.
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Z punktu widzenia bezpiecznej pracy
pracy reaktora bardzo istotny jest wpływ konwertera na zapas
reaktywności
ci rdzenia. Podobnie jak w przypadku prętów
pr
pochłaniających
cych efekt reaktywno
reaktywnościowy
konwertera jest największy
kszy w centrum rdzenia i maleje wraz z odległo
odległościąą urządzenia
ądzenia od centrum.
W związku z tym, długie czasy napromieniania materiałów w konwerterze będą oznaczać konieczność długotrwałego utrzymywania zwi
zwiększonego
kszonego załadunku paliwa do rdzenia reaktora cec
lem skompensowania ubytku zapasu reaktywności.
reaktywno
Wiąże się to ze wzrostem kosztów eksploat
eksploatacji reaktora.
Innym efektem, który należy
ży wziąć pod uwagę przy projektowaniu konwertera, jest minimalizacja
bocznikowania przepływu wody w obiegu basenu przez kanał konwertera. Zagadnienie to jest
ściśle związane
zane z chłodzeniem konwertera i próbek napromieni
napromienianych
anych materiałów.
Rozważano
ano kilka potencjalnych lokalizacji konwertera w matrycy rdzenia reaktora (rys. 1.).

Rys. 1. Możliwe
liwe lokalizacje konwertera neutronów (czerwone punkty) w rdzeniu reaktora
MARIA.

64

Aparatura badawcza
Uwzględniając specyfikę konstrukcji reaktora MARIA, konwerter skonstruowano w postaci cylindra, chłodzonego wodą basenu reaktora, omywającą zewnętrzną i wewnętrzną powierzchnię
cylindra. Załadunek próbek z materiałami do napromieniania odbywa się od góry konwertera.

Geometria konwertera
Gęstość strumienia neutronów 14 MeV na jednostkowe źródło, w punkcie konwertera, odległym
o od osi cylindra konwertera jest określona całką powierzchniową:
⁄
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W przypadku próbek objętościowych, tj. zajmujących całe wnętrze konwertera należy określić
średnią gęstość strumienia w konwerterze. Ponieważ rozkład (4) zależy od stosunku ⁄ średnia
gęstość strumienia neutronów prędkich nie zależy od promienia konwertera:
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Tak więc zarówno gęstość strumienia neutronów prędkich w osi konwertera jak i wartość średnia
w obszarze konwertera nie zależą od promienia konwertera. Promień konwertera ma natomiast
wpływ na jego objętość załadowczą (proporcjonalnie do kwadratu promienia).

Warstwa konwertująca
Konstrukcja konwertera jest wzorowana na konstrukcji rurowych elementów paliwowych reaktora MARIA. Warstwa konwertująca jest, podobnie jak warstwa paliwowa, zamknięta w hermetycznej obudowie (koszulce).
Przedmiotem optymalizacji warstwy konwertującej jest jej skład, gęstość oraz grubość. Pod uwagę należy brać takie czynniki, jak: efekt samoprzesłaniania neutronów termicznych, wydajność
konwersji, efekt wypalania 6Li, generacja i odbiór ciepła z konwertera. Uwzględnienie tych czynników wymaga z kolei opisania zagadnień transportu neutronów termicznych, trytonów oraz neutronów 14 MeV w obszarze konwertera.
Proces konwersji neutronów termicznych na 14 MeV zachodzi z największą wydajnością dla
deuterku litu-6 (6LiD) [4]. Nieco mniejszą wydajność osiąga się dla uwodnionego (ciężką wodą)
deuterotlenku litu-6 (6LiOD⋅D2O).
Kosztem wydajności można uzyskać znacząco większą stabilność chemiczną 6LiOD⋅D2O względem 6LiD. Deuterek (wodorek) litu jest substancją silnie higroskopijną; w kontakcie z wodą zachodzi reakcja:
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LiD + 2H2O → LiOD⋅H2O + ↑H2

(8)

w której powstaje bardzo niekorzystny, z punktu widzenia wydajności konwersji (dwukrotnie
niższej niż w przypadku LiOD⋅D2O), uwodniony deuterek litu.
W sytuacji nienormalnej może nastąpić rozszczelnienie konwertera i uwolnienie materiału konwertującego do wody obiegu chłodzenia basenu reaktora. Wówczas w przypadku obu materiałów konwertujących powstałby wodorotlenek litu, którego roztwór wodny ma odczyn zasadowy. Podstawowy materiał konstrukcyjny rdzenia reaktora MARIA, jakim jest aluminium, ulega
rozpuszczeniu w wodorotlenku litu:
2Al + 2LiOH + 6H2O → 2Li[Al(OH)4] + ↑3H2

(9)

Analiza skutków nieintencjonalnego rozszczelnienia konwertera i uwolnienia do obiegu basenu
deuterotlenku litu, prowadzącego do korozji aluminium została przeprowadzona w [13].
Ze względu na zagrożenie korozją aluminium lub jego stopy nie są brane pod uwagę jako materiał
koszulki do konwertera. Odporne na korozyjne działanie wodorotlenku litu są np. stale nierdzewne lub cyrkon. Poza tym, należy wziąć pod uwagę, że wnętrze konwertera podczas eksploatacji
będzie wypełniało się trytem, natomiast najwyższą pośród metali odporność na korozję wodorową
(w tym wysokotemperaturową) wykazują stale austenityczne [12]. W związku z tym, jako materiał konstrukcyjny konwertera zastosowano stal 1H18N9T. Grubość koszulki konwertera powinna
być jak najmniejsza, w celu zminimalizowania absorpcji neutronów (głównie termicznych).
W przypadku stosowania jako materiału konwertera substancji silnie higroskopijnej (LiD) lub
uwodnionej (LiOD⋅D2O) należy się liczyć z możliwością uwolnienia wody krystalizacyjnej
w wyniku podwyższonej temperatury w warstwie konwertującej i wzrostu ciśnienia pod koszulką.

Transport neutronów w konwerterze
Neutrony termiczne oddziałują z litem-6 w reakcji (1). Mikroskopowy przekrój czynny na tę reakcję w obszarze neutronów termicznych i epitermicznych ma charakter „1/v” i dla neutronów
2200 m/s wynosi 940 barnów. Pozostałe materiały, które mogą zostać użyte do budowy konwertera (aluminium, cyrkon, stal 1H18N9T) a także 7Li charakteryzują się znacznie niższymi przekrojami czynnymi na absorpcję neutronów termicznych.
Ze względu na dominującą rolę 6Li w absorpcji neutronów termicznych w konwerterze przy analizie transportu neutronów termicznych będzie brany pod uwagę jedynie ten izotop. Makroskopowy przekrój czynny na absorpcję neutronów termicznych w materiałach konwertera jest zatem
proporcjonalny do gęstości 6Li i wynosi:
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gdzie: RI – liczba Avogadro, S;< = 940 T – mikroskopowy przekrój czynny na reakcję (1),
U – masa atomowa 6Li, J;< = – gęstość litu-6.
Prawdopodobieństwo, że w warstwie materiału o grubości d, zawierającej izotop 6Li, zajdzie reakcja (1) wynosi co najmniej:
VP<.

1 W X Y W:;<

=

(11)

I tak np. dla warstwy LiD o grubości 2 mm, odpowiadającej 17-krotnej drodze swobodnej neutronu termicznego, prawdopodobieństwo to różni się od 1 o wartość <10-7. Również dla warstwy
4 mm LiD⋅D2O o mniejszej gęstości atomowej 6Li prawdopodobieństwo zajścia reakcji (1) jest
większe od 0,996.
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W związku z tym w dalszej analizie przyjmowane jest założenie, że wszystkie neutrony termiczne, docierające do konwertera ulegają reakcji (1), w wyniku której powstają trytony o energii
2,74 MeV.

Wpływ wypalania 6Li na efektywność konwertera
Na skutek wysokiego przekroju czynnego reakcji (1) następuje wypalanie się 6Li i tym samym
obniżenie efektywności konwertera. Przy założeniu, że wszystkie neutrony termiczne docierające do zewnętrznej powierzchni konwertera z gęstością strumienia Z[ powodują wypalanie 6Li,
średnia gęstość jądrowa litu R;< = zmienia się w czasie zgodnie z równaniem:
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z początkową wartością: R;<
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Rozwiązanie równania (12) jest postaci:
(13)

gdzie t jest czasem napromieniania.
Dopóki poprawne jest założenie o całkowitej absorpcji neutronów termicznych w konwerterze
gęstość jądrowa 6Li zanika liniowo z czasem. Spadek zawartości 6Li jest proporcjonalny do iloczynu gęstości strumienia neutronów termicznych i czasu, czyli fluencji neutronów, oraz odwrotnie proporcjonalny do grubości warstwy konwertującej.
Korzystając z zależności (11) oraz (13) można prawdopodobieństwo zajścia reakcji (1) przepisać
w postaci:
VP<.

1 W X Y W:;<

=

) S;<

= Z[ ^

(14)

gdzie :;< = odpowiada początkowemu (bez wypalenia), makroskopowemu przekrojowi czynnemu na reakcję (1). Podstawiając do wzoru (14) te same wartości, co w przykładzie użycia wzoru
(11) oraz gęstość strumienia neutronów termicznych 1014 n/cm2s i czas pracy konwertera 1 rok,
uzyskuje się prawdopodobieństwo reakcji równe (1–3⋅10-6) dla LiD oraz 0.94 dla LiOD⋅D2O.
Oznacza to, że nawet w przypadku dość długiego okresu eksploatacji wpływ wypalania 6Li na
wydajność konwertera jest niewielki.

Transport trytonów w konwerterze
W trakcie przemieszczania się cząstki naładowanej przez dowolny ośrodek maleje jej energia
kinetyczna. Zmiana energii kinetycznej cząstki naładowanej następuje na skutek jej oddziaływania z elektronami i jądrami ośrodka. Zmiana ta jest scharakteryzowana przez tzw. zdolność hamującą ośrodka (ang. stopping power) definiowaną jako:
_
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(15)

gdzie _ jest energią kinetyczną cząstki a

- przebytą drogą.

W modelu ciągłego spowalniania (CSDA - continuous slowing down approximation) zasięg
cząstki w ośrodku, czyli odległość jaką przebyła cząstka do chwili zatrzymania się, oblicza się
wg wzoru:
`8

_

(16)

gdzie _ jest początkową energią kinetyczną cząstki. Podobny wzór może posłużyć do obliczenia
drogi, przebytej przez cząstkę o początkowej energii _ do chwili osiągnięcia energii _ :
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W postaci różniczkowej zależność ta jest postaci:
_

_

(18)

Dla przykładu zasięgi trytonów o energii 2,74 MeV w LiD i LiOD⋅D2O o gęstości 1 g/cm3 wynoszą odpowiednio 58 i 69 µm. Są zatem znacznie krótsze od grubości warstwy konwertującej.

Reakcje jądrowe trytonów
Prawdopodobieństwo Va
że cząstka, poruszająca się po torze prostoliniowym w ośrodku
uniknie pewnej reakcji jądrowej (o makroskopowym przekroju czynnym :) po przejściu drogi
jest opisane równaniem:
bcde

W:Va

(19)

z warunkiem początkowym Va
niem tego równania jest:
Va

0

1. Jeśli przekrój czynny nie zależy drogi

X Y W:

to rozwiąza(20)

a średnia droga swobodna cząstki na tę reakcję jest:
f
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g

W przypadku, gdy cząstka poruszająca się w ośrodku jest cząstką naładowaną, przekrój czynny
reakcji :
zależy od przebytej trajektorii w tym sensie, że wzdłuż trajektorii zmienia się energia
kinetyczna cząstki i tym samym przekrój czynny na reakcję:
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a rozwiązanie tego równania jest postaci:
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Korzystając z definicji zdolności hamującej można przejść do prawdopodobieństwa uniknięcia
reakcji cząstki naładowanej, poruszającej się z początkową energią _ aż do osiągnięcia energii
_ :
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Całka w funkcji wykładniczej jest bardzo mała (rzędu 10-4). W dalszych obliczeniach korzystać
będziemy z prawdopodobieństwa zajścia reakcji V _ , _ w wersji przybliżonej:
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Makroskopowy przekrój czynny na dowolną reakcję : liczony jest wg wzoru, analogicznego do wzoru (10):
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a wzór (29) można przepisać w postaci:
V _ ,_
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Ciekawą właściwością
ś ą zależnoś
zależności (26) jest to, że prawdopodobieństwo
stwo reakcji jest niezale
niezależne od
gęstości ośrodka.
rodka. Wynika to z faktu, że zarówno zdolność hamująca jak i makroskopowy przeprz
krój czynny są proporcjonalne do ggęstości ośrodka.
W przypadku, gdy liczone jest prawdopodobieństwo
prawdopodobie
reakcji aż do chwili zatrzymania si
się cząstki,
jako wartość energii końcowej
ńcowej należy
nale wstawić
.

Prawdopodobieństwa reakcji T-D
T i T-6Li w konwerterze
Zgodnie z zależnością
ś ą (26) do obliczenia prawdopodobie
prawdopodobieństwa zajścia
ścia reakcji T-D
T
lub T-6Li
w materiale konwertera konieczna jest znajomość
znajomo zdolności hamującej
ącej ośrodka
oś
dla trytonów
i makroskopowego przekroju
ekroju czynnego na reakcje T-D
T i T-6Li.
Obliczenia numeryczne przeprowadzono dla trytonów o początkowej
pocz tkowej energii 2,74 MeV, powsta6
6
jących i poruszających sięę w LiD lub LiOD⋅D2O. Prawdopodobieństwa
ństwa zajś
zajścia reakcji T-D oraz
6
T- Li, obliczone za pomocą powyższego
szego wzoru, zestawiono w tabeli 1. Zdolności
Zdolno
hamujące
ośrodków
rodków dla trytonów zaczerpni
zaczerpnięto
to z [9] natomiast przekroje czynne reakcji - z [10]. Na rys. 2
pokazano przekroje czynne reakcji T-D
T oraz T- 6Li w funkcji energii trytonów; zaznaczono rówró
nież energię początkowąą trytonów z reakcji (1).

Tabela 1. Prawdopodobieństwa
ństwa reakcji trytonów w warstwie konwertuj
konwertującej
Warstwa
konwertująca
6
LiD
6
LiOD⋅D2O

Prawdopodobieństwo
stwo reakcji trytonu
T+D
T + 6Li
1,71⋅10-4
0,84⋅10-4
-4
1,28⋅10
0,19⋅10-4

Wyniki te pozostająą w bardzo dobrej zgodno
zgodności
ci z obliczeniami [4] i o około 20% ni
niższe od wartości
ci eksperymentalnych [4,7].

Rys. 2. Przekroje czynne reakcji T-D
T oraz T- 6Li w funkcji energii trytonów
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Konstrukcja konwertera
Konstrukcja konwertera zawarta jest w jego
dokumentacji projektowej [8]. Głównym
elementem konstrukcji jest rdzeń konwertera
(rys. 3), składający się z dwóch współosiowych rur połączonych od dołu łącznikiem.
Rury tworzą szczelinę o szerokości 2,5 mm,
w którą, za pomocą przyspawanego do zewnętrznej rury lejka, nasypane zostały mające
konsystencję proszku: deuterek litu (10 g)
wraz z uwodnionym ciężką wodą deuterotlenkiem litu (55 g). Po ubiciu za pomocą
specjalnej tulei usypany proszek zajął wysokość ok. 35 cm, determinując tym samym
wysokość warstwy konwertującej. Gęstość
nasypowa mieszaniny proszków wyniosła
0,93 g/cm3.
Na zewnętrznej ścianie konwertera wyżłobione zostały trzy równoległe rowki, każdy
o szerokości i głębokości nie większej niż
0,6 mm. W każdym rowku umieszczona została termopara NiCr–NiAl Ø0,5 służąca do
pomiaru temperatury zewnętrznej ścianki
konwertera. Termopary rozmieszczone zostały odpowiednio na wysokościach: dolnej
granicy warstwy konwertującej oraz 17 cm
powyżej (w środku wysokości warstwy konwertującej) i 48 cm powyżej (poza warstwą
konwertującą). Umożliwią one kontrolę temperatury podczas eksploatacji konwertera.
Przewody termoparowe wyprowadzone zostały powyżej konwertera poprzez rurkę
Ø10x1,5 mm prowadzącą przez komorę rozprężną. Następnie wychodzą ponad poziom
rdzenia osłonięte karbowaną rurką stalową.
Wnętrze konwertera może pomieścić zasobniki Ø18 mm. Wszystkie elementy konwertera, w tym zasobniki, wykonane są ze stali
kwasoodpornej 1H18N9T.

Rys. 3. Budowa konwertera.

Rozkład gęstości mocy w konwerterze
Ze względu na bardzo wysoki przekrój czynny na wychwyt neutronów termicznych, większość
reakcji (a zatem także generacja ciepła) zachodzi w zewnętrznej warstwie materiału konwertującego. Przestrzenny rozkład generacji ciepła w konwerterze jest zatem silnie niejednorodny, a ciepło odprowadzane jest głównie na zewnątrz konwertera. Obliczony za pomocą kodu MCNP [9]
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przestrzenny rozkład generacji ciepła w konwerterze w funkcji promienia przedstawiony jest na
rys. 4.

Rys. 4. Promieniowy rozkład źródeł
deł ciepła w warstwie konwertującej.
konwertują

Gęstość powierzchniowych źródeł
źródeł ciepła generowanego w warstwie konwertuj
konwertującej można określić, biorąc pod uwagęę fakt, żże jest ona proporcjonalna do gęstości
ci strumienia neutronów termic
termicznych na powierzchni konwertera:
(29)
gdzie – ciepło reakcji 6Li(n,t)α,
Li(n,t)
– gęstość (zaburzonego przez konwerter) strumienia neune
tronów termicznych. Zależnoś
żności te wykorzystano w obliczeniach cieplno-przepływowych.
przepływowych.
Ze względu na niepewności,
ści, zwi
związane z chłodzeniem konwertera przez obieg chłodzenia basenu
(określona wartość
ść spadku ciś
ciśnienia
nienia na matrycy rdzenia), uznano za konieczne do
doświadczalne
określanie
lanie temperatur koszulki konwertera. W tym celu rozmieszczono na zewn
zewnętrznej koszulce
konwerter trzy termopary – w dolnej i środkowej części
ci warstwy konwertującej
konwertują oraz powyżej tej
warstwy.

Charakterystyka cieplno-przepływowa
cieplno
w stanach ustalonych
Celem obliczeń cieplno-przepływowych
przepływowych konwertera jest określenie
określenie rozkładu temperatur
w konwerterze oraz na jego zewnętrznej
zewn
ściance. Temperatury te zależą
żą od gęstości
gę
źródeł ciepła
oraz warunków odbioru ciepła przez boczne ścianki konwertera. Średnia temperatura wewnątrz
wewn
konwertera pozwala na obliczenie ciśnienia
ci
gazów w konwerterze natomiast temperatura ścianki
zewnętrznej na wykluczenie
uczenie wrzenia powierzchniowego.
W obliczeniach cieplno-przepływowych
przepływowych przyjęto
przyj następujące założenia:
Grzanie warstwy konwertującej
konwertują jest spowodowane reakcją (1) oraz ciepłem gamma. G
Gęstość za14
-2 -1
burzonego strumienia neutronów termicznych wynosi 0,7⋅10
0,7
cm s na powierzchni zewnętrznej
zewn
konwertera a rozkład promieniowy generacji ciepła z reakcji (1) przedstawiony jest w rozdziale
3.1. Generacja ciepła gamma w materiałach konwertera oraz w sąsiednim
siednim bloku berylowym jest
równa 1 W/g [11].
Generacja ciepła w reakcjach chemicznych jest pomijalnie mała.
Wysokość ekstrapolowana rdzenia, będąca
b
parametrem charakteryzującym
ącym osiowy rozkład źródeł
ciepła wynosi 1,15 m.
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Chłodzenie konwertera oraz komory rozprężnej zapewnia obieg chłodzenia basenu. Przepływ
wody chłodzącej o temperaturze początkowej 50°C jest wymuszony spadkiem ciśnienia na matrycy rdzenia, równym 1,4 m H2O [11].
Celem obliczeń było także określenie maksymalnej gęstości strumienia neutronów, przy której
generacja ciepła i temperatura w konwerterze, a co za tym idzie ciśnienie gazów nie przekraczają
dopuszczalnych wartości.
Obliczenia przeprowadzono dla konwertera w kanale ∅32 mm w bloku berylowym. Z punktu
widzenia generacji i wymiany ciepła konwerter składa się z dwóch zasadniczo różnych części:
części gorącej, w której znajduje się materiał konwertujący i generowane jest ciepło reakcji (1)
oraz części zimnej, czyli szczeliny gazowej i komory rozprężnej.
Specyfiką konwertera jest silna generacja gazów w trakcie jego pracy oraz możliwość uwalniania
wody krystalizacyjnej (D2O) z jednego ze składników materiału konwertującego LiOD⋅D2O. Generacja gazów (tryt, hel), uwalnianie wody krystalizacyjnej oraz podwyższona temperatura części
gorącej powodują wzrost ciśnienia gazów w konwerterze. Ze względu na to, że mechanizm uwalniania w części gorącej i ponownego skraplania D2O w części zimnej jest trudny do analizy obliczeniowej, przeprowadzono badanie tego zjawiska na specjalnie skonstruowanym stanowisku
pomiarowym – makiecie konwertera.
Obliczenia i badania cieplno-przepływowe konwertera składają się z trzech etapów:
obliczenia prędkości przepływu wody w konwerterze,
obliczenia rozkładu temperatur w części gorącej oraz
eksperymentalne badanie wzrostu ciśnienia gazów w konwerterze.
Wyniki obliczeń cieplnych konwertera zebrano w tab. 2.
Tabela 2. Wyniki obliczeń cieplnych konwertera
Temperatura wody w szczelinie zewnętrznej na początku warstwy konwertującej [°C]
Temperatura wody w szczelinie zewnętrznej na końcu warstwy konwertującej [°C]
Średnia temperatura wody w szczelinie zewnętrznej [°C]
Temperatura wody w szczelinie wewnętrznej na końcu warstwy konwertującej [°C]
Średnia temperatura wody w szczelinie wewnętrznej [°C]
Temperatura ścianki zewnętrznej [°C]
Temperatura ścianki wewnętrznej [°C]
Maksymalna temperatura warstwy konwertującej [°C]
Średnia temperatura warstwy konwertującej [°C]
Maksymalny liniowy przekaz ciepła ze ścianki zewnętrznej [kW/m]
Maksymalny liniowy przekaz ciepła ze ścianki wewnętrznej [kW/m]

51,4
77,9
56,7
59,2
54,6
98,4
66,7
319
243
37,2
11,7

Na rys. 5 przedstawiono promieniowy rozkład temperatury w konwerterze w połowie wysokości
rdzenia (maksymalne wartości źródeł ciepła).
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Rys. 5. Promieniowy rozkład temperatury
w konwerterze

Rys. 6. Osiowy rozkład temperatury zewnętrznej
ścianki konwertera

Rozkład pionowy temperatury zewnętrznej ścianki konwertera przedstawiono na rys.6. Zaznaczono na nim również lokalizację termopar pomiarowych.
Warunki generacji i odbioru ciepła w komorze rozprężnej zostały zbadane eksperymentalnie.
Z opisanych powyżej badań wynika, że temperatura gazu w komorze rozprężnej może być o kilkanaście stopni (do 15 deg) wyższa od temperatury wody w basenie reaktora.

Generacja gazu w konwerterze
W reakcji 6Li(n,t)α powstają tryt i hel. Obie substancje są w stanie gazowym, dlatego, ze względów bezpieczeństwa, niezbędne jest określenie powodowanego przez nie wzrostu ciśnienia wewnątrz konwertera. W celu zredukowania ciśnienia gazów gromadzących się w konwerterze, został on wyposażony w komorę rozprężną, która zwiększa przestrzeń gazową konwertera do
1,4 litra (por. rys. 3).
Ilość moli obu gazów, wygenerowana podczas pracy konwertera ze strumieniem neutronów (zaburzonym) Z[ przez czas t określona jest wzorem:
no

pa

^

2q

Z[ ^⁄RI

(30)

gdzie q jest powierzchnią boczną konwertera a RI – liczbą Avogadro.
Znając ilość moli wytworzonych gazów można określić z równania Clapeyrona ciśnienie cząstkowe tych gazów. W dalszych obliczeniach przyjęto pesymizująco, że powstający tryt będzie
znajdował się w konwerterze w formie atomowej (tj. T), a nie molekularnej (T2). W przypadku
wiązania się trytu w formę cząsteczkową (T2), jego ciśnienie spada dwukrotnie.
Konstrukcja konwertera dopuszcza nadciśnienie 1 MPa podczas pracy (w warunkach gorących,
z częściowym uwolnieniem wody krystalizacyjnej). Pomiary na makiecie konwertera wykazują,
że w warunkach zimnych jest zachowany margines bezpieczeństwa jeśli nadciśnienie trytu i helu
w konwerterze nie przekroczy 0,9 MPa. Nadciśnieniu temu odpowiada 0,517 mola gazu.
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Zgodnie z (11) taką ilość moli trytu i helu można wytworzyć przy średniej fluencji neutronów
termicznych w konwerterze (strumień zaburzony) równej 5,05⋅1020 cm-2. Zakładając zaburzoną
przez konwerter gęstość strumienia neutronów równą 0,5·1014 cm-2 s-1 (czyli 1,0·1014 cm-2 s-1 niezaburzone przez konwerter) taką ilość moli trytu i helu można wytworzyć podczas 2800 godzin
ciągłej pracy konwertera.
W rzeczywistości pierwotnym limitem związanym z produkcją gazów i wzrostem ciśnienia
w konwerterze jest wartość fluencji neutronów termicznych. Fluencja neutronów termicznych na
powierzchni konwertera nie powinna przekroczyć wartości 5,05⋅1020 cm-2.

Testowa eksploatacja konwertera
Na podstawie wniosku NCBJ z dnia 14. marca 2014 r. wraz z uzupełnieniami oraz zaakceptowanej przez Departament Bezpieczeństwa Jądrowego PAA oraz Radę ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej przy Prezesie PAA dokumentacji konwertera i w oparciu
o sporządzone analizy bezpieczeństwa [13], Prezes PAA 9. września 2014 r. wydał Aneks
nr 13/2014/MARIA do zezwolenia nr 1/2009/MARIA dopuszczający do eksploatacji w reaktorze
MARIA konwerter neutronów termicznych na neutrony prędkie o energii 14 MeV.
Pod nadzorem przedstawicieli Wydziału Kontroli Obiektów Jądrowych PAA 18. września 2014 r.
nastąpiło uruchomienie reaktora wraz z zainstalowanym w nim konwerterem.
Konwerter umieszczono w kanale K-VIII/A, w którym zmierzona uprzednio gęstość strumienia
neutronów termicznych wynosi 9·1013 cm-2 s-1, natomiast neutronów prędkich – 2·1012 cm-2 s-1.
Konwerter znajdował się w reaktorze przez jeden cykl pracy, który trwał 135 godz. W zasobniku
konwertera napromieniane były m.in. próbki stali oraz detektory aktywacyjne (Ti, Fe, Ni, Y, Nb).
Na całej długości zasobnika rozciągnięte zostały druty: Ni, Nb, Al-Co.
W związku z dużą mocą dawki promieniowania gamma pochodzącą od napromienionych drutów,
nie było możliwe zmierzenie wzbudzonej w nich aktywności. Reakcje zarejestrowane
w pozostałych detektorach aktywacyjnych zostały zebrane w tab. 3.

Tabela 3. Zmierzone szybkości reakcji.
Reakcja
46
Ti (n,p) 46Sc
47
Ti (n,p) 47Sc
48
Ti (n,p) 48Sc
54
Fe (n,p) 54Mn
58
Fe (n,γ) 59Fe
58
Ni (n,p) 58Co
89
Y (n,2n) 88Y
93
Nb (n,2n) 92Nb

Szybkość reakcji [s-1]
2,98·10-15 ± 4,8·10-17
4,94·10-15 ± 2,8·10-16
7,84·10-16 ± 1,6·10-17
1,44·10-14 ± 2,7·10-16
1,11·10-14 ± 1,6·10-16
1,59·10-13 ± 2,0·10-15
3,50·10-16 ± 6,5·10-17
2,43·10-15 ± 4,2·10-17

Na podstawie zarejestrowanych reakcji oszacowano trzygrupowe widmo energetyczne neutronów, przy czym gęstość strumienia neutronów termicznych wyznaczono na podstawie tylko jednej reakcji: 58Fe (n,γ) 59Fe, natomiast pozostałe reakcje posłużyły do wyznaczenia dwugrupowego
widma. Przyjęto, że widmo to złożone jest z dwóch składowych: widma neutronów rozszczepieniowych (tzw. funkcja Watta) - r oraz z monoenergetycznych neutronów o energii 14 MeV . Dla każdej reakcji znane są przekroje czynne na obie składowe tj.: odpowiednio S<, oraz
S<,r .
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W ten sposób oszacowano gęstość strumienia neutronów w ww. grupach energetycznych: neutrony termiczne (widmo Maxwella) 1,5·109 cm-2 s-1 ± 2%, neutrony rozszczepieniowe (widmo Watta) 1,7·1012 cm-2 s-1 ± 2%, neutrony o energii 14 MeV 1,1·109 cm-2 s-1 ± 2%.
Otrzymana wartość gęstości strumienia neutronów o energii 14 MeV jest mniejsza od obliczonej
teoretycznie. Jest to jednak zgodne z oczekiwaniem, ponieważ w obliczeniach przyjęto idealne
warunki zachodzenia dwuetapowej reakcji konwersji.

Bibliografia
Conceptual Design of the International Fusion Materials Irradiation Facility IFMIF, Nuclear Fusion Project Annual Report on the Association Forschungszentrum Karlsruhe/EURATOM 1995–
1996, EUR 17512EN (1997), pp. 151–157.
Yu. N. Zuev et al., Efficiency measurement of 6LiD converter of thermal to fast neutrons of (DT),
(6LiD) fusion with 14 MeV energy in IVV-2M reactor experimental channel, Fusion Engineering
and Design 70 (2004) 5-11.
B. Napier, J. Holland, S. Howe, et al., Design of an in-core fast neutron generator, Nucl. Instrum.
Meth., 138, 463–465 (1976).
W. Miller, W. Law, and R. Brugger, Thermal neutron driven 14.1 MeV neutron generators, ibid.,
216, 219–226 (1983)
R. T. Perry, T. A. Parish, and W. B. Wilson, A 14 MeV neutron source, Fusion Technology, 8,
No. 1, Pt. 2B, 1454–1459 (1985).
Yu. N. Zouev, V. D. Lartsev, Yu. I. Chernukhin, Feasibility of 3HeD and 6LiD Thermal-to-Fusion
Neutron Converters for Fusion Reactor Materials Testing, IEEE/NPSS Symp. Fusion Engineering
(SOFE-95), University of Illinois (1995), Vol. 1, pp. 49–52.
Yu. N. Zouev, Yu. A. Kulinich, V. D. Lartsev, Measurement of the Efficiency of a 6LiD Thermalto-14 MeV Neutron Converter in the Experimental channel of an IVV-2M Reactor, Atomic Energy, Vol. 92, No.3, 246-253 (2002)
M. Wierzchnicka, Konwerter neutronów termicznych na neutrony prędkie 14 MeV, Projekt
M488-0, 2014 (dokumentacja powykonawcza)
J. F. Briesmeister, MCNP – A General Monte Carlo N-Particle Transport Code, Version 4C, LA13709-M, Los Alamos National Laboratory. 2000
A. P. Olson, A User’s Guide for the REBUS-PC Code, Version 1.4, ANL/RERTR/TM-32, Dec.
2001
Eksploatacyjny Raport Bezpieczeństwa Reaktora MARIA, red. K. Pytel, IEA, Świerk 2009
High temperature characteristic of stainless steel, Nickel Development Institute, A Designers’
Handbook series 9004
R. Prokopowicz, K. Pytel, M. Dorosz, T. Krok, J. Lechniak, M. Lipka, Z. Marcinkowska,
M. Migdal, M. Wierzchnicka, A. Zawadka, Analizy bezpieczeństwa konwertera 6Li-D
w reaktorze MARIA, Raport NCBJ, nr B-12/2014

75
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3.1. Pomiary neutronów i jonów z reakcji syntezy DT i DD
Krzysztof Drozdowicz, Jan Dankowski, Andrzej Igielski,
Urszula Woźnicka
Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN,
31-342 Kraków, ul. Radzikowskiego 152
Abstract
Measurements of neutrons and ions from the DT and DD fusion reactions
A number of methods of measurements of fusion reaction products and of accompanying particles
is presented. Single crystal diamond detectors (scCVD type) have been used for spectrometric
measurements of α particles – an energy calibration method was elaborated with use of the α triple source (AMR-33) and with mono-energetic accelerated ion beams. Thus, other fast ions accompanying the DT and DD hot plasmas can be also measured (with 50–100 µm thin detectors).
A high stability of the energy spectra as a function of high temperature (up to over 200 °C) was
stated. Thick diamond detectors (500 µm) were used for the fast neutron spectrometry.
A method for using quasi-point scintillator detectors to measure spatial and temporal distributions
of fast neutron fluxes at fusion plasma devices was prepared. Miniature plastic scintillators
(5×5×60 mm3) are connected with long fibre-optic cables to miniature photomultipliers. A line
matrix of four such units was composed. Test of the system were made with fast neutron sources:
the isotopic Pu-Be source, the 14 MeV neutron generator (DT), and the plasma focus device
(DD).
Activation of fissionable substance samples in a neutron field at a fusion plasma device is used
in a measurement method supplementary to the classical neutron activation method. A temporal
decay of delayed neutrons coming from the activated fissionable samples and slowed-down
in the built detection chamber is measured with He-3 detectors. A method of interpretation
of the recorded data was elaborated to define the primary neutron flux at the fusion device.
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Wśród wielu metod diagnostyki syntezy termojądrowej w plazmie wysokotemperaturowej
(w tokamakach, stellaratorach, układach plasma focus) istnieje potrzeba opracowywania nowych,
dedykowanych metod, m. in. z zakresu fizyki jądrowej. W ramach niniejszego projektu opracowano kilka takich metod, które można zgrupować następująco:
– pomiar produktów reakcji termojądrowej (t-j) D-D i D-T z użyciem dedykowanych detektorów
diamentowych;
– pomiary rozkładu pola neutronowego kwazi-punktowymi detektorami scyntylacyjnymi neutronów prędkich;
– określenie wartości strumienia neutronów z reakcji t-j w dużym urządzeniu fuzyjnym metodą
pomiaru neutronów opóźnionych z aktywacji próbek rozszczepialnych.

Detektory diamentowe w pomiarach produktów reakcji termojądrowej
W reaktorach termojądrowych takich jak tokamak, panują uciążliwe warunki dla przeprowadzania pomiarów, zwłaszcza w komorze wewnętrznej (silne pola elektromagnetyczne, wysoka temperatura, intensywne promieniowanie jądrowe). Pomiar tzw. uciekających cząstek alfa z reakcji
D-T, istotnych dla bilansu energetycznego w tokamaku, musi być przeprowadzany wewnątrz
komory próżniowej ze względu na ich natychmiastową absorpcję w materii. Przewidujemy tu
zastosowanie mono-krystalicznych detektorów diamentowych (typu scCVD) dzięki ich wysokiej
odporności na wspomniane uciążliwe warunki pomiaru [1]. Należą one do grupy detektorów półprzewodnikowych i umożliwiają spektrometrię różnych prędkich jonów w urządzeniach syntezy
t-j.
Sprawdzona została odpowiedź detektorów scCVD (o grubości 50 i 500 µm) dla różnych źródeł
promieniowania. Opracowano metodę energetycznej kalibracji sygnału amplitudowego przy użyciu izotopowego źródła α AMR33 (239Pu + 241Am + 244Cm) emitującego cząstki o energiach 5.16,
5.49 i 5.80 MeV. Ważność kalibracji dla zakresu E < 3.5 MeV (istotnego dla uciekających cząstek α) potwierdzono na monoenergetycznych wiązkach cząstek alfa, protonów i deuteronów
w zakresie 0.4 – 2 MeV z akceleratorów van de Graaffa (w IFJ PAN i NCBJ). Pomiary wykonane
były w technice RBS (Rutherford Backscattering Spectrometry), detektorem referencyjnym był
stale ten sam detektor krzemowy. Stwierdzono bardzo dobrą liniowość zależności amplitudy sygnału od energii padających jonów (dla grubości monokryształów 50 i 500 µm), Rys. 1.

Rys. 1. Liniowość amplitudowej odpowiedzi detektora CVD względem energii α
(zakres ~0.4 – 8.8 MeV) i potwierdzenie ważności kalibracji energetycznej dla innych jonów.
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Wpływ mieszanego pola promieniowania, występującego w reaktorze termojądrowym, na pracę
detektorów diamentowych badano na stanowisku przy generatorze neutronów IGN-14 w IFJ
PAN. Oprócz zasadniczej reakcji D-T, generującej neutrony 14 MeV i cząstki alfa 3.5 MeV, takie
jak w plazmie termojądrowej, powstają również inne cząstki (z reakcji D-D czy produktów obu
tych reakcji obecnych w otoczeniu). Zatem detektor CVD umieszczony wewnątrz jonowodu
w pobliżu tarczy trytowej znajduje się w polu promieniowania mieszanego (alfa, neutrony
14 MeV i 2.45 MeV, gamma, deuterony, protony, jony He-3, trytony, etc.) [2]. Zaprojektowano
i zainstalowano specjalną próżniową komorę pomiarową na zakończeniu jonowodu generatora
IGN-14, z możliwością odpowiedniego pozycjonowania położenia tarczy trytowej lub deuterowej i układu detektorów (diamentowych i referencyjnych Si).dla spełnienia wymaganych ustawień kątowych
w celu precyzyjnego rejestrowania różnych produktów reakcji. Ogólny widok komory i możliwe
ustawienia detektorów pokazuje Rys. 2.

Rys. 2. Pozycje detektorów scCVD w próżniowej komorze pomiarowej generatora IGN-14.

Na Rys. 3. przedstawiono przykład widma energetycznego zarejestrowanego detektorem diamentowym scCVD w polu promieniowania
w komorze pomiarowej. Linią czarną pokazano
bezpośredni wynik z pomiaru, linie kolorowe
przedstawiają wynik rozkładu piku na jego składowe.
Pik nr 1 (zielony ciemny) odpowiada cząstkom
α z podstawowej reakcji d + t → n + α, pik nr 2
(czerwony) – protony z reakcji d + d → t + p,
pik nr 3 (zielony jasny) – trytony z tej samej
reakcji.
Rys. 3. Widmo energetyczne cząstek emitowanych
z targetu w komorze pomiarowej, otrzymane
z detektora diamentowego scCVD (50 µm).

Ponadto w próżniowej komorze pomiarowej zainstalowano układ do badania odpowiedzi detektorów diamentowych w funkcji temperatury (20–250 °C), zaprojektowany i wykonany w IFJ.
Schemat tego układu jest zaprezentowany na Rys. 4.
Przeprowadzono badanie w zadawanych temperaturach detektora scCVD, rejestrując położenie
i intensywność pików energetycznych cząstek α ze źródła izotopowego AMR33. Uzyskano doskonałe wyniki: w zakresie 28–200 °C zaobserwowano całkowitą stabilność odpowiedzi detektora
(Rys. 4.). Dopiero w temperaturze 250 °C wystąpił spadek wydajności rejestracji cząstek, lecz
nadal zostały zachowane położenia pików energetycznych.
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Rys. 4. Schemat zbudowanego układu do badania odpowiedzi detektorów diamentowych w zadanej temperaturze i wyniki spektrometrycznych pomiarów promieniowania α ze źródła izotopowego
(239Pu + 241Am + 244Cm) w zależności od temperatury detektora.

Detektory z monokrystalicznych diamentów o większej grubości (500–700 µm) mogą rejestrować
spektrometrycznie neutrony prędkie powyżej progu energetycznego 6.18 MeV. Na Rys. 5. pokazano zasadę pomiaru neutronów prędkich oraz widmo zarejestrowane przy generatorze neutronów
14 MeV w IFJ PAN.

Rys. 5. Zasada pomiaru neutronów prędkich i zarejestrowane widmo energetyczne indukowane przez neutrony 14 MeV w detektorze scCVD o grubości 500 µm.

Pracę detektorów diamentowych w rzeczywistym polu oddziaływań tokamaka testowano na stanowisku pomiarowym przy eksperymentalnym tokamaku COMPASS w Instytucie Fizyki Plazmy
Czeskiej Akademii Nauk (Praga, Republika Czeska). Układ do szybkiej akwizycji danych zarejestrowanych przez detektory diamentowe o grubości 500 µm umieszczone razem z detektorami
helowymi w odległości 2 m od tokamaka COMPASS pozwolił eksperymentalnie sprawdzić przydatność tego typu detektorów w diagnostyce produktów syntezy termojądrowej.

Kwazi-punktowe scyntylacyjne detektory neutronów prędkich
W IFJ PAN opracowano ideę pomiarów przestrzennych i czasowych rozkładów emisji neutronów
z urządzenia t-j – z zastosowaniem miniaturowych scyntylatorów. Scyntylator (5x5x60 mm3)
został połączony 25-metrowym światłowodem z miniaturowym fotopowielaczem, w celu odsunięcia fotopowielacza z zasięgu pól promieniowania i magnetycznych urządzenia t-j, Rys. 6.
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Sygnał jest następnie przekazywany do cyfrowego oscyloskopu (350 MHz), a stąd rejestrowany
w komputerze (PC) [3].
Testy uruchomieniowe poszczególnych zbudowanych czterech kompletnych linii pomiarowych
(Rys. 6) przeprowadzono przy użyciu izotopowego źródła neutronów Pu-Be. Stwierdzono wydajność torów na poziomie ok. 0.1 %, a stosunek sygnału do szumu wyniósł ok. 10.
Scyntylatory wbudowano w liniową matrycę umożliwiającą w przyszłości jednoczesny pomiar
w czterech punktach pola neutronowego lub badanie czasowych odstępów pojawiania się sygnału
neutronowego.

Rys. 6. Elementy linii pomiarowej z miniaturowym scyntylatorem i fotopowielaczem
oraz schemat zestawu pomiarowego

Przeprowadzono testy działania zbudowanego zestawu, badając jego odpowiedź na
neutrony z izotopowego źródła (Pu-Be),
generatora IGN-14, w którym wykorzystano
reakcję D-D (neutrony 2.45 MeV), oraz
z układu plasma focus PF-24. Rejestrowano
kształt impulsów i częstość zliczeń. Przeprowadzono także test porównawczy detekcji za pomocą kompletnej linii (scyntylator
+ światłowód) oraz linii bez scyntylatora.
Przykładowy wynik przedstawiono na
Rys. 7. Uzyskane wyniki świadczą, że
wkład scyntylacji neutronów w samym
światłowodzie jest pomijany.

Rys. 7. Porównanie sygnałów z kompletnej linii
pomiarowej oraz z linii bez scyntylatora.

Ponadto zostały wykonane testy czułości scyntylatorów na promieniowanie X. Jako źródła tego
promieniowania użyto lampy rentgenowskiej Hamamatsu L9191 z mikroogniskowaniem
(w zakresie napięć 30–130 kV, w zakresie prądowym do 3 µA). Stwierdzona wydajność
rejestracji promienio-wania X rzędu 10–3 % jest mniejsza niż neutronowego. Jednakże
w naturalnych warunkach przy pracy urządzeń fuzyjnych można spodziewć się wysokiej emisji
promieniowania X bądź γ. Dlatego zanalizowano też kształt sygnału ze scyntylatora od
promieniowania neutronowego i γ (Rys. 8)
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Rys. 8. Sygnał neutronowy (po lewej) i od promieniowania X (po prawej).

Wykazano, żee w przypadku plastikowych detektorów scyntylacyjnych możliwe
możliwe jest zastosowanie
metod dyskryminacji neutron/gamma identycznych jak dla ciekłych scyntylatorów (technika
oparta o analizę kształtu rejestrowanego sygnału (Rys. 9)).
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Rys. 9. Przykład dyskryminacji sygnałów pochopoch
dzących
cych od neutronów i promieniowania fotonofoton
wego przy użyciu
yciu plastikowego detektora scyntyscynt
lacyjnego BCF-12.
BCF

Rys. 10. Sygnał od neutronów i twardego propr
mieniowania X zarejestrowany przez detektory
scyntylacyjne BCF-12
BCF
przy PF-24.

Wykonano pomiary przestrzennego i czasowego rozkładu emisji neutronów oraz twardego propr
mieniowania X (HXR) z objętości
obję
ogniska plazmowego układu PF-24
24 (Rys. 10). Detektory były
umieszczane w osłonie ołowianej
wianej pod trzema różnymi
ró
kątami względem
ędem osi anody (0°, 25°, 90°)
i w różnych odległościach
ściach od końca
ko
elektrody PF (2–5.5
5.5 m). Wynik pomiaru był jednocześnie
jednocze
korelowany z wynikiem uzyskanym przy pomocy monitorującego
monitoruj cego licznika berylowego (aktyw
(aktywacyjnego). Aby osłabićć sygnał pochodzący
pochodz cy od promieniowania X stosowana była osłona z Bi
o grubości
ci 2 cm, umieszczona bezpośrednio
bezpo
przed osłoną ołowianą,
ą, w której były usytuowane
scyntylatory. Konieczność
ść stosowania osłon przed promieniowaniem X wynika z geometrii kkamery neutronowej, której położenie
położ
względem osi układu PF uniemożliwia
żliwia rozdzielenie sygnału
pochodzącego
cego od promieniowania HXR i pr
prędkich neutronów powstających
ących w reakcji fuzji DD,
czyli tym samym wykorzystanie metody czasu przelotu. Ponadto istnieje konieczność
konieczno wyeliminowania sygnału pochodzącego
ącego od rozprosze
rozproszeń – rejestrowanego przez boczne ściany
ś
scyntylatora.
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Zastosowanie miniaturowych detektorów scyntylacyjnych w kamerze neutronowej pozwala na
uzyskanie rozdzielczości przestrzennej na poziomie 5 mm i czasowej na poziomie kilku nanosekund. Taka rozdzielczość jak również wydajność detektorów jest satysfakcjonująca dla obrazowania ogniska plazmowego w układzie PF-24.
Zastosowanie miniaturowych detektorów scyntylacyjnych w kamerze neutronowej pozwala na
uzyskanie rozdzielczości przestrzennej na poziomie 5 mm i czasowej na poziomie kilku nanosekund. Taka rozdzielczość jak również wydajność detektorów jest satysfakcjonująca dla obrazowania ogniska plazmowego w układzie PF-24.

Detekcja neutronów opóźnionych z próbek materiałów rozszczepialnych aktywowanych neutronami z reakcji termojądrowej
Aktywacja neutronami próbek zawierających izotopy rozszczepialne wykorzystywana jest jako
uzupełnienie [4] klasycznej metody aktywacji neutronowej. Powstałe fragmenty rozszczepienia
emitują tzw. neutrony natychmiastowe (w czasie ~10 fs), a ok. 1% produktów rozszczepienia
emituje tzw. neutrony opóźnione (w czasie kilkudziesięciu milisekund do minut). Analiza czasowego rozkładu zaniku neutronów opóźnionych pozwala na określenie intensywności pierwotnego
promieniowania neutronowego.
W IFJ PAN zbudowano urządzenie DET-12, które może być wykorzystane w zestawach diagnostycznych pól neutronowych wytwarzanych przez duże układy termojądrowe w reakcjach syntezy
D-T lub D-D.
Konstrukcja (Rys. 11 i 12) powstała wg wyników symulacji komputerowych transportu neutronów [5, 6] metodą Monte Carlo. Komora pomiarowa DET-12 została wyposażona w 12 detektorów helowych o średnicy 1 cala, długości 30 cm (25 cm długości aktywnej), wypełnionych 3He
pod ciśnieniem 5 atm.

Fissionable
sample
3

He detector
Bismuth
B4C

Cadmium
Polyethylene

Rys. 11. Projekt urządzenia DET-12 (przekrój pionowy i poziomy) zoptymalizowany
wg modelowania transportu neutronów metodą Monte Carlo.
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Rys. 12. Wygląd urządzenia DET-12 i wewnętrzne rozmieszczenie detektorów.

Rozmiary urządzenia są następujące: szerokość = długość = 58 cm; wysokość = 72.4 cm; grubość zewnętrzne warstwa polietylenu = 8 cm; grubość warstwy kadmu = 0.2 cm; grubość warstwy węglika boru = 4 cm; grubość warstwy polietylenu z detektorami neutronowymi = 7 cm;
grubość warstwy bizmutu = 2 cm; otwór do transportu próbek o wymiarach = 6 cm × 6 cm.
W celu dokładnego rozpoznania zachodzących procesów wykonano metodą Monte Carlo komputerową analizę procesu aktywacji neutronami o różnych energiach wybranych próbek materiałów
rozszczepialnych (235U, 238U, 232Th oraz UO2) i następującej emisji powstałych neutronów opóźnionych (Rys. 13) oraz numeryczne modelowanie odpowiedzi urządzenia DET-12 na te neutrony
emitowane z zaaktywowanych próbek umieszczonych wewnątrz urządzenia [5].

Rys. 13. Zanik w czasie neutronów opóźnionych powstałych po aktywacji 235U i 238U
neutronami pierwotnymi o różnych energiach.

Układ detekcyjny zestawiony z 12 detektorów helowych (3He), pracujących w grupach po trzy
podłączone do jednego przedwzmacniacza (Rys. 14) został przetestowany na źródle izotopowym
252
Cf, z którego emitowane neutrony mają spektrum zbliżone do rozkładu energetycznego neutronów opóźnionych [7].
Do wykonania bezwzględnej kalibracji takiego urządzenia pomiarowego jak DET-12 wymagane
jest określenie całkowitej wydajności rejestracji neutronów w układzie detekcyjnym przy określonym widmie energetycznym neutronów emitowanych z zaaktywowanej próbki oraz uwzględnieniu ewentualnego wpływu zmienności częstości emisji neutronów opóźnionych (zależność od
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stopnia aktywacji w polu pierwotnym i od kształtu krzywej zaniku w czasie).

Rys.14. Układ pomiarowy urządzenia DET-12.

W ogólnym przypadku do oszacowania na podstawie zarejestrowanej
zarejestrowanej krzywej zaniku neutronów
opóźnionych
nionych jest liczba parametrów równa 2 x liczba grup prekursorów. Kalibracja musi
uwzględniać zmienność
ść udziału grup prekursorów neutronów opó
opóźnionych
nionych podczas zmiany czasu
rejestracji impulsów z detektorów (Rys.15)
(Rys.1 jak również dużą dysproporcjęę pomi
pomiędzy stałymi
zaniku neutronów opóźnionych
źnionych w grupach (o trzy rzędy
rz
wielkości),
ci), co skutkuje szybkim zanizan
kiem impulsów pochodzących
ących od grup o wysokich stałych zaniku.

Rys. 15. Składowe eksponencjalne czasowego zaniku neutronów opóźnionych i zmienność udziału grup
prekursorów podczas rejestracji.

Został opracowany [8] algorytm do określenia
okre lenia pierwotnego strumienia neutronów φ w oparciu
o rozkład funkcji zaniku neutronów opóźnionych
opó
na sumę sześciu
ciu eksponent o stałej zaniku chach
rakterystycznej dla każdej
dej z grup prekursorów:
∞

∫ σ (E ) ϕ(E ) dE

f
rf
φ = ∞0
=
N f ⋅ Rf
∫ σ f (E ) ϕ0 (E ) dE
0
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gdzie: rf – liczba reakcji rozszczepienia, Nf – liczba rozszczepialnych jąder w próbce, σf(E) –
przekrój czynny na reakcję rozszczepienia, ϕ(E) – gęstość strumienia neutronów w funkcji energii, Rf – obliczona częstość reakcji rozszczepienia na znormalizowaną gęstość strumienia neutronów ϕ0 obliczonego z symulacji MCNP. Potrzebne wielkości uzyskuje się z odpowiedniego zestawienia wyników fitowania zarejestrowanej krzywej zaniku neutronów opóźnionych, wartości
danych jądrowych i modelowania MC.

Podsumowanie
Podczas wykonywania zadania osiągnięto następujące wyniki:
Zbadano spektrometryczną odpowiedź detektorów diamentowych scCVD na detekcję cząstek
alfa, protonów i deuteronów z monoenergetycznych wiązek o różnych energiach oraz opracowano
metodę energetycznej kalibracji tych detektorów. Opracowano metodę zastosowania generatora
neutronów IGN-14 jako źródła promieniowania mieszanego (głównie α, n, p, d, γ), jakie będzie
towarzyszyć pomiarom w tokamaku, i zaprojektowano i uruchomiono stanowisko do testowania
detektorów diamentowych CVD w polu promieniowania mieszanego. Wykonano pomiary potwierdzających przydatność zastosowania detektorów CVD w takich polach. Zaprojektowano
i zbudowano stanowisko z układem termostatycznym do badania spektrometrycznej odpowiedzi
detektorów diamentowych w temperaturach 20–250 °C, stwierdzenie stabilność rejestrowanych
widm w tym zakresie, co jest niezwykle istotne dla użycia tych detektorów w pomiarach w tokamaku.
Opracowano metodę pomiarów rozkładów pól neutronowych przy pomocy kwazi-punktowych
scyntylacyjnych detektorów neutronów prędkich. Zaprojektowano i zbudowano kompletny prototyp cztero-torowego układu pomiarowego z miniaturowymi scyntylatorami połączonymi długimi
światłowodami transmisyjnymi z miniaturowymi fotopowielaczami, wraz z aparaturą rejestracji
danych. Układ przetestowano z różnymi źródłami neutronów prędkich (źródło izotopowe Pu-Be,
generator neutronów 14 MeV oraz układ plasma focus PF-24 – 2.5 MeV).
Opracowano metodę pomiaru (w zbudowanym urządzeniu DET-12) neutronów opóźnionych
emitowanych z aktywacji próbek materiałów rozszczepialnych aktywowanych pierwotnymi neutronami generowanymi przez urządzenia syntezy jądrowej. Przeprowadzono odnośne modelowania Monte Carlo transportu neutronów (od aktywacji do rejestracji w DET-12) i wykonano odpowiednie eksperymenty benchmarkowe. Na tej podstawie określono metodę interpretacji danych
zarejestrowanych w urządzeniu DET-12 w celu określenia wartości strumienia neutronów pierwotnych emitowanych z urządzenia fuzyjnego podczas syntezy.
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3.2. Opracowanie metod i urządzeń do pomiaru wysokoenergetycznych jonów w układach typu tokamak
Marek Sadowski
Narodowe Centrum Badań Jądrowych
ul. A. Sołtana 7, 05-400 Otwock
Abstract
Designing, manufacturing and laboratory tests of two different diagnostic tools
for analysis of high-energy ions (including fusion products), adopted for experimental conditions occurring in tokamak-type devices
In a frame of the Project there were designed and manufactured two different ion probes
(measuring heads) and an universal manipulator. The first probe contains a miniature ion
pinhole camera equipped with a rotated support (drum), which makes it possible to fix
several samples of solid-state nuclear track (NTD) detectors and to irradiate them during
a single long-lasting plasma discharge, e.g., within a tokamak device. The second probe
contains a miniature Thomson-type ion-spectrometer, which in the present version can be
equipped with a single NTD. The positioning of the probe can be performed by means of
the universal manipulator, which might be connected with a diagnostic port of any plasma
facility, including tokamak devices. The manufactured universal manipulator has been
designed especially for ports, which might be available at the COMPASS facility in Prague, Czech Republic. The both probes have been tested under high-vacuum conditions,
and used to perform ion measurements within two experimental facilities at the NCBJ in
Swierk, Poland, i.e., in the RPI-IBIS device, and in the PF-360U facility which has been
modernized in a frame of the Project. The recorded ion images have proved the correct
operation of the both probes. Some results of the Project realization have already been
reported at several international conferences and published in scientific journals [1-8].
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Zaprojektowanie, wykonanie i laboratoryjne przetestowanie dwóch różnych
urządzeń diagnostycznych przeznaczonych do analizy wysoko-energetycznych
jonów (w tym produktów reakcji syntezy) i przystosowanych do warunków eksperymentalnych występujących w układach typu tokamak
W pierwszym okresie realizacji etapu, tj. od 1 września do 31 grudnia 2011 r., opracowane zostały szczegółowe założenia projektowe dla dwóch różnych sond do pomiarów wysokoenergetycznych jonów. W szczególności sond do pomiarów naładowanych produktów reakcji syntezy jądrowej D-D i D-T, tj. protonów o energii > 3 MeV, trytonów o energii > 1 MeV, jąder 3He
o energii > 0,8 MeV i cząstek alfa (4He) o energii > 3,5 MeV, w różnych układach plazmowych
wykorzystywanych do badań nad kontrolowaną syntezą jądrową. Przy zastosowaniu jądrowych
detektorów śladowych (NTD) bez specjalnego układu akceleracji dolna granica rejestracji dla
protonów wynosi ok. 30 keV.
W pierwszej kolejności opracowano założenia dla sondy z miniaturową kamerą typu „pinhole”,
wyposażoną w obrotowy bęben do mocowania kilku jądrowych detektorów śladowymi (NTD)
w celu umożliwienia wykonania szybkich kolejnych naświetleń tych detektorów podczas wyładowań plazmowych o odpowiednio długim czasie trwania, np. w tokamaku lub stellaratorze.
W drugiej kolejności opracowano założenia dla sondy zawierającej zminiaturyzowany spektrometr jonowy typu Thomsona i detektor typu NTD. Celem było umożliwienie wykonania pomiarów jonowych w układach do badań nad kontrolowaną syntezą jądrową, które pozwoliłyby zarejestrować widmo masowe i energetyczne emitowanych jonów. Schematy konstrukcyjne obu sond
przedstawiono na Rys.1.

Rys. 1. Schemat głowicy sondy typu „pinhole” wyposażonej w obrotowy bęben z detektorami śladowymi
NTD (z lewej) oraz schemat głowicy sondy wyposażonej w miniaturowy spektrometr jonowy typu
Thomsona z detektorem NTD (z prawej)[1].

W obu wypadkach założenia projektowe obejmowały analizę warunków eksploatacyjnych projektowanych sond w różnych dostępnych obecnie układach typu tokamak i dodatkowo w układach
typu Plasma-Focus, które (oprócz badań podstawowych) można wykorzystać do wstępnych testów laboratoryjnych i kalibracji sond jonowych. W szczególności określone zostały wymagania
gabarytowe i związane z nimi wymagania odnośnie możliwości przemieszczania sond w czasie
realizacji eksperymentów plazmowych. Przeprowadzono również analizę warunków termicznych,
jakie występują w różnych układach eksperymentalnych, zarówno w czasie planowanych prób
laboratoryjnych jak i przyszłych eksperymentów plazmowych. Na podstawie wymienionych wyżej analiz określono wymagania odnośnie materiałów konstrukcyjnych, które mogą być stosowane przy budowie omawianych sond jonowych. Następnie przeprowadzono analizę warunków
ekspozycji jądrowych detektorów śladowych w omawianych sondach podczas ich prób laboratoryjnych i dużych eksperymentów plazmowych. Oceniono także możliwości zastosowania w obu
projektowanych sondach detektorów innego typu, np. matryc CCD, które umożliwiłyby wykonanie pomiarów emisji jonów „on-line”, tj. natychmiastowo - w funkcji czasu.
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Przy wykonywaniu wymienionych wyżej analiz szczególną uwagę zwrócono na ograniczenia
związane z występowaniem silnych zaburzeń elektromagnetycznych w czasie silnoprądowych
wyładowań plazmowych. Takie zaburzenia mogą wpływać m.in. na pracę silników krokowych,
które można wykorzystać do obracania bębna z detektorami w sondzie jonowej z kamerą typu
„pinhole” i do przesuwu sond. Zaburzenia takie mogą stanowić zagrożenie także dla pracy zminiaturyzowanego spektrometru jonowego typu Thomsona, np. przez zniekształcenie rozkładu pola
elektrycznego i magnetycznego stosowanego w układzie analizy jonów. Z drugiej strony, stosowane sondy nie powinny zaburzać w sposób istotny badanych wyładowań plazmowych. Oznacza
to, że projektowane sondy muszą mieć nie tylko jak najmniejsze dopuszczalne rozmiary zewnętrzne, ale powinny być skutecznie ekranowane od zewnętrznych pól elektrycznych i magnetycznych.
Odrębną część założeń projektowych stanowiła analiza możliwości wykonania testów laboratoryjnych obu sond przy wykorzystaniu dostępnych obecnie urządzeń, które generują impulsowe
strumienie gorącej plazmy wodorowej lub deuterowej. Stwierdzono, że stosunkowo najłatwiej
byłoby wykorzystać w tym celu dostępne w NCBJ w Świerku układy RPI-IBIS i Plasma-Focus
PF-360, pod warunkiem wcześniejszego przeprowadzenia jego niezbędnej modernizacji i uruchomienia przy większej energii zasilania w ramach omawianego projektu NCBiR. Nie wykluczono możliwości przeprowadzenia prób obu sond na większym układzie PF-1000 w IFPiLM
w Warszawie, pod warunkiem zakończenia jego modernizacji i uzyskania zgody władz IFPiLM.
Opisane założenia projektowe zostały przedstawione i przedyskutowane na specjalnym seminarium w Krakowie [1].
W drugim okresie realizacji etapu, tj. w roku 2012, prace skoncentrowane były na opracowaniu
dokumentacji techniczno-wykonawczej obu sond pomiarowych, tj. sondy typu „pinhole” wyposażonej w obrotowy bęben z jądrowymi detektorami śladowymi (NTD) jonów oraz sondy zawierającej miniaturowy spektrometr jonowy typu Thomsona i detektor NTD. Na podstawie analizy
różnych rozwiązań konstrukcyjnych, które mogą zapewnić wsuwanie i wysuwanie głowicy pomiarowej w eksperymentalnej komorze próżniowej, wybrano konstrukcję manipulatora zapewniającą przekazywanie ruchu postępowego i obrotowego z zachowaniem warunków wysokiej próżni.
W tym celu zaprojektowano wykorzystanie wysoko-próżniowych przepustów obrotowych oraz
ich napędów mechanicznych za pomocą odpowiednio dobranych elektrycznych silników krokowych, jak pokazano na Rys. 2.
Uwzględniając ciągły wzrost cen materiałów i kosztów wykonania prac mechanicznych, zdecydowano (zamiast dwóch wyspecjalizowanych manipulatorów dostosowanych do poszczególnych
sond) zaprojektować jeden manipulator uniwersalny. Taki manipulator musi umożliwiać wy-

mienne mocowanie i obsługę głowic pomiarowych obu projektowanych sond, a po odpowiedniej modyfikacji - również innych głowic pomiarowych. Dla ułatwienia prac konstrukcyjnych i dalszego obniżenia kosztów postanowiono w maksymalnym stopniu wykorzystać produkowane fabrycznie podzespoły wysoko-próżniowe, jak zawory odcinające oraz łączniki i flansze z uszczelnieniami metalicznymi, które są wymagane w układach
wysoko-próżniowych. W oparciu o powyższe założenia opracowano rysunki złożeniowe
oraz dokumentację techniczno wykonawczą wszystkich brakujących elementów.
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Rys. 2. Schemat złożeniowy kanału diagnostycznego z manipulatorem i sondą „pinhole” [1].

Równocześnie z postępem prac projektowych składane były zamówienia na podzespoły wybrane
z katalogów znanych firm próżniowych oraz specjalne materiały - potrzebne do wykonania brakujących elementów projektowanych sond jonowych. Do końca 2012 r. zakupiono i sprowadzono
ok. 90% potrzebnych podzespołów i materiałów. Jednocześnie z pracami projektowymi prowadzone były studia związane z teoretyczną analizą ruchów naładowanych produktów reakcji syntezy jądrowej D-D, tj. szybkich protonów i cząstek 3He, które mają być przedmiotem pomiarów.
W szczególności przeprowadzono komputerowe symulacje torów rozpatrywanych cząstek naładowanych w warunkach występujących w tokamakach TEXTOR i COMPASS. Przykłady symulacji przedstawiono na Rys. 3 i 4.

a

b

Rys. 3. Rzuty trajektorii wybranych jonów na przekrój poprzeczny toroidalnej komory układu
TEXTOR: jąder 3He o energii 817 keV (z lewej) i protonów o energii 3 MeV (z prawej) [ 2].
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Rys.4. Trajektorie protonów o energii 3 MeV w układzie COMPASS: (a) rzuty na płaszczyznę przekroju
poprzecznego komory, (b) rzuty 3D przy różnych prądach wyładowania [2].

Szczegółowe wyniki symulacji komputerowych zostały przedstawione i przedyskutowane w czasie letniej szkoły plazmowej w Kudowie [2]. Informacje nt. sond zostały także przedstawione
i przedyskutowane podczas międzynarodowej konferencji plazmowej w Ałuszcie, Ukraina [3].
Praca, zawierająca informację o projekcie NCBiR, po uzyskaniu pozytywnych recenzji została
opublikowana w czasopiśmie Probl. Atom. Sci. Technol. [3].
W trzecim okresie realizacji etapu 2.2, tj. w roku 2013, przeprowadzono szczegółową weryfikację
i uzupełnienia kompletnej dokumentacji techniczno-wykonawczej obu projektowanych sond,
tj. głowicy pomiarowej zawierającej miniaturową kamerę typu „pinhole” z obrotowym bębnem
do mocowania kilku jądrowych detektorów śladowych, głowicy pomiarowej zawierającej miniaturowy spektrometr typu Thomsona z wybranym detektorem śladowym. Uzupełniono także dokumentację uniwersalnego manipulatora, który może być użytkowany do mocowania i wprowadzania zamiennie obu głowic pomiarowych. Zasady konstrukcji obu sond przedstawiono i omówiono na specjalistycznym seminarium międzynarodowym nt. badań plazmowych w Charkowie,
Ukraina [4] oraz opublikowano w czasopiśmie naukowym Probl. Atom. Sci. Technol. [4]. Przykład opracowanej konstrukcji węzła napędu przesuwu sondy przedstawiono na Rys. 5.

Rys.5. Projektowane rozwiązanie konstrukcyjne napędu przesuwu manipulatora z sondą
przy zachowaniu wysokiej próżni [4].
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Szczegóły dokumentacji technicznej przedstawiono także i przedyskutowano na specjalnym seminarium NCBiR w Krakowie [5]. Następnie w laboratorium w Świerku, po szczegółowym
sprawdzeniu wszystkich zakupionych lub wykonanych na specjalne zamówienie elementów obu
sond, przeprowadzono montaż obu głowic pomiarowych i uniwersalnego manipulatora. Widok
elementów sondy typu „pinhole” pokazano na Rys. 6.

Rys. 6. Najważniejsze elementy głowicy pomiarowej z kamerą jonową typu „pinhole”.

Widok zmontowanej wstępnie głowicy pomiarowej z miniaturowym spektrometrem typu Thomsona przedstawiono na Rys. 7.

Rys. 7. Fotografia zmontowanej sondy z miniaturowym spektrometrem typu Thomsona.

W celu skompletowania wszystkich części i podzespołów potrzebnych do montażu uniwersalnego
manipulatora sond konieczny był nie tylko zakup typowych elementów wysoko-próżniowych
(jak zaworów szybrowych, kołnierzy z uszczelnieniami do wysokiej próżni, wysoko-próżniowych
przepustów obrotowych, elektrycznych silników krokowych itd.), ale również wykonanie na specjalne zamówienia nietypowych części, które zostały zaprojektowane w ramach realizacji omawianego etapu [5]. W połowie roku 2013 zespół dysponował już prawie wszystkimi elementami
manipulatora i można było przystąpić do jego montażu i sprawdzania własności próżniowych i
ruchowych. Widok najważniejszych elementów uniwersalnego manipulatora, który zapro-

jektowano specjalnie do zamiennego mocowania głowic pomiarowych obu sond jonowych, pokazano na Rys. 8.
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Rys. 8. Fotografia zakupionych i wykonanych na specjalne zamówienie elementów manipulatora, który ma
umożliwiać mocowanie i odpowiednie przesuwanie głowicy pomiarowej sondy przy zachowaniu warunków wysokiej próżni [5].

Po kompletacji wszystkich części przystąpiono do finalnego montażu obu sond (a właściwie ich
głowic pomiarowych) i manipulatora. W czasie wstępnego montażu wykryto drobne usterki niektórych elementów i uszczelnień, które zostały pomyślnie usunięte. Dysponując zmontowanymi
głowicami pomiarowymi obu sond i manipulatorem można było przystąpić do ich testów próżniowych i eksploatacyjnych w dostępnych wówczas układach plazmowych.
Widok zmontowanego wstępnie manipulatora wraz z głowicą pomiarową typu „pinhole” pokazano na Rys. 9

Rys. 9. Uniwersalny manipulator (bez zaworu szybrowego i bocznych pokryw próżniowych oraz przepustów napędu mechanicznego), który przygotowano do prób laboratoryjnych.

Ze względu na prace modernizacyjne w układzie PF-360, które prowadzone były równolegle
w ramach etapu 3.3, w pierwszej kolejności próby manipulatora i sond przeprowadzono w układzie RPI-IBIS w Świerku. Widok tego układu z zainstalowanym manipulatorem, który wyposażono w głowicę pomiarową sondy jonowej typu „pinhole”, przedstawiono na Rys.10.
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Rys. 10. Fotografia manipulatora z głowicą pomiarową sondy typu „pinhole” (bez elementów napędów
mechanicznych) w czasie prób laboratoryjnych w układzie RPI-IBIS [6].

Opisane wyżej testy laboratoryjne obejmowały przede wszystkim próby szczelności próżniowej
kompletnych sond i sprawdzenie tej szczelności w czasie przesuwania sond w różne położenia
pomiarowe. Następnie, wykorzystując uniwersalny manipulator w pierwszej kolejności wyposażony w głowicę pomiarową typu „pinhole”, sprawdzono możliwość obracania bębna i eksponowania kolejno wszystkich zamocowanych wewnątrz detektorów jonów bez naruszania warunków
próżniowych. W drugiej kolejności, po zamianie głowicy pomiarowej na miniaturowy spektrometr typu Thomsona, sprawdzono także możliwość przykładania odpowiedniego napięcia polaryzacji do elektrod odchylających jony.
Po pomyślnym zakończeniu prób próżniowych w tym samym układzie przeprowadzono próbne
wyładowania plazmowe w czystym deuterze i kilka ekspozycji jądrowych detektorów śladowych
typu PM-355 [6]. Wszystkie naświetlone detektory śladowe zostały następnie wytrawione chemicznie w warunkach standardowych dla tego typu detektorów, tj. w 2,5-normalnym roztworze
wodnym NaOH, w temperaturze 70 0C, przez okres czasu niezbędny do uformowania widocznych
śladów (tj. mikro-kraterów) jonowych. Detektory te zostały następnie poddane analizie za pomocą mikroskopu optycznego, który wyposażono w system automatycznego skanowania badanego
obiektu i odpowiednie oprogramowanie komputerowe. Przedmiotem tej analizy były wielkości
i ilości zarejestrowanych śladów jonów oraz mikrostruktura wiązek jonowych. Przykładowy obraz śladów jonów, otrzymany za pomocą testowanej sondy, przedstawiono na Rys.11.
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Rys. 11. Obrazy jonowe otrzymane w układzie RPI-IBIS za pomocą sondy typu „pinhole”, które obserwowano w różnym powiększeniu w celu określenia rozmiarów i ilości śladów[6].

W następnej kolejności w tym samym układzie plazmowym przeprowadzono próbne pomiary za
pomocą sondy wyposażonej w głowicę z miniaturowym spektrometrem typu Thomsona [8].
W celu porównania rozkładu masowego i energetycznego jonów dla kolejnych wyładowań plazmowych (na podstawie rejestrowanych parabol jonowych), przed drugim wyładowaniem zmieniono polaryzację elektrod odchylających w badanej sondzie. W takiej sytuacji dla każdej pary
kolejnych wyładowań w układzie RPI-IBIS - parabole jonowe z pierwszego wyładowania były
odchylone w górę, a parabole z drugiego wyładowania były odchylone do dołu. Przykładowe
parabole jonowe, które zarejestrowano dla dwóch kolejnych wyładowań w czasie omawianych
prób eksploatacyjnych sondy typu Thomsona, przedstawiono na Rys. 12.

Rys.12. Parabole jonowe zarejestrowane za pomocą sondy z miniaturowym spektrometrem typu Thomsona
(dla dwóch kolejnych wyładowań, po odwróceniu polaryzacji elektrod spektrometru), które umożliwiają
określenie rozkładu energetycznego emitowanych deuteronów i ciężkich jonów zanieczyszczeń [6].
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W czasie wykonywania testów laboratoryjnych w układzie RPI-IBIS, w drugim z dostępnym
w Świerku układzie PF-360 prowadzono remont i wymianę podzespołów, a w szczególności modernizację generatora udarów napięciowo-prądowych (w ramach etapu 3.3). Możliwy był jednak
okresowy dostęp do tego układu i wykorzystanie go do testów sond jonowych. Fotografię zmodernizowanego układu PF-360U, którą zrobiono w czasie prób próżniowych i eksploatacyjnych
manipulatora i głowic pomiarowych, przedstawiono na Rys. 13.

Rys. 13. Widok komory eksperymentalnej zmodernizowanego układu PF-360U z bocznym kanałem pomiarowym, w którym umieszczono uniwersalny manipulator i sondę jonową.

Po wykonaniu wszystkich prób próżniowych w układzie PF-360U przeprowadzono kilka wyładowań w czystym deuterze i zarejestrowano obrazy wiązek jonowych. Nie różniły się one w sposób istotny od obrazów uzyskanych w układzie RPI-IBIS (vide Rys. 11 i 12), ale intensywność
wiązek jonowych była znacznie większa i wykazywały one dość złożoną mikro-strukturę przestrzenną, co będzie przedmiotem przyszłych badań. Na podstawie opisanych testów laboratoryjnych w układach RPI-IBIS i PF-360U można było jednak stwierdzić, że obie głowice pomiarowe
(sondy) działają prawidłowo, spełniając wymagania techniczne i umożliwiając rejestrację strumieni wysokoenergetycznych jonów.
Biorąc pod uwagę, że próby techniczne sond w tokamaku COMPASS w Pradze nie były możliwe
na skutek decyzji dysponentów tego układu, którzy zaplanowali inne badania i zaproponowali
przesunięcie pomiarów sondami na rok 2014, główny wysiłek skierowano na przeprowadzenie
analizy pracy obu sond metodami symulacji komputerowych [6] W celu określenia możliwości
detekcji wybranych rodzajów jonów przez opracowane sondy, dla określonej konfiguracji tokamaka COMPASS, przeprowadzono dokładniejsze komputerowe symulacje trajektorii wysokoenergetycznych i naładowanych produktów reakcji syntezy D-D, tj. protonów (o energii 3 MeV),
jonów 3He (o energii 0,8 MeV) i trytonów (o energii 1 MeV), a także oczekiwanych wydajności
ich rejestracji sondą typu „pinhole”. Przykładowe wyniki komputerowej symulacji torów jonów
3
He w znanych warunkach układu COMPASS pokazano na Rys. 14.
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Rys.14. Trajektorie jonów 3He energii 800 keV w układzie COMPASS: (a) rzut na płaszczyznę przekroju
poprzecznego komory, (b) rzut 3D przy stałym prądzie wyładowania [6].

Wyniki opisanych wyżej symulacji zostały opracowane w formie graficznej, a następnie przedstawione na międzynarodowej konferencji plazmowej PLASMA-2013 [6]. Praca ta, po uzyskaniu
pozytywnych recenzji, została następnie opublikowana w znanym czasopiśmie Physica Scripta
[6].
W ostatnim okresie realizacji etapu, tj. od 1 stycznia do 31 sierpnia 2014, dla zespołu dostępne
były tylko układy eksperymentalne RPI-IBIS oraz PF-360U. Na układzie PF-1000U prowadzone
były okresowe prace remontowe, następnie inne eksperymenty na potrzeby międzynarodowego
zespołu w ramach ICDMP i ponownie remont w celu usunięcia poważnej awarii układu zasilania.
Korespondencyjne i osobiste negocjacje z zespołem czeskim w Pradze, w którego gestii znajduje
się tokamak COMPASS, nie przyniosły pozytywnego rezultatu. Po kilku interwencjach pracownicy odpowiedzialni za harmonogram eksploatacji tego tokamaka powiadomili pisemnie, że pomiary jonowe mogą być rozpoczęte dopiero w grudniu 2014. W tej sytuacji zespół realizujący
etap 2.2 przeprowadził dalsze bardziej dokładne próby laboratoryjne obu sond oraz opracował
wyniki próbnych ekspozycji detektorów śladowych. W pierwszej kolejności opracowano obrazy
jonowe zarejestrowane za pomocą sondy z głowicą pomiarową typu „pinhole” [8]. Przykład dokładniejszej analizy śladów zarejestrowanych jonów, został przedstawiony na Rys. 15
W następnej kolejności przeanalizowano także parabole jonowe zarejestrowane za pomocą sondy
z głowicą zawierająca miniaturowy spektrometr typu Thomsona. Przykładowe wyniki tych opracowań przedstawiono w dwóch zaproszonych referatach oraz dwóch publikacjach [7-8], w których podano informacje o finansowaniu badań w ramach projektu NCBiR.
.
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Detektor I

Detektor II
Detektor II

Rys. 15. Analiza obrazów jonowych, które zostały zarejestrowane w układzie PF-360U za pomocą sondy
typu „pinhole” z bębnem do mocowania kilku detektorów śladowych [7-8].

Pozytywne wyniki opisanych wyżej prób laboratoryjnych wykazały, że nie jest potrzebne testowanie sond w układzie PF-1000U, ponieważ próby takie nie dostarczyłyby nowych informacji
w stosunku do uzyskanych w układach RPI-IBIS i PF-360U. Na podstawie prób przeprowadzonych w Świerku stwierdzono natomiast, że celowe byłoby ulepszenie konstrukcji węzłów napędu
mechanicznego, aby umożliwić nie tylko zdalne (elektryczne), ale również ręczne sterowanie
ruchem głowic pomiarowych. W tej sytuacji zespół opracował nową wersję przekładni mechanicznych i przeprowadził dokładne testy laboratoryjne układów zasilania silników krokowych
(przeznaczonych do sterowania zdalnego). Widok testowanego układu przedstawiono na Rys. 16,
a przykłady sygnałów sterujących pokazano na Rys.17.

Rys. 16. Układ do testowania pracy silników krokowych.
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Rys. 17. Nałożone na siebie sygnały zarejestrowane podczas pięciu obrotów silnika krokowego,
przy różnych prędkościach i przyspieszeniach kątowych.

Wyniki opisanych prób okazały się zadowalające i postanowiono, że w czasie eksploatacji sond
w przyszłych eksperymentach plazmowych zastosowane będą zmodernizowane rozwiązania konstrukcyjne układów napędowych i układów zasilania silników krokowych.
W podsumowaniu realizacji omawianego etapu 2.2 można zatem stwierdzić, że zgodnie z programem opracowano i zbudowano dwie zaplanowane sondy, tj. dwie różne głowice pomiarowe
i uniwersalny manipulator (dostosowany do tych głowic). Wykonano także szczegółowe pomiary
testowe w dostępnych układach plazmowych, tj. w układzie RPI-IBIS oraz układzie PF-360U
w Świerku, który został specjalnie zmodernizowanym w ramach etapu nr 10 rozpatrywanego
projektu. Wyniki realizacji etapu 2.2, w tym rezultaty prób laboratoryjnych prób obu sond i wyniki pomiarów jonowych, przedstawiono w kilku referatach wygłoszonych na różnych międzynarodowych konferencjach naukowych i w trzech publikacjach [3-4, 6] oraz dwóch pracach wysłanych do druku [7-8].
Wykonanie pomiarów jonowych z pomocą sond w tokamakach będzie możliwe dopiero po uzyskaniu zgody od dysponentów takich układów i otrzymaniu przydziału potrzebnego czasu eksperymentalnego, a także środków na delegowanie potrzebnych pracowników. Odnośnie tokamaka
COMPASS, na który można byłoby wejść w pierwszej kolejności, dysponenci tego układu zaproponowali termin dopiero w grudniu 2014, tj. po zakończeniu projektu NCBiR. Należy jednak
podkreślić, że głównym celem omawianego projektu było opracowanie metod i urządzeń pomiarowych, a nie wykonanie szczegółowych badań fizycznych plazmy, których realizacja będzie
możliwa w przyszłości za pomocą zbudowanej aparatury.
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3.3. Obrazowanie plazmy w zakresie promieniowania X
Maryna Chernyshova, Tomasz Czarski
Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy
ul. Hery 23, 01-497 Warszawa

Abstract
Development of plasma imaging technology in soft X-ray range for the purposes
of diagnostics monitoring impurities released from the walls of a fusion reactor
The most important diagnostics in future thermonuclear reactors, which will provide the data
about plasma impurity level (tungsten impurity) as well as data about ion temperature of plasma,
is a high resolution spectroscopy X-ray diagnostics. In the future reactors precise estimation of the
X-ray level will play a key role in plasma parameters optimization. 2D tomography with several
threshold discriminators will present a new quality in high temperature plasma detecting systems.
Such diagnostics will deliver accurate data about edge and central plasma parameters. Present
detecting systems which monitor tokamak plasma parameters operate in one-dimensional mode
(poloidal and toroidal). X-ray imaging diagnostics requires utilization of particular for thermonuclear reactors detectors which can image X-ray radiation in two dimensions. Principles of operation of such detectors are close to the ones utilized in medical radiology. Therefore the carried out
studies, particular for extreme physical conditions in the future thermonuclear reactors, could not
only contribute into development of 2D plasma X-ray imaging technology but could also be used
in the modern methods of medical X-ray imaging.
In the frame of this project imaging technology of soft X-ray plasma radiation was worked out
and the prototype detector was constructed for needs of plasma impurity monitoring diagnostics.
Quantum detector efficiency was tuned to the energy range of highly ionized tungsten emission
lines. Detector was preliminary tested in the tokamak operating conditions at ASDEX-Upgrade,
Germany. The results of laboratory and plasma tests allowed us to optimize technology and detector operation parameters under targeted conditions. For needs of this task an advanced highquality analogue-digital electronics module was designed, constructed and fully tested. Its construction allows reaching the high time resolution at the level of ADC signal sampling frequency
(77-125MHz) and accurate determination of signal value corresponding to the photon energy.
Summarizing, it could be noticed that within Stage 5 of the Scientific Task the technology for
plasma imaging and prototype detector for 2D imaging were created serving for 192 readout
channels with UXV pixel readout plate. All the necessary algorithms and numerical tools were
prepared for data processing and visualization. A state-of-art electronics system was developed
and tested for data readout. This Stage was performed according to the Stage timetable.
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Obrazowanie plazmy w zakresie promieniowania X
Najważniejszą diagnostyką, która w przyszłych reaktorach termojądrowych będzie dostarczać
dane o poziomie zanieczyszczeń plazmy wolframem oraz dane o temperaturze jonowej plazmy,
jest wysokorozdzielcza spektroskopowa diagnostyka rentgenowska. Diagnostyka ta powinna dostarczać precyzyjne informacje o przebiegach czasowych profili zanieczyszczeń i temperaturze
jonowej. Co więcej, dobrze zaprojektowana diagnostyka rentgenowska może dodatkowo dostarczać dane o temperaturze elektronowej plamy oraz o prędkości rotacji plazmy. Obrazująca diagnostyka rentgenowska wymaga użycia - specyficznych dla warunków reaktora termojądrowych detektorów obrazujących promieniowanie rentgenowskie 2D. Zasada działania takich detektorów
zbliżona jest do zasady działania detektorów wykorzystywanych w radiologii medycznej. Dlatego
też prowadzone badania, specyficzne dla ekstremalnych warunków fizycznych w przyszłych reaktorach termojądrowych, mogą nie tylko przyczynić się do rozwoju technologii obrazowania
rentgenowskiego plazmy 2D, ale mogą być wykorzystane w nowoczesnych metodach medycznego obrazowania rentgenowskiego.
Prace nad opracowaniem technologii obrazowania plazmy rozpoczęto w roku 2011 od przygotowania koncepcji modelowej technologii obrazowania struktur plazmowych 2D, projektowania
prototypowej technologii obrazowania oraz koncepcji modelowego detektora do obrazowania
plazmy w zakresie promieniowania rentgenowskiego, które razem z dotychczasowym doświadczaniem autorów niniejszego zadania badawczego wskazały, że detektor typu GEM (Gas Electron Mulitplier) jest dobrym kandydatem na detektor obrazujący struktury plazmowe w tokamaku.
W kolejnym etapie (2012 r.) niniejszego zadania została rozpoczęta weryfikacja zaproponowanej
koncepcji detektora modelowego oraz jego konstruowanie. Zaprojektowano cztery konfiguracje
detektora, konstrukcję roboczej komory, która bazuje na sprawdzonym rozwiązaniu mechanicznym zaprojektowanym na potrzeby projektu dla obrazowania plazmy w reaktorze JET.
Tak w roku 2013 w ramach Etapu 5 Zadania Badawczego przeprowadzono prace nad ukończeniem skonstruowania detektora prototypowego oraz jego wstępnymi pomiarami przy użyciu specjalnie zaprojektowanej niskoenergetycznej (~3keV) lampy rentgenowskiej i promieniotwórczego
źródła izotopowego 55Fe emitującego fotony o energii około 5.9 keV. Energie te odpowiadają
charakterystycznemu promieniowaniu rentgenowskiemu serii M i L wolframu, który spodziewany
jest jako główne „naturalne” źródło promieniowania w przyszłych reaktorach termojądrowych.
Prototypowy detektor (Rys. 1) ma wymiary okna aktywnego 10×10cm2 i składa się z trójstopniowego układu kaskadowo współpracujących płaszczyzn elektrod GEM odległych od siebie
o 2 mm. Wydzielona przestrzeń robocza detektora zamknięta jest z jednej strony płytą elektrody
odczytu ze szkła epoksydowego o grubości 2 mm z naniesionym wzorem anten zbierania ładunku
elektrycznego (zwanych pikselami). Ponieważ w przyszłych reaktorach termojądrowych głównym kandydatem na materiał pierwszej ścianki reaktora jest wolfram, efektywność rejestracji
promieniowania została dostosowana do zakresu energii emitowanych linii promieniowania wysoce zjonizowanego wolframu z plazmy centralnej w obszarze energii 2-3keV i wynosi ok. 40%.
Tak wysoką efektywność zapewnia odpowiednio dobrana mieszanina gazowa (Ar 70%:CO2 30%)
oraz geometria i konstrukcja roboczej komory detektora. W tym roku została przetestowana pikselowa płyta odczytu z padami w kształcie sześciokątów, stworzone algorytmy oraz kody numeryczne do analizy i procesowania sygnałów z detektora w tej konfiguracji. Uzyskano rozkłady
energetyczne oraz pozycyjne detekowanych fotonów i określono punkt pracy detektora prototypowego.
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Rys. 1. Zdjęcia detektora prototypowego. Otwieranie roboczej komory detektora w pomieszczeniu czystym
(po lewej). Komora detektora z elektroniką analogową (po prawej).

W badaniach użyto dwóch trybów akwizycji sygnałów. W ładunkowej metodzie (Q-DAQ) zbierania danych sygnał z ADC kanału pomiarowego przekraczający poziom triggera inicjował zbieranie próbek w tym zdarzeniu dla wszystkich kanałów detektora. Powstała struktura danych tworzyła dwuwymiarową tablicę ładunków [kanały × zdarzenia] bez oznakowania czasowego.
Opracowana w ramach tego projektu nowa metoda serialnej akwizycji danych (P-DAQ) polega na
niezależnym zbieraniu próbek ADC przekraczających poziom triggera. Sygnały ADC zsynchronizowane są z regulowalną częstotliwością 77.7-125MHz i dyskretne interwały akwizycji są wielokrotnością rozdzielczości czasowej przetwornika ADC. Ładunki obliczane są dla danego okna
czasowego mieszczącego 20 próbek dla aktywowanych kanałów. Wynikowa struktura danych jest
chronologiczną tablicą wartości [ładunek, kanał, czas]. Pakiety danych ładowane są do pamięci
RAM układu FPGA i następnie przekazywane do komputera.
Wszystkie kanały dla jednego klastra aktywowane są z opóźnieniem w przedziale rozdzielczości
czasowej ADC. Pierwszym etapem identyfikacji klastra jest więc podział serii danych na zdarzenia rozdzielone w czasie większym od rozdzielczości ADC. Warto podkreślić wartość tej metody
ze względu na osiągnięcie rozdzielczości czasowej na poziomie rozdzielczości przetwornika
ADC.
W ramach kolejnych prac w ostatnim roku trwania projektu przygotowano cztery różne architektury płyty pikselowej kompatybilnej z częścią mechaniczną (komorą oraz mocowaniem płyt
AFE):
−

Klasyczna, pikselowa 11×12 pikseli. Każdy piksel jest niezależnie połączony z dedykowanym mu kanałem przetwarzania elektronicznego. Rozmiar pola roboczego to
75×70mm2. Ilość aktywnych pikseli - 128.
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−

Matrycowa XY z pikselami prostokątnymi. Piksele charakteryzują się maksymalnym wypełnieniem przestrzeni detekcyjnej. Mają jednak różną wielkość w przypadku kanałów
pionowych i poziomych. Rozmiar pola roboczego to 64×64mm2, ilość pikseli - 4160.

−

Matrycowa XY z sub-pikselami kwadratowymi. Piksele charakteryzują się równomiernym wypełnieniem przestrzeni detekcyjnej oraz jednakową pojemnością dla kanałów X
oraz Y. Rozmiar pola roboczego to 64x×64mm2, ilość pikseli - 16384.

−

Matrycowa UXV z sub-pikselami trójkątnymi, formującymi piksele o kształcie plastra
miodu. Piksele charakteryzują się optymalnym wypełnieniem powierzchni detekcyjnej.
Równocześnie zapewniony jest taka sama powierzchnia detekcyjna dla wszystkich płaszczyzn pomiarowych. Rozmiar pola roboczego ma szerokość 96mm, odstęp pomiędzy pikselami to 0,15 mm. Liczba pikseli - 18432.

Każda z zaproponowanych płyt pikselowych, z wyjątkiem matrycowej płyty XY z sub-pikselami
kwadratowymi, parametry której są podobne do płyty matrycowej XY z pikselami prostokątnymi,
została przetestowana w warunkach laboratoryjnych oraz stworzono narzędzia pomiarowe do
identyfikacji pozycji rejestracji fotonu oraz jego energii. Stworzono algorytmy i kody numeryczne
do analizy i procesowania sygnałów dla każdej konfiguracji odczytu.
Tak dla pierwszej struktury dla komputerowego zobrazowania odczytu sygnału detektora 2D,
układ padów heksagonalnych został odwzorowany w układzie współrzędnych prostokątnych.
Każdej dolnej i górnej połowie sześciokąta przyporządkowany jest punkt z połową sygnału danego kanału pomiarowego. Przedstawienie hipsometryczne rozkładu planarnego tworzy układ tablicy prostokątów (Rys. 2). Dla tej struktury wielkość klastra (chmury elektronów) ogranicza się
głównie do jednego piksela, dlatego określenie pozycji fotonu zostało wyznaczone też z dokładnością do jednego piksela. Drugim podstawowym zadaniem dla diagnostyki rentgenowskiej jest
pomiar energii zarejestrowanego fotonu, w tym celu wymagana jest identyfikacja ładunku klastra
powstającego przy absorpcji pojedynczego fotonu, który jest proporcjonalny do energii fotonu
w przypadku detektora gazowego pracującego w modzie proporcjonalnym. Na tę potrzebę powstał algorytm identyfikacji klastra z następnym wyznaczaniem jego ładunku za pomocą metody
ograniczeń prostokątnych - ogólnej metody ograniczania kolejnych klastrów w prostokącie.
Ta szczegółowa analiza umożliwia również identyfikację defektów klastra i wydzielenie struktur
nieregularnych.
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Rys. 2. Rozkład energetyczny (po lewej) oraz przestrzenny (po prawej) źródła promieniowania 55Fe.
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Rys. 3. Rozkład energetyczny (po lewej) oraz przestrzenny (po prawej) źródła promieniowania 55Fe.

Dla struktury XY z pikselami prostokątnymi (Rys. 3) części klastra są identyfikowane dla kolejnych kanałów oraz sumaryczne wartości ładunku i pozycja klastra są określane dla rozpoznanych
cząstkowych klastrów dla każdej współrzędnej XY odpowiednio. Te zredukowane dane dla danego zdarzenia (rejestracji fotonu) tworzą iloczyn kartezjański X×Y dla wszystkich par pozycji
(x, y) w przypadku wielokrotnych klastrów. Dla niezależnych kanałów (X, Y) tylko zdarzenie
z pojedynczym klastrem może być zidentyfikowane jednoznacznie, co oznacza, że dla wysokiej
intensywności promieniowania wielopunktowe (kilka fotonów rejestrowanych jednocześnie) zdarzenia są utracone dla histogramowania.
Dla struktury UXV z sub-pikselami trójkątnymi 2D detektor bazuje na trójosiowym systemie
współrzędnych UXV [64×64×64] z 192 niezależnymi kanałami. Trójkątne sub-piksele są połączone wzdłuż trzech symetrycznych kierunków formując ścieżki współrzędnych odpowiadających kanałom pomiarowym. Rozdzielczość przestrzenna tej struktury detektora jest określona do
sub-piksela trójkątnego, ale dokładność jest ograniczona do złożonego heksagonu określonego
przez trzy współrzędne (u, x, v). Są dwa typy pozycji środka heksagonu: 1) w punkcie przecięcia
ścieżek współrzędnych spełniających warunek: u + v – x – 32 = 0; 2) w środku trójkąta pomiędzy
ścieżkami współrzędnych spełniających warunek: u + v – x – 32 = ±1. W rezultacie heksagon jest
zdefiniowany przez triplet (u, x, v) pod warunkiem: |u + v – x – 32| < 2. Dla komputerowej wizualizacji cyfrowej system współrzędnych UXV jest transformowany do heksagonalnej części macierzy YZ [128×192]. Sub-piksel trójkątny jest mapowany jako prostokąt (Rys. 4). Środek heksagonu odpowiadający tripletowi (u, x, v) jest konwertowany w punkt określany przez współrzędne
YZ: y = u – v + 64 oraz z = u + v + 2x – 33. Dla tej konfiguracji płyty pikselowej identyfikacja
klastra jest dokonywana sekwencyjnie dla pojedynczych zdarzeń odpowiednio do rodzaju akwizycji danych (Q-DAQ lub P-DAQ). Po pierwsze, części klastra są identyfikowane dla kolejnych
kanałów dla każdej współrzędnej UXV odpowiednio. Następnie, sumaryczne wartości ładunku
i pozycja klastra są określane dla rozpoznanych cząstkowych klastrów dla każdej współrzędnej
UXV odpowiednio. W rezultacie, zredukowane dane dla danego zdarzenia (rejestracji fotonu)
tworzą iloczyn kartezjański U×X×V dla wszystkich możliwych tripletów pozycji (u, x, v) w przypadku wielokrotnych klastrów. Potencjalne triplety klastrów (u, x, v) odpowiadają pozycji heksagonu i są selekcjonowane za pomocą warunku: |u + v – x – 32| < 2. Możliwe nieprawidłowe triplety klastrów dla powtarzających się współrzędnych są identyfikowane i usuwane z prawidłowych danych, niemniej jednak dla niektórych układów zdarzeń o wielokrotnych klastrach nie
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wszystkie one mogą być zidentyfikowane jednoznacznie. Niewiele mniejszych klastrów jest determinowanych tylko przez dwie współrzędne. Cząstkowe ładunki klastra są sumowane w celu
określenia całkowitego ładunku klastra (energii fotonu) dla danego tripletu.
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Rys. 4. Rozkład energetyczny (po lewej) oraz przestrzenny (po prawej) źródła promieniowania 55Fe.

W celu dokładnego określenia energii fotonów wymagana jest korekcja niejednorodności
wzmocnienia detektora. W tym celu została opracowana procedura kalibracji poszczególnych
kanałów pomiarowych używając regularnego źródła promieniowania dla odpowiednio długich
czasów naświetlania. W przedstawianym przykładzie użyto lampy rentgenowskiej ze względu na
słabą intensywność dostępnych monochromatycznych źródeł promieniowania. Procedura polega
na określeniu uśrednionego ładunku pojedynczego piksela/kanału (całkowity ładunek/liczba zliczeń), który jest później używany do określenia planarnego rozkładu czułości detektora. Współczynnik kalibracji jest wtedy obliczany jako wartość odwrotna względnego uśrednionego ładunku
da każdego piksela/kanału.
W ostatnim roku trwania projektu zostały przetestowane konfiguracje XY i UXV odczytu sygnałów z detektora w warunkach laboratoryjnych oraz przeprowadzono wstępne testy klasycznej
pikselowej konfiguracji na tokamaku ASDEX-Upgrade (Rys. 6-7). Podczas testów detektora na
tokamaku zaobserwowano znaczny poziom zakłóceń co spowodowało konieczność podniesienia
poziomu triggera, przez co elektronika odczytu mogła nie rejestrować zdarzeń o niższej energii, z
tego powodu też mogły powstać niefizyczne odczyty. Dla optymalizacji pracy detektora
w warunkach tokamaka oznacza to, że trzeba lepiej zaekranować płytę pikselową razem z elektroniką analogową (płyty AFE), kabel przewodzący sygnały oraz tor ADC.
Zostały zaobserwowane też wyniki efektów radiacyjnych - błędy w transmisji danych, które powodowały spontaniczną blokadę układu akwizycji i potrzebę restartu urządzenia. Dla uniknięcia
tych efektów trzeba oddalić tor akwizycji jak najdalej od detektora (na tokamaku ASDEXUpgrade był tuż obok ze względu na brak odpowiednich instalacji w miejscu usytuowania) oraz
powinno się używać w torze narażonym na radiację elementów, które są znane z odporności na
promieniowanie jonizujące. Wymaga to też wprowadzenia osobnych ciągłych testów torów
transmisji oraz metod rekonfiguracji, które w czasie rzeczywistym rozwiążą problem.
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Rys. 5. Rozkład energetyczny dla źródła promieniowania 55Fe.
Efekt zastosowania współczynników kalibrujących.
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Rys. 7. Rozkłady planarne dla 10 ms czasu ekspozycji na początku i na końcu wyładowania – 5.1s i 8.9s.

Podczas pomiarów testowych odnotowano też pojawienie się sygnałów w detektorze po wyładowaniu w reaktorze (Rys. 8), co oznacza że do detektora wnikało promieniowanie, które generowało ładunki (brak sygnałów po wyłączeniu wysokiego napięcia na foliach GEM wskazuje na proces fizyczny). Najwyraźniej materiały z otoczenia detektora przy porcie diagnostycznym oraz
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materiały konstrukcyjne detektora zostały zaaktywowane przez neutrony emitowane z plazmy.
Jak widać z zależności liczby zliczeń w funkcji czasu pokazanej na rysunku w skali logarytmicznej, liczba sygnałów generowanych w detektorze przy braku plazmy jest poniżej 1% w stosunku
do liczby zliczeń podczas wyładowania.
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Rys. 8. Pomiar aktywności detektora przez okres trzech wyładowań w reaktorze: #30592, #30593, #30594.

Ze względu na wymagania stawiane poprzez warunki pracy przyszłych reaktorów termojądrowych zostały przeprowadzone wstępne testy za pomocą lampy rentgenowskiej zależności parametrów detektora od intensywności padającego promieniowania. Wyniki dla dwóch struktur odczytu
przedstawione na Rys. 9 pokazują, że konfiguracja XY (prostokąty) ma trochę lepszą zdolność
odczytu większych strumieni fotonów niż struktura UXV, niemniej jednak ma to miejsce tylko
dlatego, że obie konfiguracje cierpią na spadek wzmocnienia detektora dla silnych strumieni fotonów, co powoduje dodatkowe zwiększenie liczby utraconych klastrów (fotonów) biorąc pod uwagę zanik części ładunku klastra na poszczególnych pikselach, który prowadzi do niemożności
identyfikacji klastra. W przypadku struktury UXV piksele mają mniejszą powierzchnię, zatem
zbierane ładunki są mniejsze niż dla konfiguracji XY. Rozwiązanie tego zagadnienia wymaga
dodatkowych badań i testów w celu optymalizacji zastosowanej technologii.
Oprócz testów z lampą rentgenowską oraz źródłami Fe, dodatkowo przeprowadzono testy
z cząstkami alfa. Rys. 10 przedstawia sygnały z trzech płaszczyzn odczytowych UXV oraz rekonstrukcję trajektorii cząstki w przestrzeni trójwymiarowej.
Obrazowanie miękkiego promieniowania rentgenowskiego emitowanego przez struktury plazmowe reaktora termojądrowego wymaga użycia najwyższej jakości systemów detekcyjnych 2D.
Konieczność zastosowania najwyższej jakości detekcji związana jest z ekstremalnymi warunkami, które panować będą w przyszłych reaktorach termojądrowych. Mając na celu spełnienie powyższych wymagań dokonano analizy torów pomiarowych i wybrano schemat odczytu dla detektora, oraz potrzebnej elektroniki. Umożliwiło to w późniejszym etapie zakup potrzebnych elementów, zbudowanie prototypu elektroniki oraz rozpoczęcie pierwszych testów z systemem detekcyjnym i odczytowym.

108

Metody pomiarowe
50

G a in

40
30
20

T o ta l c o u n ts

10

1 4
x 10

5

10

20

30

40

50

5

10

20

30

40

50

5

10

20

30

40

50

15
10
5
0

1

100

L o s t [% ]

80
60
40
20

1

Current [uA]

50

G a in

40
30
20

T o ta l c o u n ts

10
2

1
5
x 10

5

10

20

30

40

50

60

5

10

20

30

40

50

60

5

10

20

30

40

50

60

1.5
1

0.5

L o s t [% ]

0
1
100
80
60
40
20

1

Current [uA]

Rys. 9. Wzmocnienie detektora, ilość regularnych zliczeń (zarejestrowanych fotonów) oraz utraconych
danych w zależności od wartości prądu lampy rentgenowskiej (strumienia fotonów)
dla konfiguracji UXV i XY, odpowiednio.

Rys. 10. Sygnały z trzech płaszczyzn odczytowych dla płyty pikselowej UXV (po lewej) oraz rekonstrukcja
3D toru cząstki alfa.

Na potrzeby projektu została zaprojektowana i opracowana zaawansowana elektronika analogowo-cyfrowa najwyższej jakości, która umożliwiła osiągnięcie wysokiej rozdzielczości czasowej
na poziomie częstotliwości próbkowania sygnału (77-125MHz) i precyzyjnego określenia jego
wartości, co odpowiada energii rejestrowanego fotonu. Tor przetwarzania sygnałów składa się
z następujących modułów:
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−

Płyta FPGA Backplane: jej zadaniem jest połączenie detektora z wtykanymi modułami
AFE. Płyta również dostarcza zasilanie dla modułów AFE.

−

Moduły AFE (Analog Front End): posiadają integrujące wzmacniacze ładunkowe, układy
kalibrujące, integratory analogowe oraz przetworniki ADC. Każdy AFE zawiera
16 kompletnych kanałów pomiarowych.

Moduł AFE ma za zadanie zamienić sygnał prądowy na napięciowy a następnie przetworzyć go
na postać cyfrową. W celu weryfikacji poprawności działania kanałów wejściowych, każdy z nich
wyposażony jest w indywidualny kalibrator ładunkowy z możliwością ustawiania indywidualnej
wartości ładunku oraz selektywnego włączania go. Sygnał wzmocniony przez wzmacniacz ładunkowy może następnie być scałkowany albo bezpośrednio próbkowany przez ADC. Tryb całkowania włączany jest w przypadku dużego natężenia fotonów, które powodowałoby problem
z odróżnieniem ich przez algorytm w trybie bezpośredniego próbkowania.
W opisywanym systemie pomiarowym zastosowano integrator z kompensacją, przełączany
z jednego zbocza na drugie za pomocą kluczy analogowych (Rys. 11). Ładunek jest mierzony
przez ADC i FPGA jako różnica pomiędzy kolejnymi wartościami ADC. Gdy algorytm wykryje
zbyt dużą wartość na wyjściu ADC, następuje wstrzyknięcie ustalonej porcji ładunku, która
zmniejsza napięcie na wyjściu integratora o znaną wartość. Do poprawnego działania takiego
systemu wymagana jest precyzyjnie kontrolowana wartość offsetu podawanego wraz z sygnałem
na wejście integratora. Składowa stała jest przez integrator całkowana tak samo jak sygnał i trudna do kompensacji na drodze numerycznej. Dlatego wprowadzono możliwość kompensacji tej
składowej przy użyciu przetwornika DAC. Wartość numeryczna przesyłana do przetworników
jest generowana w układzie FPGA za pomocą regulatora, który dba o to, aby wyjście integratora
nie zmieniało się przy braku sygnału z detektora. Wyjście integratora jest próbkowane z szybkością 125MHz, wartość ładunku jest wyznaczana jako różnica pomiędzy próbkami ADC.

Rys. 11. Efekty uzyskane za pomocą opisywanego toru pomiarowego, przy częstotliwości impulsów
wejściowych równych 10MHz.

Po skonstruowaniu, uruchomieniu układu i przeprowadzeniu badań została zaproponowana modyfikacja pozwalającą zmniejszyć wpływ szumu śrutowego na układ. Objawia się to w postaci
krótkich skoków napięcia wyjściowego – widoczne jest to po prawej stronie Rys. 11, jako dodat-
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kowy „garb”. Powoduje wprowadzenie niewielkich artefaktów widocznych, jako niefizyczne
ładunki.
Zaproponowano ulepszoną realizację toru pomiarowego (Rys. 12), która pozbawiona jest wzmacniacza wejściowego, a sygnał jest całkowany bezpośrednio. Spowodowało to komplikację poprzez dodanie elektromechanicznego przełącznika kontaktronowego – ze względu na szumy nie
jest zalecane użycie przełącznika elektronicznego.

Rys. 12. Proponowany i obecnie realizowany tor przetwarzania.

Aby możliwe było szybkie sprawdzenie koncepcji, opracowano 1-kanałową wersję ulepszonego
toru wejściowego. Rys. 13 przedstawia widok zmontowanej płytki.

Rys. 13. Widok zmontowanej płytki.

Dla przeprowadzeniu optymalizacji toru całkowania, płyta AFE powinna być przeprojektowana
i docelowy, ulepszony tor akwizycji powinien być zaimplementowany we wszystkich kanałach
pomiarowych.
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Rys. 14. Sygnały zbierane z wbudowanego układu kalibratora za pomocą metody całkowania
numerycznego.

Oprócz pracy w trybie integratora, możliwe jest przełączenie modułu AFE w klasyczny tryb pracy, z bezpośrednim próbkowaniem sygnału oraz w szybki tryb dyskryminatora. Rys. 14 przedstawia sygnały zbierane z wbudowanego układu kalibratora za pomocą metody całkowania numerycznego. Sygnały zebrane zostały przy szybkości próbkowania 125 MHz. Główne elementy
modułu elektroniki z bezpośrednim próbkowaniem sygnału i trybem dyskryminatora:
−

Płyty FPGA backplane: ich zadaniem jest przetwarzanie danych z 4 płyt AFE. Zawierają
nowoczesny układ FPGA firmy Xilinx serii 7, pamięć SDRAM oraz układ zasilania.
Sąsiednie płyty FPGA backplane komunikują się ze sobą oraz z modułem kontrolera
za pomocą gigabitowych łączy szeregowych o przepustowości 20 Gbit/s. Dokonano pełnego
uruchomienia płyt, przetestowano pamięć SDRAM oraz szybkie łącza szeregowe (24 Gbit/s)
pomiędzy płytami backplane oraz łącze PCI Express pomiędzy backplane oraz
koncentratorem. Zweryfikowano również pracę magistrali synchronizującej M-LVDS.
Wprowadzono drobne poprawki oraz dodano do projektu dodatkowe otwory mocujące, które
poprawiają sztywność konstrukcji.

−

Główny moduł kontrolera: jest on oparty o switch PCIe Gen3, układ FPGA oraz szereg
złączy. Pozwala na dołączenie maksymalnie 8 płyt FPGA backplane, czujników
pomiarowych, zasilacza WN oraz interfejsów komunikacyjnych. Moduł kontrolera
współpracuje z serwerowym komputerem PC. Dokonano pełnego uruchomienia switcha,
napisano i uruchomiono kody HDL dla wbudowanego układu FPGA. Przeprowadzono testy
zapisu i odczytu dla prędkości 10 Gbit/s dla płyty backplane. Do projektu wprowadzono
drobne poprawki kosmetyczne.

−

Równoległy moduł kontrolera (opcjonalny): Oparty jest on na platformie SoC (System on
a Chip) serii ZYNQ. Jest to nowoczesny układ scalony integrujący FPGA oraz 2-rdzeniowy
procesor ARM o dużej mocy obliczeniowej. Zapewnia on środowisko dla systemu
operacyjnego Linux oraz komunikację przez interfejs Ethernet, USB i RS232. Dokonano
implementacji systemu Free-RTOS, który charakteryzuje się niską latencją. Dane zbierane
z płyt backplane FPGA są składane w histogramy a następnie sprzętowo wysyłane poprzez
protokół UDP interfejsu Gigabit Ethernet. Zmierzono opóźnienie wprowadzane przez układ
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FPGA i protokół UDP – wynosi ono od 10 do 12 mikrosekund.
−

Moduł 7-kanałowego zasilacza wysokiego napięcia: jest to nowatorska konstrukcja
z pływającymi wyjściami, zrealizowana w oparciu o sprzężenie indukcyjne i optyczne
pomiędzy kanałami. Sterowanie, generacja WN oraz pomiar prądu i napięcia odbywa się
niezależnie w każdym kanale. Takie rozwiązanie eliminuje wady poprzednio opracowanych
zasilaczy, jednocześnie redukując koszt, rozmiary i poprawiając parametry regulacji. Zostały
wyprodukowane 2 egzemplarze zasilacza. Wprowadzono do nich dodatkową funkcję
diagnostyczną – pomiar kształtu przebiegu prądu i napięcia w chwili wystąpienia
ograniczenia prądowego. Pozwoli to znacznie usprawnić prace badawcze przy detektorach
GEM.

−

16-to rdzeniowe moduły DSP: zapewniają przetwarzanie w czasie rzeczywistym sygnałów
poddanych wstępnej obróbce w układach FPGA front-end. Został wyprodukowany moduł
DSP. Obecnie trwają prace nad integracją pomiędzy modułem a układem FPGA. W fazie
projektu zakładano użycie istniejącego rdzenia IP Serial Rapid IO, jednakże ze względu na
problemy z jego uruchomieniem, zdecydowano się na użycie protokołu Gigabit Ethernet
opartego o same ramki MAC. Moduły te są opcjonalnym rozszerzeniem możliwości systemu
i nie są wymagane we wszystkich aplikacjach. Dodatkowo pojawienie się na rynku
wydajnych procesorów 24-rdzeniowych klasy Xeon z rozszerzeniem DSP powoduje, że przy
znacznie mniejszym koszcie oraz nakładzie ludzkiej pracy możliwe będzie osiągnięcie
zbliżonych rezultatów, co dedykowany moduł DSP.

Podsumowując, prace nad modułem elektroniki w ramach niniejszego Zadania Badawczego zostały sfinalizowane, co więcej modułowy system pomiarowy może być rozszerzony aż do 2048
kanałów lub więcej. Wspiera on rozmaite architektury odczytowe. Opracowana architektura nie
posiada wad poprzedniej generacji systemów, które miały trudności w realizacji przetwarzania
sygnałów na granicach modułów pomiarowych oraz charakteryzowały się niewystarczającym
pasmem transmisji cyfrowej. Obecny system bazuje na szybkich łączach szeregowych o przepustowości 24 Gbit/s, przez co ze znacznym marginesem spełnia założone wymagania. W ramach
projektu opracowano także innowacyjny tor analogowy z detektora GEM. Charakteryzuje się on
czterema możliwymi trybami pracy, które można przełączać na drodze elektronicznej. Doświadczenia z eksperymentalnym torem wykazały, że koncepcja jest poprawna, a wynikające niedoskonałości mogą być usunięte w następnej generacji. Wykazano, że nawet dla częstotliwości impulsów równej 10 MHz dla pojedynczego kanału, wykazuje on dostateczne właściwości metrologiczne, a nie jest to koniec możliwości tego systemu.
Na potrzeby realizacji etapu 5 stworzono dodatkowo kod numeryczny do weryfikacji technologii
obrazowania struktur plazmowych uwzględniający optyczną konfigurację eksperymentu. Do uzyskania wyników i osiągnięcia celów stawianych w tym etapie, została zastosowana następująca
aparatura oraz metody badawcze:
−

PCB i schematy opracowano w środowisku Altium Designer;

−

symulacji elektromagnetycznych w zakresie SIgnalIntegrity dokonano za pomocą pakietu
Hyperlynx;

−

dokumentację produkcyjną stworzono narzędziem Camtastic,

−

tor analogowy symulowano programem Tina Texas Instruments; przy projektowaniu
PCB posiłkowano się programem SATURN, którym weryfikowano poprawność pakietu
Altium w zakresie wyznaczanych impedancji charakterystycznych linii sygnałowych.
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−

po wyprodukowaniu płyt Backplane FPGA, AFE oraz Switch przystąpiono do ich uruchomienia, przy czym tor zasilania płyty Backplane FPGA został oprogramowany przy
użyciu środowiska LPC Expresso wraz z debugerem sprzętowym;

−

przydatny był również zestaw rozwojowy firmy Exar, który pozwolił przetestować programowanie zasilacza zanim zrobiono to na systemie docelowym, w ten sposób zmniejszono ryzyko uszkodzenia drogiego układu FPGA;

−

posługując się oscyloskopem Mixed-Signal MSO4014 usunięto kilka drobnych błędów
projektowych w torze AFE, na Backplane FPGA i w switchu;

−

użyto pakietu Xilinx ISE oraz narzędzi wbgen i hdlmake do stworzenia firmware dla
układu FPGA;

−

przy uruchomianiu toru AFE użyto generatora sygnałów arbitralnych DDS.

Część z wymienionych powyżej prac wykonano jeszcze przed produkcją w celu weryfikacji założenia przyjętego podczas projektowania schematów Backplane FPGA. Prace przy firmware stanowiły znaczną część wszystkich prac nad projektem elektroniki. Ostatecznie system zbiera dane
z detektora GEM w trybie sygnałowym oraz poprzez interfejs PCI Express zapisuje na dysk komputera. Wstępne pomiary testowe wykonano dzięki specjalnie zaprojektowanemu oprogramowaniu sprzętowemu (FPGA) oraz przy użyciu oprogramowania MatLab, w środowisku którego zostały opracowane wszelkie algorytmy procesowania i obróbki sygnału wraz z kanałem diagnostycznym systemu. Symulacji optycznego toru układu detektor-pinhole-plasma dokonano za pomocą oprogramowania Delphi. Do tworzenia rysunków technicznych posługiwano się narzędziem
CATIA. Kod numeryczny GEANT4 został zastosowany do określenia rezultatów oddziaływania
materiału detektora z promieniowaniem jonizującym.
W trakcie realizacji Zadania Badawczego, zostały osiągnięte następujące cele: opracowano technologię obrazowania struktur plazmowych w zakresie promieniowania rentgenowskiego oraz
skonstruowano prototypowy detektor do obrazowania 2D w zakresie promieniowania rentgenowskiego na potrzeby diagnostyki monitorowania zanieczyszczeń plazmy. Wydajność detektora
została dopasowana do zakresu promieniowania wysoce zjonizowanego wolframu uwalnianego
ze ścianek reaktora termojądrowego. Detektor wstępnie przetestowano w warunkach reaktora
termojądrowego, na tokamaku ASDEX-Upgrade w Garching, Niemcy. Wyniki testów detektora
prototypowego w warunkach laboratoryjnych oraz w warunkach tokamaka pozwoliły nakreślić
kilka kierunków optymalizacji pracy detektora w warunkach docelowych oraz opracowanej technologii. Prace nad optymalizacją detektora zostały zakończone powodzeniem. Warto dodać, że
część tych zagadnień wymaga wciąż dodatkowych badań i eksperymentów, co wynika ze złożoności tego zagadnienia.
Reasumując w trakcie realizacji niniejszego Zadania Badawczego, zgodnie z harmonogramem,
została opracowana technologia obrazowania plazmy i powstał prototypowy detektor do obrazowania 2D obsługujący 192 kanały pomiarowe z konfiguracją odczytu UXV. Stworzono niezbędne
algorytmy i narzędzia numeryczne do obróbki i wizualizacji sygnałów z detektora. Opracowano
nowoczesne moduły elektroniki do odczytu danych.
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3.4. Pomiary wysokich dawek promieniowania jonizującego
Paweł Bilski, Barbara Obryk, Wojciech Gieszczyk
Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN
31-342 Kraków, ul. Radzikowskiego 152

Abstract
Measurement of high doses of ionizing radiation

The aim of the study was to develop using thermoluminescent (TL) LiF:Mg,Cu,P detectors,
a method of measuring ultra-high doses of radiation, characterized by the high thermal resistance.
The idea of the measurement is based on the use of the discovered at the IFJ PAN high-dose
high-temperature TLemission of this material. The observed evolution of the shape of theTL
glow-curve allowed us to propose a novel method, based not on the intensity of the TL, but just
on the analysis of the shape of the glow-curve. In frame of the project a TL reade rHarshaw-3500
was purchased, which ensures high stability of temperature profiles, what was a prerequisite
of a successful attempt for developing such method. Over 3000 thermoluminescent detectors
were manufactured at the IFJ PAN for the project purposes. The measurements were realized
for doses ranging up to1.2 MGy. A special algorithm for analysis of TL glow-curves and quantification of the observed changes of their shape, was developed, which ensures correct determination of high doses. The realized studies have shown the ability to correctly measure the dose,
even with a detector heated upto 350 °C.
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Wstęp
Jedną z najpowszechniej stosowanych biernych metod pomiaru dawki promieniowania jonizującego jest termoluminescencja (TL). Działanie detektorów termoluminescencyjnych (TLD) polega
na pomiarze światła (luminescencji) emitowanego przez podgrzany detektor. Zjawisko termoluminescencji wykorzystywane w tych pomiarach związane jest z występowaniem w paśmie
wzbronionym dielektryków, zlokalizowanych metastabilnych poziomów energetycznych, działających jako pułapki dla nośników ładunku uwolnionych wskutek jonizacji przez promieniowanie.
Istnienie takich poziomów powodowane jest przez defekty struktury krystalicznej. W pułapkach
nośniki mogą przebywać do chwili dostarczenia im energii, np. termicznej poprzez podgrzanie.
Uwolnione nośniki mogą następnie rekombinować z towarzyszącą emisją światła. W zastosowaniach TLD w medycynie i ochronie radiologicznej, gdzie detektory te są powszechnie wykorzystywane, za użyteczny uznaje się zazwyczaj jedynie sygnał luminescencji emitowany w zakresie temperatur 200-300°C. Dla wyższych temperatur sygnał jest zwykle niski i niknie w silnym
tle termicznym detektora. Oparcie pomiaru na emisji w zakresie 200-300°C oznacza, że podgrzanie detektorów TLD do temperatur wyższych niż około 120-150°C zazwyczaj nieodwracalnie
usuwa użyteczną informację o dawce promieniowania, a nawet niższe temperatury mogą zaburzać
wynik pomiaru.
W ostatnich latach w IFJ PAN odkryta została wysokotemperaturowa i wysokodawkowa silna
emisja termoluminescencyjna we fluorku litu domieszkowanym magnezem, miedzią i fosforem
[1] (LiF:Mg,Cu,P – detektory tego typu zostały opracowane i są wytwarzane w IFJ PAN).
Prowadzone w kolejnych latach prace, pozwoliły na opisanie podstawowych własności tego zjawiska [2-4].
Detektory LiF:Mg,Cu,P (oznaczane jako MCP-N) charakteryzują się bardzo wysoką czułością,
pozwalającą na pomiar dawki już na poziomie ułamka mikrogreja. Ich specyficzną cechą jest
brak zmiany kształtu krzywej świecenia aż do dawki około 1 kGy (rys. 1). W pobliżu tej dawki
intensywność głównego piku dozymetrycznego występującego w temperaturze ok. 215°C, ulega
nasyceniu (rys. 2). Najistotniejszym elementem odkrytego zjawiska, jest obserwowana przy
zwiększeniu zakresu wygrzewania do 600°C, nowa, zależna od dawki, struktura krzywej świecenia(zob. rys. 5). Dla dawek powyżej 1 kGy narasta sygnał wysokotemperaturowy, w postaci kolejnych, występujących w coraz wyższej temperaturze pików. Jednocześnie sygnał w obszarze
niskich temperatur i głównego piku dozymetrycznego ulega zmniejszeniu. Najciekawsze efekty
obserwowane są dla dawek powyżej 50 kGy, dla których pojawia się nowy pik wysokotemperaturowy (tzw. pik B), którego intensywność i położenie na skali temperatur rosną ze wzrostem
dawki. Ten ostatni efekt (przesuwanie się położenia piku) jest całkowicie unikalny, nieobserwowany dotąd w innych materiałach i niezgodny z podstawowymi modelami teoretycznymi termoluminescencji. W rezultacie maksymalną emisję obserwuje się powyżej 450°C. Przeprowadzone
badania potwierdziły występowanie opisanych efektów dla różnych rodzajów promieniowania:
fotonów, elektronów, protonów i neutronów.
Występowanie emisji wysokotemperaturowej detektorów LiF:Mg,Cu,P stwarza potencjalną możliwość pomiaru dawki w zakresie aż do 1 MGy, a nawet dla dawek wyższych. Nie jest to jednak
możliwe w stosowany dotychczas w dozymetrii sposób, czyli poprzez kalibrację opierającą się na
założeniu o proporcjonalności, a przynajmniej jednoznacznej i względnie prostej zależności funkcyjnej pomiędzy intensywnością sygnału TL a pochłoniętą dawką. Wielkości opisujące intensywność wysokodawkowej emisji, takie jak całkowity sygnał, maksimum globalne czy wysokość
piku B, związane są z dawką w sposób skomplikowany, niepozwalający na jednoznaczne odwikłanie jej wartości. Jednocześnie bardzo silne zmiany krzywej świecenia występujące dla dawek
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kilogrejowych sugerują możliwość wykorzystania tego efektu do oceny dawki. A zatem pomiar
dawki opierałby się na analizie kształtu krzywej świecenia, a nie na jej intensywności. Podejście
takie zostało po raz pierwszy zaimplementowane poprzez zdefiniowanie tzw. współczynników
UHTR (ultra high temperature ratio), określających stosunek sumy sygnału TL powyżej pewnej
temperatury (250 lub 350 °C) do całości sygnały [3]. Prowadzone z wykorzystanie współczynników UHTR pomiary wykazały rzeczywistą użyteczność tej metody. Ujawniły jednak także
szereg ograniczeń i problemów w jej stosowaniu. Najistotniejszy wiązał się z potrzebą zapewnienia jak najlepszej powtarzalności profilu temperaturowego w czasie pomiaru. Różnice w szybkości wygrzewania poszczególnych detektorów oraz odstępstwa od ściśle liniowego charakteru
wzrostu temperatury powodowały przesunięcia i deformacje krzywej świecenia, co skutkuje błędami pomiaru dawki. UHTR okazały się także być mało czułe dla dawek niskich, około 1 kGy.
Z kolei dla dawek najwyższych, bliskich 1 MGy, UHTR zaczynał się zbliżać do nasycenia.
Wreszcie trudnym pomiarowo okazał się także zakres dawek 10-20 kGy, w którym następują
bardzo silne zmiany kształtu krzywej i powtarzalność pomiarów jest niższa.
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Rys. 2. Charakterystyka dawkowa detektorów
MCP-N.

Celem niniejszej pracy była próba przezwyciężenia tych problemów i zamienienie opisanych
powyżej odkrytych efektów wysokodawkowych w wiarygodną metodę pomiarową. Środkami
służącymi temu celowi było z jednej strony wdrożenie aparatury pomiarowej zapewniającej zdecydowanie lepszą dokładność profili temperaturowych, a z drugiej opracowanie nowych metod
analizy i kwantyfikacji krzywych świecenia. Szczególną uwagę poświęcono przy tym także kwestii odporności na obciążenie cieplne, czyli wpływowi na wynik utrzymywania detektora w podwyższonej temperaturze.

Metodyka pomiarowa
Wszystkie badania zostały przeprowadzone na detektorach termoluminescencyjnych
LiF:Mg,Cu,P (nazywane MCP-N) opracowanych i wyprodukowanych w IFJ PAN. Na potrzeby
projektu wykonano około 3000 sztuk detektorów. Mają one postać ceramicznych dysków o średnicy 4.5 mm i grubości 0.9 mm. Do pomiarów detektory były przygotowywane poprzez wygrzanie (anilację) w temperaturze 240°C przez 10 minut.
Odczyty (pomiar krzywej świecenia) były realizowane głównie na zakupionym w ramach projektu czytniku termoluminescencyjnym typu Harshaw3500 (ThermoElectron, USA). Czytnik ten
umożliwia pomiar w zakresie temperatury do 600°C, z szybkością grzania w zakresie od 1 do
20 °C/s. W celach porównawczych stosowane były także czytniki RA’94 (Mikrolab) oraz
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DA-20 TL/OSL (Risø). Pomiary widmowo rozdzielcze zostały przeprowadzone na Delft University of Technology (Holandia), z wykorzystanie spektrometru Ocean Optics QE65000. Pomiary
radiofotoluminescencji wykonano na czytniku Helios-2.
Naświetlania wysokimi dawkami zrealizowano głównie w Międzyresortowym Instytucie Techniki Radiacyjnej (MITR) Politechniki Łódzkie, z użyciem akceleratora liniowego Elektronika
ELU-6e przyspieszającego elektrony do energii 6-8MeV. Zakres wykorzystanych dawek to
0.5 kGy – 1.2 MGy. Naświetlania na potrzeby pomiarów widm świecenia zostały wykonane
w Delft przy pomocy promieniowania gamma ze źródła Co-60.

Charakterystyka własności czytnika Harshaw3500
Przed przystąpieniem do zasadniczych pomiarów przeprowadzone zostały badania własności
zakupionego czytnika typu Harshaw 3500, zwłaszcza w zakresie wysokich dawek i wysokich
temperatur. Badania przeprowadzono w porównaniu do uprzednio stosowanego prototypowego
czytnika RA’94 oraz do czytnika typu DA-20. Najistotniejszym parametrem była powtarzalność
i stabilność podnoszenia temperatury detektorów TLD. Na rys. 3a przedstawione są wyniki pomiarów temperatury maksimum głównego piku dozymetrycznego krzywej świecenia
LiF:Mg,Cu,P dla dawek z zakresu, w którym nie obserwuje się przesunięcia położenia piku.
Jak można zauważyć pomiędzy czytnikami występują różnice w kalibracji temperaturowej sięgające 10°C. Rozrzut położenia piku był zdecydowanie najmniejszy dla czytnika Harshaw 3500.
Ażeby zbadać zachowanie się czytników w wyższych temperaturach, posłużono się pikiem B
i jego wspomniana powyżej własnością przesuwania się położenia ze wzrostem dawki. Wyniki
przedstawione na rys. 3b wskazują, że różnice pomiędzy czytnikami ulegają zwiększeniu w wysokich temperaturach.
Kolejnym zbadanym parametrem było zachowanie się czytników dla dużych intensywności świecenia, w pobliżu poziomu nasycenia fotopowielacza. Wyniki przedstawione są na rys. 4.
Jak można zauważyć czytnik Harshaw 3500 nasyca się dla najwyższej intensywności sygnału
(czyli pozwala mierzyć najwyższe dawki). Pewnym mankamentem jest nadliniowy wzrost sygnału w pobliżu nasycenia.
Powyższe wyniki zostały szczegółowo opisane w pracy [5]. Najważniejszym rezultatem jest
potwierdzenie dobrej stabilności i powtarzalności charakterystyki temperaturowej czytnika Harshaw 3500. Jednocześnie zaobserwowane różnice charakterystyk temperaturowych czytników,
które muszą powodować zmiany kształtu krzywych świecenia, wskazują na konieczność przeprowadzania kalibracji zaproponowanej metody pomiarowej dla konkretnego czytnika TL.
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Rys. 4. Zależność wysokości głównego piku krzywej świecenia LiF:Mg,Cu,P od dawki dla różnych czytników TL. Pomiary przeprowadzono bez stosowania filtrów obniżających intensywność świecenia (DT –
oznacza zastosowanie korekty czasu martwego).

Naświetlania kalibracyjne i kwantyfikacja zmian kształtu krzywej świecenia
Naświetlania kalibracyjne wysokimi dawkami zostały przeprowadzone przy użyciu akceleratora
elektronowego w MITR w Łodzi. Przykładowe krzywe świecenia zmierzone dla dawki od
0.5 kGy do 1.2 MGy przedstawia rys. 7. Ilustruje on dobitnie ewolucję kształtu krzywej z rosnąca
dawką.
Głównym zadaniem badawczym była kwantyfikacja obserwowanych zmian kształtu krzywej,
czyli znalezienie parametrów jednoznacznie wiążących kształt krzywej z dawką. Najbardziej
oczywistym podejściem była analiza intensywności świecenia w różnych zakresach temperaturowych. W rezultacie uwaga skupiła się na pięciu parametrach (oznaczonych R1 – R5) definiowanych jako stosunki intensywności w różnych przedziałach temperaturowych. Są one opisane
w Tabeli 1. Parametry R3 i R4 są identyczne ze wspomnianymi wcześniej parametrami
UHTR(250) i UHTR(350). Zależność parametrów R1 – R5 od dawki została przedstawiona na
rys. 6.
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Rys. 5. Krzywe świecenia detektorów LiF:Mg,Cu,P po naświetleniu wysokimi dawkami elektronów,
zmierzone na czytniku Harshaw 3500. Prędkość grzania 2 °C/s.

Tabela 1. Definicje parametrów stosowanych w celu kwantyfikacji krzywych świecenia.
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Rys. 6. Zależność parametrów R1-R5, zdefiniowanych w Tabeli 1, od pochłoniętej dawki.

Inne podejście do zagadnienia opierało się na analizie położenia maksimum krzywej świecenia
(rys. 7). Szczególnie obiecujące było położenie piku B dla najwyższych dawek. Wykorzystanie
tego parametru jako wskaźnika dawki było uprzednio odrzucane ze względu na duże wahania
spowodowane zbyt niską powtarzalnością warunków grania w czytniku. Bardzo dobra stabilność
temperaturowa wykazana przez czytnik Harshaw 3500 pozwoliła myśleć o wykorzystaniu położenia piku B do pomiaru dawki. Drugim interesującym obszarem jest zakres dawek 10-30 kGy,
w którym krzywa świecenia ulega raptownym zmianom i położenie maksimum przesuwa się
o około 50°C.
Kolejnym parametrem wprowadzonym do ilościowej oceny zmian kształtu krzywej była średnia
temperatura krzywej świecenia ważona po intensywności sygnału TL, Tav. Zależność tak zdefiniowanego parametru od dawki przedstawiona jest na rys. 8.
Na rys. 9 przedstawione relacje odwrotne, czyli zależność dawki od poszczególnych parametrów,
wraz z dopasowanymi empirycznymi funkcjami. Zależności takie pozwalają na bezpośrednie
obliczenie nieznanej dawki promieniowania.
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Rys. 8. Zależność średniej temperatury krzywej TL
LiF:Mg,Cu,P, ważonej po intensywności sygnału TL,
od dawki.

Badania stabilności i wytrzymałości termicznej
Istotnym testem zdefiniowanych powyżej parametrów były badania stabilności wskazań detektorów w czasie oraz odporności ich wskazań na podwyższoną temperaturę. Przeprowadzony został
szereg eksperymentów, których wybrane wyniki przedstawione są na rysunkach 10-13. Rys. 10
przedstawia wpływ przechowywania detektorów w temperaturze pokojowej w czasie do 134 dni
po naświetleniu. Zasadniczo wpływ ten jest zaniedbywalny, wszystkie wyniki są poprawne
w granicach kilku procent. Rys. 11 ilustruje wpływ na wyniki pomiarów utrzymywania detektorów w temperaturze 50 °C przez czas sięgający 330 godzin. Jak można się było spodziewać
wpływ ten jest największy dla najniższej dawki 4.99 kGy. Dla tej dawki najstabilniejszy okazał
się być parametr R5, co jest również zgodne z oczekiwaniami, gdyż został on zdefiniowany właśnie dla poprawienia dokładności pomiaru w zakresie niskich dawek. Dla wyższych dawek jednakże traci on swoją użyteczność. Dla dawki 28.7 kGy najbardziej dokładne wyniki, niezależnie
od czasu wygrzewania, zostały uzyskane poprzez zastosowanie parametrów R1 i R4, jak również
wskaźników temperaturowych Tmax i Tav. Dla dawki 102 kGy zdecydowanie najlepszym miernikiem dawki okazało się być położenie maksimum krzywej Tmax. Poprawne wyniki uzyskane
zostały także poprzez R4 i Tav. Na rys. 12 przedstawiony został wpływ wygrzewania detektorów
przed odczytem w piecu przez 10 min w temperaturach sięgających 350°C. Jak można zauważyć
jedynym parametrem, który w pełni sprostał temu testowi jest Tmax, który dla najwyższych dawek
(czyli dla piku B) okazał się być bardzo mało wrażliwy na temperaturę. Z pozostałych parametrów jedynie wyniki R4 i Tav w zakresie temperatury do ok. 150-200°C są akceptowalne.
Rys. 13 przedstawia wyniki uzyskane w eksperymencie polegającym utrzymywaniu detektorów
w wysokiej temperaturze podczas naświetlania. W tym wypadku zgodność zmierzonych dawek
z dawkami nominalnymi jest gorsza niż dla wygrzewania detektorów w piecu. Nie może to jednak dziwić, gdyż czas przebywania detektorów w wysokiej temperaturze był w tym eksperymencie znacznie dłuższy. Do czasu naświetlania (który sięgał 45 min), dochodził jeszcze długi czas
chłodzenia specjalnego uchwytu, w którym eksponowane były detektory. Jak uprzednio, najbardziej odporną metodą wyznaczania dawki okazało się być zastosowanie temperatury maksimum
krzywej.
Oprócz zasadniczych badań nad kwantyfikacją krzywych świecenia, prowadzone były również
eksperymenty związane z wytrzymałością termiczną w kontekście wielokrotnego stosowania
detektorów. Wyniki zostały zaprezentowane w pracy [9].
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Rys. 9. Empiryczne funkcje wiążące dawkę z wartością poszczególnych parametrów.
Zmienna x we wzorach oznacza wartość bezwymiarowych parametrów R lub temperaturę w °C.
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Rys. 11. Wyniki pomiarów poszczególnymi metodami przy utrzymywaniu detektorów w różnych
temperaturach podczas naświetlania.
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Rys. 12. Wyniki pomiarów poszczególnymi metodami przy przechowywania detektorów w temperaturze pokojowej w czasie do 134 dni po naświetleniu.
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Rys. 13. Wyniki pomiarów poszczególnymi metodami przy przechowywania detektorów w temperaturze 50°C w czasie do 330 godzin.
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Radiofotoluminescencja
Napromieniony LiF pod wpływem stymulacji światłem niebieskim emituje światło o długości
530 nm. Zjawisko to opiera się na zupełnie innych strukturach defektów sieci krystalicznej niż
termoluminescencja. Przeprowadzone badania wykazały, że domieszkowany LiF:Mg,Cu,P posiada szczególnie korzystne własności i mógłby być wykorzystany do pomiarów dozymetrycznych (rys. 14). Sygnał fotoluminescencyjny jest odporny na temperaturę do ok. 160°C (rys. 15).
Co istotne pomiar fotoluminescencji nie zaburza późniejszego pomiaru TL. A zatem możliwy
jest dwukrotny odczyt tego samego detektora dwiema całkowicie różnymi metodami. Wyniki
badań fotoluminescencyjnych zostały przedstawione w pracy [6].
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Rys. 14.Względna intensywność radiofotoluminescencji w zależności od dawki.

Rys. 15. Względna intensywność radiofotoluminescencji w zależności od temperatury wygrzania
przed odczytem.

Widmo termoluminescencji
We współpracy z Delft University of Technology przeprowadzone zostały pomiary termoluminescencji spektralnie rozdzielczej. Pozwoliły on opisać ewolucję widma świecenia z rosnącą dawką. Jest to zilustrowane na rys. 16. Z punktu widzenia praktycznego szczególnie istotne było
stwierdzenie, że czułość spektralna toru pomiarowego może dla pewnych dawek wpływać znacząco na kształt krzywej świecenia (rys. 17). Wyniki pomiarów spektralnych zostały opublikowane w pracach [7, 8].
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Rys. 16. Widmo TL detektorów MCP w temperaturze 210-230°C dla różnych dawek.
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Rys. 17. Zmiana kształtu krzywej TL spowodowana
różnym zakresem spektralnym, występująca dla
dawki ok. 10 kGy.
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Dyskusja i wnioski
Głównym celem badań było znalezienie najlepszej metody kwantyfikacji zmian termoluminescencyjnej krzywej świecenia detektorów MCP umożliwiającej pomiar dawek w zakresie od kilogreja do megagreja. W warunkach braku istotnego czynnika zakłócającego, jakim jest wysoka
temperatura, w większości przypadków wszystkie testowane metody pozwalają na uzyskanie
poprawnych wyników. Dla dawek małych (<10kGy) najdokładniejsze rezultaty otrzymano używając parametru R5, niewiele gorsze dla parametru R2. Jednakże już dla dawek rzędu 20 kGy
oba te parametry zawodzą, natomiast wszystkie pozostałe zachowują dobrą dokładność. Najbliższe wartości prawdziwej są wyniki dla R1 i R4.
Sytuacja zmienia się, gdy detektory poddawane są działaniu wysokiej temperatury. Niezależnie
od formy tego działania zdecydowanie najodporniejszą metodą pomiaru okazało się być posłużenie się położeniem maksimum globalnego krzywej,Tmax. Metoda ta dała bardzo dobre wyniki
nawet dla detektorów wygrzanych w najwyższej temperaturze 350°C– błąd zaledwie 7% dla
dawki 102 kGy(dla wszystkich pozostałych metod wynosił on co najmniej setki procent). Warunkiem stosowania tej metody jest zapewnienie wysokiej powtarzalności profilu temperaturowego w czasie odczytu. Posiadana przez nas uprzednio aparatura nie pozwalała na wykorzystanie
Tmax, ze względu na znaczne fluktuacje temperatury, natomiast zakupiony w ramach projektu
czytnik Harshaw3500 cechuje wystarczająca stabilność. Ograniczeniem metody opartej na Tmax
jest niemożność stosowania jej dla dawek poniżej ok. 10 kGy. Jest ona także mało czuła w zakresie
30-40 kGy. Po analizie różnych wariantów jako optymalną zaproponowano procedurę przedstawioną na rys. 18.
Podkreślić należy, iż warunkiem koniecznym poprawności pomiaru dawki metodą opartą na analizie zmian kształtu krzywej świecenia, jest przeprowadzenie uprzedniej kalibracji konkretnego
urządzenia pomiarowego (czytnika TL) z użyciem detektorów, które następnie będą stosowane
w pomiarach. Zaniedbanie tego etapu prowadzić będzie do bardzo znaczących błędów. Procedurę przedstawioną na rys. można ulepszyć łącząc pomiar z TL z pomiarem radiofotoluminescencji. Możliwość pomiaru tego samego detektora dwiema niezależnymi metodami, wykorzystującymi dwa różne zjawiska fizyczne zdecydowanie zwiększy niezawodność pomiaru dawki i w tym
kierunku winny iść dalsze prace rozwojowe.

Rys. 18. Schemat blokowy procedury pomiarowej. Symbole D(Tmax), D(R1), itd. oznaczają dawki wyznaczone przy pomocy odpowiedniego parametru. Symbol “≈” oznacza zgodność dawek w granicach 15%.

126

Metody pomiarowe
Referencje
P. Bilski, B. Obryk, P. Olko, E. Mandowska, A. Mandowski and J.L. Kim. Characteristics of
LiF:Mg,Cu,Pthermoluminescence at ultra-high dose range. Radiat. Meas.. 43, 315-318 (2008)
Obryk, B., Bilski, P., Budzanowski, M., Fuerstner, M., Glaser, M., Ilgner, C., Olko, P., Pajor, A.,
Stuglik, Z.,. Development of a Method for Passive Measurement of Radiation Doses at UltraHigh Dose Range. IEEE Trans. Nucl. Sci., 56,3759-3763 (2009)
Bilski, P., Obryk, B., Stuglik, Z. Behaviour of LiF:Mg,Cu,P and LiF:Mg,Tithermoluminescent
detectors for electron doses up to 1 MGy, Radiat. Meas.45, 576-578 (2010)
Obryk, B., Bilski, P., Glaser, M., Fuerstner, M., Budzanowski, M.., Olko, P., Pajor, A., The response of TL lithium fluoride detectors to 24 GeV/c protons for doses ranging up to 1 MGy,
Radiat. Meas. 45, 643-645 (2010)
P. Bilski, W. Gieszczyk, B. Obryk, K. Hodyr. Comparison of commercial thermoluminescent
readers regarding high-dose high-temperature measurements. Radiat. Meas. 65, 8-13(2014)
A.Mrozik, P. Bilski, B. Marczewska, B. Obryk, K. Hodyr, W. Gieszczyk, Radiophotoluminescence of highly irradiated LiF:Mg,Ti and LiF:Mg,Cu,P detectors, Radiat. Meas., w
druku, http://dx.doi.org/10.1016/j.radmeas.2014.05.013.
W. Gieszczyk, P. Bilski, B. Obryk, P. Olko, A.J.J. Bos, Measurements of high-temperature emission spectra of highly irradiated LiF:Mg,Cu,P TL detectors, Radiat. Meas., 56, 183-186 (2013)
W. Gieszczyk, P. Bilski, B. Obryk, P. Olko, A.J.J. Bos, Spectral characteristic of high-dose hightemperature emission from LiF:Mg,Cu,P TL detectors, Radiat. Meas., 53-54, 22-30(2013)
B. Obryk, K. Skowrońska, A. Sas-Bieniarz, L. Stolarczyk, P. Bilski, High-dose high-temperature
emission of LiF:Mg,Cu,P: Thermally and radiation induced loss & recovery of its sensitivity,
Radiat. Meas., 56 (2013) 171-178.

127

3.5. Szybka kamera wizyjna do rejestracji erozji tarczy obciążanej
impulsowymi strumieniami plazmy
Ryszard Socha, Krzysztof Tomaszewski
Przedsiębiorstwo Projektowo-Badawcze i Produkcyjno-Usługowe ACS
Sp. z o.o., ul. Hery 23, 01-497 Warszawa

Streszczenie
Wynikiem realizacji Zadania badawczego jest zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie prototypu szybkiej, wielokadrowej kamery wizyjnej z dodatkowym bramkowaniem elektrooptycznym.
Przeznaczona jest ona do trwałego rejestrowania od kilku do kilkudziesięciu tysięcy obrazów
badanego obiektu podczas pojedynczego procesu akwizycji. Parametry kamery umożliwiają rejestrację procesów erozji tarczy obciążanej impulsowymi strumieniami plazmy.
Podstawowym detektorem kamery jest elektrooptyczny wzmacniacz obrazu drugiej generacji
z ogniskowaniem zbliżeniowym. Wzmacniacz obrazu pełni także rolę migawki elektronicznej
oraz konwertera promieniowania. Dwuwymiarową, monochromatyczną matrycę CEMOS zastosowano jako finalny detektor obrazu.
W ramach realizacji zadania zaprojektowano i wykonano stanowisko do testowania kamery oraz
niezbędne urządzenia sterujące i wspomagające jej prawidłowe działanie, m.in. mobilne stanowisko pomiarowe do wykonywania rejestracji w środowisku silnych zakłóceń elektromagnetycznych.
Po przeprowadzonych pomyślnie testach laboratoryjnych, kamera została włączona w system
diagnostyczny urządzenia do wytwarzania gorącej plazmy impulsowej PF1000U. Z jej pomocą
przeprowadzono pomiary dynamiki tarczy obciążanej impulsowymi strumieniami plazmy.
Wykonano także serię rejestracji emisji promieniowania z obszarów przy powierzchni tarczy.
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Opis kamery
Schemat działania kamery
Zgodnie ze schematem ogólnym,
ogólnym w kamerze rolę podstawowego detektora obrazu, w tym
wzmacniacza strumienia energetycznego oraz szybkiej migawki, odgrywa wzmacniacz obrazu
drugiej generacji z ogniskowaniem
waniem zbliżeniowym
zbli
– I2S (Second
Second Generation Image Intensifier).
Intensifier
Jako finalny detektor obrazu zastosowano matrycę CMOS wyposażoną
ż ą w układ globalnej m
migawki (Global Shutter).

Schemat ogólny szybkiego, elektrooptycznego modułu rejestracyjnego
ze wzmacniaczem obrazu drugiej generacji.

Widok kamery wielokadrowej zainstalowanej w obudowie zewnętrznej.
zewnętrznej.

Podstawowy detektor obrazu
Wzmacniacz obrazu I2S typu MCP225QG-S25
MCP225QG
z fotokatodą S25 produkcji firmy Photek Inc. zaz
stosowano jako podstawowy detektor obrazu. Wzmacniacz ma 25 milimetrową
milimetrow średnicę użyteczną fotokatody/ekranu i jest wykonany w technologii ogniskowania zbli
zbliż
zbliżeniowego.
Wyposażony
ony został on w podwójną strukturę mikro-kanalikową (MCP) oraz ekran luminescencyjny
z krótkim czasem wyświecania
świecania typu P46.
Zwiększanie wartości
ści napięcia
cia na MCP powoduje wzrost wzmocnienia, a tak
także podwyższenie
wartości napięcia
cia przykładanego do ekranu. Przy tym obowi
obowiązuje
zuje jest reguła, według której różró
nica pomiędzy
dzy obu wymienionymi warto
wartościami napięcia jest stała (niezależnie
żnie od wartości
warto napięcia podawanego na MCP) i wynosi ok. 5.5 kV. Wzmacniacz obrazu został zamontowany
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w przedniej części
ci kamery i umieszczony dodatkowo w obudowie metalowej. Zmniejsza to em
emisyjność wzmacniacza podczas podawania wysokonapięciowych
wysokonapi
impulsów bramkujących.
bramkują

Finalny detektor obrazu
Monochromatyczna, dwuwymiarowa matryca CMOS typu Lupa-1300-2
Lupa
2 firmy Cypress Semiconductor Corporation została zastosowana jako finalny detektor obrazu..
Zawiera ona 1280(H) x 1024(V) aktywnych pikseli o rozmiarze 14 x 14 µm.

Sterowniki kamery
W układzie elektronicznym kamery CMOS, zainstalowano dwa sterowniki przeznaczone do
ustawiania parametrów roboczych wzmacniacza obrazu. Sterownik zasilania WN jest wykorzywykorz
2
stywany do regulacji poziomu wzmocnienia I S. Regulację tę wykonuje sięę w polu nastaw konsoli
sterującej – będącej częścią
ęś ą interfejsu użytkownika.
u ytkownika. Wprowadzone nastawy są przesyłane do
10-bitowego
bitowego przetwornika D/A i przekształcane na żądaną wartość napięcia
ęcia (w zakresie 0 ÷ +5V),
które przykładane jest na wejście
ście układu sterującego
steruj cego dwukanałowego zasilacza WN.

Komunikacja kamery z urządzeniami zewnętrznymi
Na płycie kamery został umieszczony układ MediaConverter’a (klatka SFP ze złączami
zł
LC).
Układ ten umożliwia
liwia komunikację pomiędzy sterownikiem systemu i kamerąą wielokadrową
wielokadrow oraz
przesyłanie zarejestrowanych obrazów wyłącznie
wył cznie po gigabitowym, optycznym łączu
łą
ETHERNET. Również wszelkie sygnały synchronizujące
synchronizuj
są przesyłane do lub odbierane z kamery
w formie impulsów optycznych. Jedynym, zewnętrznym
zewn
urządzeniem,
iem, z którym kamera ma połąpoł
czenie galwaniczne jest zestaw niskonapięciowych
niskonapi ciowych zasilaczy. Podczas rejestracji eksperymenta
eksperymentalnych zestaw ten jest ulokowany wewnątrz
wewn trz własnej, elektromagnetycznie szczelnej obudowy.
Akumulator umieszczony w obudowie jest jedynym źródłem
ródłem zasilania tego zestawu.

Urządzenia sterujące i wspomagające prace kamery
W ramach realizacji zadania zaprojektowano i wykonano niezbędne
niezb
urządzenia
ądzenia steruj
sterujące i wspomagające
ce jej prawidłowe działanie, m.in. mobilne stanowisko pomiarowe do wykonywania rejestracji w środowisku
rodowisku silnych zakłóce
zakłóceń elektromagnetycznych.

Laboratoryjny, podręczny zestaw do zasilania kamery i rozprowadzania sygnasygn
łów optycznych
Głównym przeznaczeniem zestawu jest obsługa i wspomaganie pracy kamery podczas testów
laboratoryjnych i eksperymentów przeprowadzanych w niewielkich polach zakłóceń
zakłóce EM.

Źródłem energii zasilającej
ącej wszystkie, wewn
wewnętrznie
trznie zainstalowane moduły elektroniczne zestawu
jest adapter AC/DC. Doprowadzenie energii do wnętrza
wn
zestawu odbywa sięę poprzez złącze
zł
zainstalowane na panelu przednim.
Zainstalowane na panelu gniazdo typu RJ45 przeznaczone jest
do połączenia
czenia sterownika systemu z kamerą
kamer poprzez sieć Gigabit Ethernet. Wewnątrz
Wewn
zestawu
zainstalowany jest MediaConverter służący do zamiany elektrycznego sygnału
ału sieciowego (prze(prz
syłanego do/z sterownika systemu) na optyczny sygnał sieciowy. Sygnał ten jest wyprowadzony
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na dwurdzeniowe złącze
ącze ODC zainstalowane na panelu tylnym. Stąd
Stąd jest on przesyłany bezpobezp
średnio
rednio do kamery za pomocą odpowiedniego patchcordu.

Akumulatorowy
kumulatorowy zestaw zasilaczy
W przypadku badańń eksperymentalnych przeprowadzanych w polach silnych nara
narażeń elektromagnetycznych, źródłem
ródłem napięć dostarczanych do kamery może być wyłącznie
ącznie akumulatorowy zzestaw zasilaczy. Został on umieszczony w elektromagnetycznie
elektromagnetycznie szczelnej obudowie, której masa
jest połączona z masąą kamery poprzez oplot oośmiożyłowego kabla zasilającego.
ącego.
Podstawowym źródłem
ródłem energii omawianego zestawu jest wewn
wewnętrznie
trznie zainstalowany akumulator
żelowy o pojemności
ści 44 lub 66 Ah i napi
napięciu znamionowym
ionowym 12 V. Zastosowanie akumulatora
o takiej pojemności
ci wystarcza na przynajmniej dziesięciogodzinną
dziesi
pracęę kamery bez koniecznokonieczn
ści
ci doładowywania akumulatora.

Akumulatorowy zestaw zasilaczy; a) Widok ogólny; b) Widok płyty czołowej; c) Widok płyty tylnej
tyl

Rozdzielnica optyczna
Zastosowanie rozdzielnicy optycznej w systemie zarządzania
zarz
pracąą kamery jest niezb
niezbędne
w przypadku, gdy do zasilania kamery jest wykorzystywany zestaw akumulatorowy. Głównym
zadaniem rozdzielnicy jest rozprowadzenie sygnałów optycznych synchronizacji i timingu oraz
konwersja elektrycznego sygnału sieci Ethernet na sygnał optyczny.

Rozdzielnica
ica optyczna; a) Widok płyty czołowej; b) Widok płyty tylnej;

Mobilne stanowisko pomiarowe
Podstawowym elementem mobilnego stanowiska pomiarowego jest szafa ekranowana (klatka
Faradaya). Dzięki
ki wykonaniu systemu specjalnych kontaktów elektrycznych o dużej
du przewodności, łączących
cych poszczególne elementy szafy, uzyskano bardzo efektywne tłumienie zakłóceń
zakłóce elektromagnetycznych w szerokim zakresie częstotliwości
cz
(80 dB w paśmie
śmie od 30 MHz do 300 MHz,
60 dB w paśmie
mie od 300 MHz do 1 GHz i 40 dB dla 3 GHz).
Wewnętrzna
na konstrukcja szafy, wykonana w standardzie rack-mount 19”. Zapewnia ona łatwy
montaż aparatury, której obudowa odpowiada temu standardowi.
W przerwach między
dzy kolejnymi wyładowaniami w urz
urządzeniu
dzeniu eksperymentalnym, mobilne stast
nowisko pomiarowe jest dołączone
dołą
do jednofazowej sieci zasilającej.
ącej. W tym czasie większość
wi
aparatury zainstalowanej w stanowisku jest zasilana z sieci. Jednocześnie
Jednocześnie cześć
cze dostarczanej
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energii jest wykorzystywana na doładowywanie akumulatorów zainstalowanych zarówno w ukłaukł
dach podtrzymujących
cych zasilanie (UPS), jak i w urz
urządzeniach
dzeniach z zasilaniem bateryjnym.
W momencie poprzedzającym
ącym wyładowanie stanowisko jest zdalnie odł
odłączane
ączane zupełnie (galw
(galwanicznie) od ogólnodostępnej
ępnej sieci zasilaj
zasilającej. W tym stanie wszystkie urządzenia
ądzenia z zasilaniem
bateryjnym pobierają energięę z własnego źródła,
ródła, natomiast pozostała aparatura jest zasilana
z UPS zainstalowanego wewnątrz
ątrz stanowiska
stanowiska. Po zakończeniu
czeniu wyładowania w urządzeniu
urzą
eksperymentalnym i wysłaniu sygnałów dezaktywujących
dezaktywuj
następuje ponowne dołączenie
ączenie stanowiska
sta
do sieci zasilającej.
Patchcordy światłowodowe łączą
ączące mobilne stanowisko pomiarowe z kamerąą są wprowadzane
do jego wnętrza
trza przez specjalne przepusty o wysokiej szczelno
szczelności
ci elektromagnetycznej, co nie
obniża globalnej tłumienności
ści szafy ekranowanej.
ekranowanej

Testy laboratoryjne kamery wielokadrowej
Stanowisko do testowania parametrów kamery
Testy laboratoryjne kamery zostały przeprowadzone na specjalnie w tym celu wykonanym stast
nowisku pokazanym na poniższym
ższym
szym rysunku. Specjalnie zaprojektowany zestaw 24 diod elektroluminescencyjnych pełni role impulsowego źródła oświetlającego albo podświetlaj
świetlającego. Za pomocą odpowiednio przygotowanego układu synchronizującego
synchronizuj cego zapewniono czasow
czasową zbieżność
emisji światła
wiatła z przebiegiem ramek integracji obrazu matrycy CMOS zains
zainstalowanej
talowanej w kamerze.
Podczas podświetlania różnych
żnych elementów testowych, strumie
strumień energetyczny był ogniskowany na
układzie matówek wejściowych
ściowych i po przej
przejściu
ciu przez kolimator trafiał do głowicy czołowej.
Na drodze strumienia energetycznego zainstalowano pojemnik,
poje
w którym można
żna było montować
montowa
różnego
nego typu filtry optyczne (szare, barwne lub interferencyjne). Dzi
Dzięki
ki temu, istniała mo
możliwość
stosunkowo prostego obniżania
żania (lub podwyższania)
podwy
natężenia
enia napromienienia padaj
padającego na element testowy oraz ograniczenia całego
całego widma emitowanego promieniowania do zakresu interesuinteres
jącego
cego z punktu widzenia celu konkretnych testów.

Stanowisko przeznaczone do przeprowadzania testów laboratoryjnych kamery

Na stanowisku testowym przeorowadzono badanie zniekształceń geometrycznych wnoszonych
przez optyką sprzęgającą,
ą,, badanie winietowania oraz badanie granicznej, przestrzennej zdolno
zdolności
rozdzielczej.
Wykonane testy wykazały, że uzyskane parametry kamery spełniaj
spełniają w pełni założ
założenia projektowe.
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Wyniki badań eksperymentalnych
eksperymentalnych uzyskanych za pomocą kamery na urządzeniu
plasma-focus PF-1000U
1000U
Po przeprowadzeniu wstępnych
ępnych
pnych testów eksploatacyjnych kamera została dołą
dołączona
doł
do zestawu
diagnostycznego urządzenia
ądzenia plasma-focus PF-1000U
1000U w układzie eksperymentalnym pokazanym
schematycznie na rysunku.

Badanie dynamiki tarczy w różnych aranżacjach eksperymentalnych
Pierwsze zadanie, które zostało zrealizowane polegało na zbadaniu dynamiki tarczy (uzyskiwanego pędu) podczas wyładowania przeprowadzanego w urządzeniu
urz dzeniu PF1000U. Po analizie wykonanych rejestracji oszacowano prędkość
pr
liniową i obrotową użytej
ytej w eksperymencie tarczy, w ppostaci wolframowego sześcianu
ścianu o objętości 1 cm3 i masie 19.25g,
25g, podwieszonego do górnej, wewnętrznej części
ci komory urzą
urządzenia PF1000U za pomocą cienkiego drutu
tu miedzianego.
miedzianego
Badania
adania te rozszerzono także
także o kilka pomiarów referencyjnych, pozwalających na oszacowanie
prędkości tarczy podlegającej
ącej
cej oddziaływaniu systemu dynamicznego napuszczania gazu ((GasPuff).
). W pomiarach tych jednakże
jednak nie inicjowano wyładowania w komorze eksperymentalnej.

Rejestracja emisji promieniowania oraz erozji tarczy podczas jej obciążania
impulsowym strumieniem plazmy
Badania przeprowadzono w podobnej do wyzej opisanej aranzacji eksperymentalnej. Wykonano
serię rejestracji, po analizie których sformuowano szereg szczegówłowych wniosków i hipotez
wymagajacych dalszych badań.
badań. Zostałe one zawarte w sparawozdaniu szczegóło
szczegółowym.

Podsumowanie
W ramach zadania o charakterze rozwojowym zaprojektowano i wykonano prototyp
wielokadrowowj kamery wizyjnej o specyficznych parametrach technicznych, pozwalających
pozwalaj
na
rejestrację procesów erozji tarczy obcia
obciażanej impulsowymi strumienimi plazmy. Wszystkie cele
i założenia
enia projektowe zostały osiągnięte
osi
przez Wykonawcę.
Zdobyte w trakacie realizacji zadania doświadczenie
do wiadczenie projektowe i wykonawcze zostanie
wykorzystane do realizacji projektów komercyjnych.
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4.1. Nowoczesne materiały konstrukcyjne
Małgorzata Lewandowska, Marcin Rasiński, Łukasz Ciupiński
Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej
Wołoska 141, 02-507 Warszawa
Abstract
Advanced structural materials

In this chapter two research activities are described: 1) development of ODS-ferritic steels and
2) development of bi-metallic joints by explosive welding.
An oxide dispersion strengthened ferritic steel with a nominal composition of Fe–14Cr–2W–
0.3Ti–0.3Y2O3 (in wt.%) was modified by Vanadium additions of 0.3, 0.6 and 1wt.%. The bulk
materials have been consolidated with two sintering methods, namely HPHT and HIP. The influence of V addition on the mechanical properties of the received steels has been evaluated as well
as the processing route. It has been shown that V addition up to 0.6%wt.% reduces the size of
ferrite grains that translates into significantly higher mechanical properties of the modified alloys.
The HIP processing results in bi-modal grain size microstructure of the synthesised steels that
exhibit higher plasticity than materials sintered by HPHT method.
Bi-metallic joints of austenitic stainless steel 316L and copper alloy CuCrZr were produced with
explosive welding method. The influence of processing parameters such as detonation speed and
stand-off distance of joint plates on mechanical properties and microstructure of the joins were
studied. The resultant joints were characterised by a characteristic wavy interface. Formation
of the intermediate phase at the interface was observed that exhibited distinctive chemical composition and mechanical properties evaluated in micro-hardness tests. The mechanical test
of the joints performer according to ASTM SA-263 standard proved that the fabricated bi-metals
exhibit much higher resistance to shear than that allowed by the standard.
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4.1.1. Wpływ wanadu na mikrostrukturę i wybrane właściwości stali ferrytycznej umacnianej nanotlenkami itru
Materiały konstrukcyjne do zastosowań w budowie reaktorów jądrowych muszą spełniać szereg
wymagań niezbędnych w celu zapewnienia bezpiecznej pracy w trakcie ich eksploatacji. Są one
narażone na wysoką temperaturę pracy oraz ekspozycją na duże dawki promieniowania neutronowego [1]. Obiecującymi materiałami do tych zastosowań są stale ferrytyczne o zmniejszonej
aktywacji, które charakteryzują się dobrą odpornością na napromieniowanie. Jednak ich temperatura pracy jest ograniczona do 600-650°C, w której to mechanizmy umacniające przestają być
efektywne (w głównej mierze rozpuszczanie wydzieleń umacniających oraz nadmierny rozrost
ziaren) [2]. Poprawa właściwości stali ferrytycznych w podwyższonych temperaturach jest możliwa poprzez, m.in. wprowadzenie do struktury nanometrycznych tlenków, głównie
Y2O3.Obecność drobnych, równomiernie rozłożonych w objętości materiału tlenków powoduje
z jednej strony dodatkowe umacnianie materiału, a z drugiej zwiększa jej temperaturę pracy
o ponad 100°C [3]. Stopy takie wytwarza się głównie metodą metalurgii proszków, co generuje
szereg problemów technologicznych w tym, związanych z odpowiednią ich konsolidacją. Obecnie
opracowane stopy charakteryzują się dobrymi właściwościami mechanicznymi także w podwyższonej temperaturze pracy [4-6]. Stale te mają jednak także swoje ograniczenia. Głównym z nich
jest ich kruchość, która wciąż pozostaje na niesatysfakcjonującym poziomie. Jedną z potencjalnych metod poprawiających kruchość stali jest dodatek wanadu. Wanad, jako dodatek stopowy,
jest pierwiastkiem silnie tworzącym węgliki i azotki, oraz hamującym przemianę α − γ, szczególnie na granicach ziaren [7].
W projekcie podjęto badania nad wpływem wanadu na mikrostrukturę i właściwości stali ferrytycznej o zmniejszonej aktywności, umacnianej tlenkami itru.

Materiały i metodyka badań
Badanym materiałem była stal Fe-14Cr-2W-0.3Ti umacniana dyspersyjnie tlenkiem itru Y2O3
z różną zawartością wanadu. Jako wsady wykorzystano:
•
•
•

proszek stopowy Fe-14Cr-2W-0.3Ti o wielkości cząstek 50 um
proszek wanadu o wielkości cząstek 10 um
proszek Y2O3 o wielkości cząstek 25 nm

Badane stale otrzymano metodą mechanicznej syntezy. Wytworzono4 rodzaje próbek stali różniące się składem chemicznym:
•
•
•
•

40g Fe-14Cr-2W-0.3Ti + 0,12g Y2O3 (0.3% wg.)
40g Fe-14Cr-2W-0.3Ti + 0.12g Y2O3 (0.3%) + 0.12g V (0.3% wg.)
40g Fe-14Cr-2W-0.3Ti + 0.12g Y2O3 (0.3%) + 0.24g V (0.6% wg.)
40g Fe-14Cr-2W-0.3Ti + 0.12g Y2O3 (0.3%) + 0.4g V (1% wg.)

Proces mechanicznej syntezy przeprowadzono w planetarnym młynku kulowym PM 100 Retsch.
Stosunek masy kul do masy proszku wynosił 10:1. Mielenie prowadzone było cyklicznie w trybie
15 min mielenia i 15 min przerwy. Każda partia proszku była mielona przez 40h, co dawało 20h
efektywnego mielenia. Wstępny proces ustawiony był na 150 obrotów na minutę w celu równomiernego wymieszania proszków przed właściwą syntezą. W trakcie procesu właściwego młynek
pracował w trybie 350 obrotów na minutę. Mielenie odbywało się w atmosferze ochronnej, którą
był argon.
Do konsolidacji otrzymanych proszków wykorzystano 2 metody:
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•

•

Spiekanie po wysokim ciśnieniem
ci
– ciśnienie 7,5 GPa,, temperatura 1000°C, czas
10 min.- wysokie ciśnienie
śnienie
nienie ułatwia przegrupowanie ziaren oraz skraca drogę
drog dyfuzji podczas spiekania, przez co wpływa na obniżenie
obni enie temperatury i skrócenie czasu spiekania;
krótki czas spiekania ogranicza niekorzystny rozrost ziaren
ziaren w spiekanym materiale.
Poprawia także zagęszczenie
ęszczenie materiału eliminując
eliminuj porowatość.
ść. Po procesie spiekania
próbki dodatkowo wyżarzono
żarzono w temperaturze 1050°C przez 1 godzin
godzinę
Izostatyczne prasowanie na gorąco
gor
– ciśnienie
nienie 200 MPa, temperatura 1150°C, czas 3 godziny - proces ten pozwala na uzyskanie skonsolidowanego materiału o bardzo małej pop
rowatości,
ci, a tym samym dobrych wła
właściwościach
ciach mechanicznych. Dodatkowo pozwala
uzyskać większe objętości
ętości spiekanego materiału.

Do badań właściwości
ci otrzymanych stali wyk
wykorzystano pomiary mikrotwardości,
ści, statyczn
statyczną próbę
rozciągania
gania oraz small punch test. Badania mikrostruktury obejmowały obserwacje za pomoc
pomocą
skaningowego mikroskopu elektronowego (w celu identyfikacji pęknięć
p
ęć porów i innych wad),
skaningowego mikroskopu jonowego
owego (w celu ujawnienia wielkości
wielko ci ziaren) oraz skaningowego
transmisyjnego mikroskopu elektronowego (w celu ujawnienia obecności
obecno cząstek
ąstek tlenków).

Wyniki badań i dyskusja wyników
Należy zaznaczyć, żee w obydwu wykorzystanych procesach konsolidacji otrzyman
otrzymano próbki
o znikomej porowatości,
ci, jednak próbki znacznie różniły
ró
się mikrostrukturą,
ą, co przedstawiono na
Rys. 1.
0% V

0,3% V

0,6% V

1% V

A

B

Rys. 1. Mikrostruktura badanych stali po procesach konsolidacji: A – spiekanie pod wysokim ciśnieniem,
ci
B – izostatyczne prasowanie na gorąco.

Próbki spiekane pod wysokim ciśnieniem
ciś
charakteryzują się jednorodnąą mikrostrukturą
mikrostruktur o wielkości ziaren w zakresie 200 - 300 nm, natomiast dla próbek prasowanych izostatycznie na gorąco
gor
ujawniono mikrostrukturęę złożoną
żoną z dwóch populacji ziaren – dużych o wielkości
ści kilku mikrom
mikrometrów oraz małych o wielkości
ści poniżej
poniż 500 nm.
Szczegółowa analiza mikrostruktury pokazuje także
tak e wpływ wanadu na zmniejszenie wielkości
wielko
ziarna badanej stali ferrytycznej wzmacnianej tlenkami.
tlenkami. W próbkach otrzymanych metodą
metod spiekania pod wysokim ciśnieniem
śnieniem najwi
największy średni
redni rozmiar ziaren 294 ± 113nm zmierzono dla
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próbki nie zawierającej
ącej wanadu. Dodatek wanadu w ilości
ilo ci 0,3% spowodował zmniejszenie średniego rozmiaru ziaren do 278 ± 125 nm, a 0,6% do 210 ± 103 nm. Dalszy wzrost zawartości
zawarto wanadu nie skutkował jużż zmniejszeniem ziarna ferrytu. Podobną
Podobn zależność
ż ść zaobserwowano dla
próbek otrzymanych metodą prasowania izostatycznego, z tym że wielkość
ść ziaren małych zmien
zmieniła się nieznacznie od 330 nm
m dla próbki bez wanadu do 280 nm dla próbki o zawartości
zawarto 0,6% V,
natomiast wielkość ziaren dużych
duż
zmniejszyła się z 2,2 um do 1,4 um.
Zastosowany proces mielenia i konsolidacji pozwolił także
tak e na uzyskanie równomiernego ro
rozmieszczenia cząstek
stek tlenków o wie
wielkości
ci kilku nanometrów w osnowie ferrytycznej. Nale
Należy także
podkreślić, że część
ęść tlenków utworzyła się
si na granicach ziaren. Tlenki takie charakteryzuj
charakteryzują się
większą wielkościąą i często
ęsto zło
złożonym
onym składem chemicznym. Efekt ten jest szczególnie widoczny
w próbkach
bkach prasowanych izostatycznie. Nie zaobserwowano znaczącego
znaczącego wpływu wanadu na
rozmiar i rozmieszczenie tlenków. Obrazy tlenków dla wybranych próbek przedstawiono na
Rys. 2.

0,3% V, A

1% V, A

0,3% V, B

1% V, B

Rys. 2. Rozmieszczenie nanotlenków w wybranych próbkach badanych stali: A – konsolidacja metodą
metod
spiekania pod wysokim ciśnieniem, B – konsolidacja metodą izostatycznego prasowania na gorąco.
gor

A

B

Rys. 3. Wyniki pomiarów mikrotwardości:
mikrotwardo
A – konsolidacja metodą spiekania pod wysokim ciśnieniem,
ci
B – konsolidacja metodą
metod izostatycznego prasowania na gorąco
ąco

Wyniki badań mikrotwardości stali Fe
Fe-14Cr-2W-0.3Ti 0.3Y2O3 z różną
ż ą zawartością
zawarto
wanadu spiekanych dwiema metodami przedstawiono na Rys. 3. Dla wszystkich próbek z dodatkiem wanadu
zaobserwowano
wano znaczne zwiększenie
zwię
mikrotwardości. Oznacza to, że nawet niewielkie ilości
ilo
wanadu znacząco podwyższaj
ższają właściwości
ci mechaniczne badanej stali ferrytycznej. Należy
Nale
zwrócić także uwagęę na znaczą
znacząco wyższą twardość próbek spiekanych pod wysokim ci
ciśnieniem,
w porównaniu do próbek prasowanych izostatycznie na gorąco.
gor co. Głównym czynnikiem wpływaj
wpływają137

cym na twardość jest wielkość ziarna, znacznie mniejsza i bardziej jednorodna w przypadku próbek spiekanych pod wysokim ciśnieniem. Materiał prasowany izostatycznie wykazuje duże wahania wartości twardości dochodzące nawet do 150 jednostek, co wynika z ich niejednorodnej
struktury – wyższa twardość w obszarze małych ziaren oraz niższa w przypadku ziaren większych.
Ważną cechą materiałów konstrukcyjnych są także ich właściwości mechaniczne – wytrzymałość
i plastyczność. W celu ich określenia dla wyprodukowanych materiałów przeprowadzono badania
typu small punch test. Jest to metoda badawcza polegająca na deformacji próbki w kształcie cienkiego dysku. Podczas testu w płaską powierzchnię minikrążka, aż do jego zniszczenia, wciskana
jest ceramiczna bądź stalowa kulka.
Rys 4 przedstawia wyniki tej próby w formie wykresu ilustrującego ugięcie w funkcji siły. Analiza tych wykresów pozwala stwierdzić, że próbki otrzymane metodą spiekania pod wysokim ciśnieniem wykazują znacznie niższe wartości ugięcia do pęknięcia oraz maksymalnej siły.
W próbkach tych widoczny jest także niekorzystny wpływ dodatku wanadu na właściwości plastyczne stali ferrytycznej wzmacnianej nanotlenkami. Materiał spiekany metodą izostatycznego
prasowania na gorąco cechuje się poprawą zarówno plastyczności jak i wytrzymałości w stosunku
do materiałów spiekanych pod wysokim cieśnieniem. Musi to być związane z bimodalną strukturą powstałą w trakcie izostatycznego prasowania. Małe ziarna zapewniają podwyższoną wytrzymałość, natomiast duże ziarna odpowiadają za wciąż dobrą plastyczność. Dodatkowo nie zaobserwowano wpływu wanadu na właściwości badanych próbek.

A

B
Rys. 4. Krzywe ugięcia w próbie small punch

Przyczyny słabej plastyczności próbek otrzymanych metodą spiekania pod wysokim ciśnieniem
należy upatrywać w wadach próbek powstałych w procesie spiekania. Obserwacje SEM wykazały
bowiem obecność makroskopowych pęknięć w tych próbkach.
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Wnioski
Badania wpływu wanadu na mikrostrukturę i właściwości stali Fe-14Cr-2W-0.3Ti umocnionej
dyspersyjnymi tlenkami Y2O3 o zawartości 0.3 %wag. konsolidowanej metodą spiekania pod
wysokim ciśnieniem lub izostatycznego prasowania na gorąco pozwoliły ustalić:
1. Obydwie metody konsolidacji zapewniają uzyskanie litych materiałów o niewielkiej porowatości. Jednak w próbkach spiekanych pod wysokim ciśnieniem stwierdzono obecność pęknięć, które odpowiedzialne są za niską odporność na pękanie materiału.
2. Dodatek wanadu ma istotny wpływ na wielkość ziaren ferrytu po procesie konsolidacji.
Wraz ze wzrostem zawartości wanadu zmniejsza się rozmiar ziaren ferrytu a w konsekwencji zwiększają się właściwości wytrzymałościowe materiału.
3. Próbki otrzymane w procesie spiekania pod wysokim ciśnieniem charakteryzują się bardzo jednorodną strukturą w całej objętości o małych rozmiarach ziaren i wysokiej wytrzymałości. Natomiast próbki otrzymane w procesie izostatycznego prasowania na gorąco wykazują strukturę o bimodalnym rozkładzie wielkości ziaren i niższych właściwościach wytrzymałościowych za to o polepszonych właściwościach plastycznych.
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4.1.2 Złącza stal 316L – CuCrZr wytwarzane metodą platerowania wybuchowego
Platery są to materiały składające się z dwóch lub więcej warstw różnych metali trwale złączonych ze sobą. Połączenie to jest wynikiem działania w obszarze styku materiałów, odkształcenia
plastycznego, ciśnienia i temperatury [1,2]. Celem wytwarzania platerów jest uzyskanie kombinacji żądanych właściwości, głównie odporności na korozję, odpowiednich właściwości tarciowych,
lub specjalnych właściwości elektrycznych czy cieplnych. Platery pozwalają na uzyskanie tych
właściwości przy znacznie niższych kosztach w porównaniu do zastosowania litego materiału
[3,5].
W rektorze ITER ściana komory spalania wykonana będzie z materiału warstwowego beryl – stop
miedzi – stal austenityczna. Beryl stosowany jest ze względu na wysoką odporność termiczną
oraz niską liczbę atomową, co w przypadku przedostania się tego materiału do plazmy zminimalizuje straty energii sznura plazmy. [6,7]. Ze względu jednak na konieczność efektywnego odprowadzania ciepła z płaszcza reaktora oraz z uwagi na założenia konstrukcyjne nie może być wykorzystany samodzielnie na ścianę reaktora. Dlatego też zaproponowano budowę warstwową ściany,
w której beryl połączony jest ze stopem CuCrZr oraz stalą 316 LN. W pierwszej części planuje
się wykonanie połączenia stal316L ze stopem miedzi CuCrZr, a następnie połączenie tego podłoża z berylem na drodze izostatycznego prasowania na gorąco. W niniejszej pracy zaproponowano
i zrealizowano wykonanie połączeń CuCrZr-stal 316L metodą platerowania wybuchowego.
Tak wytworzone złącza wykazują wyższą wytrzymałość po procesie łączenia z płytami berylowymi niż te otrzymywane innymi metodami.

Materiały i metodyka badań
Złącza wykonano ze stopu CuCrZr oznaczonego symbolem handlowym C1850 oraz stali 316L.
Składy obu stopów podano w tabeli 1.
Łączenie metodą wybuchową zostało przeprowadzone we współpracy z firmą EXPLOMET S.C
z Opola. Wytworzono 5 blach, w których materiał podstawowy (podłoże) stanowił stop CuCrZr,
natomiast materiał nakładany (plater) stal 316L (rys. 1).
Tabela 1 Skład chemiczny materiałów wykorzystanych do przygotowania złączy
Materiał

Stal 316L

C

Mn

Si

0,014

1, 79

0,32

Materiał
CuCrZr
C1850

Cu
R

Skład chemiczny [% wag]
P
S
Cr
Ni
0,035

0,001

16,93

10,41

Skład chemiczny [% wag]
Cr
Zr
O
inne
0,323 0,068
-

Rys.1. Schemat układu o zastosowanego do produkcji złącza
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Mo

Fe

Co

2,08

R

0,24
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W próbach różnicowano prędkość detonacji oraz odległość między platerowanymi materiałami
celem uzyskania złącza o optymalnych właściwościach wytrzymałościowych. Parametry procesu
zebrane są w Tabeli 2.
Tabela 2 Parametry prędkości detonacji dla poszczególnych próbek
MW-materiał wybuchowy,
h0- dystans pomiędzy
łączonym blachami
Vp – prędkość blachy
nakładanej

W celu scharakteryzowania poprawności wykonania złącz dla nowowytworzonych blach platerowanych wykonywano badania ultradźwiękowe dla ujawnienie ewentualnych wad złączy.
Szczegółowa charakterystyka złączy obejmowała badania mikrostrukturalne, mikroanalityczne
oraz wytrzymałościowe.
Próbki do badań mikrostrukturalnych wycięto z blachy platerowanej. Próbki szlifowano i polerowano. Do wytrawienia materiału podłoża i plateru użyto roztworu o składzie 3g
FeCl310cm3HCl90cm3 C2H5OH+ H2O. Obserwacje próbek złącz w stanie wyjściowym i po trawieniu chemicznym prowadzono przy użyciu mikroskopu świetlnego KEYENCE. Prowadzono
także obserwacje próbek przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego Hitachi SU-70
w zakresie elektronów wtórnych (SE). Analizę składu chemicznego wykonano przy użyciu mikroanalizatora rentgenowskiego EDS, stanowiącego przystawkę do skaningowego mikroskopu
elektronowego.
W celu scharakteryzowania wpływu prędkości detonacji na przyczepność plateru do podłoża
przeprowadzono próby ścinania. W tym celu opracowano odpowiednie narzędzie pozwalające na
przeprowadzenie badań zgodnie z normą ASTM SA-263.Próby te pozwoliły wyznaczyć wartości
siły ścinającej i wytrzymałości na ścinanie uzyskanych platerów. Proces prowadzenia próby ścinania przedstawiono schematycznie na Rys.2.

Rys. 2. Schemat prowadzenia prób ścinania

Ponadto przeprowadzono pomiary mikrotwardości w obszarze złącza metodą Vickersa, zgodnie
z normą PN-ISO 6507-3: 1996 wykorzystując do pomiaru mikroskop optyczny z mikrotwardościomierzem Hainemanna.
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Wyniki badań i dyskusja wyników
Przeprowadzono obserwacje strefy złącza na przekroju poprzecznym blachy platerowanej dla
każdej prędkości detonacji (rys. 3A-3E). Zaobserwowano falisty charakter złącza, który jest efektem łączenia blach metodą wybuchową. W zależności od energii wybuchu (prędkości detonacji)
obserwowano tworzenie się fal o odmiennej, nieharmonicznej amplitudzie. Obserwacje strefy
złącza wykazały, że ziarna znajdujące się w pobliżu granicy plater - podłoże (na głębokości 200250 µm) tracą charakter równoosiowy, zarówno w materiale plateru jak i podłoża. Im bliżej złącza, tym bardziej odkształcone są ziarna, które układają się wzdłuż pofalowanego złącza. Sposób
ułożenia ziaren odpowiada kierunkowi propagacji wybuchu. Zauważono także ziarna nieregularne
z bliźniakami odkształcenia.
W złączu nie stwierdzono występowania mikropęknięć lub nieciągłości materiału. Dodatkowo
prowadzone badania przy użyciu mikroskopu świetlnego ujawniły lokalne obszary różniące się od
materiału plateru oraz podłoża - tzw. strefy przejściowe lub strefy przetopień (rys. 4). Powstawanie tych charakterystycznych mikroobszarów tłumaczone jest lokalnym, bardzo szybkim
(ok 107 - 109C) przechłodzeniem i krystalizacją ciekłej mieszaniny materiału plateru i podłoża,
powstającej bezpośrednio podczas zderzenia platerowanych materiałów.

A

B

D

E

C

Rys 3. Mikrostruktury wytrawionych złączy po procesie łączenia wybuchowego - porównanie przy różnych
energiach wybuchu:
A-3092m/s; B-2100m/s; C-2683; D-2200m/s; E-3900m/s
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Przeprowadzone rentgenowskie badania mikroanalityczne przedstawiono w postaci wykresów
liniowych oraz mapy rozkładu pierwiastków na powierzchni. Wykazano różnice w składzie chemicznym stref przejściowych względem składu plateru i podłoża (rys. 5 i 6).
Wyniki przeprowadzonych prób ścinania zamieszczono w postaci diagramów zbiorczych wytrzymałości naścinanie (rys. 7). Wykazano, że wytrzymałość złącza zależna jest od energii wybuchu (prędkości detonacji). Związane jest to nie tylko z powstawaniem silnych odkształceń w złączu, ale także z udziałem stref przejściowych, które mają wyższe parametry wytrzymałościowe
niż materiały wyjściowe.
Strefa przejściowa

Rys. 4. Mikrostruktury strefy złącza z zaznaczonymi strefami przejściowymi A-LM, B-SEM
Strefa
przejściowa

Plater

Podłoże

Plater

Strefa
przejściowa
Podłoże

Rys.5. Analiza liniowa w strefie złącza w miejscu ze strefą przejściową

Plater

Plater

Plater

Strefy
przejściowe

Plater

Plater

Rys. 6. Analiza rozkładu pierwiastków (mapping) w strefie złącza w miejscu ze strefą przejściową
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Rys. 7. Wyniki prób ścinania w odniesieniu do prędkości detonacji

Stwierdzono, że prędkość
ść detonacji ma istotny wpływ na występowanie
powanie stref przejściowych.
przejś
Porównując badane próbki można
żna zauważyć,
zauwa
że wzrost prędkości
ci detonacji powoduje znaczny
wzrost wartości
ci tzw. współczynnika RGP wskazującego
wskazuj
na ilościowy
ciowy udział w złą
złączu stref przejściowych. RGP określa
la stosunek powierzchni
powierz
stref przejściowych na długości
ści 1mm zł
złącza mierzonego po zewnętrznej
trznej stronie materiału podstawowego, według wzoru:
RGP =

Asp

*100%

Lz

Asp - pole powierzchni stref przejściowych
przej
Lz - długość złącza
ącza po zewnętrznej
zewn
stronie materiału podstawowego
Otrzymane wartości
ci wyznaczonych współczynników RGP przedstawiono w tabeli 3. Wykazano,
że wzrost prędkości
ci detonacji powoduje wzrost udziału stref przejściowych
ciowych w złączu.

Tabela 3. Wyniki równoważnej
równoważ grubości przetopień (RGP) dla badanych materiałów
Próbka
1
Współczynnik udziału stref prze
przej27,5
ściowych [%]
Prędkość detonacji [m/s]

2

3

4

5

30,7

22,7

13,8

32,4

3092 3100 2683 2200 3900

W celu wykazania wpływu techniki wybuchowego platerowania na właściwoś
właściwości mechaniczne
w strefie złącza spajanych materiałów
eriałów i potwierdzenia występowania
wyst
silnego
go odkształcenia w tym
obszarze wykonano pomiary mikrotwardości.
mikrotwardo
Zostały one przeprowadzone w warstwie plateru
i w warstwie podłożaa oraz w strefie złącza
zł
i w strefach przejściowych,
ciowych, zgodnie ze schematem
przedstawionym na rys. 8.. Pomiary wykonano w równych odstępach
odst pach od siebie. Zastosowana mem
todyka pozwoliła na uzyskanie profili mikrotwardości
mikr
ci na przekroju próbki (rys. 9)
9).
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600µmP
odłoże

600µmP
later

Złącze

Rys. 8. Schematyczne przedstawienie miejsca wykonania odcisków mikrotwardości
mikrotwardo

Rys.9. Profile mikrotwardości
mikrotwardo złącza dla różnych
nych energii wybuchu

Pomiary na przekroju poprzecznym złącza
zł cza blachy platerowanej CuCrZr/316L wykazały podwyżpodwy
szoną mikrotwardość
ść w obszarze złącza
zł cza w porównaniu do materiału plateru oraz podło
podłoża. Szerokość strefy tego lokalnego umocnienia rozci
rozciąga się od granicy złącza
ącza na odległo
odległość ok. 400µm
zarówno w stronę materiału plateru, jak i podło
podłoża. Najwyższą mikrotwardość (max. HV0,05)
wykazuje samo złącze. Wyższa
Wyż
twardość w strefie materiałów łączonych
ączonych w bezpośrednim sąsiedztwie linii złącza
cza spowodowana jest silnym odkształceniem plastycznym spajanych materiałów.

Wnioski
Na podstawie badańń złączy
ączy
czy wykonanych metoda platerowania wybuchowego mo
można sformułować
następujące wnioski:
1. Z zastosowaniem platerowania wybuchowego otrzymano trwałe złącza
złą
z charakterystycznym falistym interfejsem.
2. W obszarze złącza
ącza powstaj
powstają strefy przejściowe będące mieszaninąą materiału podstaw
podstawowego i nakładanego. Charakteryzują
Charakteryzuj się one odmiennym składem chemicznym i mikr
mikrotwardością od łączonych
ączonych materiałów.
3. Otrzymane złącza
ącza charakteryzują
charakteryzuj się wysoką wytrzymałościąą na ścinanie, znacznie przeprz
wyższającąą wartość
ść wymagan
wymaganą w normach.
4. Prędkość detonacji wpływa na charakter mikrostruktury oraz udział stref przej
przejściowych
w złączu.
czu. Wraz ze wzroste
wzrostem prędkości zaobserwowano większy
ększy udział stref przej
przejściowych a także
że wzrost wytrzymało
wytrzymałości na ścinanie.
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4.2. Naświetlanie tarcz W i CFC na układzie PF-1000U
Monika Kubkowska, Tomasz Chodukowski, Agata Czarnecka, Paweł
Gąsior, Zofia Kalinowska, Ewa Kowalska-Strzęciwilk, Marian Paduch,
Tadeusz Pisarczyk, Ewa Zielińska
Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy
ul. Hery 23, 01-497 Warszawa
Abstract
Study of plasma streams, generated at PF-1000U,
interaction with W and CFC targets

In frame of the task plasma streams interaction with tungsten (W) and carbon (CFC – Carbon
Fiber Composite) targets was studied. As a source of plasma streams plasma focus device PF1000U has been used. The main aim of these measurements was to determine of the plasma
stream parameters in the maximum compression phase and the early stage of the radial expansion
plasma column. The results showed that an application of additional gas injection (gas-puff system) significantly increases the electron density, especially in the initial phase of the discharge,
just after the maximum compression. Application of PF-1000U for simulation of instabilities
which are presented in fusion reactors, is possible by locating the investigated sample at an appropriate distance from the electrodes ends at the z axis of the device. In case of presented experiments, targets were located 9cm from the electrodes ends. From the investigated materials, carbon (CFC) occurred the most erosive. Analysis of the experimental results showed that the maximum number of particles in the plasma stream generated by the PF-1000U before the target surface is achieved, for both investigated samples, approximately at the same time of plasma expansion, about 100 ns after the maximum compression. However, this number is much higher
in the case of CFC target, what could be explained by the fact that during plasma streams interactions with such a target its surface is more susceptible of erosion due to the lower evaporation
temperature.
Based on the calculated density, and taking into account a velocity of the deuterons of the order
of 105m/s, the energy density of interaction with the targets has been estimated to be in the range
between 1 and 3 MJ/m2. Theoretical results of ablated material were one order of magnitude
higher in comparison with experimental results. It is worth to add that in some case at the surface
of investigated samples, a material of electrodes has been deposited.
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Zrealizowany projekt miał na celu wyznaczenie podstawowych parametrów strumieni plazmy,
takich jak koncentracja elektronowa, szacowana gęstość energii deponowana na próbce, itp. oraz
dostarczenie danych wejściowych do modelu numerycznego, (rozdział 1.1 niniejszej monografii
Modelowanie matematyczno-fizyczne oddziaływania impulsowych strumieni plazmy z tarczami),
w szczególności konwersję energii strumienia plazmy w energię promieniowania plazmy uwalnianej z tarczy, depozycję tej energii na tarczy oraz erozję materiału tarczy spowodowaną oddziaływaniem plazma-ściana. Przeprowadzono szereg sesji eksperymentalnych na urządzeniu plasma
focus PF-1000U, które po modernizacji, będącej celem projektu (rozdział 2.1 PF-1000U), przystosowane jest do przeprowadzania eksperymentów związanych z oddziaływaniem intensywnych
impulsowych strumieni plazmy z pierwszą-ścianą i płytą dywertora reaktora termojądrowego
w warunkach występowania różnych niestabilności. Zjawiska te mają niekiedy negatywny wpływ
na pracę urządzenia lub nawet prowadzą do zakończenia impulsu, dlatego badania tego typu są
istotne w dziedzinie fuzji jądrowej.
W ramach niniejszego zadania przedmiotem badań były materiały przewidywane do konstrukcji
ścian reaktorów termojądrowych takie jak: węgiel typu CFC (Carbon Fibre Composite) oraz wolfram (W). Dodatkowo badaniu poddana została również stal nierdzewna (SS) typu 316(L), będąca
materiałem konstrukcyjnym np. stellarator Wendelstein 7-X w Greifswaldzie, Niemcy.
W 2011 r. wybrane zostały diagnostyki, które wykorzystane były w badaniach różnych materiałów. Pomiary rozkładów gęstości plazmy wyznaczone były z zastosowaniem 16-kadrowego interferometru laserowego, który umożliwia rejestrację pojedynczego kadru w czasie krótszym niż
1 ns z odstępem między kadrami rzędu 10–20 ns. Dodatkową diagnostyką do pomiarów koncentracji elektronowej oraz składu chemicznego strumieni plazmowych, była spektroskopia optyczna
z wykorzystanie spektrometru z siatką typu echelle i kamerą CCD. Spektrometr umożliwia pomiary w zakresie od 300 do 900 nm z rozdzielczością czasową 100 ns. Rejestracja kształtu linii
spektralnych serii Balmera deuteru pozwoliła określić koncentrację elektronową oraz wpływ poszczególnych zjawisk zachodzących w komorze PF-1000U. Dodatkowo komora próżniowa urządzenia wyposażona była w zestaw do rejestracji ultrakrótkich impulsów miękkiego promieniowania rentgenowskiego emitowanego z namagnetyzowanej plazmy. Układ ten składa się z 4 detektorów półprzewodnikowych, z których każdy przez zastosowanie odpowiednich filtrów rejestruje
promieniowanie w różnych zakresie energetycznym. Warto podkreślić, że diagnostyka ta ma
możliwość zmiany odległości pomiędzy detektorem a szczeliną (pinholem) przy zachowanej stałej odległości między szczeliną a plazmą, co powoduje zmianę kąta bryłowego rejestracji i jednocześnie pozwala na precyzyjny wybór obszaru, z którego zbierane jest promieniowanie. Pomiary
neutronowe przeprowadzono za pomocą liczników srebrowych i sond scyntylacyjnych. Schemat
rozmieszczenia głównych diagnostyk do monitorowania generowanych strumieni pokazany został
na rys. 1.
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Rys. 1. Schemat lokalizacji diagnostyk do pomiarów na układzie PF-1000U.
PF 1000U.

W pierwszym półroczu 2012 r. jeszcze na układzie PF-1000
PF 1000 (przed modernizacją)
modernizacj została przeprowadzona sesja eksperymentalna,
eksperymentalna, której głównym celem było sprawdzenie wyzwalania diagnodiagn
styk, jak również analiza strumieni plazmowych powstałych w układzie po umieszczeniu płytki
wolframowej o średnicy
rednicy 50 mm na czole elektrody wewnętrznej.
wewn trznej. Zastosowanie takiej płytki miało
na celu generacje
neracje strumieni plazmy zawierających
zawieraj
wolfram, coo symulowałoby plazmę
plazm tokamakową. Później okazało sięę jednak, żee zastosowanie wolframu, jako elementu elektrody wewn
wewnętrznej urządzenia,
dzenia, komplikuje interpretacje badań
bada próbek wolframowych, poniewa
ponieważ w wyniku oddziaływania ze strumieniami plazmy część
cz
materiału ulega odparowaniu, ale z drugiej strony wo
wolfram z anody osadza sięę teżż na materiale. Zestaw do rejestracji impulsów rentgenowskich, składaskład
jący się z czterech diod półprzewodnikowych, umieszczony został w górnym porcie komory PFPF
1000, natomiast geometria układu została tak dobrana, żee pierwsza dioda zbierała sygnały z odl
odległości 2 cm od końca
ńca
ca elektrod, druga dioda 6 cm, trzecia 10 cm i czwarta 14 cm od ko
końca elektrod. Wszystkie diody zaopatrzone były w folie
foli berylowe o grubości 8 µm,
m, co umożliwiło
umo
rejestrację widm w przedziale od 1 do 12 keV. Głównym wynikiem pomiarów rentgenowskich okazał
się fakt, żee sygnał rejestrowany był tylko przez diod
diodę pierwszą i drugą,
ą, natomiast detektory trzeci
i czwarty nie rejestrowały
rowały sygnałów. Oznacza to, że tylko w odległości
ści do ok. 9 cm wzdłuż osi ‘z’
układu pojawia sięę miękkie
ękkie promieniowanie rentgenowskie. W większej
większej odległości
odległo od elektrod
promieniowanie o energii powyżej
powy ej 1 keV nie było rejestrowane. Ta informacja posłużyła
posłu
następnie do wyznaczenia miejsca mocowania badanych próbek, które w kolejnych eksperymentach
lokowane były w odległości
ści ok. 9 cm od końca
ko ca elektrod. Do obserwacji wytwarzanych strumieni
plazmy wykorzystano okna optyczne umieszczone pod kątem
k
670 do osi z układu
ukł
oraz na bocznej
powierzchni komory próżniowej,
żniowej,
niowej, a do wykonania planowanych pomiarów spektroskopowych
zastosowano kolimator kwarcowy, sprzężony
sprz
przez światłowód
wiatłowód ze szczeliną wejściową spektrometru optycznego Mechelle900. Omawiane pomiary spektroskopowe rozpocz
rozpoczęto od pomiarów
0
pod kątem 67 . W trakcie tych pomiarów czas rejestracji widm wynosił 5 µs,
s, ale widma rejestrorejestr
wane były w różnych
nych momentach po wyst
wystąpieniu osobliwości prądu
du wyładowania. Ponadto ppomiary wykonano w różnych
żnych odległościach
odległo
od końców elektrod. Następny
ępny krok w opisywanych
badaniach stanowiły szczegółowe pomiary spektroskopowe w wybranych płaszczyznach obserobse
wacji (dla z = 3.5cm, 6.5cm
5cm i 9cm) przy krótszym czasie ekspozycji (0,1 µs)
s) i przy różnych
ró
czasach opóźnienia,
nienia, tj. w różnych momentach po wystąpieniu osobliwości
ści prą
prądu wyładowania
i maksymalnej kompresji warstwy prądowej.
pr
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Jednym z celów przeprowadzonego eksperymentu było określenie
okre lenie koncentracji elektronowej plapl
zmy w różnej odległości
ści od koń
końca
ca elektrod, na podstawie kształtu linii balmerowski
balmerowskich deuteru
(Dα i Dβ). Zarejestrowane widma poddano wstępnej
wst pnej analizie w celu zidentyfikowania najważniejnajwa
szych linii spektralnych gazu roboczego, np. linii Dα i Dβ, a takżee najbardziej intensywnych linii
pochodzących
cych od atomów i jonów wolframu. Przy wyznacza
wyznaczaniu
niu koncentracji elektronowej plapl
zmy założono, żee głównym czynnikiem wpływaj
wpływającym na szerokość linii balmerowskich jest,
poza poszerzeniem aparaturowym, poszerzenie Starka. Pozostałe czynniki, które mogłyby wpływpł
nąć na szerokość linii (poszerzenie naturalne czy dopplerowskie) prowadząą do zwi
zwiększenia szerokości
ci połówkowej linii o wartość znacznie mniejszą niż 1 nm. Na podstawie otrzymanych sz
szerokości
ci połówkowych wyznaczono koncentrację
koncentracj elektronową plazmy. Przy analizie uwzgl
uwzględniono poszerzenie aparaturowe na poziomie
p
0.5 nm dla linii Dα, oraz 0.4 nm w przypadku linii Dβ.
Koncentracja ta wynosiła maksymalnie 1017 cm-3 dla czasu średnio ok. 0.5 do 1µ
µs po osiągnięciu
tzw. maksymalnej kompresji.
W drugim półroczu 2012 r. przeprowadzono sesje eksperymentalne, w których
których układ diod rentgerentg
nowskich rejestrował sygnał w taki sposób, jak przedstawiono na rys. 2. Jak widać
wida łączne pole
widzenia wszystkich diod obejmowało obszar od 0 do 9 cm od czoła elektrody wewnętrznej
wewn
(wzdłuż osi elektrod urządzenia),
ądzenia), przy czym obszar re
rejestracji
jestracji promieniowania przez diodę
diod nr 3
pokrywa się częściowo
ciowo z obszarem rejestracji diod 1 i 4. Średnica
rednica obszaru rejestracji promieniopromieni
wania X dla każdej
dej diody wynosiła 3 cm.

Rys. 2. Schemat ustawienia pin--diod w eksperymencie z tarczami w 2012 r. na układzie PF-1000U.
PF

Ze względu na fakt, żee wyładowanie w urządzeniach
urz
typu plasma focus jest skomplikowanym
zjawiskiem fizycznym, o którego przebiegu decyduje wiele nie do końca
ko
wyjaśnionych
śnionych mechan
mechanizmów fizycznych, to można
żna przyjąć,
przyj
że wielowymiarowa analiza
za statystyczna uwzględniająca
uwzgl
wiele danych wejściowych
ciowych (zmiennych wej
wejściowych) powinna być skutecznym narz
narzędziem
umożliwiającym analizęę wyników eksperymentalnych. Do tego celu wybrano analiz
analizę głównych
składowych (z angielskiego PCA – Principal Components Analysis) i analizę czynnikową
(FA – Factorial Analysis), które należą
nale do grupy statystycznych metod czynnikowych i ssą bardzo
szeroko stosowane w wielowymiarowej analizie porównawczej.
Na rys. 3 przedstawiono przykład rejestrowanych sygnałów, na których widać
widać 4 pierwsze piki
występujące
ce na przebiegach i pik pojawiaj
pojawiający się około 1.4 -1.6
1.6 µs po pierwszym piku, numerunumer
jącc je umownie cyframi od 1 do 5 (w niektórych wyładowaniach pik nr 5 mógł by
być w rzeczywistości
ci szóstym lub siódmym z kolei pikiem na przebiegu).
przebiegu). W wyniku analizy zaobserwowano
pewną dodatnią korelacjęę między
ędzy liczb
liczbą zliczeń neutronów, a amplitudąą piku na przebiegu rentren
genowskim pojawiającym sięę około 1.5 µss po pierwszym piku w sygnale rentgenowskim [1].
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Badania materiałowe
W kolejnej sesji eksperymentalnej na osi układu
u
w komorze w odległości
ści 9 cm od końca
ko
elektrod,
umieszczana została tarcza węglowa
wę
w postaci sześcianu
cianu o boku 1 cm. Badana tarcza w
węglowa
wycięta
ta została z płyty materiału CFC, zbudowanego z włókien węglowych,
w glowych, które tworzyły prz
przestrzenną strukturę o różnej
żnej
nej orientacji, dlatego pomiary optyczne wykonano eksponuj
eksponując kolejno
różne
ne boki kostki, oznaczone symbolami XY, YZ i ZX. Eksperyment został przeprowadzony
we współpracy z Politechniką Warszawską, Wydziałem Inżynierii
ynierii Materiałowej, która dostarcz
dostarczyła próbki do badań.
ń.. Widma optyczne, zarejestrowane podczas oddziaływania plazmy z dan
daną
płaszczyzną badanej tarczy CFC w różnych
ró nych chwilach czasowych po identyfikacji linii spektra
spektralnych, nie pokazały wyraźnych różnic
ró
pomiędzy
dzy badanymi płaszczyznami XY, YZ i ZX.
Nie można wyróżnićć w sposób szczególny żadnego
adnego z kierunków badanej struktury węglowej,
w
a więc można wnioskować,
ć, żżee intensywne strumienie plazmy deuterowej wytwarzane w układzie
PF-1000U działają na różne
żne
ne powierzchnie tarczy w sposób bardzo podobny. Na podstawi
podstawie zarejestrowanych interferogramów określone
okre lone zostały zmiany koncentracji elektronowej w czasie
na odległości do 9 cm od końca
końca elektrod. Przykład zarejestrowanego sygnału przedstawiony jest
na rys. 4. Analiza przedstawionych obrazów pokazuje wzrost koncentracji
koncentracji elektronowej przy pop
wierzchni próbki po ok. 175 ns po czasie maksymalnej kompresji.

Rys. 3. Przebieg sygnałów promieniowania X zarejestrowanych przez zestaw 4-ech
4 ech pin-diod w trakcie
wyładowania nr 9642.
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Rys. 4. Przykład zarejestrowanych zmian
zmia koncentracji elektronowej w PF-1000U
1000U dla wyładowania
z próbką CFC dla czasów 35, 115 i 175ns po czasie maksymalnej kompresji.

Z kolei pomiary neutronowe wykonane za pomocą
pomoc wykalibrowanych liczników srebrowych pop
kazały, że średnie wyjścia
ścia neutronów dla zastosowanych warunków eksperymentalnych wynosiwynos
11
ło: (0.3 – 3)×10 neutronów na sekundę.
sekund Szczegóły analizy materiałowej badanych próbek CFC
znajdują się w kolejnym rozdziale.
W 2013 r. zgodnie z harmonogramem przeprowadzona zastała sesja eksperymentalna, która
kt
miała
na celu przeprowadzenie pomiarów parametrów strumieni plazmy emitowanych z układu
PF-1000U w miejscu mocowania tarczy, a więc
wi 9 cm od końca
ca elektrod, w zależności
zależ
od ciśnienia gazu roboczego i energii generatora. Układ elektrod po zmodernizowaniu
zmodernizowani urządzenia
urzą
wyglądał tak jak na rys. 5

Rys. 5. Zdjęcie
ęcie elektrody wewnętrznej
wewn
i zewnętrznej układu DPF-1000U.
1000U.

Pomiary wykonano dla trzech różnych
róż
napięć na kondensatorach: U0 = 23kV, 21kV i 19kV.
Układ pracował z systemem gas-puff,
gas
a więc przy impulsowejj iniekcji gazu roboczego, która
realizowana była za pomocąą elektromagnetycznego zaworu typu „gas-puff”
„gas puff” z odpowiednim
oprzyrządowaniem.
dowaniem. W eksperymentach komora pró
próżniowa
niowa wypełniona była deuterem pod ci
ciśnieniem 1.2 Torr lub 1.8 Torr. Kolejnym parametrem, który
który miał wpływ na parametry strumieni
plazmowych generowanych w PF-1000U
PF
był czas między
dzy otwarciem zaworu gas-puff,
gas
a przyło152
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żeniem napięcia
cia na kondensatorach, który w przypadku zrealizowanej sesji wynosił 1.5 ms lub
2 ms. Dla napięcia
cia na kondensatorach wynoszącego
wyn
cego 23 kV eksperymenty przeprowadzono
we wszystkich warunkach: dla ciśnienia
ci nienia deuteru w komorze 1.2 Torr i 1.8 Torr i czasu między
mi
otwarciem zaworu a przyłożeniem
przyłoż
napięcia
cia 1.5ms i 2 ms. Na podstawie zarejestrowanych widm
optycznych, w szczególności wykorzystując
wyk
poszerzenie Starka linii D-alfa
alfa i D-Beta
D
Deuteru,
określono gęstość elektronową
elektronową, która dla ciśnienia
nienia gazu 1.8 Torr i dwóch zastosowanych czasów
18
napuszczania gazu 2ms i 15ms wynosiła od 1 do 6.5×10
6.5
cm-3 w czasie od 0 do 8µs
8 po czasie
maksymalnejj kompresji. Z kolei dla ciśnienia
ci nienia deuteru w komorze 1.2 Torr maksymalna ggęstość
18
-3
elektronowa wyniosła 5 × 10 cm dla czasu 1.5ms między
dzy otwarciem zaworu a przyłożeniem
przyło
napięcia,
cia, natomiast dla 2ms koncentracja wynosiła 2.5
2.5×1018 cm-3. Warto dodać,
doda że porównano
koncentracje elektronowe dla napięcia
napi
23 kV na kondensatorach, ciśnieniu
śnieniu gazu w komorze
1.2 Torr bez i z zastosowaniem impulsowej iniekcji deuteru, co pokazuje rys. 6.

Rys. 6. Porównanie zmian koncentracji w czasie na układzie PF-1000
PF 1000 z zastosowaniem
zastosowani gas-puff ()
(czas między
dzy napuszczeniem deuteru a przyłożeniem
przyło
napięcia
cia wynosił 1.5ms) i bez tego systemu (().

Widać, żee zastosowanie iniekcji gazu znacząco
znacz
wpływa na zwiększenie
kszenie koncentracji elektronoelektron
wej, szczególnie w początkowej
ątkowej fazie wyładowania, tuż po maksymalnej kompresji. Najwi
Największą
koncentrację tuż po czasie maksymalnej kompresji uzyskuje si
się otwierając
ąc zawór do iniekcji gazu
1.5ms po przyłożeniu
eniu napię
napięcia, z tym, że dla ciśnienia gazu 1.8Torr gęstość
ęstość elektronowa jest
większa w całym przedziale czasu dla 2 ms.
Rys. 7 przedstawia zmiany koncentracji elektronowej w czasie dla 23kV napięcia
napi
napię
na kondensatorach i dwóch różnych ciśnień
śnień gazu w komorze próżniowej PF-1000U.
1000U. Rysunek pokazuje zależnozale
ści dla dwóch różnych
żnych czasów pomi
pomiędzy przyłożeniem napięciaa a otwarciem zaworu, 1.5ms
i 2 ms.

Rys. 7. Zależność
ść zmian gę
gęstości elektronowej dla 23kV napięcia
cia na kondensatorach na układzie
PF-1000U,
1000U, dla różnych
ró
ciśnień deuteru w komorze próżniowej
niowej układu.
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Z rysunku widać, że największą koncentrację tuż po czasie maksymalnej kompresji uzyskuje się
otwierając zawór do iniekcji gazu 1.5ms po przyłożeniu napięcia, z tym, że dla ciśnienia gazu
1.8Torr gęstość elektronowa jest większa w całym przedziale czasu dla 2 ms.
Dla napięcia na kondensatorach równego 19kV pomiary wykonano dla ciśnienia deuteru w komorze PF-1000U 1.2 Torr oraz czasu pomiędzy przyłożeniem napięcia a napuszczaniem gazu (również deuteru) 1.5 ms. Określono gęstość elektronową, która w czasie od 0 do 8µs po czasie maksymalnej kompresji zmieniała się od 1 do 2.5×1018 cm-3. Analiza rozkładów koncentracji elektronowej w czasie, przy iniekcji deuteru do komory próżniowej urządzenia PF-1000U pokazuje,
że wyładowanie jest bardziej stabilne w czasie, a strumienie docierają do miejsca mocowania
badanej próbki (ok. 9cm od końca elektrod) po mniej więcej 150-160 ns od czasu maksymalnej
kompresji. Dla przykładu na rys. 8 pokazano wpływ poosiowej iniekcji gazu (deuteru) na kształt
i parametry plazmy w układzie PF-1000U.

Rys. 8. Czasowy rozkład koncentracji elektronowej w wyładowaniu w układzie DPF-1000U dla
następujących warunków eksperymentalnych: p = 1.2 Torr, U = 23kV, gas-puff: 2atm. Deuteru 2ms przed
włączeniem urządzenia, N = 1.1×1011. Zieloną kreską zaznaczono miejsce mocowania próbki w przyszłych
eksperymentach.

Pomiary neutronowe wykonane za pomocą wykalibrowanych liczników srebrowych pokazały,
że średnie wyjścia neutronów dla zastosowanych warunków eksperymentalnych w układzie
z zastosowaniem gas-puff wynosiły (1–8)×1011 neutronów na sekundę i były większe od tych
uzyskiwanych na układzie plasma focus przed modernizacją.
W ramach sesji eksperymentalnej we współpracy z NCBJ przeprowadzono także pomiary jonowe. Wyniki uzyskane za pomocą spektrometru Thomsona pokazały, że urządzenie PF-1000U
generuje jony, których energie zawierają się w przedziale od 100 keV – 1 MeV, a średnia energia
wynosi ok. 100 - 350 keV. Zastosowanie impulsowego zaworu gazowego wpływa na emisję jo154
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nów wzdłuż osi układu. Otrzymywane obrazy jonowe różnią się w istotny sposób od obrazów
otrzymywanych poprzednio, w badaniach z niezmodyfikowanym urządzeniem PF-1000.
Kolejna sesja eksperymentalna, miała na celu ponowne badanie oddziaływań strumieni plazmy
generowanych w urządzeniu PF-1000U z tarczą węglową typu CFC, już bez konkretnego określania kierunku powierzchni. Pomiary spektralne wykonane za pomocą spektrometru Mechelle
900, przeprowadzone we współpracy z grupa z NCBJ, pokazały, że podczas oddziaływania dochodzi do ablacji materiału próbki, na co wskazują zarejestrowane widma (rys. 9), w których poza
liniami charakterystycznymi dla Deuteru (seria linii Balmera) i zanieczyszczeniami pochodzącymi od materiałów izolatora i elektrod (Cu, Fe), widoczne były również linie spektralne węgla,
z czego najsilniejsza była linia CII 426.7nm.

Rys. 9. Przykład widma optycznego zarejestrowanego z obszaru oddziaływania strumieni plazmy generowanych przez układ DPF-1000U z próbką CFC, dla następujących warunków eksperymentalnych:
p = 1.8 Torr, U = 23kV, gas-puff: 2atm. Deuteru 1.5ms przed włączeniem urządzenia.

W rejestrowanym obszarze (300-900nm) zaobserwowano linie pochodzące od węgla atomowego
CI, aż do trzykrotnie zjonizowanego atomu węgla CIV. Pomiary rozkładów gęstości elektronowej
wykonane przez analizę pomiarów wielo-kadrową interferometrią, pokazują wzrost koncentracji
tuż przy powierzchni próbki, co może wskazywać na ablację materiału. Rysunek 10 przedstawia
przykład rozkładu koncentracji elektronowej w czasie dla wyładowania z impulsową iniekcją
gazu. Z rysunku widać, że po czasie ok. 170 ns po maksymalnej kompresji, przy powierzchni
próbki, która miała wymiary 1×1×1cm, w odległości 9 cm od końca elektrod następuje niewielki
wzrost koncentracji elektronowej. Dla porównania dokonano analizy liniowego rozkładu koncentracji, co pokazuje rys. 11a. Widać tu wyraźny wzrost koncentracji, szczególnie dla 200 ns
w porównaniu z wyładowaniem bez tarczy.
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Rys. 10. Czasowy rozkład koncentracji elektronowej w wyładowaniu w układzie DPF-1000U
DPF
dla
następujących
cych warunków eksperymentalnych: p = 1.8 Torr,
T
U = 23kV, gas-puff:
puff: 2atm. Deuteru 1.5ms przed
włą
włączeniem
urządzenia, N = 6.5×1010.

Rys. 11. a) Rozkład cząstek
stek wzdłuż osi układu DPF-1000U dla następujących
cych warunków eksperymentaleksperymenta
10
nych: p = 1.8 Torr, U = 23kV, gas-puff:
puff: 1.5atm. Deuteru 2ms przed włączeniem
wł
urządzenia,
ądzenia, N = 6.5×10
6.5
;
b) Rozkład liczby elektronów dla obszaru o średnicy 10×10mm w odległości 79-89
89 mm od końca
ko
elektrod
w eksperymencie z próbkąą CFC dla następujących
nast
warunków: (■)) p = 1.2Torr, U = 23kV, gas-puff:
gas
2atm.
11
Deuteru 2ms przed włączeniem
zeniem urządzenia,
urzą
N = 1.1×10 ; (■) p = 1.8Torr, U = 23kV, gas-puff:
gas
1.5atm.
Deuteru 2ms przed włączeniem
wł
urządzenia, N= 6.5×1010.

W celu potwierdzenia faktu, że wzrost ilości
ilo cząstek
stek spowodowany jest oddziaływaniem strumi
strumieni plazmy z tarczą CFC, przeprowadzono
przepro
obliczenia ilości cząstek
stek w obszarze 1 cm tuż przed
próbką (rys. 11b). Wyraźnie
źnie widać
widać, że dla przypadku eksperymentu z próbkąą CFC liczba tych
cząstek jest większa.
ksza. Podsumowując,
Podsumowując, zrealizowane w 2013 roku sesje eksperymentalne wykazały
znaczne poprawienie stabilności
ści
ci i parametrów (wzrost koncentracji elektronowej) strumieni pl
pla156
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zmy generowanych w urządzeniu PF-1000U, poprzez zastosowanie iniekcji poosiowej gazu roboczego [2]. Zastosowanie zaworu gas-puff wpłynęło także na energię i ilość generowanych jonów
w urządzeniu. Erozja i badania materiałowe przedstawione zostaną w raporcie etapu 11 (Politechnika Warszawska). Przeprowadzone sesje eksperymentalne wykazały znaczne poprawienie stabilności i parametrów (wzrost koncentracji elektronowej) strumieni plazmy generowanych
w urządzeniu PF-1000U, poprzez zastosowanie iniekcji poosiowej gazu roboczego.
Podobny eksperyment został przeprowadzony z próbkami wolframowymi (99.97%,
PLANSEE SE) o wymiarach 1×1×1cm zlokalizowanymi również na osi z w odległości 9 cm
od końca elektrod. W tym przypadku, analiza zmian koncentracji elektronowej pokazała również
wzrost koncentracji elektronowej przy powierzchni próbki, co jest związane z oddziaływaniem
strumieni plazmy z materiałem. W celu porównania obu badanych materiałów przeprowadzono
obliczenia ilości cząstek w obszarze 2 cm tuż przed próbką. Wyniki przedstawione są na rys. 12.
Wyraźnie widać, że ilość cząstek wraz z czasem wzrasta, przy czym wzrost ten jest większy dla
próbki węglowej [2]. Spowodowane jest to najprawdopodobniej faktem, że węgiel ma niższą
temperaturę topnienia i bardziej ulega ablacji.
Na podstawie wyznaczonej ilości cząstek, ich masy (deuterony 3×10-27kg) oraz prędkości (średnio
ok. 2×105 m/s) wyznaczono minimalną gęstość energii deponowaną na badanych próbkach. I tak
w przypadku przeprowadzonych eksperymentów w statycznym układzie PF-1000U (bez systemu
gas-puff) mamy ok.1 MJ/m2, natomiast zastosowanie dodatkowo impulsowej iniekcji gazu zwiększa nam gęstość energii do ok. 3 MJ/m2. Ważnym parametrem, który jest istotny z punktu widzenia symulowania niestabilności występujących w urządzeniach fuzyjnych, jest czas oddziaływania, który w przypadku PF-1000U jest trudny do określenia. Czas życia gęstego pinchu wynosi
w tym przypadku ok. 200ns, natomiast należy tu wziąć także pod uwagę, szybkie deuterony, jak
i cięższe jony, które również oddziałują z próbką.

Rys. 12. Rozkład liczby elektronów dla obszaru o średnicy 20×20mm w odległości 79-89 mm od końca
elektrod w eksperymencie z próbką CFC (a) i wolframową (b).

Kolejna sesja eksperymentalna, miała na celu badanie oddziaływań strumieni plazmy generowanych w urządzeniu PF-1000U z tarczą wolframową (99.95%, WOLFTEN) o wymiarach
3×3×1cm, zlokalizowaną 9cm od końca elektrod na osi z układu. Badania przeprowadzono dla
napięcia na kondensatorach równego 19 i 23kV, ciśnienia deuteru w komorze PF-1000U odpowiednio 1.2 i 1.8 Torr oraz czasu pomiędzy przyłożeniem napięcia a napuszczaniem gazu (również deuteru) 1.5 ms. W przypadku pomiarów spektralnych, w widmach zaobserwowano liczne
linie wolframu, WI i WII, jednak o znacznie niższej intensywności niż to było w przypadku linii
węgla i tarczy CFC. Przeprowadzone pomiary rozkładów gęstości elektronowej wykonane przez
analizę pomiarów wielo-kadrową interferometrią, pokazały wzrost koncentracji tuż przy po157

wierzchni próbki, jednak znacznie mniejszy niż
ni to w przypadku badanego materiału wykonanego
z węgla.
gla. W tym przypadku dokonano także
tak obliczenia ilości cząstek
stek w obszarze 2 cm tuż
tu przed
próbką, co potwierdziło ablacjęę materiału,
materiału, jednak na znacznie mniejszym poziomie niż
ni to zostało
zaobserwowane dla próbki CFC. Analiza utraty masy próbek W po oddziaływaniu ze strumiestrumi
niami plazmy pokazała, żże średnio na jedno wyładowanie PF-1000U,
PF 1000U, próbka wolframowa traci
ok.2.5 mg dla 23kV i 1.8
.8 Torr deuteru w komorze, przy czym z zastosowaniem systemu gas-puff
gas
ubytek masy jest ok. 20% większy.
ększy.
kszy. Dla warunków eksperymentu 19kV i 1.2Torr deuteru w kkomorze ubytek masy był znacznie mniejszy i wynosił ok. 1.18mg na wyładowanie z zastosowazastosow
niem impulsowego
wego napuszczania gazu. Warto podkreślić,
podkre
że stosowanie dużych
żych napięć
napi w układzie PF-1000U
1000U powoduje uzyskiwanie większych
wi
gęstości
ci energii deponowanych na powierzchni
badanej próbki, jednak powodują także osadzanie się na powierzchni większych
ększych ilo
ilości materiału
elektrod, w szczególności
ści
ci miedzi. Badania materiałowe, przeprowadzone za pomoc
pomocą mikroskopu
optycznego pokazują, że odległość 9 cm od końca elektrod jest właściwa
ciwa dla niższych
niż
parametrów pracy układu PF-1000U
1000U (19kV, 1.2Torr), jeśli
je chodzi o symulowanie niestabilności
niestabilno występujących
cych w tokamakach. Dla wyż
wyższych
szych parametrów układu (23kV, 1.8 Torr) pojawiają
pojawiaj się warunki symulujące
ce te niestabilnoś
niestabilności,
ci, ale i warunki depozycji materiałów elektrody, na co nale
należy
zwrócić uwagę podczas interpretacji wyników. Porównani
Porównanie wyników badańń będą
ędących celem etapu 1 z wynikami modelu matematyczno-fizycznego,
matematyczno
będącego
cego celem etapu 2, pokazuje niewielką
niewielk
rozbieżność, co do rzędu
du wielkoś
wielkości, ilości odparowanego materiału – wyniki dla próbki CFC i W
opisane są w raporcie etapu 11, natom
natomiast dla próbki W o czystości
ci 99.95% w etapie 1. Z ekspeeksp
2
rymentu wynika, że średnio
rednio dla gęstości
gę
energii rzędu 1MJ/m z próbki odparowuje ok. 1.8mg
(wg modelu, etap 2 – ok. 6.1 mg), natomiast dla 3MJ/m2 ok. 2.5 mg materiału (wg modelu, etap 2
– ok. 20mg). Możliwe, żee zastosowany model ekranowania strumienia energii przez pary metalu
został w kodzie zbyt uproszczony. Ponadto, masa próbki mogła zostać zwiększona
ększona przez napyl
napylenie na nią materiału anody – analiza materiałowa potwierdziła obecność
obecność miedzi (Cu) na ppowierzchni badanych próbek. Opracowanie wyników eksperymentalnych pokazało, że
ż zastosowanie systemu gas-puff
puff i wysokiego napięcia
napi
(23kV) powoduje widzialnąą warstw
warstwę Cu na powierzchni próbek, natomiast przy niższych
ni szych parametrach układu (19 kV), na powierzchni próbki
były śladowe ilości Cu (rys. 13).

Rys. 13. Porównanie powierzchni próbek W poddanych trzem wyładowaniom na PF-1000U
PF 1000U w następująnast
cych warunkach: a) p = 1.2Torr, U = 19kV, gas-puff:
gas
2atm. Deuteru 2ms przed włączeniem
ączeniem urz
urządzenia,
b) p = 1.8Torr, U = 23kV, gas-puff:
gas
2atm. Deuteru 2ms przed włączeniem
czeniem urzą
urządzenia.
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Sesja eksperymentalna przeprowadzona w 2014 r. dedykowana była również pomiarom oddziaływania impulsów plazmy z tarczami wykonanymi ze stali (316 L). Sesja ta nie była uwzględniona w harmonogramie zadania, jednak z uwagi na znaczenie tego typu materiału, chociażby
w wybudowanym obecnie stellaratorze Wendelstein 7-X w Greifswaldzie, Niemcy, wskazane
było zbadanie wpływu plazmy o podobnych parametrach, jakie użyto w przypadku próbek CFC
i W, na zmiany materiałowe tego elementu. Sesję eksperymentalną przeprowadzono tylko w następujących warunkach urządzenia PF-1000U: 19 kV, 1.2 Torr deuteru oraz czas pomiędzy przyłożeniem napięcia a napuszczaniem gazu (również deuteru) - 1.5 ms. Badaniom poddano 3 próbki
stalowe o wymiarach 3×3×1 cm, oddając na powierzchnię tych materiałów odpowiednio 1, 3 i 5
wyładowań. Średni ubytek masy w tym przypadku wyniósł 0.91mg na wyładowanie, co świadczy
o tym, że nieco mniej materiału zostało odparowane w wyniku oddziaływania w porównaniu
z wolframem.
Podsumowując, harmonogram etapu 1, Zadania Badawczego został w pełni wykonany, a nawet
rozbudowany o dodatkową sesję eksperymentalną, której celem było zbadanie wpływu oddziaływania strumieni plazmy generowanych w urządzeniu PF-1000U na powierzchnię stali.
Przeprowadzone badania pokazały, że urządzenie PF-1000U po dokonanej modernizacji, będącej
celem etapu 8 niniejszego Zadania Badawczego, może być wykorzystywane do symulacji niestabilności występujących w reaktorach fuzyjnych, których gęstości energii sięgają do ok. 3 MJ/m2.
Trudnym do wyznaczenia jest czas oddziaływania strumieni z powierzchnią próbki, ponieważ
wyładowanie w urządzeniu plasma focus jest zjawiskiem dość skomplikowanym. Z pewnością
można stwierdzić, że nie jest on krótszy od czasu życia tzw. pinchu, który w przypadku
PF-1000U wynosi ok. 200 ns, oraz nie jest dłuższy od kilku µs. W między czasie do powierzchni
próbki docierają strumienie szybkich deuteronów oraz wolniejszych jonów, pochodzących z materiału elektrod. Czas ten jest znaczącym parametrem w symulacjach przeprowadzonych w ramach etapu 2 niniejszego zadania i wpływa na wyniki ilości odparowanej masy danego materiału
w wyniku zdeponowania na powierzchni konkretnej gęstości energii. Z badanych materiałów
najbardziej erozyjny okazał się węgiel, który bardzo łatwo ulega ablacji, co było widoczne
w rejestrowanych sygnałach spektroskopowych oraz analizie materiałowej, będącej celem etapu
11. Zarówno wolfram jak i stal nierdzewna, są dobrymi kandydatami na materiały konstrukcyjne
reaktorów, z tym, że stal, jako że składa się z Fe, Ni, Cr może w niektórych warunkach stać się
źródłem dodatkowych zanieczyszczeń plazmy. Porównanie wyników badań będących celem etapu 1 z wynikami modelu matematyczno-fizycznego, będącego celem etapu 2, pokazuje zgodność,
co do rzędu wielkości ilości odparowanego materiału – wyniki dla próbki CFC i W (99.97%)
opisane są w raporcie etapu 11.
Warto dodać, że uzyskane podczas realizacji etapu 1 wyniki eksperymentalne są bardzo istotnym
wkładem do badań materiałów przeznaczonych na elementy wewnętrzne urządzeń fuzyjnych.
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4.3. Badania W i CFC po ekspozycji w PF-1000U
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Wołoska 141, 02-507 Warszawa
Abstract
Investigations of W and CFC after exposure in PF-1000U
The research described in this chapter is devoted to characterisation of carbon fibre reinforced
carbon (CFC) and polycrystalline tungsten (W) targets exposed to deuterium plasma in plasma
focus device PF-1000U. Due to extreme conditions prevailing in the present fusion reactor chambers and for the future fusion power plants the use of modern materials with special properties
characterized by resistance to high temperatures, thermal shocks, unique resistance to erosion,
high thermal conductivity and lack of interaction with the plasma particles is required. Among
the candidate materials for armour materials in this kind of applications are CFC and W. Armour
erosion caused by disruptions and edge localized modes (ELMs) is a critical issue for good performance of tokamak. Thus the current study aims at evaluation of structural changes in pure
tungsten and CFC targets exposed to the deuterium plasma shots in Plasma Focus PF-1000 simulating the edge localized modes (ELMs) plasma discharges expected in the ITER H-mode operating regime.
Tungsten cubes 10x10x10 mm were subjected to 2-10 plasma discharges. After exposures samples surfaces were examined using scanning electron microscope (SEM) and scanning ion microscope (FIB). Weight changes of individual samples were also measured. The near-surface material was melted and re-solidified afterwards, forming dendritic grains and droplets. SEM observations revealed multiple cracks at the surface that protruded into the material to some
300 - 400 µm.
Samples cut by FIB showed fine grain structure in longitudinal section in the initial state. After
exposure to PF-1000 plasma pulses, FIB observations revealed growth of columnar grains perpendicular to the sample surface with a height of about 15 µm and widthin creasing with number
of pulses. Weight loss of samples translating into height loss of about 0.8 µm was observed.
The CFC composite A412N manufactured by MERSEN was also studied. It was chosen for
the experiment as the NB31 as well as other proposed (NS31,N31, NB41) composites are not
commercially available. Type A412N has 2.5D architecture, i.e. carbon fibres are arranged
in three mutually perpendicular directions but their number is not the same in all directions.
The results allowed concluding that the composite only slightly degraded due to the impact
of deuterium plasma ion-streams emitted by the PF-1000U. The mechanism of this degradation
is removal of the pyrolytic carbon matrix of the composite by plasma beam, leading to an increased surface roughness. Nevertheless, bundles of fibers and the composite itself keept heir
integrity under the plasma impact.
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4.3.1. Badanie właściwości wolframu poddanego oddziaływaniu impulsowych
strumieni plazmy deuterowej
Obecnie prowadzone są szeroko
roko zakrojone prace badawcze mające
maj ce na celu analizę
analiz erozji i degradacji materiałów, które zostaną wykorzystane w konstrukcji elementów naraż
narażonych na kontakt
z plazmą w reaktorze termojądrowym
termoją
(tzw. Plasma-Facing Components – PFC). Jednym z takich
elementów
w jest divertor w reaktorze ITER. Powierzchnia divertora w trakcie pracy reaktora ITER,
będzie
dzie poddana ekstremalnym obci
obciążeniom
eniom z uwagi na silne strumienie izotopów wodoru, czącz
stek helu oraz promieniujących zanieczyszczeń
zanieczyszcze plazmy [1]. Erozja i rozpylanie fizyczne
fi
powierzchni elementów PFC pod wpływem takich silnych strumieni cząstek
cząstek o wysokiej energii jak
również depozycji mocy w trakcie normalnej pracy reaktora oraz zdarzeń
zdarzeń zwią
związanych z niestabilnością sznura plazmy (tzw. edge localized modes - ELMs) mogą istotnie
stotnie wpłynąć
wpłyn na bezpieczeństwo i wydajność pracy ITERa [2]. Topienie, przemieszczenie się stopionego materiału, parow
parowanie i rozpylanie zidentyfikowano jako główne mechanizmy erozji obserwowane w trackie pracy
reaktora [3, 4].
Wolfram został wybrany jako
jako materiał na elementy PFC dla fazy pracy ITERa z paliwem radioakradioa
tywnym jak równieżż jest kandydatem na pierwsz
pierwszą ścianę reaktora DEMO. Wysoka temperatura
topnienia i przewodnictwo cieplne jak również
równie niski współczynniki erozji oraz niska nasiąkliwość
nasi
izotopami wodoru sąą głównymi atutami wolframu w zastosowaniach fuzyjnych [5]. Z drugiej
strony wysoka temperatura przejścia
przej
w stan kruchy, jest główną wadąą wolframu, która może
mo
sprzyjać „produkcji” dużych
żych okruchów tego materiału oraz cz
cząstek
stek kurzu, które mog
mogą przedostawać się do plazmy. Emisja cząstek
cząstek do plazmy była obserwowana nawet po zerwaniu sznura plapl
zmy a cząstki te osiągały
ągały prędkości
prę
dziesiątek ms−1 [6]. Dodatkowo ruch stopionego materiału i
występujące
ce siły kapilarne generuj
generują cząstki kurzu o wielkościach rzędu
ędu nanonano do mikrometrycznych z każdym
dym wyładowaniem plazmowym [7]. Mnogość
Mnogo tych zjawisk oraz nie do końca
ko
rozpoznane mechanizmy powodują,
powodują że
ż dalsze prace w tym obszarze są niezbędne
ędne dla zapewnienia bezbe
piecznej i efektywnej pracy reaktora fuzyjnego. [8, 9].
9

Materiał i metodyka badań
Do badań użyto
yto wolfram o dużej
du
czystości
ci 99,97 %, dostarczony przez firmę
firm PLANSEE SE
w postaci pręta
ta o przekroju kwadratowym 10x10 mm i długo
długości
ci 500 mm. Prę
Pręt wolframowy wytworzono na drodze spiekania proszku wolframowego oraz odpowiednich
odpowiednich obróbek cieplno – mechanicznych, mających
cych na celu ujednolicenie struktury. Pr
Prętt został poddany wielokrotnej obróbce
cieplnej w temperaturze powyżej
powyż 1000 °C w atmosferze H2. Z danych dostarczonych przez propr
ducenta wynika, żee skład chemiczny pręta
pr a odpowiada podanemu w Tabeli 1. Masa pręta
pr
o wymiarach 10x10x500 mm wynosiła 0,965 kg.
Tabela 1. Skład chemiczny pręta
prę wolframowego użytego
ytego do przygotowania tarcz

Zakres badań obejmował: obserwacje makroskopowe, obserwacje mikroskopowe - mikroskopia
świetlna (Nikon MA/200) oraz skaningowa mikroskopia elektronowa (HITACHI S-3500N),
S
preparatykę i obserwacje z wykorzystaniem mikroskopu jonowego (Hitachi NB 5000), profilometrię
profilometri
(Wyko NT9300) oraz analizę ubytków masy (waga analityczna PRLTA13 typu WA33). EkspeEks
rymenty ekspozycji próbek przeprowadzano na silnoprądowym
silnopr dowym generatorze plazmowym
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PF-1000U typu plasma-focus
focus (1.2 MJ, 40 kV, 12 MA). Gazem roboczym był deuter. Ciśnienie
Ci
gazu w komorze wynosiło 1,1 Tor. Średnica wiązki
zki plazmy wynosiła ok. 10 mm, a czas od
oddziaływania plazmy wysokotemperaturowej z powierzchnią
powierzchni próbki oszacowano na 7-8
7 µs. Odległość
czoła próbki od elektrody głównej wynosiła 90 mm. Liczbę
Liczb wyładowańń plazmowych oddziałująoddziałuj
cych na poszczególne próbki oraz sumaryczną
sumaryczn liczbę neutronów (w pewnym sto
stopniu charakteryzującą oddziałującą plazmę) przedstawia Tabela 2.
Tabela 2. Liczba wyładowańń w przypadku poszczególnych próbek oraz
oraz sumaryczna liczba neune
tronów.

Wyniki badań i dyskusja wyników
Na rys. 1 przedstawiono obrazy SEM powierzchni próbki eksponowanej.
eksponowanej. Obserwacje w skaninskani
gowym mikroskopie elektronowym ujawniły przetopienia, pofałdowania i pęknię
pęknięcia, wywołane
wysoką temperaturą i szybkimi jej zmianami. Obserwowane na powierzchni ppęknięcia
pę
tworzą
siatkę i propagują do wnętrza
ętrza materiału na gł
głębokość ok 300 - 400 µm. Podobne spękania
sp
obserwował Coenen [10]. Przeprowadzone analizy nie pozwoliły na określenie
okre lenie zależności
zależ
pomiędzy
ilością energii deponowanej na tarczy a stopniem degradacji jej powierzchni. Właściwie
Właś
Wła
niezależnie od liczby impulsów plazmowych obserwowane efekty na powierzchni tarcz były zbliżone.
zbli
Badania te pozwoliły jednak na szczegółowy opis stanu powierzchni po ekspozycjach.
Obserwacje mikrostruktury warstwy przypowierzchniowej tarcz wolframowych przeprowadzone
na przekrojach wykonanych technik
chniką FIB pozwoliły na zaobserwowanie strefy ziaren kolumn
kolumnowych. Ziarna te nie są obserwowane w materiale tarczy w stanie wyj
wyjściowym,
ciowym, co śświadczy o tym,
że ich wzrost związany
zany jest z oddziaływaniem plazmy deuterowej (patrz rys. 2). Ponadto ppowierzchnia tarczy
rczy obserwowana w mikroskopie jonowym wykazuje cechy charakterystyczne dla
struktury krystalicznej powstającej z fazy ciekłej – obserwowane są wyraźne
źne granice dendrytów
w obrębie
bie krystalitów (patrz rys. 3). Powyższe
Powy
obserwacje pozwalają stwierdzić,
stwierdzić że w wyniku
oddziaływania plazmy deuterowej na materiał tarczy dochodzi do przetopienia pewnej warstwy
materiału, a w wyniku chłodzenia tarczy pomiędzy
pomi dzy kolejnymi wyładowaniami plazmowymi dod
chodzi do krystalizacji z fazy ciekłej nowych kryształów, które ze względu
wzgl u na anizotropię
anizotropi odprowadzania ciepła w układzie tarcza – próżnia komory eksperymentalnej PF-1000U,
1000U, są
s zorientowane dłuższą osią prostopadle do powierzchni tarczy. Obserwowane ziarna kolumnowe mają
maj długość ok. 15 µm a ich „szerokość”
ść” zależy
zale od liczby wyładowań plazmowych, którym podana była
tarcza. Dodatkowym „dowodem” na krystalizację
krystalizacj z fazy ciekłej warstwy ziaren kolumnowych
może być fakt, żee w warstwie tej nie obserwuje si
się porowatości,
ci, która jest obserwowana w matemat
riale wyjściowym
ciowym i jest charakterystycz
charakterystyczna
na dla materiału wytwarzanego w procesie metalurgii
proszków, w którym wytworzono badane tarcze (patrz rys. 2)
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Rys. 1. Obrazy SEM powierzchni próbki po 5 wyładowaniach plazmowych.

Rys. 2. Obrazy FIB/SEM w płaszczyźnie
płaszczy
prostopadłej do eksponowanej powierzchni próbki w stanie przed
ekspozycj i po 2, 5 i 10 wyładowaniach plazmowych.
ekspozycją
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Rys. 3. Obraz FIB/SEM powierzchni próbki po 10 wyładowaniach plazmowych.

Analiza ubytków pozwala zauważyć
zauważ spadek masy po działaniu każdego
dego impulsu plazmy. Sumaryczny ubytek masy w funkcji liczby wyładowań pokazuje tendencję wzrostową.
ą. Odst
Odstępstwem od
tej reguły jest wynik dla próbki, którą
któr poddano działaniu 6 impulsów. Należy jednak zauważyć,
zauwa
że powtarzalność impulsów generowanych przez PF 1000U,
1000 w kontekście
ście parametró
parametrów plazmy,
jest niewielka. Analizując ubytkii masy dla danej próbki (Tabela 3) i porównując
ąc je z sumaryczną
liczbą neutronów (Tabela 2) nie obserwuje się
si jednoznacznej korelacji (patrz rys. 4).
4) Większa
zmierzona
mierzona sumaryczna liczba neutronów nie jest w bezpośredniej
edniej korelacji z większym ubytkiem
masy. Dlatego należyy stwierdzić, żże eksperymentalnie mierzona sumaryczna liczba neutronów nie
jest odpowiednim parametrem charakteryzującym
charakteryzuj
ilość energii deponowanej na powierzchni
próbki.
Tabela 3. Zmiana masy próbek w wyniku ekspozycji w plazmie deuterowej.

Rys. 4. Ubytek masy w funkcji sumarycznej liczby neutronów zarejestrowanych w czasie ekspozycji
próbek w PF-1000U.

Uśredniającc zmierzone ubytki masy przypadaj
przypadające
ce na jeden impuls plazmy otrzymano warto
wartość
ok. 1,54 µg/impuls. Biorąc
ąc pod uwagę,
uwag żee powierzchnia eksponowana tarczy wynosiła 100 mm²
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i uwzględniając gęstość teoretyczną wolframu wynoszącą 19.25 g/cm³ ten średni ubytek masy
można przeliczyć na średnią grubość warstwy usuwanej podczas pojedynczego wyładowania.
Grubość ta wynosi ok. 0,8 µm.
Analiza składu chemicznego nie ujawniła wzrostu zanieczyszczeń w badanym materiale. Stwierdzono jedynie obecność miedzi na próbkach nr 3 oraz nr 6. Miedź ta pochodzi z głównej elektrody działa PF 1000U. Podczas eksperymentów wyładowanie elektryczne, przechodząc przez
główną elektrodę, może powodować jej topienie i parowanie, pod wpływem wydzielającego się
ciepła Joule’a. Odparowana miedź jest wystrzeliwana z plazmą deuterową i osadza się na powierzchni próbek.

Wnioski
Powierzchnia próbek wolframu po ekspozycji w dziale plazmowym PF1000 charakteryzuje się
dużym rozwinięciem w porównaniu do stanu wyjściowego. Materiał topi się i zastyga, tworząc
pofałdowania w postaci kropel i zacieków. Obserwacje w SEM ujawniają, w próbkach po ekspozycji, liczne pęknięcia rozchodzące się po powierzchni oraz w głąb materiału na 300 – 400 µm.
Badania próbek wyciętych metodą FIB ujawniły drobnoziarnistą strukturę w przekroju wzdłużnym stanu wyjściowego. Na próbkach po ekspozycji w PF 1000 można zauważyć strefę kolumnowych ziaren o długości około 15 µm. Ekspozycja w dziale plazmowym nie wpływa na zmianę
składu chemicznego badanych próbek, powoduje natomiast ubytek masy próbek. Zmierzone
ubytki masy pozwalają oszacować, że dla uśrednionego impulsu plazmy generowanego przez
PF1000U z powierzchni tarczy usuwana jest warstwa materiału o grubości ok. 0,8 µm.
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4.3.2 Analiza degradacji kompozytu węgiel-węgiel typu A412N pod wpływem
impulsowych strumieni plazmy deuterowej
Kolejnym materiałem, który jeszcze do niedawna był podstawowym kandydatem na okładziny
elementów PFC w reaktorach termojądrowych jest kompozyt węgiel-węgiel. Prowadzone w różnych ośrodkach prace miały na celu zweryfikowanie odporności kompozytu na depozycje energii
pojawiające się w trakcie niestabilności plazmy tj. ELM typu I, których energie oszacowano na
0,2–2 MJm−2i czas trwania 0,1–1 ms [1], które rozgrzewały materiał tarczy do temperatury nawet
4000K [2]. Kompozyty te badano w różnych układach eksperymentalnych takich jak wysokoenergetyczne działa plazmowe (QSPA[3, 4, 5], CX2002U [1], MK-200UG [4]) czy działa elektronowe (JUDITH2 [6]). Należy zwrócić uwagę na to, że żadne z wymienionych urządzeń nie
było w stanie dokładnie odwzorować warunków panujących w reaktorze termojądrowym, niemniej jednak badania te pozwoliły na ocenę zachowania się kompozytów w ekstremalnych warunkach obciążeń. Dlatego też, dalsze badania na innych urządzeniach, tj. PF1000U przyczyniają
się do wzbogacenia tej wiedzy oraz rozszerzenia zakresu warunków eksperymentalnych, w których eksponowane są te materiały.

Materiał i metodyka badań
Do badań wykorzystano materiał komercyjny dostarczony przez firmę MERSEN o nazwie handlowej A412N. Właściwości tego materiału przedstawione zostały w tabeli 1. Materiał przed ekspozycją w PF1000U jak i po oddziaływaniu z plazmą deuterową charakteryzowano z wykorzystaniem skaningowej mikroskopii elektronowej, mikrotomografii rentgenowskiej oraz profilometrii. Celem tych badań było określenie stopnia degradacji struktury kompozytu węgiel-węgiel
w wyniku oddziaływania z gorącą plazmą deuterową generowaną w przez PF-1000U.
Tabela 1. Właściwości kompozytu CFC grade A412N
Właściwość

Kierunek
x, y

Gęstość
Wytrzymałość na rozciąganie

z
1.8

Jednostka
miary
g/cm³

60

25

MPa

150 000

-

MPa

Wytrzymałość na zginanie

80

-

MPa

Wytrzymałość na ściskanie

-

110

MPa

Moduł Young’a

Porowatość

10

%

Wyniki badań i dyskusja wyników
Powierzchnia kompozytu przed ekspozycją w PF1000U pozbawiona prawie całkowicie widocznych porów a wiązki włókien węglowych są całkowicie otoczone osnową grafitową tak, że trudno
jest rozróżnić na zdjęciach SEM osnowę od włókien (patrz rys. 1a). Tarcze eksponowano z powierzchnią w stanie dostawy (rys. 1 a) lub po polerowaniu (rys. 1 c). Zabieg polerowania doprowadził do wygładzenia powierzchni ale również przyczynił się do „zapruszenia” grafitem przestrzeni międzywłóknowych. Po ekspozycji wiązki włókien są wyraźnie widoczne (rys, 1b i 1c).
Obserwuje się usuwanie osnowy grafitowej zarówna z przestrzeni między wiązkami włókien
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jak i pomiędzy
dzy pojedynczymi włóknami w wi
wiązce.
zce. W wyniku ekspozycji usuwany jest również
równie
grafit, który w wyniku polerowani wypełnił przestrzenie międzywłóknowe
dzywłóknowe (por. rys. 1c i 1d).
Grafit ten został usunięty
ęty już po pierwszym wyładowaniu plazmowym.

Rys. 1 Powierzchnia kompozytu CFC przed a), c) i po ekspozycji w PF1000U b), d) obserwowana
w skaningowym mikroskopie elektronowym.

Rys. 2 Defekty struktury kompozytu CFC powstałe w wyniku ekspozycji w plazmie deuterowej.

Obserwowano nieliczne defekty w samych włóknach po ekspozycji tarcz. Defekty te pokazane
zostały na rys. 2. „Nadżerkowe”
żerkowe” zniszczenia włókien (rys. 2a) oraz ppęknię
ęknięcia wiązek włókien
(rys. 2b) obserwowano jedynie sporadycznie na 2 z 12 eksponowanych tarcz. Świadczą
Ś
one jednak o tym, żee erozja w plazmie dotyczy także
tak samych włókien węglowych.
Mechanizm powstawiania pęknięć
pę
jest trudny do ustalenia jedynie na podstawie bada
badań post mortem eksponowanych tarcz. Ze względu
wzgl
na wysoką przewodność cieplnąą włókien węglowych
w
i ich
niską rozszerzalność
ść cieplną należy wykluczyć naprężenia
enia termiczne jako podstawowy mechamech
nizm tworzenia się pęknięć.
ę ęć. Zało
Założyć należy więc, że pęknięcia są najprawdopodo
najprawdopodobniej wynikiem
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dynamicznego oddziaływania zgęstka
zgęstka plazmy z materiałem tarczy. Z uwagi na wysokie pr
prędkości
zgęstka
stka wytwarzanego w PF1000U jego uderzenie w powierzchnię
powierzchni tarczy może
że powodować
powodowa powstawanie dynamicznych obciążeń
obciąż ń mechanicznych, które są w stanie doprowadzić
doprowadzi do pękania
wiązek
zek włókien materiału kompozytowego. Za ttą hipotezą przemawia teżż fakt, że
ż pęknięcia obserwowany były jedynie w płaszczyźnie
płaszczy
XY eksponowanej tarczy, a więc
ęc prostopadłej do kieru
kierunku działania siły wywołanej uderzeniem zgęstka
zg
plazmy.
Przeprowadzone pomiary chropowatości
chropowato ci powierzchni przed i po ekspozycji tarcz pokazały znac
znaczne różnice w wartościach
ciach parametru Ra. W stanie wyj
wyjściowym próbki charakteryzowały
rakteryzowały się
si Ra na
poziomie 0,5 – 5 µm w zależnoś
żności od tego czy tarcza miała powierzchnięę polerowano czy nie.
Natomiast po ekspozycji w PF1000U w zależności
zale
od liczby wyładowańń plazmowych Ra rosło
osiągając wartości rzędu 20–30
30 µm.
µ Poza opisanym już wcześniej
niej efektem usuwania osnowy
z obszarów pomiędzy wiązkami
ązkami włókien na wysoki poziom chr
chropowatości
ści wpływ miały także
tak
osadzone w postaci kropel zanieczyszczenia powstałe z materiałów elektrod działa PF-1000U.
PF
Na powierzchni zaobserwowano krople wolframu i miedzi.
Ponadto, z uwagi na niewielkąą powtarzalno
powtarzalność parametrów kolejnych wyładowań plazmowych
plaz
nie
zaobserwowano ścisłej
cisłej korelacji pomi
pomiędzy liczbą wyładowań a wartościąą parametru Ra. Odnot
Odnotowano natomiast rosnącąą tendencję
tendencję,, tzn. wraz ze wzrostem sumarycznej liczby wyładowa
wyładowań poziom
chropowatości
ci asymptotycznie wzrastał osiągając
osi
wysycenie na poziomie ok. 20--30 µm

Rys. 3 Zrekonstruowane przekroje tarczy CFC eksponowanej w PF1000U uzyskane na podstawie skanów
tomograficznych: a) powierzchnia eksponowana, b), c) przekroje poprzeczne w płaszczyznach
ortogonalnych względem
wzgl
powierzchni eksponowanej

Badania wykonane za pomocąą mikrotomografu rentgenowskiego pozwoliły na okre
określenie głębokości
ci degradacji struktury kompozytu. Rys. 3 przedstawia zrekonstruowane, wirtualne przekroje
materiału tarczy. Na rys. 3a pokazany jest przekrój w płaszczyźnie
płaszczy
równoległej
oległej do powierzchni
tarczy na głębokości ok. 50 µm. Rys. 3 b) i 3c) pokazują
pokazuj przekroje w płaszczyznach prostop
prostopadłych do powierzchni tarczy.
Obserwacje z wykorzystaniem mikrotomografu pozwoliły na analizę
analiz wiązek
ązek włókien i struktury
kompozytu w całej objętości
ści tarczy. Nie zaobserwowano pęknięć
p
czy delaminacji wiązek
wi
włókien
pod powierzchnią eksponowaną
eksponowaną.. Podobnie jak w obserwacjach SEM, na zrekonstruowanych
przekrojach można
na zaobserwować usuwanie osnowy z przestrzeni między
ędzy wiązkami
wią
włókien
w wyniku ekspozycji
cji tarcz w plazmie deuterowej. Na podstawie przeprowadzonych badań
bada tomograficznych można
na stwierdzić, że głębokość do jakiej usuwanie osnowy zachodzi to
ok. 250-300 µm
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Wnioski
Na podstawie przeprowadzonych badań tarcz kompozytowych eksponowanych w plazmie deuterowej generowanej przez układ PF1000U można stwierdzić, że materiał CFC ulega niewielkiej
degradacji.
Mechanizm degradacji polega głównie na usuwaniu osnowy grafitowej z obszarów pomiędzy
wiązkami włókien. W niewielkim stopniu degradacji ulegają też same włókna. Wynikiem tego
procesu jest istotne zwiększenie chropowatości powierzchni tarcz (Ra wzrasta z ok. 5 do
20-30 µm). Niemniej jednak wiązki włókien jak i sam kompozyt zachowują integralność w warunkach ekspozycji w PF+1000U. Głębokość, do której usuwana była osnowa oszacowano na
ok. 250-300 µm.
W nielicznych włóknach obserwowano zniszczenia polegające na erozji powierzchni włókna pod
wpływam oddziaływania plazmy. Ponadto niektóre tarcze ujawniały pęknięcia wiązek włókien na
powierzchni eksponowanej tarcz. Pęknięcia te należy przypisać mechanicznemu oddziaływaniu
plazmy na materiał tarczy.
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4.4. Badanie wytrzymałości radiacyjnej materiałów przewidywanych do zastosowania w konstrukcjach reaktorów termojądrowych
Ewa Hajewska, Jan Wasiak
Narodowe Centrum Badań Jądrowych
ul. A. Sołtana 7, 05-400 Otwock
Abstract
Investigation of radiation resistance of materials predicted for applying in the
fusion reactor
Tungsten as structural material, by reason of his properties, is predicted for applying in the fusion
reactor. Being in a direct contact with plasma thermal and intensive radiating the stream of neutrons must withstand great heat loads. In the work the samples of the tungstic metal sheet about
the nominal thickness 0.22 mm were being inspected. Previews of studied material were surrendered to the effect of high-energy deuterium plasma, generated by PF 1000 gun at the Institute of
the Plasma Physics and Laser Microfusion in Warsaw and irradiated with ions of argon at the
Institute of Electronic Materials Technology in Warsaw and with neutrons in the MARIA reactor
in National Centre for Nuclear Research in Otwock. The radiation resistance of material was determined based on mechanical examinations with SPT method and on the basis of fractographic
observations.
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Wprowadzenie
Materiały konstrukcyjne w reaktorach termojądrowych pracują w bardzo trudnych warunkach.
Muszą wykazywać dobrą wytrzymałość na duże obciążenia cieplne (oddziaływanie plazmy) oraz
intensywne promieniowanie neutronowe. Dlatego do budowy reaktorów termojądrowych spośród
materiałów metalicznych mogą być stosowane wyłącznie materiały żaroodporne i żarowytrzymałe.
Jako pierwszy do badań został wytypowany wolfram, który w wysokich temperaturach zachowuje
dobre własności wytrzymałościowe. Z uwagi na swoje własności wolfram w postaci półwyrobów
(blach, prętów itp.) jest wytwarzany metodą metalurgii proszków. Materiał w postaci pręta
o średnicy Ø25mm, dostarczony przez koordynatora zadania, okazał się bardzo kruchy, nieprzydatny do dalszych badań - stwarzał duże trudności technologiczne w procesie obróbki mechanicznej.. Dlatego wszystkie prace były prowadzone na próbkach z blachy wolframowej o grubości
nominalnej 0,22mm.

Materiał do badań
Skład chemiczny
Wybraną blachę wolframową o grubości 0,22mm poddano badaniom wstępnym. Metodą spektrometrii rentgenowskiej zbadano skład chemiczny blachy określając zawartości zanieczyszczeń:
<2,5ppm Fe, <4,9ppm Cu.

Struktura
Zbadano strukturę blachy na próbkach w postaci trawionych szlifów metalograficznych:
powierzchni płaskiej blachy oraz przekrojów poprzecznego i wzdłużnego w stosunku do kierunku
walcowania. Wszystkie zgłady metalograficzne trawiono odczynnikiem zawierającym w 100ml
H2O 5g NaOH i 15g K3Fe(CN)6.
Stwierdzono pasmową strukturę drobnoziarnistą z widocznymi wtrąceniami, prawdopodobnie
typu tlenków, ułożonymi zgodnie z kierunkiem walcowania (rys.1).

Własności mechaniczne
Wolfram jest materiałem o wysokiej wytrzymałości statycznej na rozciąganie i bardzo kruchym.
Dlatego, aby umożliwić wykonywanie prób rozciągania, należało dostosować uchwyty maszyny
wytrzymałościowej Instron 8501.
Z uwagi na małą objętość przestrzeni w reaktorze należało zminimalizować wymiary próbek.
Badania wpływu promieniowania na własności wytrzymałościowe wolframu prowadzono na
próbkach pięciokrotnych o długości pomiarowej lo = 12mm, szerokości bo = 5mm i grubości
ao = 0,22mm, odpowiadającej grubości badanej blachy. Takie same próbki stosowano do badań
własności materiału w stanie przed i po napromienieniem, co w znacznym stopniu pozwala wyeliminować wpływ błędu wnoszonego przez próbkę na wyniki końcowe.
Na rys.2. pokazano zdjęcia próbki stosowanej do badań wytrzymałościowych materiału w stanie
wyjściowym oraz zaprojektowanego i wykonanego uchwytu.
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a

b

c
Rys.1. Struktura blachy wolframowej, zgłady polerowane mechanicznie, trawione.
a – powierzchnia blachy, b – przekrój poprzeczny, c – przekrój wzdłużny
wzdłuż

a

b

Rys.2. Zdjęcia: a – próbki stosowanej do prób rozciągania,
rozci

b – uchwytu do mocowania próbki

Pomiary wytrzymałości
ci statycznej na rozci
rozciąganie wolframu w stanie wyjściowym
ściowym (przed napronapr
mienieniem) przeprowadzono na systemie wytrzymałościowym
wytrzymało
INSTRON
ON 8501. Parametry rozciągania
gania dobrano zgodnie z zaleceniami normy PN
PN-EN ISO 6892-1:2011. W wyniku przeprowaprzeprow

172

Badania materiałowe
dzonych badań określono wskaźniki wytrzymałości statycznej na rozciąganie badanej blachy
wolframowej w stanie wyjściowym: Rm = 1800 MPa, Rt0.2 =1700 MPa, A = 1,5%.
Własności wytrzymałościowe badanego materiału, z uwagi na warunki naświetlania w reaktorze
oraz w akceleratorach plazmy i jonów, określano również metodą ‘small punch test’ (SPT).

a.

b.

c.

d.

Rys.3. Przyrządy do badań metodą SPT na systemie wytrzymałościowym Instron 8501:
a. i b. z ręcznym mocowaniem próbek, c. i d. z pneumatycznym mocowaniem próbek

Badanie metodą SPT polega na deformacji próbki w postaci płytki, o kształcie prostokątnym lub
okrągłym, poprzez wciskanie w nią kulki. Podczas pomiaru rejestrowana jest krzywa siła – ugięcie próbki. Krzywa ta zawiera w sobie informacje o własnościach sprężysto – plastycznych oraz
wytrzymałościowych materiału. Zależność pomiędzy krzywą (siła – ugięcie próbki) a własnościami materiału badanej próbki jest dość skomplikowana. Na potrzeby metody SPT opracowano
wiele różnego rodzaju wzorów empirycznych, które umożliwiają wykorzystanie ich do opisu
zmian własności materiału.
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W naszym przypadku badania metodą SPT prowadzono na specjalnie do tego celów zaprojektowanych i wykonanych przyrządach, przystosowanych do zamontowania na skomputeryzowanym
systemie wytrzymałościowym INSTRON 8501. Przyrządy wykonano w dwóch wersjach. W jednej wersji oprzyrządowania mocowanie próbki pomiarowej realizowane jest ręcznie poprze układ
śruba-nakrętka, natomiast w drugim rozwiązaniu zastosowano zdalnie sterowane siłowniki pneumatyczne. Widok oprzyrządowania do pomiarów metodą SPT pokazano na rys.3.
Przyrządy te przystosowane są do pomiarów w temperaturze pokojowej (RT). Oprzyrządowanie
pokazane na rys.3a stosowano do pomiarów na próbkach nie napromienionych i po oddziaływaniu plazmy, natomiast oprzyrządowanie pokazane na rys.3b przewidziano głównie do zastosowania podczas badań materiałów napromienionych w komorze gorącej.
Badanie metodą SPT wykorzystano do jakościowej oceny wpływu napromienienia oraz oddziaływania plazmy na własności badanego materiału – blachy wolframowej. Badania te prowadzono
na takich samych próbkach jakie stosowano do badań stanu wyjściowego.
Przykładowy wykres otrzymany z pomiaru metodą SPT na próbce pobranej z blachy wolframowej pokazano na rys.4.
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Rys.4. Zarejestrowany wykres krzywej siła – ugięcie próbki z blachy wolframowej

Zarejestrowany wykres krzywej siła – ugięcie próbki wskazuje na niską plastyczność badanego
materiału, co potwierdzają obserwacje przeprowadzone na mikroskopach świetlnym i skaningowym.
Wyznaczone wskaźniki wytrzymałościowe zostały następnie wykorzystane do oceny jakościowej
wpływu napromienienia na własności mechaniczne badanego materiału:
Py /h2 = 3,06 kN/mm2 ≡ f(Rt0,2)
Pm /h2 = 7,81 kN/mm2 ≡ f(Rm)
Przewidywano, że wytrzymałość radiacyjna wolframu będzie określana na podstawie zmian własności mechanicznych wyznaczonych w statycznej próbie rozciągania* oraz z zastosowaniem
metody small punch test (SPT). Ta ostatnia metoda według naszych doświadczeń powinna dać
dobre rezultaty w określaniu odporności na pękanie. Jej dodatkową zaletą w przypadku badania
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materiałów napromienionych są niewielkie wymiary próbek, co zapewnia możliwość umieszczenia w reaktorze większej liczby próbek oraz zmniejsza wielkość emitowanego promieniowania
przez próbki wyjęte z reaktora, a w efekcie skraca czas „stygnięcia” próbek.
_____________________________________
*Z uwagi na długi czas schładzania próbek nie można było do czasu zakończenia projektu wykonać klasycznych prób rozciągania statycznego (zbyt duża masa próbek wolframowych).

Pomiary twardości
Pomiary twardości blachy w stanie wyjściowym wykonano sposobem Vickersa na twardościomierzu Dia-Testor 7524 f-my Wolpert. Zmierzona twardość blachy wynosi 470 HV30.

Napromienianie wolframu
Napromienianie próbek w reaktorze
Wykonano trzy serie próbek, które napromieniono w reaktorze MARIA:
do pomiarów wytrzymałości statycznej na rozciąganie (po 5 próbek w każdej serii),
do badań metodą SPT (po 7 próbek w każdej serii).
Wszystkie próbki napromieniono do fluencji wynoszącej: 6x1020 neutronów termicznych/cm2
i 5x1019 neutronów prędkich/cm2.

Naświetlanie w strumieniu plazmy deuterowej
Naświetlanie plazmą deuterową przeprowadzono w Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy w Warszawie. Naświetlano próbki z blachy wolframowej o wymiarach 30x30 mm
w następujących warunkach: U=23kV, P=1,2÷1,5 Tor, liczba neutronów 0,10÷1,30.1011, liczba
impulsów plazmy 3÷14.

Napromienienie w strumieniu jonów
Dodatkowo wykonano badania wpływu napromienienia jonami argonu na własności wolframu metodą napromieniania wysokoenergetycznymi jonami jest powszechnie stosowana do symulacji
uszkodzeń radiacyjnych. Napromienianie przeprowadzono w akceleratorze w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie. Napromieniono próbki materiału w stanie wyjściowym i po działaniu strumienia plazmy. Warunki napromienienia były jednakowe w obydwu
przypadkach: E=300keV, N=1.1016 jonów/cm2.

Badania materiału po napromienieniu
Badanie własności mechanicznych wolframu po napromienieniu przeprowadzono tylko metodą
SPT – próbki wytrzymałościowe jeszcze mają aktywność uniemożliwiającą wykonanie pomiarów. Wyniki badań metodą SPT przedstawiono w tabeli 1 i na wykresie – rys.5.
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Tabela 1. Wyniki pomiarów wskaźników
wska
wyznaczonych metodą SPT
Stan materiału
Plazma
Liczba neutronów
Średnia
Liczba impulsów
Stan wyjściowy
3,0610
3
0,11 · 1011
1,9372
3
0,22 · 1011
1,5288
3
0,95 · 1011
1,3959
14
1,30 · 1011
1,1652
Po napromienieniu jonami Ar
1,8717
Po oddziaływaniu plazmy 0,22 1011n.
1,1790
i napromienieniu jonami Ar
Po napromienieniu w reaktorze
1,8140
6x1020 neutronów termicznych/cm2
5x1019 neutronów prędkich/cm
ich/cm2
Prętt wolframowy o przekroju kwadratowym 10 x 10mm *
Stan wyjściowy
0,6388
Po oddziaływaniu plazmy
0,3655
4. impulsy 1,57 · 1011 neutronów
1. warstwa pobrana z próbki po oddziaływaniu
oddz
0,6465
plazmy jw.
Warstwa z tylnej powierzchni próbki po odo
0,7412
działywaniu plazmy jw.

Fy/h2
Odchylenie
standardowe
0,4494
0,7151
0,5296
0,3494
0,3180
0,4546

Średnia
7,8134
3,1411
2,2953
2,2509
1,4030
2,8359

Fm/h2
Odchylenie
standardowe
0,9374
1,2619
0,1682
0,2668
0,5327
0,3910

0,3809

1,8764

0,2755

0,2134

2,0316

0,1688

0,1197

1,1263

0,3248

0,0397

0,6577

0,2361

0,3324

1,0473

0,4270

0,2514

1,2490

0,3486

Próbki do badań metodąą SPT wykonano z pręta
pr ta otrzymanego z Wydziału Inż
Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.
Warszaw
Próbki pobrane z pręta
ta były poddane działaniu czterech
impulsów plazmy. Zmiany obserwowane w strukturze warstw powierzchniowych były
podobne jak dla blachy poddanej działaniu pojedynczych impulsów plazmy. Zaobserwowano
wzrost kruchości
ci materiału, na
natomiast
tomiast odnotowano niewielki wpływ działania plazmy na
własności
ci mechaniczne. Stan próbek z pręta
pr ta po działaniu plazmy nie pozwalał na wykonanie
zgładów metalograficznych, ponieważ
poniewa próbki rozpadały się w momencie cięcia.
ęcia.

Rys.5. Krzywe obciążenie-ugięcie
ęcie próbki wyznaczone metodą SPT dla blachy wolframowej w stanie
wyjściowym
ściowym oraz po ró
różnych rodzajach napromieniania
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Badania fraktograficzne próbek po SPT
Wykonano obserwacje przełomów próbek wolframu badanych metodą
metodą SPT. Na rys.6
rys pokazano
przykłady zdjęć wykonanych
onanych z zastosowaniem kamery DELTA OPTICAL dla różnych
ró
stanów
materiału a na rys.7 zdjęcia
ęcia
cia z obserwacji przeprowadzonych na skaningowym mikroskopie
elektronowym.

a

b

c

d

Rys.6. Przełomy próbek po SPT w stanie: a/ wyjściowym,
wyj ciowym, b/ po działaniu plazmy,
pl
c/ po napromienieniu jonami argonu, d/ po działaniu plazmy i napromienieniu jonami argonu
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a

b

c

d

e

f
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g

h

Rys.7. Zdjęcia z SEM. a, b/ stan wyjściowy, c, d/ po działaniu plazmy, e, f/ po napromienieniu jonami
argonu, g, h/ po działaniu plazmy i napromienieniu jonami argonu

Podsumowanie
Struktura badanej blachy wolframowej, obserwowana na przekrojach poprzecznym i wzdłużnym,
wskazuje na duży stopień przeróbki plastycznej materiału (duży zgniot). Blacha ma wyraźną
strukturę warstwową, co potwierdzają obserwacje fraktograficzne próbek po badaniach metodą
SPT.
Wyznaczone w statycznej próbie rozciągania wskaźniki wytrzymałościowe oraz zmierzona twardość są charakterystyczne dla materiału w stanie zdeformowanym, bez obróbki termicznej.
Przeprowadzone próby naświetlania impulsami wysokoenergetycznej plazmy deuterowej
wykazały, że zmiany w strukturze warstw powierzchniowych próbki polegają głównie na
nadtopieniach a powstające pęknięcia mają wpływ na obniżenie własnosci mechanicznych (rys.5).
W warstwach powierzchniowych tworzą się ziarna kolumnowe (rys.7).
Napromienienie wolframu zarówno neutronami w reaktorze, jak i jonami argonu w akceleratorze
powoduje obniżenie własności wytrzymałościowych. Podobny efekt daje napromienienie jonami
argonu próbek poddanych uprzedniemu działaniu plazmy.
Największy spadek własności wytrzymałościowych wykazały próbki napromienione neutronami
w reaktorze MARIA.

Wniosek końcowy
Zastosowana metoda jest przydatna do badania wytrzymałości radiacyjnej materiałów
konstrukcyjnych. W celu określenia dokładnych wartości własności wytrzymałościowych
po napromienieniu neutronami niezbędne jest wykonanie prób rozciągania statycznego próbek
napromienionych w reaktorze. Przypuszczalnie będzie to możliwe w połowie 2015r.
Należałoby kontynuować, jako uzupełniające, badania próbek napromienianych jonami. Są to
badania symulujące z dobrym przybliżeniem defekty radiacyjne powstające w materiałach
pracujących w warunkach promieniowania.
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4.5. Pomiar i obliczenia aktywności wzbudzonej w strumieniu
neutronów prędkich reaktora Maria w stali konstrukcyjnej ITERa
Władysław Pohorecki, Tadeusz Kuc, Paweł Jodłowski, Beata Ostachowicz

Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydz. Energetyki i Paliw,
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Abstract
Measurement and calculations of gamma-emitting radionuclide activity in ITER construction steels forming in fast neutron irradiation zone of the MARIA
research fission reactor
Measurement and calculations of gamma-emitting radionuclide activity forming in ITER vacuum vessel
(VV) construction steels and in PF and TF jacket steel were done. The activation was conducted in fast
neutron irradiation zone of the MARIA research fission reactor and in 6LiD thermal – fast neutron converter. The steel samples were of 10×10×1 mm plate-shape and of approximately 0.8 g mass. The neutron
flux density was measured by means of activation foil method and unfolding technique. The activity measurements were done by means of gamma-ray spectrometry. Activity calculations were done by means of
FISPACT code using the activation libraries EAF-2010 and experimentally determined neutron flux. In the
first irradiation fast neutron fraction (above 1 keV) was 95.2% . The activation lasted took about 240 hours
and cooling time was 100 days; the mean neutron flux density was 2.9E12 n/(cm2 s) (neutrons above
500 keV are 53% of total) whereas total fluency 2.53E18 cm-2 Activity of measured gamma emitting radionuclides was, in average, about 5.3 MBq/g 100 days after activation; the dominant radionuclides were
Co-58 (about 81%) and Mn-54 (14%). The calculated to experimental values ratio (C/E) differs for particular radionuclides and is in the range 0.91-1.02 for Cr-51, 1.3-1.8 for Mn-54, Co-58 and Fe-59, 0.93-1.17 for
Co-57 and 1.4-2.2 for Co-60. The second irradiation performed in 6LiD converter lasted 135 hours.
Activity of measured gamma emitting radionuclides after 20 days of cooling was in the range
185 – 208 Mbq/g. Fast neutron fraction (above 1 keV) was 53.1 % and fraction of fast neutrons from 6LiD
conwerter in the energy range above 12.5, 13,5 and 14.2 MeV was respectively 80.4, 96.7 and 98.7 %.
Neutron density in the same energy ranges was respectively 3.5, 3.1 i 2.1 109 n/cm2s. The calculated to
experimental values ratio (C/E) differ for particular radionuclides and are in the range 0.63-0.86 for Cr-51,
0.72-0.83 for Mn-54, 0.68-0.85 for Co-58, 1.08-1.24 Fe-59, 1.21-1.4.04 for Co-57 and 0.0-2.54 for Co-60.
LiPb eutectic was irradiated in reactor fast neutron flux (fluency 2.53E18 cm-2) as well. Liquid Scintillation
technique applied for direct measurement of Tritium activity produced in LiPb eutectic in Frascati HCLL
TBM mock-up neutronic experiment has been tested so far in the case of LS measurement after long period
since irradiation. Calculated with the use of FISPACT parasitic activities, mainly isotopes of lead (209Pb,
204m
Pb, 203Pb), after few hours since irradiation, exceed more than one order of magnitude Tritium activity.
To avoid “cooling” of the irradiated samples, the method of removal of parasitic isotopes in chemical way
was elaborated and tested. Irradiated samples (1 gram of LiPb) were diluted and metallic cations removed
by precipitation using reagents: potassium iodide (KJ), strontium chloride (SrCl2), APDC (C5H8NS2·NH4),
and PAN. Precipitation procedure in each case lasted ca 5-25 min., and the following filtration next some
minutes. Each filtrate (ca 120 ml) was measured with the use of HPGe detector and in TXRF analyzer with
respect of Pb concentration. Introductory results of Pb removal by SrCl2 followed by PAN lower Pb concentration lowering parasitic activity to less than 1% of initial Tritium activity (1.4 hour after irradiation).
Applying another combination of reagents, carbaminians (NaDDTC) and SrCl2 in single and double step
filtration, obtained reduction of Pb concentration was better than 102 and 104, respectively allowing Tritium
radiometric measurement ca 3 hours after irradiation with acceptable accuracy. Applying correction for
decay of parasitic activity this time can be shorten. Input coming from 76As and other less abundant isotopes
can be avoided using high purity LiPb. Tritium activity of the filtrates showed no dependence upon used
reagent being the same as for analyzed LiPb samples, within measurement error.
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Pomiar i obliczenia aktywności radionuklidów emitujących promieniowanie
gamma wzbudzonej w strumieniu neutronów prędkich reaktora Maria oraz
w konwerterze 6LiD w materiałach konstrukcyjnych oraz aktywności trytu
w eutektyce LiPb.
1. Wstępne obliczenia
W celu określenia udziału neutronów z otoczenia konwertera we wzbudzonych aktywnościach
w próbkach umieszczonych w jego wnętrzu zaplanowano i wykonano pomiary aktywacyjne
w strefie reaktora MARIA o widmie neutronów pozbawionym składowej niskoenergetycznej.
W celu oszacowania aktywności wzbudzonych w materiałach przewidywanych do badań w ramach zadania przeprowadzono w pierwszym etapie symulacje komputerowe pozwalające na obliczenie widm neutronów wewnątrz konwertera pochodzących wyłącznie z pola neutronów reaktora Maria.

Materiały do aktywacji
Materiały otrzymane dzięki uprzejmości Fusion for Energy w Barcelonie(F4E)
3 próbki stali SS316-IG (ITER Grade) przeznaczonej do konstrukcji zbiornika próżniowego
(VV),
próbki stali “modified 316 LN” przeznaczonej do osłony przewodów zasilających cewkę toroidalną (producent POSCO, Korea),
próbki stali “modified 316 L” przeznaczonej do osłony przewodów zasilających cewkę poloidalną
(producent Jiuli i SMST),
Materiał będący w dyspozycji WEiP:
próbka eutektyki Li15.7Pb84.3 - materiał ten został użyty w modelu blankietu HCLL, w eksperymencie w polu generatora neutronów we Frascati (materiał będący w dyspozycji WEiP AGH) [1].

Model konwertera oraz obliczenia widm neutronów i wstępne oszacowanie aktywności próbek oraz folii aktywacyjnych..
Zgodnie z założeniami konstrukcyjnymi planowanego konwertera przygotowano uproszczony model
do obliczeń do programu transportowego MCNP
[2]. Obudowę zewnętrzną stanowi rura ze stali nierdzewnej o wysokości 60 cm i grubości ścianek
0.5 mm. Dolne i górne końce zamknięte wieczkami
z blachy stalowej o grubości 0.5 mm. Wewnętrzne
powierzchnie boczne, dolna i górna są pokryte warstwą 6LiD o grubości 2 mm. Obudowę wewnętrzną
stanowi rura stalowa i płytki z tego samego materiału i o tej samej grubości jak obudowa zewnętrzna.
Na rys. 1 przedstawiono model wykorzystany do
obliczeń MCNP. W celu wyznaczenia rozkładu
przestrzennego produkcji trytu w warstwie deuterku
litu podzielono warstwy boczną, dolną i górną na 10
Rys.1 Model konwertera
części o 0.2 mm grubości. W kolejnym etapie obliczeń te wyniki posłużą do symulacji widm neutronów prędkich wewnątrz konwertera powstałych w wyniku reakcji D-T i 6Li-T
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Widma neutronów w reaktorze Maria
Widma neutronów w miejscu instalacji konwertera w bloku berylowym w sąsiedztwie elementów
paliwowych zostały obliczone na podstawie publikacji K. Pytla [3].
W związku z niepewnością, co do miejsca ulokowania konwertera w rdzeniu reaktora, a więc
nieznanym dokładnie stosunku gęstości strumieni neutronów termicznych do prędkich zastosowano do obliczeń strumienie o różnych proporcjach neutronów termicznych i prędkich. Na rys. 2
pokazano te widma w strukturze grupowej TRIPOLI. Udział neutronów prędkich zmienia się od
zera w widmie czysto termicznym do 13.9% w widmie "najtwardszym". Widma zostały znormalizowane tak, że w każdym gęstość neutronów termicznych (E<0.43 eV) jest równa 1014 n/cm2s.
Procentowy udział neutronów prędkich (E>0.1 MeV) podany jest na rysunku. Strumienie przedstawione na rysunku 2 są wygenerowane w otoczeniu konwertera w symulacjach MCNP z wykorzystaniem opisanych powyżej widm jako źródłowych.

Rys 2 Widma neutronów w otoczeniu konwertera

Na rysunku 3 przedstawiono odpowiadające powyższym widmom strumienie neutronów wewnątrz konwertera.

Obliczenia aktywności materiałów konstrukcyjnych reaktora ITER
oraz materiałów wskaźnikowych neutronów termicznych i prędkich.
Obliczenia wykonano wykorzystując pokazane powyżej widma oraz skład pierwiastkowy według
certyfikatu otrzymanych z F4E próbek stali, a w przypadku eutektyki LiPb także zgodnie ze znanym składem izotopowym litu (3.46 % at 6Li). Do obliczeń aktywacji i jej ewolucji wykorzystano program FISPACT-2007 z najnowszą biblioteką przekrojów czynnych EAF-2010 [3].
Przykładowo przedstawiamy dominujące izotopy oraz ich aktywności po 100 godzinnej aktywacji
w widmie C (rys.3) stali SS316LN-IG (próbka A) i 10 dniach studzenia. Aktywność całkowita
1.01E+08 Bq/g, izotopy dominujące, - 58Co, 51Cr, 99Mo, 99mTc, 54Mn, odpowiednio procentowy
udział w całkowitej aktywności - 49.0, 24.9, 7.0, 6.8, 4.7. Suma aktywności wymienionych izotopów stanowi 92.4 % całości.
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Obliczono także dla takich samych warunków aktywności materiałów wskaźnikowych (Au, Ce,
Co, Cr, Fe, Ir, La, Lu, Mn, Nb, Ni, Pb, Re, Rh, Sb, Ta, Tb, Ti, Zn, Zr) wybranych pod kątem możliwości pomiarów ich aktywności w AGH; izotopy emitujące promieniowanie gamma o czasie
połowicznego rozpadu rzędu przynajmniej kilkudziesięciu godzin, reakcje progowe do 17 MeV
i z neutronami termicznymi.

Rys. 3 Widma wewnątrz konwertera

2. Obliczenia i aktywacja w strumieniu neutronów prędkich reaktora Maria.
Obliczenia wstępne
Do wstępnych obliczeń filtra odcinającego neutrony termiczne wybrano standardowo wykorzystywane do pochłaniania neutronów termicznych materiały takie jak węglik boru z borem wzbogaconym w izotop 10B ( 10B4C), borem o naturalnym składzie izotopowym oraz naturalny kadm.
Do obliczeń skuteczności pochłaniania neutronów wykorzystano przedstawiony powyżej uproszczony model konwertera. Jako kryterium przydatności materiału absorbującego neutrony powolne
przyjęto maksymalnie możliwą zgodność energetycznego widma neutronów z widmem w konwerterze a także dla konkretnych aktywowanych materiałów stosunki aktywności izotopów dominujących po 20 dniach od końca 100-godzinnej aktywacji. Przeprowadzono szereg obliczeń
zastępując w modelu konwertera kolejne warstwy 6LiD materiałem pochłaniającym a pozostałe
wypełniając powietrzem. Rysunek 4 przedstawia ewolucję aktywności całkowitej w czasie
po 100-godzinnej aktywacji stali SS316LN-IG w modelu konwertera oraz w tej samej konfiguracji dla filtra z 10B4C oraz kadmu. Jak można zauważyć najlepszą zgodność przebiegu aktywności
całkowitej po aktywacji można osiągnąć stosując filtr 10B4C. Także proporcje aktywności dominujących izotopów po 20 dniach po zakończeniu aktywacji wykazują najlepszą zgodność dla filtra
z izotopem 10B. Zdecydowano, że pierwsze aktywacje w strumieniu neutronów prędkich Marii
zostaną przeprowadzone w instalacji do barwienia kryształów topazu. Stanowisko to jest przygotowane do naświetlań neutronami prędkimi z filtrem odcinającym neutrony termiczne wykonanym z węgliku boru.
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Rys. 4 Ewolucja aktywności próbki stali SS316LN-IG po 100h aktywacji

Aktywacja w strumieniu neutronów prędkich reaktora Maria
Przygotowano próbki materiałów stali do aktywacji w postaci płytek o wymiarach 10x10x1 mm3.
Przygotowano także próbki eutektyki LiPb o masie ok. 1 grama, LiF w postaci detektorów TLD
o masie 30 mg każdy oraz folie aktywacyjne: In, Cr, Rh, Ni, Pb, Bi, Au, Y o masach od 100 do
300 mg. Próbki stali przygotowano z następujących materiałów otrzymanych dzięki uprzejmości
Fusion for Energy w Barcelonie (F4E): 3 próbki SS316-IG (ITER Grade) do konstrukcji zbiornika próżniowego (VV), próbki 1, 2 i 3 PF jacket samples (Jiuli and SMST manufacturers): stainless steel modified 316 L, próbki 4 i 5 TF jacket sample (manufacturer POSCO, Korea): stainless
steel modified 316 LN, próbka 6.
Aktywację przeprowadzono w kanale A3, poz. 4 w instalacji do barwienia kryształów topazu.
Łączny czas napromieniania wyniósł 11656 minut, fluencja neutronów prędkich o energii powyżej 500keV osiągnęła wartość 2x1018 1/cm2. Gęstość strumienia neutronów prędkich została wyznaczona przez pracowników Zakładu Techniki Reaktorów Badawczych metodą folii aktywacyjnych Ni, Y i Ti. Próbki po czasie studzenia ok. 100 dni zostały przetransportowane do AGH.
Pomiar aktywności powstałych radionuklidów przeprowadzono metodą spektrometrii gamma;
ze względu na znaczące aktywności większości próbek stosowano geometrią punktową z odległością od 25 do 50 cm od detektora. Wydajność detektorów dla tej geometrii wyznaczono metodą
Monte Carlo i zweryfikowano poprzez pomiar punktowych źródeł wzorcowych. Czas pomiaru
wynosił około 20 godzin, czas martwy nie więcej niż 10%, niepewności pomiarowe 1-5%. Zastosowano 2 zestawy spektrometrów gamma z detektorami HPGE o wydajności 37% i 40%, o rozdzielczości 1.8 keV dla linii 1332.5 keV izotopu 60Co. Całkowita zmierzona aktywność radionuklidów długożyciowych emitujących promieniowanie gamma w analizowanych próbkach stali
wyniosła średnio 5.3 GBq/kg po 100 dniach od końca naświetlania. Dominującymi radionuklidami w tym czasie były: Co-58 (około 80% aktywności), Mn-54 (14.5% ) i Cr-51(ok. 4.4 %).

2.3 Ewaluacja widma neutronów i obliczenia aktywności
Do wykonania obliczeń aktywności programem FISPACT niezbędna jest znajomość widma energetycznego neutronów, jego gęstość oraz czasowy przebieg aktywacji. Aktywację w reaktorze
MARIA przeprowadzono od 17:43 28/06/2012 do 20:35 13/07/2012 z przerwą od 15:35
04/07/2012
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do 16:08 09/07/2012. Średnia moc reaktora w pierwszym okresie wyniosła 20.0 MW, a w drugim
17.2 MW. Założono, że w obu okresach gęstość była stała w czasie napromieniania. Średnia gęstość strumienia neutronów prędkich(En>500keV) wyznaczona przez pracowników Zakładu
Techniki Reaktorów Badawczych (ZTRB) wyniosła 2.88x1012 n/cm2.

Rys. 5 widma neutronów
Do pierwszych obliczeń wykorzystano widmo neutronów oszacowane wcześniej w ZTRB metodą
folii aktywacyjnych oraz programu SAND. Widmo znormalizowano tak, aby liczba neutronów
o energiach powyżej 500 keV odpowiadała wartości oszacowanej w omawianym naświetlaniu.
Okazało się, że wyniki obliczeń aktywności izotopów powstających w
reakcjach o przekrojach czynnych o progach większych od 7 MeV są wyraźnie zawyżone.
Na przykład obliczona aktywność izotopu Co-57(próg reakcji 58Ni(n,d)57Co ok. 9.5MeV) przekraczała wartość zmierzoną 8.6 razy dla czystego niklu i 10.8 razy dla próbki stali 1A.
Podobnie dla dwu izotopów generowanych w próbce bizmutu; 209Bi(n,3n)207Bi
i 209Bi(n,2n)208Bi o progach odpowiednio ok. 14.5 MeV i 8 MeV wartości obliczone były większe od zmierzonych odpowiednio 30 i 4 razy.

Rys. 6 Porównanie wyników obliczeń i pomiarów dla różnych widm neutronów
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W następnym kroku wygenerowano przy pomocy programu MCNP widmo rozszczepieniowe
według wzoru Watt’a i po znormalizowaniu do zmierzonej liczby neutronów o energiach powyżej
500 keV wykonano obliczenia FISPACTem. Dla takiego kształtu widma neutronów o wysokich
energiach wartości tzw. C/E czyli stosunku wartości obliczonej do zmierzonej zmniejszyły się
radykalnie: dla Co-57 w czystym niklu i stali odpowiednio do 1.07 i 1.34, natomiast dla Bi-207
i Bi-208 odpowiednio do 0.88 i 1.46.
Oczywiście w przypadku reakcji o niskich progach oraz o przekrojach typu 1/v brak niskoenergetycznej części widma nie pozwala na uzyskanie odpowiednich wartości obliczonych aktywności.
Postanowiono aby połączyć widmo uzyskane wcześniej przy pomocy programu SAND wykorzystując jego kształt w części niskoenergetycznej z widmem Watta w części wysokoenergetycznej.
Po wielu próbach uzyskano dobre wyniki dla widma zbudowanego z widma doświadczalnego
do energii 7.8 MeV i widma Watta ze współczynnikiem 1.45 powyżej tej energii. Na rysunku 5
pokazano te widma, a na rysunku 6 wyniki C/E jednej z próbek stali dla wszystkich widm znormalizowanych tak aby liczba neutronów powyżej 500 keV była równa doświadczalnej. Na niepewności wyznaczonych wartości C/E składają się niepewności pomiaru aktywności metodą
spektrometrii gamma nie większe niż 5% oraz niepewności obliczeń FISPACTa wynikające
z niepewności używanych przekrojów czynnych. W zależności od reakcji błąd podawany przez
FISPACT nie przekracza 15%.

2.4 Aktywacja materiałów zawierających lit i pomiar aktywności trytu
Poddano także aktywacji 3 próbki eutektyki LiPb, materiału wykorzystywanego do pomiarów
produkcji trytu w modelu projektowanego płaszcza DEMO w koncepcji HCLL. Aktywność trytu
wyznaczono w tych próbkach oraz w naświetlonych także ośmiu próbkach fluorku litu przy pomocy metody ciekłych scyntylatorów i procedury opracowanej w WFiIS AGH. Okazało się, że
w warunkach panujących wewnątrz stanowiska aktywacyjnego znacząca część trytu wydostała się
na zewnątrz próbek opakowanych tylko folią aluminiową.
Aktywność trytu zmierzona w próbkach fluorku litu jest mniejsza od obliczonej ok. 10 razy,
a w próbkach LiPb 5 razy. W celu zapewnienia możliwości pomiaru całkowitej ilości wyprodukowanego izotopu przygotowano próbki LiPb oraz LiF zamknięte w indywidualnych, szczelnych
i odpompowanych kapsułkach ze szkła typu PYREX. Próbki zostały przekazane do aktywacji
w końcu 2012 roku.
Istotnym czynnikiem ograniczającym możliwość pomiaru radiometrycznego powstałego trytu
w ciągu pierwszych godzin po zakończeniu aktywacji jest obecność wzbudzonych innych izotopów beta promieniotwórczych, których sumaryczna aktywność przekracza aktywność trytu.
Dominującymi izotopami przeszkadzającymi w czasie pierwszych godzin i dni po aktywacji są
209
Pb, 204mPb, i 203Pb o czasach połowicznego zaniku odpowiednio 3.25 godziny, 67.2 minuty
i 51.8 godziny. Oczekiwanie, aż poprzez samoistny rozpad zaniknie niepożądana aktywność (czas
rzędu paru tygodni) jest trudne do zaakceptowania w praktyce. Zaproponowana została procedura
usuwania zakłócających radioizotopów na drodze chemicznej poprzez ich wytrącanie z roztworów wodnych. Testowe eksperymenty wykazały, że możliwe do zastosowania są następujące
odczynniki strącające kationy metali promieniotwórczych: KJ, SrCl2, karbaminiany (APDC:
C5H8NS2·NH4; Ammonium-pyrrolidindithiocarbamate), oraz PAN: (C15H10N3, 1-[Pyridyl-(2)azo]naphthol-(6) ). Najlepsze rezultaty dało dwukrotne strącanie z zastosowaniem kolejno SrCl2
i PAN w tym przypadku osiągnięto wydajność strącania ok. 99% (Tabela 2).
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Taka wydajność umożliwia po czasie ok. 1 godz. od zakończenia aktywacji obniżenie parazytycznej aktywności poniżej 1% aktywności powstałego 3H. W dalszym ciągu prac przeprowadzono weryfikację na drodze doświadczalnej testowych wyników oraz udoskonalono techniczne.
W styczniu 2013 roku poddano w tym celu 5 próbek eutektyki LiPb i 10 próbek LiF w postaci
detektorów TLD; aktywację przeprowadzono w tych samych warunkach, co próbki materiałów
konstrukcyjnych. W celu zapewnienia możliwości pomiaru całkowitej ilości wyprodukowanego
trytu, próbki zamknięto w indywidualnych, szczelnych i odpompowanych kapsułkach z pyreksu.
Kapsułka przedstawiona jest na rysunku 7. Fluencja neutronów prędkich (En>500 keV), wyznaczona na podstawie pomiaru aktywności 58Co w niklu, wyniosła 6.2E17 cm-2.

Rys. 7 Pusta kapsułka z pastylką LiF do aktywacji

Wyniki pomiarów aktywności trytu w 5 próbkach LiPb oraz w 5 próbkach LiF pokazano w tab.1.
Tabela 1. Wyniki pomiarów aktywności trytu
LiPb

TLD

kBq / 1.0 g

kBq / 10 mg

LiPb1

17,47(24)

LiF6

21,99(83)

LiPb2

19,89(26)

LiF7

19,19(83)

LiPb3

18,89(25)

LiF8

18,92(83)

LiPb4

19,28(25)

LiF9

22,49(85)

LiPb5

14,35(21)

LiF10

20,72(84)

Aktywność trytu wyznaczono przy pomocy metody ciekłych scyntylatorów korzystając ze specjalnej procedury pomiarowej opracowanej w WFiIS AGH. Średnie wartości aktywności trytu
w LiPb i LiF wyniosły odpowiednio 18.0 kBq/g i 20.7 kBq/. Wartości C/E wyniosły odpowiednio
2.4 i 2.1. Szacowana temperatura w miejscu, w którym przeprowadzano naświetlanie nie przekraczała 150 oC. Zbadania wymaga poziom ucieczki trytu poprzez ścianki kapsułki w takim zakresie
temperatur.
Jak wyżej wspomniano czynnikiem ograniczającym możliwość pomiaru radiometrycznego trytu,
powstałego w ciągu pierwszych godzin po zakończeniu aktywacji, jest obecność innych wzbudzonych izotopów beta promieniotwórczych, których sumaryczna aktywność przekracza aktywność trytu. Na rysunku 8 pokazano zmianę aktywności w czasie, w próbce LiPb, po naświetleniu
w strumieniu obliczonym w płaszczu LiPb modelu ITERa (o widmie energetycznym zbliżonym
do spodziewanego w konwerterze 6Li-D) .
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Rys. 8 Całkowita aktywność próbki eutektyki LiPb, oraz aktywność trytu w zależności od długości
studzenia, wyliczona programem FISPACT

Oczekiwanie, aż niepożądana aktywność zaniknie poprzez rozpad (czas rzędu paru tygodni) jest
trudne do zaakceptowania w praktyce pomiarowej. Dlatego została zaproponowana procedura
usuwania przeszkadzających pierwiastków na drodze chemicznej poprzez ich wytrącanie
z roztworów wodnych.

Tabela 2. Wydajność strącania izotopów ołowiu w 1-szym i 2-gim stopniu dla różnych związków
strącających przy początkowym stężeniu 2500 ppm.
Początkowe
stęż. Pb

1-sze

2-gie.

strącanie

strącanie

Część początk.
stęż.

ppm

%
pocz.

ppm

%
pocz.

2500 ppm

1900

76

470

24.7

19E-02

SrCl2/SrCl2

„-„

14.8

0.59

9

60.8

36E-04

APDC/APDC

„-„

1500

60

1100

73.3

44E-02

SrCl2/PAN

„-„

14.8

0.59

7

47.3

28E-04

KJ/KJ

-

Taka preparatyka próbki umożliwia, obniżenie aktywności zakłócającej, po ok. 1 godz. od zakończenia aktywacji, do ok. 1% aktywności powstałego 3H. Pomiary i weryfikację wydajności
wytrącania izotopów ołowiu dokonywano wykorzystując automatyczny spektrometr TXRF
Rigaku produkcji japońskiej, stosując żelazo Fe jako standard wewnętrzny.
Należy dodać, że usuwanie pierwiastków (radionuklidów) parazytycznych z roztworu wodnego
związków ołowiu (głównie azotanu ołowiu), w obecności znaczącej aktywności trytu (ponad
1 kBq/dm3), może być dokonane przy różnym początkowym stężeniu Pb.
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Sam proces wytrącania poprzez dodawanie czynnika wytrącającego (karbaminiany, PAN, SrCl2,
KJ) i usuwanie (odsączanie) części stałych, jak i obecność pozostałości związków wytrącających
mogą mieć wpływ na wynik pomiaru aktywności trytu poprzez:
usunięcie części 3H wraz z osadem;
spowodowanie efektu gaszenia chemicznego w trakcie pomiaru LS.
Ad.: a. Wstępne szacunki i pomiary wskazują, że jeżeli ten efekt występuje, to jego wpływ
na wynik pomiaru jest znacznie niższy od błędu pomiarowego szacowanego na ok. 5%. Całość
trytu zapewne pozostała w przesączu, w formie cząsteczek wody.
Ad.: b. Przesącz, jak pokazało doświadczenie, wykazuje różny stopień przejrzystości, i niekiedy
jest zabarwiony. Tego typu próbki wodne zwykle wykazują w pomiarach LS efekty gaszenia,
o różnym nasileniu. Okazuje się, że optymalizacja parametrów pomiaru oraz dobór właściwego
scyntylatora może ten efekt niemal całkowicie wyeliminować.
Po wstępnych badaniach procesu strącania pierwiastków parazytycznych kontynuowano prace
mające na celu wyznaczenie krotności strącania i stwierdzenie czy, możliwe do osiągnięcia krotności strącania, umożliwiają zastosowanie metody LSC do pomiaru aktywności trytu.
W ramach tych prac przeprowadzono dodatkową aktywację 10 próbek ołowiu w kanale aktywacyjnym reaktora Maria. Czas aktywacji 100 godzin, gęstość strumienia neutronów termicznych
1.7E14. Wykorzystano kanał z dużym udziałem neutronów prędkich w celu uzyskania możliwie
wysokich aktywności izotopów ołowiu powstających w wyniku reakcji progowych jak izotop
Pb-203 (reakcja 204Pb(n,2n), próg ok. 8.5 MeV). Próbki otrzymano 2 dni po zakończeniu aktywacji, w związku z czym możliwy był pomiar aktywności izotopu Pb-203 (czas połowicznego rozpadu równy 51.87 godziny) przy pomocy spektrometrii gamma.
Próbki ołowiu (ok. 1g) po naświetleniu w reaktorze roztworzono w kwasie azotowym w temperaturze wrzenia. Po całkowitym roztworzeniu ołowiu próbki zostały rozcieńczone do ok. 250 ml.
Wytrącanie metali przeprowadzono za pomocą dwu związków chemicznych – chlorku strontu
i dwuetylo dwudio karbaminianu sodowego (Sodium Diethyldithiocarbamate CAS nr 148-18-5
C16H18ClN3S•3H2O). NaDDTC jest związkiem organicznym, który ma zdolność tworzenia
nierozpuszczalnych w wodzie kompleksów kleszczowych czyli tzw. chelatów. Tworzenie kompleksów charakteryzuje się wysoką wydajnością reakcji. Szczególnie łatwo związki te tworzą się
z metalami ciężkim i przejściowymi. Reakcja przebiega w szerokim zakresie pH (5-7).
Do wytrącania chlorku ołowiu można zastosować dowolną sól chlorkowa dobrze rozpuszczalną
w wodzie. W trakcie wytrącania chlorku ołowiu wytrąca się również chlorek srebra, część pierwiastków obecnych w ilościach śladowych wytrąca się w procesie współstrącania. Podstawowe
mechanizmy współstrącania to tworzenie kryształów mieszanych, absorpcja i okluzja. Dzięki
temu zjawisku z roztworu można usunąć pierwiastki, których iloczyn rozpuszczalności nie jest
przekroczony.
Strącanie obydwoma odczynnikami przeprowadzono z roztworów o wysokim (8000 ppm) jak
i niskim (80 ppm) stężeniu ołowiu.
Wytrącanie dla obu stężeń i obu odczynników przeprowadzono dwukrotnie.
Analizę ilościową stężeń Pb roztworów przed i po wytrącaniu przeprowadzono metodą spektrometrii promieniowania gamma. Ponieważ, wydajność strącania jest równa dla wszystkich izotopów ołowiu, badania przeprowadzono dla gamma-promieniotwórczego izotopu Pb-203. W tym
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przypadku stężeniu jonów odpowiadać będzie aktywność, a więc wzór na krotność strącania
(współczynnik eliminacji) przyjmuje postać:
k=

N 0 A0
=
Ni
Ai

- N0, Ni, A0, Ai – liczba jonów (N), aktywność Pb-203 (A) odpowiednio w roztworze wyjściowym
(przed rozpoczęciem procedury strącania) i w roztworze po i-tym strącaniu.
Pomiary przeprowadzono na spektrometrze promieniowania gamma pracującym na Wydziale
Fizyki i Informatyki Stosowanej; stosowany był detektor półprzewodnikowy HPGe model Xtra
o wydajności względnej 42% i zdolności rozdzielczej 1,8 keV. Kalibracja wydajnościowa spektrometru została wykonana przy użyciu objętościowych (9,5 ml) źródeł wzorcowych produkcji
POLATOM; jej niepewność w rozpatrywanym zakresie energii wynosi około 3%. Aktywność
Pb-203 wyznaczano poprzez pomiar promieniowania gamma tego nuklidu o energii 279,2 keV.
Zarówno obliczenia MC jak i pomiary przeprowadzone po prawie całkowitym rozpadzie Pb-203
(30 dni) wykazały, ze udział w roztworze radionuklidu Hg-203, emitującego promieniowanie
gamma o tej samej energii jest pomijalny.
Przedmiotem pomiaru były roztwór wyjściowy oraz roztwory po kolejnych strąceniach; próbki
roztworów o objętości 2 ml były umieszczone w szklanych fiolkach. Otrzymana liczba zliczeń
była przeliczana na zliczenia w geometrii 9,5 ml, dla której przeprowadzona była kalibracja wydajnościowa spektrometru; współczynniki przeliczeniowe otrzymano eksperymentalnie. Wyznaczona w pomiarze aktywność Pb-203 w próbce wstawiano do wzoru i otrzymywano krotność
strącenia. W przypadku, gdy po drugim strąceniu aktywność Pb-203 była niższa od limitu detekcji spektrometru, za aktywność przyjmowano limit detekcji, wyznaczony dla rozpatrywanej konfiguracji pomiarowej (geometria, czas pomiaru, zawartość innych radionuklidów). Wyniki pomiarów przedstawia tabela. 3.

Tab. 3 Krotność strącania (współczynnik eliminacji) jonów Pb z roztworów Pb.
Roztwór 8000 ppm .

Roztwór 80 ppm

Strącanie

Strącanie

Strącanie

Strącanie

SrCl2

APDC

SrCl2

APDC

1. strącanie

4,0(1)

280(65)

5,0(2)

brak danych

2. strącanie

2000(700)

> 7501

60(16)

> 101,2

1

wartość krotności strącania oszacowano na podstawie limitu detekcji

2

wartość znacząco zaniżona, rzeczywista aktywność roztworu po 2. strąceniu była zapewne
znacznie niższa od limitu detekcji.

Podjęto również próby analizy stężeń roztworów (przed i po strącaniu) metodą fluorescencji rentgenowskiej. W badaniach wykorzystywano spektrometr rentgenowski X – Nanohunter. Spektrometr ten przeznaczony jest do analizy próbek ciekłych. Preinstalowana kalibracja pozwala
na jednoczesny pomiar pierwiastków o Z>19 ( cięższych od potasu). Pomiar wykonano z wykorzystaniem wzbudzenia lampą molibdenową ( linia Kα Mo – 17,44 keV) . Próbkę o objętości
5 mikrolitrów nakrapiano na szkiełko mikroskopowe i mierzono. Czas pojedynczego pomiaru
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to 600s dla próbek stężonych i 1000s dla próbek rozcieńczonych. Oszacowana granica wykrywalności dla linii Lα ołowiu to ok. 0,3mg/l
Wyniki tych pomiarów nie są jednoznaczne – cześć z nich pokrywa się z wynikami otrzymanymi
metodą spektrometrii gamma, podczas gdy dla niektórych roztworów, szczególnie dla tych o niskich stężeniu, wyniki są rozbieżne. Jak widać z powyżej przestawionych wyników pomiaru skuteczności pozbywania się zakłócających izotopów ołowiu możliwa jest redukcja ich aktywności
do wielkości znacznie mniejszej niż 1 procent aktywności początkowej.
W celu wykazania możliwości zastosowania opracowanej metody eliminacji parazytycznych izotopów ołowiu w warunkach reaktora ITER przeprowadzono obliczenia spodziewanych aktywności wzbudzonych w eutektyce LiPb w strumieniach neutronów obliczonych w modelu MCNP
A-lite z uproszczonym modelem blankietu HCLL, wprowadzonym do modelu ITER’a w KIT
Karlsruhe. Obliczenia aktywności trytu i ołowiu przeprowadzono w materiale paliworodnym
LiPb z litem wzbogaconym do 90 % izotopu Li-6 i ołowiem bez elementów śladowych. Obliczenia aktywności wzbudzonych w ołowiu przeprowadzono wykorzystując skład ołowiu oferowanego przez firmę GoodFellow. Poniżej w tabeli 4 przedstawiono skład chemiczny Pb 99.95%
i 99.99%.

Tabela 4. Skład chemiczny Pb firmy GoodFellow
Materiał

Pierwiastek [ppm]
Ag

Al

Ca

Cd

Cu

Fe

In

Mg

Sn

Tl

99.99

<1

1

<1

1

1

1

1

<1

10

-

99.95

20

-

-

2

20

2

-

<1

70

5

Do obliczeń wykorzystano program FISPACT z biblioteką aktywacyjnych przekrojów czynnych
EAF-2010. Obliczenia wykonano dla strefy bliskiej obszarowi plazmy (dominujące neutrony
udział neutronów spowolnionych jest największy. Aktywności obliczono dla jednego 400 sekundowego cyklu reaktora i zakładanej mocy fuzji 500 MW. Rysunek 9 pokazuje widma neutronów
w strefach obliczeń, a rysunek 10 aktywności całkowite i aktywności trytu w próbkach LiPb
w każdej ze stref. Rysunek 11 natomiast przedstawia krotność strącania (współczynnik eliminacji)
konieczny do zmniejszenia przeszkadzającej aktywności izotopów ołowiu do poziomu 10 % aktywności trytu; wymagany współczynnik eliminacji jest przedstawiony w funkcji czasu po aktywacji.
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Rys. 9 Widma neutronów w blankiecie HCLL w ITERze

Rys. 10 Aktywność
Aktywno trytu i całkowita dla Pb o czystości
ści 99.99%

Rys. 11 Wymagany współczynnik eliminacji dla Pb o czystości
czystości 99.99 %
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Jak widać wyniki przeprowadzonych testów efektywności eliminacji niepożądanych izotopów
ołowiu i obliczenia wymaganych wielkości tych współczynników potwierdzają możliwość zastosowania metody LSC do pomiaru aktywności trytu w czasie rzędu godzin po otrzymaniu próbki
z aktywacji. W szczególności strącanie z roztworu o wyższym stężeniu.

Obliczenia i aktywacja w strumieniu neutronów prędkich konwertera 6LiD.
Aktywacja w strumieniu neutronów prędkich konwertera i pomiar aktywności
Po uruchomieniu w NCBJ w Świerku konwertera 6LiD poddano aktywacji w jego wnętrzu przygotowane próbki stali oraz próbki materiałów paliworodnych trytu LiF i LiPb). Aktywacja trwała
jeden cykl reaktora (135 godzin). Poddano aktywacji 16 próbek stali przygotowanych z otrzymanych z F4E materiałów, a także szereg folii aktywacyjnych jak: Nb, Ni, Au, Fe, Ti, Ag oraz LiF
i LiPb.
Pierwsze pomiary aktywności można było przeprowadzić po 17 dniach od końca aktywacji.
Potrzebne do obliczeń aktywności programem FISPACT widmo neutronów oraz bezwzględna
gęstość strumienia zostały oszacowane na podstawie aktywności folii aktywacyjnych takich jak:
Nb, Ni, Au, Fe, Ti. Szczególnie istotne są pomiary aktywności izotopów powstałych w wyniku
reakcji o wysokich progach energetycznych takich jak n,2n dla niobu, złota czy n,3n dla złota czy
też bizmutu.
Pomiary aktywności radioizotopów emitujących promieniowanie gamma zostały przeprowadzone
tak jak przedstawione wcześniej pomiary próbek aktywowanych w polu neutronów prędkich reaktora Maria. Wykorzystano te same spektrometry promieniowania gamma.
Całkowita zmierzona aktywność radionuklidów długożyciowych emitujących promieniowanie
gamma w analizowanych próbkach stali wyniosła średnio 191(7) MBq/g po 20 dniach od końca
naświetlania. Dominującym radionuklidem w tym czasie był Cr-51 (średnio 90.4 %) Co-58
(5.6 %), Fe-59 (2.0% ), Mo-99(0.9 %), Co-60(0.6 %), Mn-54(0.5 %).

Ewaluacja widma neutronów i obliczenia aktywności
Potrzebne do obliczeń aktywności programem FISPACT widmo neutronów oraz bezwzględna
gęstość strumienia zostały oszacowane na podstawie aktywności folii aktywacyjnych takich jak:
Nb, Ni, Au, Fe, Ti, Ag. Szczególnie istotne są pomiary aktywności izotopów powstałych w wyniku reakcji o wysokich progach energetycznych takich jak n,2n dla niobu(ok.9MeV), złota
(ok. 8 MeV) czy n,3n dla złota (ok. 15 MeV). Wykorzystując aktywności izotopów powstałych
w takich reakcjach można wykazać obecność neutronów prędkich z reakcji d,t i Li,t i ich dominację w zakresie energii powyżej 12 MeV. Według przeprowadzonych szacunków w obszarach
powyżej 12.5 MeV, 13.5 MeV oraz 14.2 MeV neutrony pochodzące z reaktora stanowią odpowiednio tylko 19.6, 7.3 i 2.3 procent. Oszacowane bezwzględne gęstości neutronów z konwertera
w tych obszarach wynoszą odpowiednio: 3.5, 3.1 i 2.1 razy 109 n/cm2s
Wyznaczenie widma we wnętrzu konwertera przeprowadzono jako złożenie widma uzyskanego
z symulacji neutronów w konwerterze pochodzących z reakcji d,t i Li,t z widmem we wnętrzu
konwertera pochodzącym z otoczenia (z rdzenia reaktora Maria). Wyniki obliczeń aktywności
programem FISPACT dla folii aktywacyjnych są zgodne dla całkowitej gęstości neutronów pochodzących z reaktora Maria i z reakcji syntezy w konwerterze odpowiednio 2.04E13 i
1E10 n/cm2s. Widmo wykorzystane do obliczeń pokazano na rysunku 12 w całym zakresie oraz
jego część powyżej energii 10 MeV.
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Rysunek 14 przestawia wartości C/E dla folii aktywacyjnych a rysunek 15 pokazuje wartości C/E
radioizotopów w jednej z próbek stali. Widoczne na rysunkach niepewności C/E pochodzą tylko
z niepewności obliczeń raportowanej przez program FISPACT. Niepewności pomiaru aktywności
nie przekraczają 10 procent.

Rys. 12 widma neutronów w konwerterze

Rys. 13. C/E folii aktywacyjnych
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Rys. 14. C/E próbki stali
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