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I. A KUTATÓHELY FŐ FELADATAI  2013-BAN 
 
Az intézet fő feladatai levezethetőek a kutatóközpont stratégiai kutatási tervéből, 
amelynek ismertetése a kutatóközpont 2012. évi beszámolójának I. pontjában található. E 
koncepció ma is aktuális, hármas célt szolgál: a jelen igényeinek megfelelő nukleáris 
biztonsággal kapcsolatos kutatások,  a Magyarországon létesítendű új atomerőmű 
blokkok előkészítése, a jövő energiatermelésének megalapozása: negyedik generációs 
atomreaktorok és magfúzió által.  
 
A Budapesti Kutatóreaktor biztonságos üzemeltetése, a kutatási lehetőségek folyamatos 
fejlesztése és így világszínvonalon tartása továbbra is jelentős feladata az intézetnek. 
 
II. A 2013-BAN ELÉRT KIEMELKEDŐ KUTATÁSI ÉS MÁS JELLEGŰ 
EREDMÉNYEK 
 
a) Kiemelkedő kutatási és más jellegű eredmények 
 
Reaktorfizikai és multi-physics kutatások 
 
A jelenlegi és a közeljövőben létrehozandó reaktorok (pl. új paksi blokkok) más energia-
termelési módokkal versenyképes és egyben biztonságos üzemeltetésének feltétele a 
normál üzemi és üzemzavari limitiek és biztonsági sávok megalapozott, de nem túlzottan 
konzervatív kijelölése. A sávokhoz konfidencia szintek, valószínűségek tartoznak.  
Tovább folytatódott azoknak a módszereknek a kidolgozása, melyek révén ezek az 
adatok (biztonsági sávok konfidencia jellemzőkkel) megalapozott módon kiszámíthatók 
úgy a normál üzem, mint az üzemzavarok esetén. Ennek során az EK részt vesz az OECD 
NEA jelenleg folyó, WPRS UAM („Uncertainty Analysis in Modeling”) 
együttműködésben, és 2013-ben elvégezte a kiégés-függő cellaszámításokat. Az 
eredmények szerint a sokszorozási tényező relatív bizonytalansága kiégetlen állapotban 
kb. 0,5%, ugyanakkor a kiégéssel a sokszorozási tényező relatív szórása jelentősen, kb. 
0,8-0,9%-ra nő. Ennek elsődleges oka a plutónium-izotópok kiégéssel való 
felhalmozódása és ezen izotópok hatáskeresztmetszeteinek viszonylag nagy 
bizonytalansága. 
 
A negyedik generációs reaktorokkal kapcsolatos kutatások keretében tovább folytatódott 
a KIKO3DMG program fejlesztése, ami így alkalmassá vált az üzemanyagciklus 
zárásának szempontjából fontos gyors-spektrumú folyékony fém és gáz-hűtésű reaktorok 
zónatervezési számításaira, valamint a reaktivitás típusú üzemzavarok elemzéseire is. 
2013-ban on-line csatolást hoztak létre a KIKO3DMG reaktorfizikai és az ATHLET3.0 



termo-hidraulikai kódok között, melyek közül az utóbbi alkalmas fenti hűtéssel 
rendelkező  reaktorok számítására is. 
 
A különböző reaktorparkok (amelyekhez különböző generációs besorolású reaktorok 
tartozhatnak) természetes urán és plutónium-igényének becsléséhez szükséges 
modellezni az egyes létesítmények üzemét és a közöttük történő anyagáramlást a 
nukleáris üzemanyagciklus folyamán. 2013-ban tovább folytatódott az üzemanyag-
ciklusok vizsgálatára szolgáló SITONG4 kód algoritmusainak fejlesztése rugalmasabb és 
realisztikusabb fizikai modellek beépítésével. A kód segítségével megvizsgálták, hogy a 
jelenlegi és a jövőbeni hazai reaktorparkban keletkezett, illetve keletkező kiégett 
üzemanyagnak 4. generációs gázhűtésű gyorsreaktorokba történő visszaforgatásával 
hogyan zárható a nukleáris üzemanyagciklus. 
 
Az Euratom FP7 keretében létrejött Supercritical Water Reactor - Fuel Qualification Test 
(SCWR-FQT) projekt végső célja a csehországi LVR-15 kutatóreaktorban elhelyezni 
tervezett, fűtőelemeket tartalmazó szuperkritikus tartományban üzemelő besugárzó-
csatorna megtervezése és a hatósági engedélyezéshez szükséges elemzések elvégzése 
nemzetközi együttműködés keretében. Az MTA EK feladata az LVR-15 reaktorban 
elhelyezendő FQT besugárzó-csatorna fűtőelemeinek kiégési számítása a 
teljesítményprofil meghatározásával és a reaktivitás-bevitel hatására létrejövő tranziensek 
elemzése a KIKO3D-ATHLET kapcsolt neutronfizikai-termohidraulikai kóddal. Az EK 
kutatói 2013-ban kifejlesztették az LVR-15 reaktor és a besugárzó-csatorna 3 dimenziós 
KIKO3D-ATHLET csatolt neutronfizikai-termohidraulikai modelljét. A későbbi 
biztonsági elemzésekhez szükséges, már korábban kiszámított keretparamétereket (pl. 
reaktivitás együtthatókat, szabályozórúd értékességeket) és a KIKO3D-ATHLET kód 
speciális hangolási opcióit felhasználva lehetővé tették a konzervatív dinamikai 
számítások elvégzését.  
 
Termohidraulikai kutatások 
 
A 2010 – 2012 években végzett CERES mérésekkel megvizsgálták a reaktortartály külső 
hűtésére kiépítendő rendszer működőképességét a hűtőcsatorna geometriai jellemzőinek 
változtatása mellett. Miután a paksi, a NUBIKI-s és az OAH-s szakemberek is 
felvetették, hogy ilyen baleseti állapotban, az erőműben jelentős a bórsav koncentráció a 
„zsompvíz”-ben, felmerült a kérdés, ha a hűtésre hosszú ideig szükség van – akár a 
fukusimai példa alapján is – a hűtőközegből kirakódó bórsav nem akadályozza-e a tartály 
külső hűtését. Mivel a CERES berendezés az egyéb rendszerektől szeparáltan 
üzemeltethető, alkalmas arra, hogy bórsavval, vagy bórsav-kiválást modellező sóoldattal 
végezzük el a hűtési kísérleteket. Az eddigi eredményeink megmutatták, hogy a hűtés 
folyamán periodikusan gőz képződik a hűtőcsatorna kritikus szűkületében, ami bórsav 
kiváláshoz, és ez által a szűkült keresztmetszet esetleges eltömődéséhez vezethet. Ezen 
eredmények felhasználásával kerülhetett sor 2013-ban a bórsavas hűtővíz hatásának 
kísérleti elemzésére. A mérés közben mintavételezéssel folyamatosan ellenőriztük a 
„zsompvíz” bórsav/só koncentrációjának változását. A méréseket 14 – 40 g/kg bórsav 
koncentráció mellett folyamatosan végezték. A mérések eredményei megmutatták, hogy 
a bórsav jelenléte csak kis mértékben befolyásolja a tartály külső hűtésének 



hatékonyságát. A tartályfal külső felületének hőmérséklete a hosszúidejű hűtés során 
végig 300 Co alatt maradt. 
 

Az OECD NEA PKL-3 projektje keretében 2013-ban előkészítettük a PMK berendezést 
az első kísérletek végrehajtására. A primerköri csőtörés által keltett nyomáshullám 
terjedésének vizsgálatához beszerelésre kerültek a nagyfrekvenciájú nyomástávadók 
valamint kiépült a hasadótárcsát tartalmazó törésmodell. Megtörtént az első 
méréssorozat, amelyben két különböző törésmérettel, a rendszer kezdeti nyomását és 
hőmérsékletét variálva vizsgáltuk a nyomáshullám terjedési folyamatot. A gyorsnyitó 
szelep késedelmes beérkezése miatt csupán a szelep beszerelése történt meg, a törésnyitás 
idejének hatását vizsgáló kísérletek végrehajtása 2014 elejére tolódott. 
 

A 2012 végén létrehozott közös magyar-koreai laboratórium 2013-as feladata az volt, 
hogy a PKL-3 projektben végrehajtott, limitált számú nyomáshullám-kísérleteket 
kiegészítse, s így lehetővé tegye a folyamatra hatást gyakoroló paraméterek teljes 
spektrumának vizsgálatát. A kísérletek előkészítésének időtartama alatt előszámításokat 
végeztünk három számítógépi program segítségével (WAHA, MARS és ATHLET). 
Amint a PKL-3 projekt beszámolójában jeleztük, a teljes kísérletsorozatot 2013-ban nem 
sikerült befejezni, de a végrehajtott kísérletek eredményeit felhasználtuk a felsorolt 
számítógépi programok validálására. Az eredmények azt mutatják, hogy a MARS és az 
ATHLET kód jól visszaadja a mért jellemzőket, a meglévő eltérések mélyebb 
magyarázatához azonban nélkülözhetetlen a teljes kísérleti mátrixszal való összevetés. 
Mind a mérésekben, mind a számítások végzésében két koreai kolléga is résztvett, akik 3-
3 hónapot töltöttek intézetünkben. 
 
A Paksi Atomerőműben megvizsgálták a természetes cirkulációs üzemmódban történő 
lehűtés folyamatát. Ha a reaktor tartály felső fejben lévő pangó meleg víz kigőzölgése 
megindul, míg a lehűtött primerköri víz képes a gőzbuborék alatti víz hőmérsékletét 
jelentősen csökkenteni, akkor jelentős gőz-víz hőmérséklet különbség alakulhat ki a 
határrétegben. Ilyen állapotban lehetőség van a nagyon gyors kondenzáció 
megindulásának, a keletkező nyomáshullám veszélyeztetheti a felső fejben található 
mechanikus szerkezetek épségét. Ezért a felső fejben a gőzbuborék kialakulását el kell 
kerülni. Az OECD-PKL projekt egyik mérése az agresszív lehűtés közben kialakuló felső 
keverőtéri gőzbuborék kialakulását modellezi. A kísérlet alkalmas a folyamat 
modellezésének validálására, a mérés utószámítását elvégeztük, az ebből származó 
tapasztalatokat beépítettük az erőművi inputba. A finomított, validált erőművi felső fej 
felosztás használatával sikerült bemutatnunk a felső fej hűthetőségét természetes 
cirkulációs lehűtés során. 
 
Fűtőelem és reaktoranyag kutatások 
 
A fűtőelemes kutatások területén mechanikai és anyagszerkezeti vizsgálatokkal 
folytatódott a cirkónium burkolat szekunder hidridizációs folyamatainak vizsgálata, 
amelynek keretében szisztematikus összehasonlítást végeztek a régebbi (E110 jelű) és az 
új (E110G) ötvözetekkel magas hőmérsékleten. A kísérleti eredmények jelezték, hogy a 
hűtőközegvesztéses üzemzavar során felfúvódott burkolatszakasz a fűtőelem 



legkönnyebben sérülő része.  Az új ötvözet –ugyanolyan körülmények között történt 
oxidáció után – sokkal nagyobb mechanikai terhelést bírt elviselni, mint a régi burkolat.      
 
A szivárgó fűtőelemek erőművi azonosítására használatos „sipping” berendezés 
numerikus modelljét továbbfejlesztették, ehhez az erőműben speciális méréseket 
végeztek. A kalibrációs mérések alapján a numerikus modell az eddigieknél 
megbízhatóbb becslét tud adni a vizsgálatok során várható beütésszámról. 
 
Az OECD egyik munkacsoportjában felmérés készült arról, hogy különböző 
erőművekben hogyan kezelik a kiégett szivárgó fűtőelemeket, a felmérést az MTA EK 
szakemberei vezették. 
 
Nemzetközi együttműködésben folytatódott a hűtőközegvesztéses üzemzavarokra 
vonatkozó fűtőelemes biztonsági követelmények megalapozását szolgáló kísérletek 
módszertani egységesítése. A csoportban koreai, francia, és amerikai kutatócsoportok 
mellett az MTA EK szakemberei is részt vettek, egyrészt speciális mérések 
végrehajtásával, másrészt a mérések kiértékelésével. 
 
A reaktoranyagok kutatása területén az egyik kiemelt projektben új, a jelenleg érvényes 
szabványokban előírtnál finomabb kiértékelési módszer fejlesztését kezdték meg; az 
eljárás lényege az, hogy a törésmechanikai méréseket az ipari gyakorlatban széles körben 
alkalmazott –analitikus eljárásokon alapuló– értékelési módszer helyett egy, az utóbbi 
években kifejlesztett, mélyebb fizikai megalapozással bíró elméletre épülő, végeselemes 
eljárással támogatott módszerrel értékelik ki. A módszert közép- és hosszútávon a Paksi 
Atomerőmű biztonsági elemzéseinek támogatására tervezett mérések kiértékelése során 
használhatják majd. 
 
Megvizsgálták a VVER-440 reaktortartályok plattírozási technológiáját ipari méretű 
mintadarabon, eredeti technológiai utasítás szerint végrehajtott felrakó-hegesztést követő, 
online mérésekkel. A kísérlet alapján olyan – végeselemes megoldási módszeren alapuló 
– számítási modellt dolgoztak ki, amely a hegesztési technológia szimulációjára lesz 
alkalmas. A mérési eredmények alapján validált modell megalkotásának célja az, hogy a 
középtávú jövőben a reaktortartályok falában a gyártás során kialakuló maradófeszültség-
mező hatását a jelenlegi szabványokban és ajánlásokban megfogalmazottaknál reálisabb, 
pontosabb modellszámításokkal követhessük. 
 
Elemzéseket végeztek a Paksi Atomerőmű tervezett, új fűtőelem-felhasználási stratégiája 
részére az üzemidő-hosszabbítás feltételeinek felülvizsgálatáról és a követelmények 
teljesüléséről. A projekt során eddig az üzemidő-hosszabbítás idejére érvényes 
neutronfluencia, rendszer-termohidraulika, valamint a szerkezeti anyagok öregedésére 
vonatkozó számításokat vizsgálták felül, hogy az eredmények figyelembevételével 
elvégezhessék a reaktortartályok biztonságának megítélése szempontjából 
kulcsfontosságú nyomás alatti hőütés (PTS) számításokat. 
 



2013-ban folytatódott az EU FP7 keretében finanszírozott LONGLIFE és STYLE 
projekt. Mindkét projekt olyan kérdések kutatásával foglalkozott, amelyek az 
atomerőművek hosszú távú, biztonságos üzemelése szempontjából alapvetőek. 
 
Reaktor monitorozási és szimulációs rendszerek fejlesztése 
 

2013-ben kibővült a VERETINA nevű csatolt neutronfizikai-termohidraulikai 
kódrendszer a SURET modullal. A VERETINA rendszer a Paksi Atomerőmű 
megrendelésére készült és a jelenleg használt modelleknél részletesebben és pontosabban 
képes leírni a reaktor aktív zónájában fellépő áramlási és hőfizikai folyamatokat. A 
SURET modul feladata, hogy a termohidraulikai modellezés részletességét a 
szubcsatornák szintjére levigyék. Vagyis egy-egy fűtőelemkötegnél az összes pálcát és a 
köztük lévő térrészeket is modellezik, akár 50 axiális szinten. 2013-ban megtörtént a 
modul fejlesztése és előzetes tesztelése.  
 

2013-ben is folytatták a rendszeres reaktor diagnosztikai méréseket a Paksi Atomerőmű 
összes blokkján és elvégezték a kapcsolódó kiértékeléseket. A havonta végzett mérések 
során keletkezett zajdiagnosztikai mérési adatokat a blokkok állapotának szisztematikus 
figyelésére használták, az elemzések az aktív zónán átáramló hűtőközeg forgalmának 
monitorozására és a zónán belüli szerkezetek rezgéseinek detektálására irányultak. Az 
elemzések egyik blokkon sem tártak fel technológiai rendellenességet vagy egyéb 
műszaki problémát. Folytatták továbbá azokat a vizsgálatokat, amelyek segítségével e 
rendszer a reaktivitás hőmérséklet-együtthatójának becslésére is alkalmassá válik.  

 

A Paksi Atomerőmű teljesléptékű szimulátora kb. 20 éve készült és a folyamatos 
karbantartás ellenére elavult. A szimulátor modelleket futtató gép operációs rendszere 
(VMS) mára már a gyártó által nem támogatott, a vezénylőterem és a szimulátor közötti 
VME kommunikációs interfész elavult és az egyre növekvő karbantartási problémái 
sürgetővé tesznek egy teljes körű felújítást.A felújítást az erőmű egy nagy külföldi 
szimulátor gyártó céggel szeretné elvégeztetni. Mivel a jelenlegi szimulátor modelljeit és 
főbb szoftver elemeit az MTA EK fejlesztette, ezért az erőmű az MTA EK-t kérte fel, 
hogy segítse a kapcsolatfelvételt a lehetséges külföldi gyártókkal és gyűjtsön információt 
egy új szimulátor létrehozásával kapcsolatban felmerülő teendőkről, az egyes gyártók 
szoftvereszközeiről. Az MTA EK négy nagy nemzetközi céggel vette fel a kapcsolatot és 
kért műszaki információkat a gyártóktól, találkozókat szervezett a cégek képviselőivel és 
értékelte a beérkezett információkat. Az értékelésről jelentést készített. Mivel az MTA 
EK továbbra is rendelkezik azzal a szakmai tudással, amely lehetővé tenné egy új 
teljesléptékű szimulátor létrehozását fővállalkozóként, viszont eszközei az évek során 
elavultak, ezért fejlesztő munkába kezdett. Ennek eredményeként létrehozta a 
SIMTONIA (SIMulation TOols for Nuclear Industrial Applications) keretrendszert, 
amely hasonló képességekkel rendelkezik, mint a külföldi gyártók termékei. Így a jövőre 
várhatóan induló szimulátor felújítási munka meghirdetésekor az MTA EK további 
magyar partnerekkel együtt, a külföldi gyártók versenytársaként, tud a színtérre lépni.  
 

Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) részéről 2012-ben felmerült az igény, hogy a 
Budapesti Kutatóreaktor (BKR) kijelölt mérési adatait elérje a CERTA központban, ahol 



OAH Balesetelhárítási Szervezetének szakértői nukleáris vagy radiológiai 
veszélyhelyzetben dolgoznak (CERTA = Centre for Emergency Response, Training & 
Analysis, Veszélyhelyzeti Intézkedési, Gyakorló és Elemző Központ). Az OAH megbízta 
az MTA Energiakutató Központot, hogy készítsen egy megvalósíthatósági tanulmányt, 
amely megalapozott javaslatot ad a BKR mérési adatainak továbbítására a CERTA 
központba, továbbá specifikálja az adatok felhasználásának és megjelenítésének 
módszereit. A munka eredményeképpen 2012 végére elkészült a megvalósíthatósági 
tanulmány, amely alapján 2013-ban elkészült a rendszer, amelynek tesztelése 2014 elején 
be fog fejeződni. 

A Paksi Atomerőmű 2012-ben elhatározta, hogy a jelenlegi 12 hónapos üzemanyag 
ciklusról fokozatosan áttér a 15 hónapos (C15) kampányokra. A C15 kampányokat 
viszont csak egy újfajta, a mai Gd-2 típustól jelentősen különböző üzemanyaggal lehet 
gazdaságosan megvalósítani. Az előzetes elemzések szerint az új üzemanyag miatt a zóna 
ellenőrzéséhez szükséges on-line számítások volumenét jelentősen növelni kell, ezt pedig 
a mai VERONA zónaellenőrző rendszer erőforrásaival már nem lehet megvalósítani. 
Zónaellenőrzés szempontjából tehát a C15 kampányok bevezetésének alapvető feltétele a 
reaktorfizikai számítási apparátus továbbfejlesztése, illetve a reaktorfizikai programok 
futtatására használt számítógépek kapacitásának jelentős növelése. Annak érdekében, 
hogy a szükséges fejlesztések terjedelmét felmérjék, az erőmű egy koncepcióterv 
készítésére kérte fel az MTA EK-t, ahol a VERONA zónaellenőrző rendszer, magyar 
alvállalkozók segítségével, ki lett fejlesztve. A koncepcióterv 2013-ban elkészült és 
választ adott a következő kérdésekre: 

- milyen reaktorfizikai modell fejlesztésekre van szükség a kampány hosszak 
változása miatt, 

- milyen szoftver- és hardverfejlesztésekre van szükség, 

- hogyan lehet az új rendszer hardver- és szoftver architektúrájában figyelembe 
venni az elmúlt tíz év számítástechnikai fejlődését, 

- hogyan lehet összehangolni az erőműben zajló egyéb felújítási munkákat (pl. 
technológiai számitógép hálózat) a VERONA fejlesztésével. 

 

A paksi atomerőmű ún. ex-core neutron detektorai élettartamúk végéhez közelednek. 
Ezek kiváltására az erőmű egy új típusú detektor bevezetését tervezi. Ezeknek a 
detektoroknak a tesztelésére megterveztek egy új reaktorfizikai mérőrendszert és előzetes 
méréseket végeztek a BME tanreaktorán. 

 
2013-ban elindult a NURESAFE projekt, amely a korábbi NURESIM és NURISP 
Európai Uniós projektek folytatásának tekinthető. A projekt kapcsán elsősorban 
finomskálás buborékdinamikai vizsgálatok elvégzését végzi az MTA EK, a korábbi 
projektek eredményeként kifejlesztett modellek felhasználásával. A WP22 
munkacsoportban direkt numerikus és nagyörvény szimulációk felhasználásával a 
forrásos hőátadás kezdeti folyamatát, a buborékok növekedését és leválását kezdték el 
modellezni. A WP23 munkacsoportban a forrás során már levált buborékok és az áramló 
folyadék között fellépő erőket kezdték el vizsgálni.  
 



Sugárvédelmi kutatások 
 
Az EK-ban (korábban AEKI) kifejlesztett Pille-MKSz termoluminescens dózismérő 
rendszer 2003 óta a Nemzetközi Űrállomás (ISS) orosz modulján a dozimetriai szolgálati 
rendszer része. Segítségével rendszeresen végeznek méréseket a dóziseloszlás 
feltérképezésére, mérik az űrhajósok személyi dózisát űrséták alatt és rendkívüli 
naptevékenység idején, illetve részt vesznek fedélzeti kísérletekben. A nyert több ezer 
mérés eredményét 2013-ben – a korábbi évekhez hasonlóan – feldolgozták és nemzetközi 
szakmai fórumokon ismertették.. 
 
A 2012 őszén  az ISS európai Columbus moduljára feljuttatott – egy háromtengelyű 
szilícium detektoros űrdozimetriai teleszkópot (TRITEL), illetve passzív szilárdtest 
nyomdetektorokat és termolumineszcens detektorokat tartalmazó – dózismérő rendszerrel 
2013. május 10-ig végeztek méréseket az űrállomás fedélzetén. A kísérleti összeállítás 
egy továbbfejlesztett, érintőképernyős kijelzővel ellátott változata 2013 márciusában 
érkezett meg a Nemzetközi Űrállomás orosz szolgálati moduljára, ahol a berendezést 
április 5-én helyezték üzembe.      
 
Az ESA üstököskutató űrszondája, a Rosetta 2014-ben éri el a 67P/Csurjumov-
Geraszimenko üstököst és a történelem során elsőként áll üstökös körüli pályára, 
valamint küld leszállóegységet annak felszínére. Az EK közreműködésével két műszer 
készült (a ROMAP/SPM plazma- és a SESAME/DIM pordetektor) az űrszonda leszálló 
egységére. Az EK munkatársai 2013-ban a leszállás közbeni és az üstökös felszínén 
elvégzendő program előkészítésében, valamint a mérőműszerek földi kalibrálásában 
vettek részt. 
 
Az orosz BION-M1 visszatérő műhold fedélzetén, melynek célja a különféle biológiai 
minták viselkedésének, szaporodásának a tanulmányozása volt a világűr mostoha 
körülményei között, helyet kaptak az MTA EK termolumineszcens és szilárdtest 
nyomdetektorokat tartalmazó egységei is. A programban való részvétel célja a kozmikus 
sugárzástól eredő sugárterhelés meghatározása volt. 
 
A SINAC környezeti szimulátor programrendszer segítségével modellezhető a 
környezetbe került radioaktív anyagok terjedése és kiülepedése, a kialakuló dózisok, a 
várható egészségi hatások, valamint a korai óvintézkedések bevezetésének hatásai. Az 
EK munkatársai a felmerült új felhasználói igények kapcsán számos változtatást hajtottak 
végre a programon. 
 
Számításokat és elemzéseket végeztek a működő és tervezett hazai nukleáris 
létesítmények biztonságos üzemeltetéséhez, elsősorban azok környezeti hatásainak 
becsléséhez kapcsolódóan, amelyekhez az EK-ban fejlesztett és kereskedelmi 
forgalomban kapható szoftvereket alkalmaztak. 
 
A Sugárvédelmi Laboratórium munkatársai vizsgálatokat végeztek az anyag és sugárzási 
tér kölcsönhatásának területén. Ennek keretében többek között egy új típusú építőanyag 
sugárárnyékolási paramétereinek meghatározását végezték el. 



Sugárbiztonsági kutató-fejlesztő tevékenység  
 

Gamma spektrometriai vizsgálatok keretében  
- a paksi atomerőművi friss fűtőelemkazetták dúsításának verifikálása folytatódott. Ennek 

keretében meghatározták az újabb szállítmányokból vett profilírozott kazetták szélső 
és belső üzemanyag-pálcáinak dúsítását gamma-spektrometriai módszerekkel és 
MCNP szimulációk segítségével. 

 - újabb fűtőelem-kazettákkal folytatták a Pakson számítással meghatározott és deklarált 
kiégések meghatározását gamma spektrometriai módszerrel. A kiégett fűtőelemek 
sugárzásának MCNP modellezésével meghatározták a különböző mélységben lévő 
pálcák járulékait.  

- A BOOSTER (FP-7 EU program) keretében nagyszabású terepi gyakorlat keretében 
mutatták be a projekt keretein belül fejlesztett módszereket és berendezéseket, 
valamint azok alkalmazhatóságát valós baleseti, ill. terrortámadási helyzetben. 

 - A SCINTILLA FP-7 EU program keretében kialakításra került egy kutatás-fejlesztést 
segítő tesztlabor, amelyhez kapcsolódóan egy nemzetközi workshopot szerveztek 
számos nemzetközi cég és NAÜ szakértő részvételével. A labornak kettős célja van: 
egyrészt professzionális körülményeket teremt az EK kutatói számára a nukleáris 
védettséghez és a biztosítéki rendszerhez kapcsolódó feladatok es fejlesztések 
végzéséhez a roncsolásmentes méréstechnikák területén, másrészt a jövőbeli 
nemzetközi együttműködések alapjául szolgál, mivel a detektorfejlesztők kontrollált 
körülmények között tudják tesztelni a detektoraikat. 

- Urán-oxid minták felületi rétegeit vizsgálták röntgen-fotoelektron és Auger-elektron 
spektroszkópia módszerével. Megállapították, hogy az uránium, oxigén és szén 
csúcsok jól azonosíthatók és a kémiai eltolódások is detektálhatók az egyes csúcsokon. 
Elvégezték a nyers mérési eredmények pontosítását a minták elektromos 
feltöltődésének figyelemvevételével. Előzetes vizsgálatok alapján Ca, Cl és Pb 
jelenléte is igazolható a minták felületén, ami a végső cél, a gyártási eljárás 
azonosítását teheti lehetővé.   Nukleáris törvényszéki analitikai alkalmazásokhoz a 
vizsgált minták körének bővítése szükséges. 

 
Neutronkoincidenciás vizsgálatok körében A NAÜ magyar támogatói program keretében 
az intézetben kidolgozott, listázó üzemmódban működő PTR-32 neutron koincidenciás 
adatgyűjtő rendszert továbbfejlesztették. A NAÜ igényeire tekintettel korszerűsítették a 
készülék vezérlő és adatgyűjtő szoftverét, elősegítendő a berendezés nukleáris biztosítéki 
célú nemzetközi elterjedését és használatát. Ugyanezzel a PTR-32 berendezéssel 
tesztelték a Passive Scrap Multiplicity Counter (PSMC) neutron detektort az ITU Nuclear 
Safeguards and Forensics részlegében. A mérések során hiteles hasadóanyag minták és 
magas dúsítási fokú fém plutónium minták sikeres vizsgálatára is sor került. 

Pu-Be neutronforrások plutónium-tartalmának meghatározását a fajlagos 
neutronhozamok pontosabb számításával és mérésével, továbbá a töltetek 
radiografálásával végzett sűrűség-meghatározás alapján pontosították.  
 

Dozimetriai anyagok és módszerek fejlesztése során: 

- Megvizsgálták egyes környezeti anyagok - dolomit, kősó és mészkő - baleseti-, 
nukleáris törvényszéki- és retrospektív dozimetriai célú alkalmazhatóságát. A 



kősó mintákat 10 Gy alatti tartományban, a mészkő mintákat nagyobb dózisoknál 
(1 – 8 kGy), míg a dolomitot az 1-30 Gy dózistartományban vizsgálták a 
termolumineszcens kifűtési görbék felvételét követően. Megállapították, hogy a 
bár dolomit TL szempontból  kevésbé érzékeny anyag, mint a NaCl, utólagos 
dozimetriai becslés végrehajtásához azonban szükség esetén alkalmazható. 
Mészkő minták esetén komplex kifűtési görbéket kaptak, amelyek további 
vizsgálatokat igényelnek. A környezeti anyagok vizsgálata során bebizonyították, 
hogy érzékenységük ugyan elmarad az SMD (felületszerelt alkatrészek) 
érzékenységétől, azonban egy nukleáris balesetet követő dozimetriai 
rekonstrukció esetén a környezeti dózisok utólagos megállapítása céljából sikerrel 
alkalmazhatóak. 

 
- Folytatták a lítium-tetraborát (LTB) alapú nemrég szintetizált potenciális TL 

detektor anyagok tulajdonságainak szisztematikus vizsgálatát. Sor került a 
LTB:Mn TL tulajdonságainak mérésére és  részletes elemzésére. Megállapították, 
hogy a LTB:Mn kifűtési görbéje két jól szeparált csúcsot mutat 105 és 220 ºC-nál. 
A 105 ºC-os néhány óra alatt eltűnik, míg a 220 ºC-os csúcs fadingje a mintát 
szobahőmérsékleten sötétben tartva csekély, kb. 8% tíz nap alatt. Az anyag TL 
érzékenysége sokkal, mintegy 60x alacsonyabb a TLD-100-énál, míg lineáris 
dózis válasz tartománya 3 mGy és 60 Gy közé esik. Ezek alapján, figyelembe 
véve az anyag szövet-ekvivalens tulajdonságát a LTB:Mn ígéretes detektor lehet a 
nagy dózisú dozimetriában, főként a radioterápiában. A változó fűtési sebesség 
módszerét alkalmazva meghatározták a LTB:Mn 220 ºC-os csúcsának kinetikai 
paramétereit is. Az aktivációs energia 1,21 eV-nak a frekvencia faktor pedig 
3,75x1011s-1 – nek adódott. 
 

- Megkezdték a kettős doppolású LTB minták spektroszkópiai vizsgálatát is. A 
LTB:Ag,Eu optikai abszorpciós vizsgálatai arra utalnak, hogy az anyagban nagy-
dózisú besugárzás hatására az Ag+ ionok Ag0-vá redukálódnak és megindul az 
ezüst atomok aggregációja, ezüst nano-részecskék jönnek létre. Ezt bizonyítja, 
hogy az abszorpciós spektrumban a besugárzás után egy széles (300-400 nm) sáv 
jelenik meg, ami tipikusan a felületi plazmon rezonanciára utal. A sugárzással 
indukált ezüst nanorészecskék hatására a LTB:Ag,Eu megnövekedett Eu3+ 
foszforenciát mutat, a csak Eu-mal doppolt LTB besugárzása az Eu3+ foszforencia  
csökkenését eredményezi. 

 

Technológiai doziméter fejlesztést is végeztek a Li-halogenid (LiF) tartalmú (un. 
„Sunna”) doziméterek körében. Ezen eszközök érzékenységi tartománya 1 – 200 kGy 
dózistartományba esik. Az érzékenységi tartomány alsó határát kiterjesztették az 1 kGy 
alatt dózisokra az emittált sugárzás infravörös tartományban történő mérésével. A 
felismerésre alapozva 50 – 1000 Gy besugárzási tartományban meghatározták a LiF 
doziméter alapanyag 1040 nm hullámhosszon adott közel lineáris optikai válaszjelét.  
 
Tömegspektrometriai mérések kapcsán többek között a már megkezdett biológiai minták 
vizsgálatával foglalkoztak. Kis mennyiségű radioaktív anyag-tartalmának gyors és pontos 
meghatározása fontos lehet esetleges terrorcselekményeket, vagy nukleáris baleseteket 



követően a sérültek belső szennyezettségének meghatározásához. Ehhez kapcsolódóan a 
korábban kifejlesztett lézerablációs ICP-MS és roncsolásos, kémiai elválasztásos, 
folyadékokat alkalmazó módszereket továbbfejlesztették további radioizotópokra (pl. 
Th).  

Egy hazai nukleáris törvényszéki analitikai könyvtár létrehozásához szükséges adatbázis 
elkészítését kezdték meg az MTA EK-ban tárolt, hazai lefoglalásokból származó 
nukleáris anyagok kiterjedt vizsgálatával. Az elemzéseket több technikával (optikai 
mikroszkóp, elektronmikroszkóp, tömegspektrométer, gammaspektrométer) és több 
ismétlésben végezték az egyes mintasarzsok feltérképezésére és kiterjedt, statisztikailag 
jól értékelhető adatbázis készítéséhez. Mindehhez új módszereket kezdtek fejleszteni a 
legrelevánsabb, eredetet meghatározó paraméterek beazonosítására. Ilyen módszerek pl. 
az Pb és Nd izotóparányok meghatározása a mintákban. A teljes adatbázis elkészítése 
több évet vesz igénybe. 

A Budapesti Kutatóreaktor működésének főbb eredményei 
 
A 2013-as év jelentős eseménye volt, hogy az RRRFR program keretében, az Egyesült 
Államok segítségével megtörtént a nagydúsítású kiégett fűtőelemek visszaszállítása 
Oroszországba. Így 2013 novemberétől Magyarországon nincs nagy dúsítású nukleáris 
üzemanyag.  
 
A kutatóreaktor nagyberendezésein végzett kutatási tevékenységet továbbra is a Budapest 
Kutatóreaktor Műszerközpont (BKM) - angol elnevezése Budapest Neutron Centre 
(BNC) koordinálja. Miután a BKM résztvevője az Európai Közösség által támogatott 
programoknak, (NMI3, CHARISMA, ERINDA), így az európai kutatók mérési idő 
mellett utazási támogatásra is pályázhatnak. A rendkívül nagy mérési idő igény miatt, a 
BKM csak kiváló és nagyon jó pályázatok számára tud mérési időt biztosítani.  
 
2013-ban elindult a BNC új honlapja, amely a berendezés leírások mellett bemutatja az 
azokon művelhető kutatási témákat is. Letölthető a honlapról a BNC évkönyv, amely 
tartalmazza az elmúlt 3 év kutatási eredményeit.  
 
2013 novemberében a BKM Nemzetközi Tudományos Tanácsadó Testület (ISAC)  és a 
Pályázati Bíráló Bizottság (USP) üléséhez kapcsolódóan „user meeting”-t szerveztek, 
ahol a külföldi kutatók a BKM berendezésein végzett kutatásaikról számoltak be. 2013. 
május végén került megrendezésre a Central European Training School on Neutron 
Scattering - Közép-európai neutron-szórásos iskola. A programnak 30 résztvevője volt, 
legtöbben a közép-európai régióból érkeztek.  Az iskolát 6. alkalommal rendeztünk meg, 
nagyon-nagy érdeklődés mellett. Hagyományosan a program utolsó napján a hallgatók 
saját kutatási témájukról számoltak be.  
 

b) Tudomány és társadalom 
 
Az intézet tevékenységéről és eredményeiről időközönként internetes hírportálokon, 
napilapokban, valamint rádió- és televízió műsorokban számol be.  
 



Az MTA Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében több előadás hangzott el, 
amelyeken részben a legérdekesebb kutatások és azok eredményeinek ismertetése volt a 
céll, részben pedig a kutatóintézet starégiájának megismertetése a szélesebb közönséggel. 
 
A Budapesti Kutatóreaktor 2013-ben is számos vendéget fogadott, elsősorban 
diákcsoportokat, de meg kell említeni az Amerikai Egyesült Államok Nagykövetségének 
csoportját is, amelynek tagjai élénk érdeklődést mutattak a reaktor és azon végzett 
kutatások iránt. Úgy tűnik, hogy az amerikai érdeklődés már rendszeressé válik. 
 
III. A KUTATÓHELY HAZAI ÉS NEMZETKÖZI KAPCSOLATAI 2013-BAN 
 
Fenntartható Atomenergia Technológiai Platform 2013-ben folytatta tevékenységét. 
Sajnos a finanszírozás még mindig nem oldódott meg, így továbbra is csak az előkészítő 
tevékenység folyt, ám megalapozott remény van arra, hogy 2014-ben a megfelelő 
pályázatok kiírása után a támogatás elnyerhető és az érdemi munka is elkezdődhet.  
 
A 2010-ben aláírt együttműködési megállapodást egy cseh és egy szlovák kutatóintézettel 
az ALLEGRO berendezés tervezésének és építésének előkészíte céljából tovább folytatta 
munkáját 2013-ban is. 
 

Az intézet kutatói mind az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, mind pedig a Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen aktívan résztvesznek mind az alapoktatásban 
mind pedig a posztgraduális képzésben. Az ELTE-n az AEKI kutatói a vegyészet, ezen 
belül a fizikai kémia oktatásában tevékenykednek, a BME-n pedig a nukleáris technika, 
ezen belül elsősorban a reaktorfizika területén.  

Nemzetközi kapcsolataik fontos részét képezi az EU projektekben való részvétel, 
kiterjedt kapcsolataik vannak számos kutatóintézettel és egyetemmel, elsősorban 
Európában, de a tengerentúlon is. 
 
A 2013-as év folyamán jó kapcsolatokat és együttműködést alakítottak ki az Amerikai 
Külügyminisztérium munkatársaival, akik az egyes, országos nukleáris törvényszéki 
adatbázisok létrehozásában közreműködnek, valamint az ITWG (International Technical 
Working Group on Nuclear Forensic) vezetőségébe beválasztották az MTA EK 
munkatársát.  

Az MTA EK munkatársa az ESARDA (European Safeguards Research and Development 
Association) nemzetközi szervezet vezetésében is képviselteti magát. Két EU FP7 projekt 
kapcsán együttműködnek a CEA (Francia Atomenergia Hivatal) munkatársaival. Ezen a 
területen több, újabb közös projekt is várható a jövőben. 

 
IV. A 2013-BAN ELNYERT FONTOSABB HAZAI ÉS NEMZETKÖZI 
PÁLYÁZATOK RÖVID BEMUTATÁSA 
 
Az elnyert nemzetközi pályázatok jórésze az EU keretprogramjaiból származik és ezek 
jelentősége abban áll, hogy a korszerű atomenergetikához kapcsolódó nemzetközi 
kutatásokhoz biztosít kapcsolatot, lehetőséget adva részben a hasadáson alapuló 



atomereaktorok korszerű változatainak vizsgálatára részben a fúzióval kapcsolatos 
kutatásokra. E két látszólag távoli területet az új, magas hőmérsékleten is használható 
szerkezeti anyagok kutatása kapcsolja össze. 
 
A hazai pályázati lehetőségek az elmúlt évek során igen szűkösek voltak, a 2013. év 
során ismét feltámadt a remény a jelentősebb pályázati lehetőségek újraindulására, ezen 
belül elsősorban a FAETP jelentős támogatásának elnyerésére van jó esély sikeres 
pályázatra amely lehetővé tenné a perspektívikus problémákkal való intenzívebb 
feoglalkozást csakúgy mint az új paksi blokkok fogadására valü felkészülést. 
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