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1 Rövidítések jegyzéke 

CZT Cadmium-zinc-telluride (CdZnTe) Kadmium-cink-tellurid (CdZnTe) 

ED Energy dispersive Energiadiszperzív 

EPMA Electron probe micro analysis Elektronsugaras mikroanalízis 

FEPE Full-energy peak efficiency Teljesenergia-csúcs hatásfok 

FPM Fundamental parameter method Alapvető paraméterek módszere 

FWHM Full width at half maximum Félértékszélesség 

GEB Gaussian Energy Broadening Gauss-típusú energiakiszélesedés 

HPGe High Purity Germanium detector Nagytisztaságú germánium detektor 

MC Monte Carlo Monte-Carlo 

NPA Net Peak Area Nettó csúcsterület 

RMC Reverse Monte Carlo Fordított Monte-Carlo 

MA-XRF Macro X-ray fluorescence Makro röntgenfluoreszcencia 

SDD Silicon drift detector Szilícium drift detektor 

XRF X-ray fluorescence Röntgenfluoreszcencia 

XRS X-ray spectrometry Röntgenspektrometria 

WD Wavelength dispersive Hullámdiszperzív 
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2 Bevezetés 

A gamma-spektrometriai analízis során a különböző radioaktív bomlástípusok (α, β, belső 
konverzió) következtében gerjesztett állapotban keletkező leánymagok, elektromágneses 
átmenetek által történő legerjesztődése során kibocsátott gamma-fotonok energia szerinti 
eloszlását határozzuk meg. A regisztrált gamma-spektrumban megjelenő karakterisztikus 
csúcsok energiájából a radioaktív izotópra, a csúcsban detektált fotonok számából pedig a 
mintában található radioaktív magok mennyiségére lehet következtetni. A detektált gamma-
spektrumok jellemző alakjának és összetevőinek kialakulásáért az elektromágneses sugárzás 
és a minta, a környezet, illetve a detektor anyaga között lezajló fizikai folyamatok 
(fotoeffektus, Compton-szórás, párkeltés) a felelősek. A gamma-spektrometria fizikai 
folyamatait részletesen tárgyalják az idézett szakkönyvek [1], [2], [3]. A gamma-
spektrometria felhasználható a legkülönbözőbb eredetű minták természetes (pl.: geológia, 
környezeti monitorozás) és mesterséges (pl.: nukleáris energiatermelés, orvosi diagnosztika 
és terápia, nukleáris biztosítéki vizsgálatok) radioaktív izotópjai fajlagos aktivitásának 
meghatározására. A neutronaktivációs analízis mint elemanalitikai eljárás során a minta 
elemi összetételének, különösen a nyomelemek mennyiségének meghatározásának eszköze a 
gamma-spektrometria. A legújabb felhasználási területe pedig a nagyenergiájú asztrofizikai 
folyamatok során létrejövő gamma-sugárzás vizsgálata. A gamma-spektrometrián alapuló 
eljárások egyik legnagyobb előnye az alfa- és béta-spektrometriával szemben, hogy a 
radioaktív izotópok által kibocsátott gamma-fotonok többsége a közepes vagy nagyenergiájú 
tartományba esik, amely általában elkerülhetővé teszi a vizsgálandó minták kémiai feltárását, 
az általában bonyolult és időigényes mintaelőkészítést. 
A röntgenfluoreszcens analízis során a minta atomi elektronjainak röntgensugárzással történő 
gerjesztését követő legerjesztődés során emittált karakterisztikus röntgensugárzást 
detektáljuk. A detektált sugárzás energiájának mérésével a mintában található kémiai elemek 
rendszámának, míg intenzitásának mérésével a kémiai elemek koncentrációjának 
meghatározása lehetséges. Az atomok legerjesztődése során a fluoreszcenciával konkurens 
jelenségek is lejátszódhatnak, amelyek közül az Auger-jelenség és a Coster-Kronig 
átmenetek során sem történik karakterisztikus sugárzás kibocsátása. A különböző folyamatok 
bekövetkezési valószínűségének pontos ismerete ezért nagy jelentőséggel bír a 
röntgenfluoreszcens spektrumok számítása során. A detektált röntgenspektrumok 
karakterisztikus csúcsainak megbízható kvantitatív kiértékelése és a minél alacsonyabb 
kimutatási határ biztosítása szempontjából nagy jelentőséggel bír a különböző szórási és 
interferencia jelenségeken alapuló folyamatok (Compton-szórás, Rayleigh-szórás, diffrakció) 
során létrejövő sugárzás által létrehozott háttér és nem fluoreszcens csúcsok csökkentése. A 
röntgenspektrometria fizikai folyamatainak részletes tárgyalását a hivatkozott kézikönyvek 
tartalmazzák [4], [5]. A röntgenfluoreszcencia jelenségén alapuló elemanalitika (XRF) 
napjainkban is igen intenzív fejlődését a jelentősen megnövelt intenzitású röntgenforrások 
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(harmadik generációs szinkrotronok pl.: ESRF, PETRA [6], a szabadelektron-lézerek pl.: 
XFEL [7], és a kisteljesítményű hordozható röntgencsövek), a modern röntgenoptikai 
elemek, az új típusú energiadiszperzív, pozíció érzékeny röntgendetektorok megjelenése és a 
modern számítástechnika alkalmazása segíti. Az egyre jobb energia- és térbeli felbontással 
bíró röntgenfluoreszcens elemzési eljárások egyik fő fejlesztési iránya az olyan 50-100 nm 
mérettartományba eső objektumok kvantitatív analízise, amellyel már a fizikai, kémiai és 
biológiai folyamatok közvetlen megfigyelése is lehetséges. A laboratóriumi alkalmazások 
fejlesztése az egyre kompaktabb és modulárisabb kialakítású röntgenspektrometriai 
berendezések létrehozását célozza meg, amely lehetővé teszi az XRF technikák in situ jellegű 
alkalmazását egy-egy speciális kutatási területen, pl.: archeológiai, kulturális örökségi, 
nukleáris biztosítéki kutatások. A hordozható röntgen-spektrométerek gyors terjedésének 
motorja a léghűtéses, kisteljesítményű röntgencsövek, valamint a félvezető technológiájú, 
termoelektromos hűtésű röntgendetektorok rohamos fejlődése. A legkorszerűbb 
kisteljesítményű röntgencsövekhez már röntgenoptikai elemek is kapcsolhatóak, az így 
kialakított mikroszkópikus méretű röntgennyalábok is elegendő intenzitással rendelkeznek 
~10 ppm mennyiségű nyomelemek kimutatására [8].  

2.1 A gamma- és röntgen-sugárzás detektálása 

A gamma-sugárzás laboratóriumi, analitikai célú detektálására a HPGe félvezető detektorok 
a legalkalmasabbak és a leggyakrabban alkalmazott detektortípusok. A több évtizedes 
fejlesztéseknek köszönhetően az első Ge alapú Ge(Li) detektoroktól eljutottunk a mai HPGe 
(High Purity Germanium) detektorokhoz, amelyek különböző analitikai feladatokra 
specializált változatai (koaxiális, well, planár stb.) kiemelkedő energia-felbontóképességgel 
(<0,5%), és az igen nagy térfogatú Ge egykristályok növeszthetősége miatt, akár több mint 
100%-os relatív hatásfokkal állnak rendelkezésre. A HPGe detektorok hátránya, hogy 
megfelelő működésükhöz folyamatos folyékony nitrogén hűtést, vagy az egyre jobb 
hatásfokkal üzemelő elektromos hűtést igényelnek. Mindkét esetben a detektor méreteihez 
képest igen nagy térfogatot és súlyt tesz ki a hűtést biztosító egység (Dewar edény, 
elektromos hűtő egység), amely jelentősen korlátozza a HPGe detektorok mobilitását, és ez 
által megnehezíti az in situ körülmények közti gamma-spektrometriai alkalmazásukat. Az 
elmúlt 20 év egyik meghatározó detektor fejlesztési iránya a kadmium-cink-tellurid 
(CdZnTe, röviden CZT) félvezető típusú detektorok fejlesztése. Ez a detektortípus a nagy 
rendszámú alkotóelemeinek (Zn, Cd, Te) a Si vagy Ge alapú detektorokhoz képest nagy 
abszorpciója következtében alkalmas a röntgen és a gamma-sugárzás jó hatásfokú 
detektálására. A CZT típusú detektorok jobb energiafelbontást (3-4% 661,7 keV-en) 
biztosítanak a nagy energiájú röntgen-, valamint a kis- és közepes energiájú gamma-sugárzás 
detektálására, mint általában a szcintillációs detektorok (5-10%), de rosszabbat, mint a HPGe 
(<1%) detektorok. Ugyanakkor technológiai és szerkezeti okok miatt a CZT detektorok 
térfogata erősen korlátozott a HPGe és szcintillációs detektorokéhoz képest, ami viszont a 
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nagyenergiájú (600 keV < Eγ) gamma-sugárzás mérése során jelentős hátrányt eredményez a 
fenti két detektortípushoz képest a jóval kisebb érzékeny térfogat miatt. A korlátozott 
térfogat egyik fő oka a detektorkristály hűtési eljárásának viszonylag kis (≈1-10%) hatásfoka. 
A CZT kristály hűtését ugyanis termoelektromos, ún. Peltier-típusú eszközzel végzik, amely 
a detektorkristályt csak -40 - -50 oC hőmérsékletre képes lehűteni. A kriogén hűtésű félvezető 
detektorokhoz képest ez a nagyobb hőmérséklet kisebb jel/zaj viszonyt eredményez, amit a 
kristály méretének csökkentésével lehet kompenzálni. A korlátozott térfogat másik fő oka a 
CdZnTe kristálynövesztési technológia tökéletlenségében keresendő. A kristálynövesztés 
kiforratlansága miatt jelentős számú kristályhiba és tellúr zárvány található az elkészült 
öntvényekben [9]. Emiatt a detektorokkal szemben támasztott minőségi követelményeknek is 
megfelelő CZT egykristályok maximális térfogata (kb. 2-4000 mm3) messze elmarad a mára 
már kiforrott technológiával gyártott Ge egykristályok térfogatától, amely elérheti a néhány 
száz cm3 térfogatot is [1]. A fenti gyártástechnológiai okok miatt jelenik meg a CZT 
detektorok másik hátránya, a teljes energiájú csúcsok aszimmetriája, ami elsősorban a 
detektor nem tökéletes töltésbegyűjtő képességének köszönhető. Ez a tulajdonság a CZT 
detektorokkal felvett gamma- és röntgenspektrumok analitikus kiértékelésénél okoz gondot, 
mivel az aszimmetrikus csúcsalakot [10] a matematikai kiértékelés során mindenképpen 
figyelembe kell venni. A gyártástechnológiai okok és a CZT fizikai működési mechanizmusa 
következtében ez a típus alkalmas mátrix elrendezésű detektorsorok előállítására is, ami 
energia-diszperzív gamma- és röntgenkamerák készítését is lehetővé teszi. Ebben a 
detektortípusban minden pixel képes egy-egy energiafüggő spektrumot szolgáltatni. 
Elsősorban ez a tulajdonság tette lehetővé a CZT detektorok alkalmazását az orvosi 
diagnosztikai képalkotó eljárásokban, a röntgen-diffrakciós méréstechnikában, illetve az 
asztrofizikai kutatásokban [11], [9]. Ezek az előnyös spektroszkópiai tulajdonságok vezettek 
a hordozható, kis geometriai méretekkel rendelkező energia-diszperzív röntgen- és gamma-
detektorok kifejlesztéséhez is. A CZT detektorokkal egyszerűbbé válnak az in situ gamma-
spektroszkópiai vizsgálatok, amely tulajdonság igen jól kihasználható a biztosítéki ellenőrző 
[12] munkában. A CZT előnyei más energia-diszperzív gamma-röntgen detektorokhoz képest 
a kis méret, a relatíve jó energiafelbontás, a termoelektromos hűtéssel történő működés, a 
gyors detektálási képesség, a kompakt kialakíthatóság, illetve a környezeti ártalmakra való 
csekélyebb érzékenység a kriogén hűtésű detektorokhoz képest. Ezen előnyök miatt intenzív 
kutatások folynak a minél nagyobb térfogatú CZT detektorok kifejlesztése céljából, hogy a 
HPGe alapú detektorokat in situ körülmények között jóval kompaktabb detektorokkal 
lehessen felváltani. 
A röntgenemissziós spektrometriai analízis elsődleges feladata a gerjesztett minta atomjainak 
legerjesztődési folyamatai során kibocsátott fluoreszcens röntgensugárzás energia-
spektrumának felvétele. Erre a célra az energiadiszperzív (ED), vagy a hullámhossz-
diszperzív (WD) detektálási módszer alkalmazható. A modern félvezető energiadiszperzív 
detektorok előnye a hullám-diszperzív detektorokkal szemben a sokkal jelentősebb 
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detektálási hatásfok, hátrányuk, hogy energiafelbontásuk elmarad a hullám-diszperzív 
detektorokétól (120-140 eV 6 keV-os fotonokra). Az első generációs energiadiszperzív 
detektorok még folyékony nitrogén hűtést igénylő Si(Li) detektorok voltak, amelyeket mára 
felváltottak a szílicium drift (SD) és Si-PIN detektorok. Ez utóbbi detektor generáció 
működéséhez szükséges -30 - -50 °C eléréséhez elegendő a termoelektromos hűtés, ami 
lehetővé tette e detektortípusokból hordozható, kompakt XRF spektrométerek kialakítását. A 
röntgen-fotonok egykristályokon történő Bragg-reflexióján alapuló hullámhossz-diszperzív 
(WD) detektálás sokkal jobb energiafelbontást eredményez (~10-50 eV [13]), mint amit egy 
félvezető energiadiszperzív detektorral el lehet érni, azonban a rendkívül kis reflexió miatt a 
detektálható fluoreszcens intenzitás több nagyságrenddel elmarad az energiadiszperzív 
detektorok által detektálható intenzitáshoz képest. 

2.2 Kalibrációs eljárások a gamma- és a röntgenspektrometriában 

A gamma- és röntgenspektrometriában a kvalitatív kiértékelés célja a vizsgált mintában 
megtalálható radioaktív izotópok és inaktív kémiai elemek meghatározása. Mind a radioaktív 
bomlások során keletkező gerjesztett leánymagok által kibocsátott gamma-fotonok rendszere 
(bomlás séma), mind az atomok gerjesztését követő röntgenfluoreszcencia során kibocsátott 
röntgen-fotonok rendszere (K, L, M típusú vonalak) karakterisztikus jellegű, ami 
egyértelműen azonosítja az azt kibocsátó atommagot, vagy kémiai elemet. A gamma- vagy 
röntgenspektrumban detektált karakterisztikus csúcsok energiáját a detektor adott 
beállításához (energiatartomány) tartozó, a legtöbb esetben lineáris energia-csatorna 
függvény ismeretében lehet meghatározni. A minta emittált sugárzása és a detektor anyaga 
közötti kölcsönhatások során a detektorban elnyelt energia következtében keletkező 
feszültség impulzusok elektronikus jelfeldolgozásának tökéletlensége miatt a karakterisztikus 
csúcsok az energiától jelentősen függő kiszélesedést szenvednek el. A spektrumban 
megjelenő csúcsok általában jó közelítéssel, Gauss-függvénnyel írhatóak le a gamma- és a 
röntgenspektrumok esetén egyaránt. A csúcsok kiszélesedése miatt, a különböző energiájú 
karakterisztikus csúcsok szétválasztásához és a csúcsterületek meghatározásához szükséges a 
detektor energia-felbontóképességének ismerete. Az energia és a felbontóképesség 
meghatározásához a gamma-spektrometriában a teljes vizsgált energiatartományt lefedő 
etalon sugárforrásokat, míg a röntgen-spektrometriában tiszta elemek gerjesztett 
karakterisztikus csúcsait szokás alkalmazni. A gamma-spektrometriai elemzések során a 
legnagyobb nehézséget a gamma-spektrumok kvantitatív kiértékeléséhez szükséges 
teljesenergia-csúcs hatásfok meghatározása jelenti. A teljesenergia-csúcs hatásfok megadja 
azt az arányt, hogy a minta által összesen emittált adott energiájú gamma-foton közül hány 
nyelődik el teljes mértékben a detektor érzékeny térfogatában kialakítva a teljesenergia vagy 
más néven fotocsúcsot [1]. A teljesenergia-csúcs hatásfok értékét befolyásoló legfontosabb 
tényezők a gamma-foton energiája, a detektor és a minta távolsága, a minta geometriája és 
elemi összetétele, valamint az alkalmazott gamma-detektortípusa és érzékeny térfogatának 
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mérete. Az elektromágneses sugárzás és az anyag kölcsönhatását jellemző három 
legfontosabb kölcsönhatás a fotoeffektus, a Compton-szórás és a párkeltés 
hatáskeresztmetszetének jelentős energia és rendszám függése miatt (2.2.1. ábra [14]) a 

detektált fotonok energia szerinti eloszlását (gamma-spektrum) befolyásoló legfontosabb 
paraméter a gamma-foton energiája. Kisenergiájú gamma-sugárzás (<100-200 keV) esetén a 
hatásfok meghatározása során a minta önabszorpcióját is figyelembe kell venni, amihez a 
minta elemi összetételének ismeretére van szükség. A minta összetétele a nem rutinszerűen 
végzett gamma-spektrometriai vizsgálatok során általában nem ismert, így a korrekció 
elvégzése sok esetben nehezen megvalósítható közvetlenül (pl.: radioaktív hulladékok, 
környezeti minták). További problémát jelenthet a detektorhoz közeli mérési geometriák 
esetén (pl.: Marinelli edény, well detektor furatában végzett mérések) az összetett bomlás 
sémájú radioaktív izotópokra jellemző valós-koincidencia jelenség. A valós-koincidencia 
effektusnál a leánymag legerjesztődése során kibocsátott fotonok a detektor időfelbontásánál 
mintegy hat nagyságrenddel gyorsabban, kb. 10-12 s alatt emittálódnak. Ha ezek közül kettő 
vagy több részben vagy teljesen elnyelődik a detektorban, akkor az a teljesenergia-csúcs 
intenzitásának megváltozását okozza. A valós-koincidencia jelenség miatti intenzitás 
csökkenés numerikus korrekciójához szükség van a torzítatlan hatásfokfüggvény ismeretére. 
Mivel a legtöbb etalonként alkalmazott izotóp (pl.: 152Eu, 60Co, 133Ba stb.) kaszkád-bomló, 
így ez az effektus nagymértékben megnehezíti a hatásfok-kalibráció empirikus úton történő 
elvégzését. 
A teljesenergia-csúcs hatásfok meghatározására abszolút, relatív és fél-empirikus 
módszereket szokás alkalmazni a gamma-spektrometriában [1]. Az abszolút módszer esetén, 
amennyiben a mérési elrendezés minden fontos paramétere ismert, a hatásfok közvetlenül 
számítható determinisztikusan vagy Monte-Carlo-eljárással. A hatásfok-kalibráció relatív 
módszerrel történő meghatározására a valós mintával megegyező geometriai méretű, elemi 
összetételű és sűrűségű radioaktív etalon mintára van szükség. Az empirikus kalibráció 

2.2.1. ábra. A gamma-sugárzás és anyag kölcsönhatása során fellépő jelenségek 

valószínűsége a gamma-sugárzás energiájának és az anyag rendszámának függvényében. 
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történhet közvetlen összehasonlítással (pl.: neutronaktivációs analízis komparátoros 
módszere), illetve ismert aktivitású izotópok teljesenergia-csúcs hatásfokaira illesztett 
hatásfokfüggvény alapján (interpolációs módszer) is. A fél-empirikus hatásfok-kalibrációs 
eljárás során a hatásfok egy adott mérési geometriára vonatkozó, empirikus úton 
meghatározott hatásfokfüggvényből a detektornak a vizsgált, illetve a referenciamérésre 
vonatkozó effektív látószöge arányából számítható ki [3]. A fél-empirikus vagy más néven 
hatásfok átviteli technikát alkalmazó kód például az ANGLE 4 [15], és az ETNA [16]. Az 
abszolút módszerek alkalmazásának előnye, hogy nincs szükség körülményesen előállítható 
etalon mintára a kalibráció elvégzéséhez. A hátrányuk pedig, hogy igen érzékenyek a mérési 
elrendezést jellemző paraméterek (pl.: minta-detektor távolság, minta-összetétel, 
detektormodell paraméterei stb.) értékére. A determinisztikus számítások esetén a hatásfok 
számításához szükséges többes integrálok felírása és numerikus kiértékelése a gamma-
spektrometriai laboratóriumokban alkalmazott standardizált mérési elrendezésekre 
(pl.: pontforrás, hengerforrás, Marinelli edény stb.) megtalálható az irodalomban. Azonban a 
szabálytalan alakú, vagy nagy kiterjedésű, esetleg inhomogén forráseloszlással rendelkező 
minták (pl.: radioaktív hulladékok, terepi mérések, épületszerkezeti elemek) esetén komoly 
nehézséget okozhat a determinisztikus számítások elvégzése. Ezzel szemben a Monte-Carlo-
technikával tetszőleges alakú objektumra meghatározható a keresett detektálási 
hatásfokfüggvény. A relatív módszer előnye, hogy az azonos körülmények között mért és a 
valódi mintával mindenben egyező referencia minta esetén az önabszorpció korrekcióra, 
illetve a detektor paramétereinek ismeretére nincs szükség. Hátránya, hogy a megfelelő 
etalon minta elkészítése laboratóriumi felszereltséget, komoly anyagi és időbeli ráfordítást 
igényel, és gyakran igen nagy nehézségekbe ütközik. A fél-empirikus módszer előnye, hogy 
nem igényel minden egyes gamma-spektrometriai méréshez referencia mintát, és a mérési 
elrendezés paramétereire is kevésbé érzékeny, mint az abszolút módszer. Hátránya, hogy az 
eredeti referencia méréstől jelentősen eltérő körülmények közötti mérés esetén nagyban 
romlik a módszer megbízhatósága. 
A röntgenspektrometria területén a minta kémiai összetételének kvantitatív meghatározását a 
relatív módszeren alapuló etalonokkal történő kalibrációra, vagy a gerjesztési és detektálási 
folyamatok teljes körű matematikai modellezésére alapozott abszolút számítási és 
szimulációs módszerekre lehet alapozni. Mindkét módszer alkalmazása során a legnagyobb 
nehézséget a mintát alkotó elemeknek a karakterisztikus röntgensugárzásra kifejtett jelentős 
energiafüggéssel rendelkező abszorpciójának, illetve a primer gerjesztést követő fluoreszcens 
sugárzásnak a minta elemeire vonatkozó ún. belső gerjesztésének precíz figyelembe vétele 
okozza. Az említett folyamatokat együttesen mátrixhatásnak szokás nevezni, amely 
alapvetően korlátozza az empirikus kalibrációs eljárások alkalmazhatóságát a röntgen-
spektrometriában. Emiatt az etalonos kalibrációra elsősorban az olyan rutin feladatok esetén 
lehet támaszkodni, ahol egy adott technológiai folyamat során a minta mátrixának összetétele 
közelítőleg állandónak tekinthető, vagy kalibrációs mintasorozat készíthető. Az abszolút 
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kalibrációs módszerek alkalmazásakor a röntgenfluoreszcens analízis során a minta 
anyagában lezajlódó primer- és szekunder gerjesztési folyamatokat, a minta-detektor 
rendszerben lejátszódó szórási és detektálási folyamatokat írják le matematikai 
egyenletekkel. A fizikai folyamatok teljes körű modellezéséhez felhasználják a kémiai 
elemek atomfizikai tulajdonságait kifejező függvényeket és egyéb anyagi állandókat 
(fluoreszcenciahozam, ionizációs valószínűség, abszorpciós függvények, abszorpciós élek 
ugrása), amely olyan nemlineáris integrálegyenletek felírásához vezet, amely kapcsolatot 
teremt a gerjesztett kémiai elemek mennyisége és azok detektált karakterisztikus intenzitása 
között. A matematikai modellekkel történő kalibrációs eljárásokat összefoglalóan az alapvető 
paraméterek módszerének nevezik (FPM) [4], [5]. 

2.3 A Monte-Carlo-módszerek alkalmazása a gamma- és röntgenspektrometriában 

A numerikus szimulációs módszerek jelentős fejlődése napjainkra alapvetően meghatározza a 
kísérleti eszközökkel nem, vagy csak nagy nehézségek árán történő jelenségek vizsgálatát, 
valamint a bonyolult kísérleti berendezések tervezését, optimalizálását. A szimulációs 
technikák előretörése az alapvető fizikai folyamatokat jellemző paraméterek (pl.: 
hatáskeresztmetszet, fluoreszcencia hozam, atomi átmenetek valószínűsége, magfizikai 
állandók) pontosítására tett jelentős erőfeszítéseknek, a szimulációs technikák elméleti 
háttere fejlődésének, valamint a számítási kapacitás drasztikus növekedésének köszönhető. 
A gamma- és röntgenspektrometriában a minták kvalitatív és kvantitatív jellemzésére 
alkalmas karakterisztikus gamma- vagy röntgensugárzás és a vizsgált minta, a mérés 
környezetében található anyagok (kollimátor, árnyékoló kamra, mintatartó), illetve a detektor 
anyaga között többféle fizikai folyamat játszódhat le (fotoeffektus, Compton-szórás, 
rugalmas szóródás, párkeltés, annihiláció, Auger-jelenség, röntgen-fluoreszcencia stb.), 
amelyeket valósághűen lehet modellezni elméleti számításokkal vagy Monte-Carlo-
szimulációval. A részecsketranszport Monte-Carlo-szimulációjával adekvát módon lehet 
számítani a fenti elemi, fizikai folyamatok hatását a detektált gamma- vagy röntgen-
spektrumra, ami egyrészt lehetővé teszi a minél jobb analitikai tulajdonságokkal rendelkező 
detektorrendszerek tervezését és kalibrációját, másrészt a kísérleti eredmények Monte-Carlo-
módszerrel történő kiértékelését. A Monte-Carlo-módszerek alkalmazása a gamma-
spektrometria területén hosszú múltra tekint vissza. A gamma-spektrometriai laboratóriumi 
gyakorlatban az MC technika felhasználható többek között az empirikus hatásfok-kalibráció 
kiegészítésére, amelyre a prompt gamma aktivációs analízis (PGAA) által vizsgált 
10 keV-12 MeV energiatartományban alkalmazott HPGe detektorok hatásfok-kalibrációja 
esetén van szükség. Ennek az az oka, hogy a hatásfok-kalibrációra alkalmazható radioaktív 
etalon izotópok gamma-vonalai elsősorban a 10 keV - 4 MeV energiatartományra 
koncentrálódnak [17]. A kiterjedt minták alacsony energiájú gamma-fotonokra vonatkozó 
önabszorpció korrekciójára és a detektorhoz közeli geometriában történő mérések során 
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fellépő valós-koincidencia effektus korrekciójára is szintén széleskürűen elterjedt az MC 
számítások alkalmazása.  
A nem rutinszerűen végzett, térben kiterjedt, gyakran ismeretlen anyagi összetételű, esetleg 
inhomogén forráseloszlású objektumok gamma-spektrometriai elemzésének általában a 
legegyszerűbb és a legkönnyebben járható útja a Monte-Carlo kalibrációs technika 
alkalmazása. Tipikusan ilyen felhasználási terület a radioaktív hulladékok helyszíni (in situ) 
vizsgálata, a nukleáris biztosítéki minták radioaktív izotópjainak gyors azonosítása és 
fajlagos aktivitásának becslése, a környezeti monitorozáshoz alkalmazott detektorok 
kalibrációja, a kiégett nukleáris fűtőelemekben a kiégés során felhalmozódó hasadási 
izotópok mennyiségének meghatározása a kiégésszámítások validálására, vagy a 
neutronsugárzásnak kitett épületszerkezeti elemek felaktiválódásának vizsgálata. Ezen 
méréstechnikai helyzetekben gyakran további korlátozó tényező, hogy a vizsgálandó tárgyak 
fajlagos aktivitásának meghatározását a minta roncsolása nélkül kell elvégezni.  
A részecsketranszport matematikai modellezésére széleskörűen elterjedt és validált MC 
szoftvercsomagok állnak rendelkezésre, mint például a GEANT4 [18], a PENELOPE [19] és 
az MCNP6 [20], valamint a kimondottan gamma-spektrometriai célokra fejlesztett 
GESPECOR [21], mely kódok közül a doktori kutatásaim során az MCNP6-ot alkalmaztam. 
Az MCNP6 hasonlóan a többi transzportkódhoz, képes valósághűen kezelni az 
elektromágneses sugárzás és az anyag között lejátszódó elemi kölcsönhatásokat, közel 
teljeskörűen tartalmazza az atomi relaxációs folyamatok modelljét, beépített 
szóráscsökkentési eljárásaival pedig nagymértékben növelhető az MC-számítások 
hatékonysága. Így alkalmas valós gamma- és röntgenspektrometriai kísérletek során rögzített 
gamma- és röntgen-spektrumok valósághű számítására. 

2.4 A kutatás célkitűzései 

A szimulációra alapozott kalibrálási és kiértékelési technikák gyakorlati analitikai 
alkalmazása egyre inkább előtérbe kerül a szimulációs módszerek és a számítástechnika 
rohamos fejlődésének köszönhetően. Napjainkra az idő és erőforrás-igényes empirikus 
kalibrációs módszerek kiváltására automatikus módban, közel valós időben eredményt 
szolgáltató, szimuláció alapú kalibrálási és kiértékelési eljárások elterjedése vette kezdetét. A 
gamma- és röntgen-spektrometria egyes speciális alkalmazási területein végzett kutatásaim e 
törekvésekbe illeszkednek szervesen. Az utóbbi években a BME NTI Nukleáris analitikai 
kutató csoportja egy 3D mozgatóra épített kombinált röntgenfluoreszcens-gamma-
spektrométer kifejlesztését végezte el (3D-XRF-GS), amely eszköz célja ismeretlen elemi 
összetételű és radioaktív minták (pl.: radioaktív hulladékok, nukleáris biztosítéki minták) 
kémiai elemi összetételének és a minta radioaktív izotópjai fajlagos aktivitásának egyidejű, 
gyors és roncsolásmentes meghatározása. A kombinált 3D-XRF-GS spektrométer egy 
konfokális elrendezésű röntgenfluoreszcens spektrométerből és egy CZT alapú mikro-
gamma-spektrométerből áll. A kombinált spektrométerrel elemezni kívánt minták jellegéből 
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adódóan a kvantitatív kiértékeléshez szükséges kalibrációk elvégzéséhez az empirikus, 
etalonok referenciaként való felhasználásán alapuló kalibrációs eljárások nem 
alkalmazhatóak. A doktori kutatásaim egyik célja, olyan Monte-Carlo kalibrációs eljárások 
kifejlesztése, amelyek lehetővé teszik az ismeretlen minták elemi összetételének, illetve a 
minták radioaktív izotópjai fajlagos aktivitásának gyors, etalonok használata nélküli 
meghatározását. Az ehhez a témakörhöz kapcsolódó kutatási munkám részletes ismertetése a 
3., 4. és 5. fejezetekben található. A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság (RHK Kft.) megbízásából a BME NTI személyzete az 
Oktatóreaktor épületszerkezetének és berendezéseinek radioaktív szennyezettsége 
mértékének felmérését végezte el a 2013-2014-es években [22]. A radiológiai felmérés 
keretében in situ gamma-spektrometriás méréseket végeztem el besugárzott EK-10 típusú 
fűtőelem-kazettákon. A fűtőelem-kazettákban megtalálható hasadási termékek aktivitásának 
meghatározásához etalon fűtőelem-kazetták hiányában, Monte-Carlo-szimulációra épülő 
hatásfok-kalibrációs eljárás kidolgozására volt szükség. A kifejlesztett eljárást a 6. fejezetben 
mutatom be. A BME NTI hosszú évek óta folyamatosan részt vesz az MVM Paksi 
Atomerőmű Zrt. reaktorblokkjainak inhermetikussági állapotértékelésében, valamint az 
állapotértékelés módszereinek továbbfejlesztésében. A kutatás célja, hogy olyan időfüggő 
számítási modellt hozzunk létre, amely képes az inhermetikussági vizsgálatok során a 
szivárgás monitorozását szolgáló izotópok hűtőközegbeli fajlagos aktivitásának adekvát 
leírására a teljes kampány során. A fejlesztés alatt álló dinamikus szivárgási modell bemeneti 
paraméterei közül a fűtőelempálcákban és a hűtőközegben történő izotópkeletkezési és 
átalakulási folyamatokat jellemző reakciósebességek meghatározására Monte-Carlo 
kiégésszámítási modell kidolgozására volt szükség. A fejlesztés alatt álló dinamikus 
szivárgási modell validálását a primerköri hűtőközeg fajlagos aktivitásainak számított és az 
online gamma-spektrometriai mérőrendszer (SER) által mért értékeinek összehasonlításával 
lehet megtenni. Az elvégzett modellszámításokról, valamint a SER detektorok 
méréstechnikai vizsgálatairól a 7. fejezetben lesz szó részleteiben. 
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3 Gamma-spektrometria fizikai folyamatainak Monte-Carlo-szimulációja 

A nukleáris spektroszkópiai módszerek, az általuk nyújtott nagy analitikai érzékenység és a 
megfelelő árnyékolással biztosítható alacsony kimutatási határok miatt, elterjedten használt 
analitikai módszernek számítanak a különféle eredetű és formában létező radioaktív 
izotópokat is tartalmazó anyagok izotóp-szelektív elemzésében. A nukleáris elemzési 
gyakorlatban a kvantitatív analízishez elengedhetetlen a használt gamma-spektrométer hely- 
és energiafüggő detektálási hatásfokának pontos ismerete. Ha a vizsgált objektum térben 
kiterjedt geometriai alakkal rendelkezik és a benne lévő radioaktív izotópok alacsony 
energiatartományba eső gamma-vonalakat is emittálnak, valamint a minta mátrixa nagyobb 
abszorpciós hatást eredményező inaktív elemeket is tartalmaz, akkor ez utóbbi térfüggő 
hatásfok ismerete elengedhetetlen. Ilyen esetekben a vizsgált objektum önabszorpciója 
jelentős hatással van a detektált spektrumra (Compton-háttér, teljesenergia-csúcsok 
intenzitása), amit empirikus eljárásokkal csak nagy pontatlansággal és bonyolult közelítő 
módszerekkel lehet kiszámítani. Az ilyen méréstechnikai nehézségek ellenére szükség van a 
detektálási hatásfok meghatározására széles energiatartományban, tetszőleges mérési 
geometriában, mivel a gyakorlatban változatos mérési körülmények és egyedi mintaalakok 
fordulnak elő. A 3D-XRF-GS kombinált spektrométer tervezett alkalmazási területén, a 
radioaktív hulladékok és nukleáris biztosítéki vizsgálatok esetén a fenti nehezítő 
körülmények a minták jelentős részénél fennállnak. A méréstechnikai-számítási probléma 
empirikus megoldása általában költséges, mivel a kalibrációhoz többnyire drága etalon 
izotópokat kell beszerezni, és maga az eljárás is rendkívül időigényes, különösen abban az 
esetben, ha az etalonokat saját laboratóriumi eszközökkel kell elkészíteni. A fentiekben 
vázolt nukleáris méréstechnikai probléma megoldására a kísérleti úthoz képest egy sokkal 
egyszerűbb megoldási lehetőséget kínál, ha Monte-Carlo-szimulációval határozzuk meg a 
detektor adott mérési elrendezésére érvényes, energiafüggő hatásfokfüggvényét. 

3.1 A gamma-spektrometriai GS-MC-algoritmus kidolgozása 

A radioaktív hulladékok és nukleáris biztosítéki minták gyors és roncsolásmentes gamma-
spektrometriai vizsgálatára fejlesztett GS-MC-eljárás a minták fajlagos aktivitásának közelítő 
becslését szolgálja. A minta által kibocsátott gamma-sugárzás hatására a detektorban 
kialakuló spektrum j-edik energiacsatornájában regisztrált beütések (Sj), az egyes radioaktív 
izotópok által emittált gamma-sugárzások hatására a detektorban kiváltott egymástól 
független izotóp válaszspektrumok (Sij) i-edik izotóp aktivitásával (Ai) súlyozott lineáris 
kombinációjaként állíthatók elő, ahol tm a mérési idő (3.1.1).  

∑
=

=
n

i

ijimj SAtS
1

     (3.1.1) 

A különböző izotópok válasz spektruma akkor tekinthető függetlennek, ha a minta aktivitása 
nem jelentős, és a véletlen koincidenciák miatti holtidő elhanyagolható. Ezenkívül további 
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szükséges feltétel, hogy a minta nem tartalmazzon a mérési idővel összemérhető felezési 
idejű izotópot. Az in situ mérési körülmények között ez a feltétel általában teljesül. Az 
izotópok válaszspektruma tartalmazza az adott mérési elrendezést jellemző paraméterek 
hatását a mintából kibocsátott különböző energiájú gamma-fotonokra, és ezáltal információt 
hordoz a minta összetételéről, a minta-detektor távolságról, illetve a detektor jellemzőiről, 
tehát mindazon paraméterekről, amelyek a detektálási hatásfokot meghatározzák. Így az 
egyes izotópok válaszspektrumainak meghatározásával, majd a válaszspektrumok lineáris 
kombinációjával a radioaktív izotópok aktivitása közelítőleg meghatározható. Az eljárás 
során meg kell határozni az izotóp válaszspektrumokat, amelyet Monte-Carlo-számításokkal 
lehet elvégezni. 
A GS-MC módszerrel történő számításokhoz szükség van a szimulálandó rendszer 
geometriai-fizikai leírására, amely mint bemenő adatsor megadja a szimulációs kód számára 
a rendszer térbeli elhelyezkedését, anyagainak leírását:  
(1) a mérési elrendezés geometriai leírása három dimenzióban,  
(2) a sugárforrás definíciója, jellemző paraméterei (pl.: energiaeloszlás, gamma-gyakori-

ságok),  
(3) a forrásból indított fotonok által a detektorban leadott energia mértékét regisztráló 

parancsok: „tally”, (MCNP6 F8 „Pulse height tally”). 
Térben inhomogén radioaktív izotópeloszlással rendelkező mintára az eljárás csak közelítő, 
átlagolt aktivitásértéket tud számítani. Az inhomogén forráseloszlás problémájának 
maradéktalan megoldására emissziós gamma-tomográfiás méréseket lehet végezni, amely 
módszer alkalmas a radioizotópok térbeli eloszlásának becslésére. Ilyen megfontolások 
alapján a nagyobb méretű tárgyakat csak egyetlen, a detektor látóterébe eső egyszerű 
geometriai felépítésű, a valóságos alakhoz közelítő testtel lehet helyettesíteni.  
A mérési elrendezés szimulációs modelljének megszerkesztéséhez szükség van a szimulációs 
tértartományban lévő különböző anyagok kémiai összetételének ismeretére. A mérési 
összeállítás standard alkatrészeinek (detektor, kollimátor) méretei és kémiai összetétele 
általában ismert és ez felhasználható a szimulációs modell fájl megszerkesztéséhez. A minta 
összetétele azonban gyakran ismeretlen, amelyet a minta mátrixának alacsony energiás 
gamma-sugárzásra való önabszorpciója és a minta anyagában való Compton-szórás helyes 
számításához, legalább a fő komponensekre ismerni szükséges. A vizsgált radioaktív minta 
elemi összetételének közelítő meghatározására a minta tetszőleges felületi darabján, gyorsan 
és roncsolásmentesen elvégezhető röntgenfluoreszcens analízis alkalmazható. Inhomogén 
minta esetén az analízis elvégezhető a minta több különböző pontján, amely mérések 
eredményéből a mintát alkotó főkomponensek átlagos koncentrációja becsülhető. A 
röntgenfluoreszcencia analízis kvantitatív kiértékelése egyrészt az általunk továbbfejlesztett 
FPM [23] eljárással végezhető el, másrészt az 5. fejezetben leírt XRF-MC-technikával is 
megtehető. A röntgenfluoreszcens méréseket a radioaktív izotópokat is tartalmazó anyagok 
jelenléte mellett is el lehet végezni, mivel a minta radioaktív izotópjainak sugárzása 
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következtében a mintában létrejövő karakterisztikus röntgensugárzás intenzitása a 
röntgencsővel gerjesztett fluoreszcenciához képest általában elhanyagolható. A [24] 
tanulmányban részletesen ismertettük és a gyakorlatban is bemutattuk a röntgencsöves 
gerjesztéssel végzett kvantitatív XRF analitikai módszer alkalmazhatóságát radioaktív 
anyagok vizsgálatára. Kidolgoztuk az L-sorozatbeli karakterisztikus röntgenvonalak alapján 
végezhető kvantitatív elemzés módszerét is, ami a nukleáris anyagok vizsgálata esetén 
szükséges. 

3.2 Számítások a GS-MC-algoritmus validálására 

A GS-MC-eljárás validálása során a BME NTI Oktatóreaktorának, 38%-os relatív detektálási 

hatásfokkal rendelkező Canberra gyártmányú, ún. BEGE (Broad Energy Germanium) 

BE3830P típusú HPGe detektorát alkalmaztam, amely spektrométer egy alacsony hátterű 

árnyékoló kamrában helyezkedik el. A BE3830P detektor szimulációs modelljének 

kidolgozásáról a 4. fejezetben lesz szó részletesen. A GS-MC-eljárás alkalmazhatóságának 

ellenőrzéséhez különböző geometriájú és radioaktív izotóp összetételű forrásokra volt 

szükségem. Az NTI Radiokémiai laboratóriumában 
133Ba, 137Cs, 60Co és 241Am izotópokat 

tartalmazó törzsoldatokból etalonsorozatot készítettem. Az így létrehozott radioaktív 
forrásokból különböző mérési összeállítások gamma-spektrumát vettem fel, majd a GS-MC-
eljárást alkalmaztam a mintákban lévő radioaktív izotópok aktivitásának meghatározására. A 
gamma-spektrometriai méréseket és a spektrumok kiértékelését a Canberra által forgalmazott 
Genie-2000 programcsomag gamma-spektrometriai változatával végeztem el [25]. A 
szimulált gamma-spektrumok kiértékelésére egy MatLab környezetben működő szoftvert 
hoztam létre. A program a trapéz módszer felhasználásával számítja ki a szimulált 
spektrumok teljes energiájú csúcsterületeit. 

A térfogati minták mérési elrendezésének MC modelljét mutatja be a 3.2.1. ábra. A mérési 

geometria ábrázolása az MCNP Vised programmal történt [26]. Az egyik folyadék minta 

mért és számított gamma-spektruma látható a 3.2.2. ábrán, amely minta GS-MC eljárással 

3.2.1. ábra. Árnyékolt gamma-spektrometriai mérőkamra (a), valamint egy összetett, két 

különböző folyadékból álló radioaktív minta (b) és MCNP6 modellje (c). A tartályokban 

radioaktív izotópok keverékeinek ismert aktivitású oldatai vannak. 

(a) (b) (c) 
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történő elemzése eredményeit a 3.2.1. táblázat tartalmazza. A 3.2.2. ábráról és a 
3.2.1. táblázat adataiból látható, hogy elfogadható egyezés adódott a nominális és a 
szimulációval meghatározott aktivitások között, amely bizonyítja az eljárás 
alkalmazhatóságát olyan jellegű gamma-spektrometriai vizsgálatokban is, amikor a 
detektálási kalibráció egyéb, empirikus módszerrel nem, vagy csak nagyon körülményesen 
lenne megoldható. A 3.2.2. ábra szimulált spektrumából hiányzik a környezet 
épületelemeiben (beton és egyéb építőipari szilikátok) megtalálható 40K 1461 keV-es vonala. 

3.2.1. táblázat. A GS-MC-eljárás alkalmazása radioaktív 

folyadék minta analízisére. 

Izotóp 
Nominális 

aktivitás (Bq) 

GS-MC-eljárással 
meghatározott 
aktivitás (Bq) 

Eltérés (Bq) 

133Ba 4931 ± 73 4821 ± 128 110 

137Cs 5821 ± 85 5742 ± 131 81 

60Co 9983 ± 145 9730 ± 156 253 

241Am 4542 ± 105 4410 ± 116 132 

 

  

3.2.2. ábra. Radioaktív izotópokat tartalmazó etalon oldatokon mért gamma-spektrum 

és a GS-MC-eljárással szimulált gamma-spektrum összehasonlítása. 
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3.3 A GS-MC-eljárás analitikai alkalmazása reaktordozimetriai minták analízisére 

Az atomerőműi blokkok biztonságos üzemeltetésének egyik legfontosabb feladata a kiégés 
során felhalmozódó hasadási és aktivációs termékek környezetbe való kikerülésének 
megakadályozása bármely körülmények között, akár tervezési alapon túlnyúló események 
bekövetkezte esetén is. A radioaktív izotópok környezetbe való kikerülését megakadályozó 
mérnöki gátak közül a fűtőelemek burkolata után a reaktortartály van kitéve a legjelentősebb 
és a leghosszantartóbb termikus és mechanikus terhelésnek, valamint sugárkárosodásnak. A 
reaktortartályt érő igen jelentős gyors neutronfluxus következtében kialakuló különböző 
típusú rácshibák a tartály anyagának szilárdsági jellemzőit folyamatosan rontják. A 
károsodás mértéke idővel olyan mértékűvé is válhat, hogy egy esetleges baleseti szituációban 
a vészhelyzeti hűtőrendszer üzembelépése során fellépő nyomásalatti hősokk a reaktortartály 
ridegtöréséhez vezethet. Ennek megelőzésére ún. reaktordozimetriai monitorozó rendszer 
üzemeltetése és a tartályfal sugárkárosodását mérséklő kis kiszökésű zónák alkalmazása a 
legfontosabb eljárások. A reaktordozimetriai program feladata a tartályfalat és a tartály 
anyagából készült próbatesteket érő neutronfluens spektrális eloszlásának és abszolút 
értékének kísérleti és számítással történő meghatározása, amellyel nyomon követhető a 
tartály anyagának sugárkárosodás miatti szilárdsági állapotának változása. A neutronfluens 
energia szerinti eloszlásának és abszolút értékének kísérleti meghatározására 
reaktordozimetriai monitorizotópokat alkalmaznak. A neutronsugárzás hatására különböző 
magreakciók ((n,γ), (n,p), (n,n’) stb.) során felaktiválódott radioaktív izotópok aktivitásának 
röntgen- vagy gamma-spektrometriai meghatározásával a monitorokat érő neutronspektrum a 
neutronspektrumokra specifikált unfolding eljárással számítható [27].  
A BME NTI munkatársai által rendszeresen végzett reaktordozimetriai vizsgálatok közül két 
méréssorozat (2. blokk 4 éves besugárzás 28-31. Kampány és Round Robin 2018) mintáira 
alkalmaztam a GS-MC-módszert az eljárás tesztelésének céljából. A nióbium minták mérési 
eredményei a [28] tanulmányból származnak, a többi minta mérési eredményei egy 
nemzetközi körmérés részeredményei. A 3.3.1. táblázatban összefoglaltam az adott 
méréssorozatok során vizsgált reaktordozimetriai monitorizotópok keletkezési és bomlási 
módjait. A 93mNb izotópot leszámítva a 3.3.1. táblázatban felsorolt reaktordozimetriai 
monitorizotópok fajlagos aktivitásának meghatározása a besugárzott minták közvetlen, 
empirikus kalibráción alapuló, gamma-spektrometriai elemzésével történik rutinszerűen. 
Ezen izotópok esetén nincs szükség minta előkészítésre, mivel radioaktív bomlásuk során a 
bomlási termékek közepes, illetve nagyenergiájú gamma-sugárzásának mérhető intenzitására 
elhanyagolható hatást fejt ki a mg-g nagyságrendbe eső tömegű minták mátrixának 
abszorpciója. Azonban a 93mNb izotóp belső konverzióval történő bomlása során emittált, 
alacsony energiájú karakterisztikus röntgenfotonokra (Kα 16,6 keV és Kβ 18,6 keV) a minta 
mátrixa igen jelentős abszorpcióval bír. Ebből kifolyólag a minta mátrixának önabszorpcióját 
figyelembe kell venni a 93mNb izotóp fajlagos aktivitásának meghatározásakor, amelyre az 
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önabszorpció numerikus módon való korrekcióba vételével, vagy a mérendő minta 
feldolgozásával olyan reprezentatív minta előállításával van mód, amelyre a mátrix 
önabszorpciója már elhanyagolhatónak tekinthető. A 93mNb izotóp által emittált 
karakterisztikus fotonok detektált intenzitásához a minta mátrixában a neutronsugárzás 
hatására szintén felaktiválódó izotópok (pl.: 94Nb, 182Ta) bomlása során keletkező sugárzások 
által a nióbium mátrixban gerjesztett fluoreszcens sugárzás is hozzáadódik [29]. Az utóbbi 
zavaró hatás kiküszöbölésére a besugározandó nióbium minták szennyezettségének 
csökkentésével [30], illetve a belső gerjesztés hatásának számszerű figyelembe vételével 
lehet eljárni [31]. 

3.3.1. táblázat. A vizsgált reaktordozimetriai monitorizotópok keletkezési folyamatai, és 

bomlási tulajdonságai. 

Inaktív 
minta 

Magreakciók Termék bomlási módja [32] Termék felezési ideje [32] 

CoAl 59Co(n,γ) 60Co β- 100% � 60Ni 1925,28 nap 

AgAl 109Ag(n,γ)110mAg 
β

- 98,67% � 110Cd 
IT 1,33% � 110Ag 

249,83 nap 

Ni 58Ni(n,p)58Co EC β+ 100% � 58Fe 70,86 nap 

Fe 54Fe(n,p)54Mn EC β+ 100% � 54Cr 312,2 nap 

Ti 46Ti(n,p)46Sc β
- 100% � 46Ti 83,79 nap 

Nb 

93Nb(n,n’)93mNb IT 100% � 93Nb 16,12 év 

93Nb(n,γ)94Nb 
β

- 100% � 94Mo 20300 év 

A Nukleáris Technikai Intézet által alkalmazott eljárás szerint, a felaktivált nióbium 
mintában lévő 94Nb izotóp gamma-spektrumának felvétele után a nióbium drótokat több 
részre vágják fel, és az így keletkezett darabok egy részét hidrogén-fluorid és salétromsav 
keverékében feloldják, majd a feloldott nióbiumot szűrőpapíron beszárítják. Az ezzel a 
módszerrel előkészített minta önabszorpciója már közelítőleg elhanyagolhatóvá válik. A 
többi izotópot mintaelőkészítés nélkül, közvetlen gamma-spektrometriai elemzésnek vetik 
alá. A gamma-spektrumok kvantitatív kiértékeléséhez relatív módszert alkalmaznak, amely 
során a 93mNb aktivitását közvetlenül egy 93mNb etalonnal összehasonlítva határozzák meg. A 
többi monitorizotópot jellemző gamma-vonalak detektálási hatásfokát pedig kísérleti 
módszerrel meghatározott hatásfokfüggvényből számítják.  
A 3.3.1. táblázatban szereplő reaktordozimetriai minták gamma-spektrumának felvétele a 
BME NTI BE3830P típusú HPGe gamma-spektrométerével történt. A BE3830P detektor 
0,5 mm vastag carbon-epoxy belépő ablakának és a kb. 10 µm vastagságú p+ típusú frontális 
holtrétegnek az alacsony energián is jelentős transzmissziója révén a 93mNb izotóp emittált 
kisenergiájú karakterisztikus röntgensugárzása is nagy érzékenységgel detektálható. Így 
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lehetőség volt a 93mNb izotóp általában röntgen detektorral történő mérése helyett a HPGe 
detektort alkalmazni. Ez teszi lehetővé, hogy a GS-MC-eljárást alkalmazva a 93mNb és a 94Nb 
izotóp aktivitása ugyanabból a gamma-spektrumból legyen meghatározható. A GS-MC-
eljárás során felhasználtam a BE3830P HPGe detektor szimulációs modelljét, amelynek 
kidolgozásáról a következő fejezetben lesz szó. A Co, Ag, Ni, Fe és Ti fólia minták MCNP6-
beli geometriai modelljének megszerkesztéséhez a minták méreteit lemértem és a geometriát 
a mintákkal azonos felületű és vastagságú hengerrel közelítettem. A nióbium drótok pontos 
hosszának számításához felhasználtam a 0,25 mm átmérőjű drótok mért tömegét. Az 
Intézetben rutinszerűen alkalmazott eljárással meghatározott fajlagos aktivitás értékeket a 
GS-MC-eljárással számított eredmények ellenőrzésére használtam fel. A gamma-
spektrometriai analízis eredményeit és a GS-MC-módszerrel számított eredményeket, 
valamint a két különböző módszerrel meghatározott fajlagos aktivitások összehasonlítását a 
Co, Ag, Ni, Fe és Ti reaktordozimetriai minták esetén a 3.3.2., míg a nióbium minták esetén 

a 3.3.3. (93mNb) és a 3.3.4. (94Nb) táblázatokban tüntettem fel. A 1544Fe jelű minta mért és 
GS-MC-eljárással számított gamma-spektrumát a 3.3.1. ábra mutatja be. Az ábrán jól látható, 
hogy a reaktordozimetriai szempontból érdekes 54Fe(n,p)54Mn gyors neutronok hatására 
lejátszódó magreakció terméke mellett a termikus neutronok által kiváltott 58Fe(n,γ)59Fe 
magreakció reakcióterméke határozza meg a mért minta gamma-spektrumát. 
A 3.3.2. táblázatban látható eredmények azt mutatják, hogy a 1559AlCo minta esetét 
leszámítva az empirikus hatásfok-kalibráción (EHK) alapuló módszerrel és a GS-MC-
eljárással számított aktivitás értékek a mérési bizonytalanságon belül megegyeznek.  
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3.3.1. ábra. Az 1544Fe számú reaktordozimetriai minta mért és a GS-MC-eljárással 

szimulált gamma-spektrumának összehasonlítása. 
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3.3.2. táblázat. A Co, Ag, Ni, Fe és Ti reaktordozimetrai minták a BME NTI rutin 

eljárásával és a GS-MC-módszerrel végzett gamma-spektrometriai analízis 

eredményeinek összehasonlítása (Round Robin 2018 sorozat). 

Minta 
jelölése 

Minta 
anyaga 

Aktivált 
izotóp 

Minta 
tömege 

(mg) 

Aktivitás 
(EHK) (Bq) 

Aktivitás 
(GS-MC) 

(Bq) 

Aktivitások 
eltérése (%) 

1559AlCo 
Al  

(Co 1%) 
60Co 1,94 

4,369∙104 
(± 2,14%) 

4,171∙104  

(± 3,09%) 
4,752 

1564AgAl 
Al 

(Ag 1%) 
110mAg 5,24 

3,704∙104 
(± 1,36%) 

3,612∙104  

(± 3,32%) 
2,523 

1549Ni Ni 58Co 6,96 
4,144∙104  
(±5,02%) 

4,159∙104  

(± 5,23%) 
-0,360 

1544Fe Fe 54Mn 37,7 
2,306∙104  
(±3,03%) 

2,368∙104  

(± 3,66%) 
-2,614 

1554Ti Ti 46Sc 52,24 
2,497∙104  

(±3,55%) 
2,451∙104  

(± 4,14%) 
1,853 

A 94Nb monitorizotópra kétféle módszerrel számított fajlagos aktivitás értékek hasonlóan jó 
egyezést mutatnak, azonban a GS-MC-módszer szisztematikusan felülbecsli a fajlagos 
aktivitásokat a rutin eljáráshoz képest. Ennek oka vélhetően a BE3830P HPGe detektor 
szimulációs modelljének tökéletlensége lehet. A 4. fejezet 4.1.7. ábrájáról leolvasható 

3.3.2. ábra. A 4G1F5A nióbium minta mért és a GS-MC-eljárással szimulált 

gamma-spektrumának összehasonlítása. 
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ugyanis, hogy a detektor karakterizációja során optimálisnak tekintett szimulációs modellel 
számított és a kísérletileg meghatározott hatásfok értékek aránya a jelen mérésekhez tatozó 
9-es geometriában egy ± 5%-os tartományban mozog. A detektor karakterizációjának 
javításával a szisztematikus eltérés vélhetően megszűnne, ezért a GS-MC-eljárás analitikai 
alkalmazásához a detektor modelljének további javítása volna célszerű.  

3.3.3. táblázat. A 94Nb izotóp BME NTI rutin eljárásával és a GS-MC-módszerrel 

meghatározott fajlagos aktivitásának összehasonlítása (2bl_4év_28-31_kampány). 

Jelölés 
Tömeg 
(mg) 

Aktivitás 
(BME NTI) 
(kBq/mg) 

Aktivitás 
(GS-MC) 
(kBq/mg) 

Számított 
aktivitások 

relatív eltérése 
(%) 

4G1F1A 4,650 910,18 ± 3,7% 881,72±  4,88% 3,23 

4G1F2A 5,995 1851,46 ± 3,7% 1801,50 ± 4,58% 2,77 

4G1F3B 5,620 2303,93 ± 3,69% 2224,20 ± 4,46% 3,58 

4G1F3A 5,905 2636,56 ± 3,69% 2540,22 ± 4,65% 3,79 

4G1F4B 4,450 3792,79 ± 3,69% 3662,92 ± 4,42% 3,55 

4G1F4A 4,880 3932,81 ± 3,69% 3790,98 ± 4,40% 3,74 

4G1F5B 3,490 3906,62 ± 3,69% 3782,23 ± 5,23% 3,29 

4G1F5A 5,000 3819,42 ± 3,69% 3690,00 ± 4,43% 3,51 

4G1F6B 3,690 3448,54 ± 3,69% 3327,91 ± 5,24% 3,63 

4G1F7B 5,470 3228,17 ± 3,69% 3144,42 ± 4,75% 2,66 

4G1F7A 4,445 2994,17 ± 3,69% 2902,14 ± 4,58% 3,17 

4G2F1B 4,610 590,24 ± 3,69% 570,50 ± 4,46% 3,46 

4G2F1A 4,320 913,51 ± 3,69% 891,20 ± 5,28% 2,50 

4G2F2B 5,195 1456,47 ± 3,69% 1405,20 ± 4,52% 3,65 

4G2F2A 5,530 1893,69 ± 3,69% 1817,36 ± 4,93% 4,20 

4G2F3B 3,950 2340,00 ± 3,69% 2265,82 ± 5,19% 3,27 

4G2F3A 3,230 2745,24 ± 3,69% 2647,06 ± 5,33% 3,71 

4G2F4B 6,180 4030,79 ± 2,94% 3915,86 ± 4,71% 2,94 

4G2F4A 5,570 3967,52 ± 3,69% 3824,06 ± 4,55% 3,75 

A 3.3.2. ábrán a 4G1F5A nióbium minta BE3830P detektorral mért és a GS-MC-eljárással 
meghatározott spektruma látható. A minta spektrumában jól láthatóak a 93mNb és a 94Nb 
izotópok karakterisztikus röntgen- és gamma-vonalai, valamint némi 60Co szennyezésből 
származó gamma-vonalak is megjelennek a spektrumban. A 93mNb izotóp fajlagos 
aktivitásának a BME NTI rutin eljárásával és a GS-MC-módszerrel történő 
meghatározásának eredményeit összehasonlító 3.3.4. táblázatból az derül ki, hogy a minták 
többségére jó a GS-MC-eljárás bizonytalanságán belüli egyezést sikerült elérni, de három 
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minta esetén jelentős (10-25%) eltérést tapasztaltam. A kiugró értékekhez tartozó minták 
esetén a 94Nb izotópra meghatározott fajlagos aktivitások jó egyezést (<4%) mutatnak 
egymással az érintett 4G1F3B, 4G2F3A és 4G2F3B minták esetén. A kiszóró eredmények 
okainak feltárása további kutatást igényel. A tapasztalt kiugró mintáktól függetlenül a 
GS-MC-eljárás alkalmasnak tűnik a 93mNb izotóp és a 94Nb izotóp fajlagos aktivitásának 
egyidejű meghatározására a drót minták közvetlen gamma-spektrometriai elemzése alapján. 

3.3.4. táblázat. A 
93m

Nb izotóp BME NTI rutin eljárásával és a GS-MC-módszerrel 

meghatározott fajlagos aktivitásának összehasonlítása (2bl_4év_28-31_kampány). 

Jelölés 
Tömeg 
(mg) 

Aktivitás 
(BME NTI) 
(kBq/mg) 

Aktivitás 
(GS-MC) 
(kBq/mg) 

Számított 
aktivitások relatív 

eltérése (%) 

4G1F1A 4,650 55,73 ± 5,11% 58,12 ± 4,93% -4,30 

4G1F2A 5,995 109,5 ± 5,08% 114,71 ± 5,71% -4,76 

4G1F3B 5,620 139,1 ± 5,03% 154,43 ± 5,44% -11,02 

4G1F3A 5,905 160,9 ± 5,08% 168,46 ± 5,32% -4,70 

4G1F4B 4,450 262,4 ± 5,01% 271,94 ± 8,49% -3,63 

4G1F4A 4,880 255,4 ± 5,08% 247,54 ± 5,30% 3,08 

4G1F5B 3,490 270,9 ± 5,06% 285,03 ± 6,15% -5,22 

4G1F5A 5,000 270,1 ± 5,05% 271,88 ± 5,49% -0,66 

4G1F6B 3,690 269,6 ± 5,04% 284,32 ± 6,07% -5,46 

4G1F7B 5,470 236,1 ± 5,08% 231,95 ± 5,70% 1,76 

4G1F7A 4,445 216,3 ± 5,06% 212,04 ± 5,16% 1,97 

4G2F1B 4,610 37,12 ± 5,06% 36,77 ± 6,71% 0,93 

4G2F1A 4,320 57,92 ± 5,07% 56,02 ± 7,34% 3,27 

4G2F2B 5,195 95,64 ± 5,10% 97,49 ± 8,52% -1,93 

4G2F2A 5,530 128,0 ± 5,10% 123,78 ± 7,86% 3,34 

4G2F3B 3,950 152 ± 5,03% 187,59 ± 8,16% -23,42 

4G2F3A 3,230 176,2 ± 5,05% 221,16 ± 7,76% -25,52 

4G2F4B 6,180 265,6 ± 5,03% 257,06 ± 7,54% 3,22 

4G2F4A 5,570 268,8 ± 5,03% 280,42 ± 6,91% -4,32 

3.4 1. Tézis 

Eljárást dolgoztam ki empirikus hatásfok-kalibrációval csak nehezen kiértékelhető gamma-
spektrometriai mérések Monte-Carlo-szimulációra épülő kvantitatív analízisére. A módszer 
elve az, ha a szimulációs modell valósághűen írja le a gamma-spektrometriai mérési 
elrendezést, akkor a szimulált és a mért gamma-spektrumok közötti eltérés a statisztikus 
bizonytalanságon belül várható. A gamma-spektrometriai mérési összeállítást leíró 
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legfontosabb paraméterek meghatározásával és az MC-szimulációval meg lehet határozni a 
vizsgált minta izotópszelektív fajlagos aktivitását. A kidolgozott módszer alkalmas a 
radioaktív hulladékok gyors és költséghatékony kvantitatív jellemzésére. 

A 1. Tézishez kapcsolódó publikációk listája 

[1.1]  I. Szalóki, G. Radócz, A. Gerényi, Simultaneous application of SDD and CZT 
detectors in combined X-ray fluorescence and gamma spectrometer, IWORID, 2016, 

International Workshop on Radiation Imaging Detectors, Barcelona, Spain, AXA 
Convention Centre, July 3-7, 2016. 

[1.2] G. Radócz, A. Gerényi and I. Szalóki, Characterization of CdZnTe gamma detector for 
Monte-Carlo based efficiency calibration of in situ gamma spectrometry on radioactive 
waste materials, Symposium on International Safeguards: Building Future Safeguards 

Capabilities, IAEA Headquarters, Vienna, Austria, November 5-8, 2018. 

[1.3] G. Radócz, A. Gerényi, S. Czifrus, I. Szalóki, Characterization of CdZnTe gamma 
detector for Monte-Carlo based efficiency calibration of gamma spectrometry on 
radioactive waste materials, Nuclear Instruments and Methods A, (előkészületben). 
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4 HPGe és CZT típusú gamma-detektorok szimulációs modelljének kidolgozása és a 

GS-MC-eljárás analitikai alkalmazásai 

A GS-MC-eljárás alkalmazhatóságának legfontosabb feltétele, hogy a virtuális detektor 
minél szélesebb geometriai és energiatartományban rendelkezzen a valódi detektorral azonos 
hatásfokkal. A detektor ún. karakterizációja során meg kell határozni a detektorrendszer 
mindazon paramétereit, amelyek a mérhető gamma-spektrum alakját és intenzitását 
befolyásolják. A legfontosabb paraméterek a detektor érzékeny térfogatának geometriai 
méretei, a detektorkristály pontos térbeli pozíciója a detektormodulon belül, a 
detektorkristály holtrétegeinek és a belépő ablak vastagsága. A detektorparaméterek közelítő 
értékeit a gyártó általában rögzíti az eszköz műbizonylatában, de az analitikai célú mérések 
kalibrálásához gyakran nem elég pontosak a közölt adatok. Ennek elsősorban az az oka, hogy 
a detektorkristályok gyártása (egykristály növesztése, elektromos kontaktusok kialakítása, 
furatok készítése, a kristály felületének polírozása) rendkívül bonyolult művelet, ami 
kismértékű szórást eredményez a detektor paramétereiben. Ezért, minden elkészült detektor 
gyakorlatilag egyedi kivitelezésnek tekinthető. Emiatt a gyártók a detektor névleges 
spektroszkópiai tulajdonságainak egy meghatározott, könnyen teljesíthető értékét garantálják: 
energiafelbontás, relatív hatásfok, stb. Ezen felül lehetőséget biztosítanak a felhasználónak a 
detektor karakterizációjának megvásárlására is. A gyártói karakterizáció azt jelenti, hogy egy 
standardizált méréssorozat eredményei alapján meghatározzák a detektor legfontosabb 
paramétereit, amelyeket a detektorhoz megvásárolt gamma-spektrometriai kalibrációs 
szoftverekben rögzítenek (a Canberra gyártmányokhoz ISOCS/LABSOCS [33], [34]). A 
felhasználók az említett szoftverek alkalmazásával állíthatják elő az adott mérési 
összeállításra érvényes hatásfok-kalibrációt és a valódi koincidencia korrekcióját. 
A felhasználók többségének egy-egy speciális méréstechnikai feladathoz nem áll 
rendelkezésére a gyártói karakterizáció. Ilyenkor jöhet szóba a sztochasztikus modellezési 
eljárás, amihez meg kell szerkeszteni a detektor szimulációs modelljét. Ehhez nemcsak a 
külső geometriai adatokra, hanem a belső szerkezet anyagaira és méreteire is szükség van, 
ami nem minden esetben áll rendelkezésre. Ekkor, a detektor optimálisnak tekinthető 
szimulációs modelljéhez tartozó paraméterek meghatározása kísérleti úton történhet. A 
detektormodul különböző energiájú röntgen- vagy gamma-sugárzással végzett radiográfiás 
vizsgálatával meg lehet határozni a detektor érzékeny térfogatának méreteit, a 
detektormodulon belüli pozícióját, a detektor furatának és a hidegujjnak a méreteit, illetve a 
kriosztáton belül lévő egyéb alkatrészek geometriai adatait. A detektor érzékeny 
térfogatának, illetve érzékeny felületének kollimált röntgen- vagy gamma-nyalábbal való 
feltérképezése is gyakran alkalmazott kísérleti eljárás [35], [36], [37], [38], [39], [40] a 
detektort jellemző paraméterek meghatározására. A detektorkristály kisenergiájú sugárzással 
szembeni érzékenységét legnagyobb mértékben a holtrétegek vastagsága befolyásolja, amit 
etalon pontforrásokkal végzett empirikus hatásfok értékek és az MC modellel számított 
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hatásfok értékek összehasonlításán alapuló érzékenység vizsgálattal lehet meghatározni [41], 
[42]. Érzékenységi vizsgálattal önmagában is lehetséges az összes detektorparaméter 
értékének meghatározása, de a felsorolt kísérleti módszerek nagyban megkönnyítik a 
detektorok karakterizációját.  

4.1 A GX2518 és BE3830P típusú HPGe gamma-detektorok szimulációs modelljének 

kidolgozása 

A Canberra gyártmányú GX2518 Xtra HPGe detektor [43] egy hordozható, folyékony 
nitrogén hűtésű és vékony belépő ablakkal (500 µm vastagságú carbon epoxy) rendelkező 
koaxiális elrendezésű gamma-detektor. A detektor különlegessége, hogy a koaxiális 
detektoroknál szokásos holtréteg elrendezéssel szemben, ennél a detektornál a belépő ablak 
felőli oldalon egy kb. 10 µm vastagságú p

+ típusú ion-implantált holtréteg, míg a kristály 
oldalán a ~0,5 mm vastagságú n

+ típusú lítium-diffúziós technikával kialakított holtréteg 
található. Ennek köszönhetően a detektor érzékeny energiatartománya 3 keV-tól 10 MeV-ig 
terjed. A detektor optimális szimulációs modelljének kidolgozása során először 10 féle 
geometriában meghatároztam empirikus módon, pontforrások segítségével a detektor 
teljesenergia-csúcs hatásfokának a kalibrációját. A pontforrással végzett mérések néhány 
mérési összeállítása a 4.1.1. ábrán látható. A detektor kezdeti szimulációs modelljét a gyártói 
műbizonylaton és az adott detektortípus adatlapján található információk felhasználásával 

4.1.1. ábra. A Canberra GX2518 XtRa típusú HPGe gamma-detektor 

karakterizációjához szükséges mérési összeállítások. 

Y 

Z 



27 

hoztam létre. A 4.1.2. ábrán a mért és a kezdeti detektormodellel számított hatásfokértékek 
aránya látható az energia függvényében, három különböző geometriában történt 
hatásfokmérésre vonatkozóan. Az adatsorok elnevezésében a z a detektor tengelyét, az y az 
arra merőleges irányt jelöli, ahogy ez a 4.1.1. ábra jobb alsó képén is látható. A kezdeti 
szimulációs modellel számított hatásfok értékek az energia növekedésével egyre jelentősebb 
eltérést (+10-30%) mutattak minden mérési geometriában, amelyet a 4.1.2. ábra jól 
szemléltet. Ez egyértelműen arra engedett következtetni, hogy a detektorkristály érzékeny 
térfogatának kisebbnek kell lenni a gyártói adatok alapján kezdetben feltételezettnél. 

Az érzékenység vizsgálat során a kristály átmérőjének, hosszának, a kristály belső furata 
geometriai méreteinek, illetve a holtrétegek vastagságának a számított hatásfokokra való 
hatását vizsgáltam meg az energia függvényében. Az érzékenység vizsgálat eredményeiből 
az n+ típusú oldalsó holtréteg vastagságának optimalizációját mutatom be annak 
különlegessége folytán. A többi paraméter optimalizációjának bemutatásától eltekintek. A 
4.1.3. ábrán az n

+ típusú (a kristály hengerpalástján található) holtréteg abszorpciójának 
hatása látható a különböző gamma-energiákra. A 4.1.3. ábráról az olvasható le, hogy a 
holtréteg a legnagyobb hatással a várakozásoknak megfelelően a kisenergiájú gamma-
sugárzásra van, illetve a holtréteg vastagságának maximális értéke nem lehet több mint 
1,5 mm. Az oldalsó holtréteg vastagsága azért különösen fontos paramétere a detektornak, 
mivel a lítium-diffúziós technológiával készített holtréteg kiterjedése szobahőmérsékleten 
tovább nőhet diffúziós folyamatok során. 
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4.1.2. ábra. A GX2518 HPGe gamma-detektor három különböző geometriára vonatkozó 

mért és számított hatásfokának aránya a kezdeti és az optimális szimulációs modellel. 
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A növekedés mértéke konzervatív becsléssel ~0,2 mm/év is lehet [3]. Mivel az adott 
detektort egy klimatizált (kb. 20 °C) szobában tárolják a megvásárlása óta, és a hűtése csak a 
gamma-spektrometriai mérések idejére biztosított, így várható volt, hogy az n típusú 
holtréteg vastagsága a gyártó által megadott értéknél nagyobbnak bizonyul (~1,2 mm). A 
detektor optimálisnak tekintett szimulációs modelljét a 4.1.4. ábra, míg a detektor nominális 
és az érzékenység vizsgálattal meghatározott paramétereit a 4.1.1. táblázat tartalmazza. 

4.1.1. táblázat. A GX2518 HPGe gamma-detektor nominális 

és becsült paramétereinek értéke. 

Paraméter Nominális Becsült 
Kristály aktív átmérő 61 mm 60 mm 
Kristály aktív hossza 33,5 mm 31,5 mm 

Furat átmérője na. 0,55 mm 
p+ holtréteg vastagsága 0,3 µm 0,3 µm 
n+ holtréteg vastagsága 0,5 mm 1,2 mm 

Kristály élek görbületi sugara na. 2 mm 

Az optimálisnak tekintett szimulációs modellel számított hatásfok értékek és az empirikus 
módon meghatározott hatásfok értékek arányát a 4.1.5. ábra mutatja be. A mért és számított 
értékek aránya a legtöbb esetben a ±3%-os sávon belül található, amely 3%-os érték a 
kísérletileg meghatározott hatásfok értékek átlagos szórása volt. A mért és számított 
hatásfokok széles energia és geometria tartományban való jó egyezése miatt, a detektor 
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4.1.3. ábra. Az oldalsó holtréteg vastagságának hatása a különböző gamma energiákra 

a Z=0 cm, Y=30 cm geometria esetén. 
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szimulációs modelljét alkalmasnak találtam ismeretlen aktivitású minták Monte-Carlo-
eljárással történő gamma-spektrometriai vizsgálatára. A GX2518 típusú HPGe gamma-

detektor szimulációs modelljét felhasználtam a besugárzott EK-10 típusú fűtőelemek 137Cs 
tartalmának meghatározása során, amelyről a 6. fejezetben lesz szó részletesen.  
A Canberra gyártmányú BE3830P BEGe (Broad Energy Germanium) [44] típusú planár 
detektor egy olyan 3 keV-3 MeV közötti energiatartományra tervezett HPGe detektor, amely 
a nukleáris energetikában előforduló legfontosabb radioaktív izotópok (U, Pu és hasadási 

Ge  

Polietilén 

védősapka 

Alumínium ház 
Hidegujj 

Carbon epoxy 

belépő ablak 31,5 mm 

57,6 mm 4.1.4. ábra.  
A Canberra GX2518 

XtRa típusú HPGe 

gamma-detektor 

MCNP6 modellje. 

4.1.5. ábra. A GX2518 HPGe gamma-detektor mért és az optimálisnak tekintett szimulációs 

modellel számított hatásfokának aránya az összes mérési geometriára. 
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termékek) gamma-spektrumának kiértékelésére lett optimalizálva. A detektor energia-
felbontóképessége és hatásfoka jelentősen jobb a szokványos koaxiális típusú detektorokénál 
az 1 MeV alatti tartományban. A BEGe típusú detektor 3 keV-on is jelentős transzmissziójú 
carbon epoxy belépő ablakkal van felszerelve, illetve a belépő ablak felőli oldalán található a 

néhány µm vastagságú p+ típusú elektromos kontaktust alkotó holtréteg, ami lehetővé teszi, 
hogy az igen alacsony energiatartományban (<30 keV) is jó hatásfokkal rendelkezzen a 
detektor. Mivel a detektor egy árnyékoló kamrában van fix pozícióban elhelyezve 
(3.3.1. ábra), és a detektor tengelyével koncentrikus mintatartó szettet alkalmaznak a mérések 
során, ezért a hatásfok-kalibrációt a detektor tengelye mentén végeztem el 22 különböző 
mérési pozícióban. A hatásfok-kalibráció méréséhez 241Am, 137Cs, 133Ba, 152Eu, 54Mn 
izotópokat alkalmaztam. Az empirikus kalibráció alapján elvégeztem a detektor szimulációs 
modelljének megalkotását az érzékenység vizsgálat módszerével. Az optimálisnak tekintett 
detektormodellel számított és a kísérletileg meghatározott hatásfok értékek arányát a 4.1.6. és 
a 4.1.7. ábrák mutatják be. Az érzékenységvizsgálat részleteinek bemutatásától eltekintek 
annak nagy terjedelme miatt. A mért és számított hatásfokértékek aránya a legtöbb energiára 
és geometriában egy ±5%-os sávban mozog, néhány esetet leszámítva. Az ábrákról 
leolvasható, hogy a Genie2000 valós koincidencia korrekciós algoritmusa a közeli 
geometriákban (1-3) nem működik túl jól, míg a 152Eu izotóp 964 keV-os vonala esetén 
egyértelműen rossz eredményeket ad a mért hatásfok korrekciója során. A 54Mn etalon esetén 
minden geometriában szisztematikus eltérés mutatkozik a mért és számított hatásfokok 
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4.1.6. ábra. A BE3830P HPGe gamma-detektor különböző geometriákban mért és az 

optimálisnak tekintett szimulációs modellel számított hatásfokának aránya a gamma-

energia függvényében. 
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között, amely arra enged következtetni, hogy az etalonforrás névleges aktivitása nem felel 
meg a valóságnak. A fenti hibáktól függetlenül a detektor szimulációs modellje a vizsgált 
energiatartományban jól leírja a valódi detektor érzékenységi viszonyait. 

4.2 Cube527 CZT típusú gamma-detektor szimulációs modelljének kidolgozása 

A kombinált röntgen-gamma-spektrométer (3D-XRF-GS) tervezett alkalmazási területe miatt 
(radioaktív hulladékok, nukleáris biztosítéki minták) a spektrométert alkalmassá kellett tenni 
hasadóanyagokat tartalmazó minták izotóp-szelektív aktivitásának gyors meghatározására is. 
A hasadóképes izotópok gamma-vonalai nagyobbrészt az 50-300 keV energiatartományba 
esnek, emiatt alacsony energián jó hatásfokkal és a várhatóan komplex gamma-spektrumok 
miatt jó energiafelbontással rendelkező detektorra volt szükség. Azonban, a 3D nyomtató 
korlátozott teherbírása miatt, csak viszonylag kis geometriai méretekkel és súllyal rendelkező 
detektortípus jöhetett szóba. Ilyen feltételeknek leginkább egy CZT alapú félvezető detektor 
volt alkalmas, amely egyrészt megfelelő energiafelbontással és a termoelektromos hűtés 
miatt kis tömeggel (250 g) rendelkezik. Piackutatásunk eredményei alapján a 
GBS Electronic GmbH cég által forgalmazott A-GBS-Cube527-1500 CZT [45] típusú, teljes 
elektronikával és adatfeldolgozó egységgel ellátott gamma-spektrométerre esett a 
választásunk (4.2.1. (a) ábra). A spektrométer legfontosabb technikai jellemzőit a 
4.2.1. táblázatban foglaltam össze. A Cube527 CZT gamma-detektort a 3D nyomtató 
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4.1.7. ábra. A BE3830P HPGe gamma-detektor mért és az optimálisnak tekintett 

szimulációs modellel számított hatásfokának aránya különböző gamma-energiákra az 

összes mérési geometriában. 
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függőleges tengelye mentén mozgó keretre egy forgatható rögzítővel fogatható fel (4.2.1. (b) 
ábra). 

4.2.1. táblázat. A-GBS-Cube527-1500 CZT gamma-spektrométer paraméterei. 

Detektor modul CdZnTe hasáb 
alakú kristály  

Energiafelbontás 
< 3,5%   

(661,7 keV) 

Detektorfeszültség 0-2000 V Csatornaszám 2048 

Detektálási 
energiatartomány E=20 keV – 3 MeV Jelformázási idő 0,1 – 2 µs 

Maximális jelfeldolgozási 
sebesség > 105 cps 

Tápfeszültség, 
adatforgalom USB 2.0 

Elektromos teljesítmény < 1W 
Működési külső 

hőmérséklet 0-50 °C 

Speciális tulajdonságok 
Beépített hőmérő, multi scaler üzemmód, beépített 
oszcilloszkóp, teljes szoftveres vezérlés 

A Cube527 mikro-gamma-spektrométerrel végzett gamma-spektrometriai mérések 
kvantitatív kiértékelését a GS-MC-eljárásra alapoztam, mivel a vizsgálandó minták 
változatos, előre nem kategorizálható jellege miatt referenciamintákkal történő kalibráció 
minden egyes mérés alkalmával a gyakorlatban kivitelezhetetlen feladat lenne. A 3. 
fejezetben tárgyalt GS-MC etalonmentes kalibrációt lehetővé tevő Monte-Carlo-eljárás 
Cube527 detektorra való alkalmazásához karakterizálni kellett a CZT detektort, azaz létre 
kellett hozni a detektor szimulációs modelljét. A detektor szimulációs modelljének 
validálásához empirikus módon, etalon pontforrásokkal végzett gamma-spektrometriai 
mérésekkel meghatároztam a detektor hely- és energiafüggő detektálási hatásfokát 33 
különböző pozícióban. A 4.2.2. ábrán látható fotó bemutatja a kísérlethez kialakított mérési 
elrendezést. A CZT detektor és a pontforrás is egy-egy alumínium idomokból felépített tartó 
szerkezeten helyezkedett el. A sugárforrást tartó idom alá helyezett négyzethálós műanyag 

4.2.1. ábra. A Cube527 típusú CZT gamma-spektrométer (a), és felfüggesztése a 

3D-XRF-GS spektrométer hátsó oldalán (b). 

(a) (b) 
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lap segítségével lehetett az etalonforrás geometriai pozícióit 1 mm-es pontossággal beállítani. 
A nagyszámú gamma-spektrum felvételét és kiértékelését a Cube527 gamma-
spektrométerhez tartozó, a gyártó által biztosított WinSPEC for Inspectors [46] szoftverrel 
végeztem. A szimulációs számításokat az MCNP6 szoftvercsomaggal hajtottam végre. A 
CZT detektor első szimulációs modelljének megalkotásához felhasználtam a detektor 
gyártójától kapott méretezett rajzokat. 

A 4.2.3. ábra bemutatja a detektormodul gyártótól beszerzett 3D CAD rajzát (a), a detektor 
geometriai felépítését és méretezett szerkezetét (b), valamint a detektormodul általam 
készített MCNP6 modelljét (c). Az empirikus hatásfok-kalibráció során kiderült, hogy a 
detektor hossztengelyére szimmetrikus pozíciókban szisztematikus eltérés mutatkozik a 
detektálási hatásfokban. Ez a nem várt tulajdonság nagy valószínűséggel annak a 
következménye, hogy a CZT kristály nem szimmetrikusan helyezkedik el a detektor modulon 

4.2.2. ábra. A CZT spektrométerrel végzett gamma-spektroszkópiai kísérletek mérési 

összeállítása és a mérési összeállítás szimulációs modellje a 2010-006 sorszámú, 

290 kBq aktivitású 152Eu etalon pontforrással. 

(a) (b) 

4.2.3. ábra. A Cube527 gamma-spektrométer CZT detektorának belső felépítése CAD 

rajzon (a), méretviszonyai (b), detektormodul szimulációs modellje (c), valamint a kvázi-

hemiszférikus detektortípus érzékeny térfogatának sematikus ábrája és modellje (d) [7]. 

(d) (c) 
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belül. A feltételezés bizonyítására, azaz a detektor érzékeny térfogatának, illetve alakjának 
empirikus meghatározására egy olyan kísérletet terveztem, amiben egy kb. 1 mm átmérőjű, 
ólomból készült apertúrával kollimált gammanyaláb detektált gamma-spektrumát lehetett 
közvetlenül mérni. A Cube527 detektort a 3D-XRF-GS spektrométer függőlegesen mozgó 
kereszttartójára szereltem fel, a kollimált forrásokat pedig az x, y vízszintes irányban mozgó 
tálcára rögzítettem. A mérési összeállítás a 4.2.4. ábrán látható. A 241Am (59,5 keV) 
izotóppal történő méréseket a BME NTI Oktatóreaktorában, a 57Co (122,06 keV) izotóppal 
végzett méréseket az ELTE Analitikai Kémia Tanszék Magkémiai Laboratóriumában 
végeztem el. A mozgatás lépésköze 1 mm volt, az érzékeny térfogat letapogatását szemből és 

oldalról is elvégeztem. A 4.2.5. ábrán a számított relatív érzékenységi térképek láthatóak az 
241Am (a) és 57Co (b) forrással történő vizsgálatok esetére. A kiértékelés során azt 
feltételeztem, hogy az 1 mm átmérőjű kollimált nyaláb által megvilágított kristályfelülettel 
egyenesen arányos a detektor által mért fotocsúcs nettó intenzitása. A mérési eredmények 
alapján a kristály a detektormodulban nem középen helyezkedik el, hanem a detektorház 
tengelyéhez képest -x, -y irányba kb. 1 mm-rel eltolódva. A relatív érzékenységi térképről 
leolvashatóak a kristály érzékeny térfogathoz tartozó méretei: 15 ± 0,5 mm, míg a kristály 
vastagsága kb. 6 ± 0,5 mm-nek adódott. A meghatározott geometriai méretek jóval kisebb 
érzékeny térfogatot (15x15x6 mm = 1350 mm3) eredményeznek, mint amit a detektor 
műszaki leírása tartalmaz (1500 mm3), vagy a névleges kristály méretekből számítható 
(15x15x7,5 mm = 1687,5 mm3). 
A kapott eredmény összhangban van a gyári adatokon alapuló szimulációs modell első 
verziójával számított gamma-spektrumok és a mért spektrumok összehasonlítása során kapott 
eredményekkel. A nagyenergiájú tartományban lévő gamma-energiákra (400 keV < E) a 

4.2.4. ábra. A Cube527 CZT detektor érzékeny térfogata feltérképezéséhez összeállított 

mérési elrendezés: kollimátor, CZT detektor, 3D mozgató állvány.  

CZT 

X 

Y 
Y 

X 

Kollimátor 



35 

szimulációval meghatározott detektálási hatásfok kb. 50%-kal nagyobb értékű volt, mint az 
empirikus úton meghatározott értékek, és ezzel összhangban a szimulált spektrumok esetén a 
teljes energiatartományban alacsonyabb Compton-hátteret tapasztaltam, mint a mérések 
során. Ezek az eredmények mind arra engedtek következtetni, hogy az aktuális detektor valós 
érzékeny térfogata kisebb, mint a gyártó által közölt értékek. A különbözőségek okának 
felderítésére áttekintettem a vonatkozó szakirodalmi közléseket [47], [48], amelyekből 
kiderült, hogy ez a detektortípus sajátosan egyedi belső szerkezettel, ún. „kvázi-
hemiszférikus” érzékeny térfogattal rendelkezik (4.2.3. ábra (d)).  

Ennek oka elsősorban a CZT detektorok egyik hátrányos méréstechnikai tulajdonságának, a 
nem túlzottan hatékony töltéskigyűjtésnek a spektrumok alakjára kifejtett, torzító hatásának 
kompenzálása. A CZT detektor esetében a kristályra kapcsolt nagyfeszültséget biztosító 
elektródák térbeli elhelyezkedése következtében a kristályban kialakuló elektromos tér nem 
tekinthető homogén szerkezetűnek, emiatt a kristály anóddal átellenes oldalán lévő sarkaiban 
keletkező töltések összegyűjtésének hatásfoka kisebb, mint a kristály egyéb részében keltett 
töltéseké. Ez elsősorban a közepes és nagyenergiájú fotonok által kiváltott fotocsúcs 
torzulását okozza, hiszen az érintett térfogatba nagyobb gyakorisággal csak ezek a fotonok 
képesek eljutni. Ezzel a megállapítással összhangban van az a megfigyelés, hogy a mért 
spektrumokban a nagyobb energiájú gammafotonokhoz tartozó fotocsúcsok torzulása egyre 
jelentősebb mértékű. A számított hatásfokok arányának változását vizsgáltam a szimulációs 
modell paramétereinek függvényében. A kezdeti és a végső szimulációs modellel számított 
gamma-spektrumok láthatóak a 4.2.6. ábrán, míg a 4.2.2. táblázatban a kezdeti modellel és a 
végső szimulációs modellel számított hatásfok értékek láthatóak. A táblázat alapján a végső 
modell esetén is megfigyelhető a gamma-energia növekedésével, hogy a számított hatásfok 
értékek nagyobbak, mint a mért hatásfok értékek. Ez a jelenség azt valószínűsíti, hogy a nem 
tökéletes töltéskigyűjtés a detektálási hatásfokot is jelentősen befolyásolhatja. A CZT 

4.2.5. ábra. A Cube527 detektor (a) szemből 
241
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detektor jelenlegi modelljére alkalmazva a GS-MC-eljárást, a vizsgált izotópok által 
kibocsátott gamma-fotonjai energiájától függően felülbecsüljük a minták aktivitását. 
 

4.2.2. táblázat. A 6_0 jelzésű geometriai pozícióban mért 152Eu etalonforrás gamma-

vonalainak a Cube527 CZT detektorral mért és MC-módszerrel számított hatásfokának 

összehasonlítása a kezdeti és az optimálisnak tekintett szimulációs modellekre. 

Energia 
(keV) 

kγ (%) 
Mért 

hatásfok 
Mért hatásfok 

hibája (%) 

Kezdeti  
MC hatásfok 

Optimális 
MC hatásfok 

Kezdeti 
Mért/MC 

Optimális 
Mért/MC 

39,52 + 
40,12 + 

45,4 
72,96 2,7894·10-3 2,00 3,2805·10-3 2,8573·10-3 0,85 0,98 

121,78 28,53 2,8895·10-3 2,00 3,0355·10-3 2,8924·10-3 0,95 1,00 

244,70 7,55 1,1646·10-3 2,05 1,3870·10-3 1,1187·10-3 0,84 1,04 

344,28 26,71 5,9732·10-4 2,02 7,4404·10-4 5,6616·10-4 0,80 1,06 

443,96 + 
444,01 

3,12 3,1025·10-4 3,30 4,5304·10-4 3,4497·10-4 0,68 0,90 

778,90 13,12 1,0367·10-4 3,62 1,6831·10-4 1,1959·10-4 0,62 0,87 

867,38 4,40 8,4624·10-5 7,43 1,4037·10-4 1,0155·10-4 0,60 0,83 
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4.2.6. ábra. A 
152

Eu etalonforrás Cube527 CZT detektorral mért kezdeti, valamint az 

optimálisnak tekintett modellel számított szimulált spektrumai. 
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4.3 GS-MC-eljárás analitikai alkalmazása a CZT detektorra, mérések nukleáris ipari 

környezetben 

A GS-MC-eljárás Cube527 CZT detektorral való teszteléséhez az Oktatóreaktort 
felhasználva végeztem neutronaktivációs kísérleteket. A vizsgálatokhoz az 197Au(n,γ)198Au 
és a 186W(n,γ)187W magreakciók végtermékeit használtam fel. A nagytisztaságú Au és W 
fólia mintákat az Oktatóreaktorban 100 kW termikus teljesítményen sugároztam be. A 
mintákat a sugárálló és nehezen aktiválódó anyagból készült műanyag tokokban elhelyezve, 
a reaktor csőposta rendszerének segítségével pneumatikus úton juttattam a besugárzási 
pozícióba. A besugárzás helyén a neutronfluxus 1,806·1012 n/cm2/s volt. A termikus 
neutronfluxusból az epitermikus neutronfluxust korábban meghatározott Cd-aránnyal 
számítottam ki, amelynek értéke 2,7 volt. A besugárzási idő az Au fólia esetén 15 s, míg a W 
minta esetén 30 s időtartam volt. A kétféle minta aktivitását a (4.3.1) aktivációs egyenlettel 
számítottam ki (NAA), ahol az m a besugárzott minta tömege, fγ és fi a gamma-vonal, illetve 
a vizsgált izotóp gyakoriságai, L az Avogadro-szám, Φth és Φeth a termikus és az epitermikus 
fluxus a minta felületén, σth és σeth a termikus és az epitermikus energiatartományra átlagolt 
mikroszkópikus hatáskeresztmetszetek. A λ az aktivációs termékek bomlási állandói (187W, 
198Au), M a minta moláris tömege, tbesug a besugárzás ideje, thűlés a besugárzás után a minta 
hűtési ideje. A hatáskeresztmetszetek a Japán Atomenergia Ügynökség [49] oldaláról, az Au 
és W elemek természetes izotóp-összetétele a [50] honlapról származnak. 

 
( ) ( )( ) ( )( )

M

ttσΦσΦLfmf
A

hülésbesugethethththi λλγ −−−+
=

expexp1
   (4.3.1) 

A gamma-spektrometriai méréseket az Oktatórektor Cube527 és a BEGE3830P gamma-
spektrométereivel végeztem el 1000 s (CZT) és 600 s (HPGe) mérési időkkel. A mérési 
összeállításokat a 4.3.1. ábra mutatja be. A HPGe típusú, árnyékolt gamma-spektrométerrel 
végzett mérések kiértékelésére kísérletileg meghatározott detektálási hatásfokfüggvényt 
alkalmaztam. A Cube527 CZT detektorral regisztrált gamma-spektrumokat az empirikus és a 
GS-MC kalibrációs eljárással is kiértékeltem. Az arany mintára végzett GS-MC-eljárással 

4.3.1. ábra. Geometriai elrendezés a W és Au minták gamma-spektrumának méréséhez a 

Cube527 CZT spektrométerrel (a) és a BEGE3830P Canberra gyártmányú HPGe 

detektorra (b). 

(a) 

W és Au minták 

(b) 
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számított és a CZT detektorral mért gamma-spektrum látható a 4.3.2. ábrán. A 
neutronaktivációval készített minták aktivitásának meghatározására vonatkozó számítási 
eredményekről a 4.3.1. táblázat mutat be számszerű adatokat a besugárzás végére korrigálva. 
A kapott eredmények elemzése alapján a GS-MC-eljárás túlbecsli a minta aktivitását, amit a 
CZT detektor szimulációs modelljének nagyenergiájú tartományban való pontatlansága 
okozhat. 

4.3.1. táblázat. A besugárzott minták neutronaktivációs összefüggéssel, empirikus 

kalibrációval és GS-MC-módszerrel számított aktivitásainak összehasonlítása. 

Minta 
Tömeg 
(mg) 

Mérések CZT detektorral 
Mérések HPGe 

detektorral 
NAA 

A (kBq) Á
tla

g 

Sz
ór

ás
 

Aktivitás 
(Empirikus) 

(kBq) 

Aktivitás 
(GS-MC) (kBq) 

Aktivitás  
(Empirikus) 

(kBq) 

198Au 
12,16 ± 

0,36 
384 ± 23 406 ± 20 330 ± 10 426 ± 31 386,5 41 

187W 
17,43 ± 

0,52 
352 ± 35 407 ± 41 333 ± 9 423 ± 30 378,8 43 

 

4.4 A CUBE527 gamma-spektrométer és a GS-MC-eljárás tesztelése atomerőműi 

hulladékok vizsgálatára 

A Cube527 típusú CZT detektor valós, ipari körülmények közötti alkalmazhatóságát a Paksi 
Atomerőműben végzett, radioaktív hulladék minták izotópszelektív aktivitásainak 
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meghatározása során teszteltem. Az in situ gamma-spektrometriai méréseket a Vegyészeti 
Ellenőrzési Osztály (VEO) Radiokémiai Laboratóriumában végeztük el, folyékony és szilárd 
mintákon egyaránt. A vizsgált radioaktív tárgyakat és anyagokat három csoportba lehetett 
sorolni: folyadék minták, cementált folyékony minták és a karbantartások során kiszerelt 
kontaminált fém alkatrészek. Az egyes mérések szimulációs modelljét a mérési 
összeállításokról készült fotók, valamint a valóságos mérési összeállítás geometriai méretei 
alapján szerkesztettem meg. A CZT detektorral végzett mérések időtartama egységesen 
1000 s volt minden minta esetén. A minták gamma-spektrumát a VEO 25%-os hatásfokkal 
rendelkező, hitelesített és kalibrált HPGe spektrométerével, és a BME NTI Cube527 CZT 

detektorával is felvettem. A hitelesített HPGe detektorral végzett analízis eredményeit 
referenciaként tekintettem a CZT detektorral számított eredmények ellenőrzésére. A 
kiértékelést a legtöbb esetben nehezítette, hogy a CZT-vel felvett spektrumok statisztikája 
nem volt túl jó a legtöbb gamma-vonalra nézve, így a mért csúcsterületek bizonytalansága is 
elég jelentősnek adódott a legtöbb esetben. Így a fő komponensekre csak 20%-on belüli 
egyezést sikerült elérni a referencia aktivitásokhoz képest. A folyadék minták gamma-
spektrometriai vizsgálatát a 4.4.1. ábrán látható mérési összeállításban végeztem el. A 
folyadék mintákat 100 ml térfogatú edényekbe töltöttük egységesen, és a gamma-
spektrometriai méréseket azonos geometriában végeztük. Az A0051 jelű minta gamma-
spektrumában domináló 134Cs izotóp esetén a GS-MC-eljárással becsült fajlagos aktivitás 
érték kb. 6%-kal nagyobb, mint a HPGe detektorral történő mérésből meghatározott és 
korrigált aktivitás érték. A 65Zn izotóp esetén azonban a kis csúcsterület miatti jelentős 
bizonytalanság vezethetett a referencia és a szimulációval becsült fajlagos aktivitás közötti 
jelentős különbséghez. A CZT detektorral mért és szimulált spektrumot a 4.4.2. ábra 
tartalmazza, míg a gamma-spektrumok kiértékeléséből származó aktivitás adatokat a 
4.4.1. táblázat mutatja be. A 20TV61/1 SZ jelű minta a VEO által rendszeresen végzett 
ellenőrzések mintavételezése során vett primerköri folyadék minta volt, amelynek mért és 

4.4.1. ábra. A Cube527 CZT gamma-spektrométerrel végzett mérés primer hűtőfolyadék 

mintán (a) és a szimulációs modell 3D metszeti képe (b). 

(a) (b) 
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szimulált spektrumait a 4.4.3. ábra tartalmazza. A 133Xe becsült fajlagos aktivitása és a HPGe 
detektorral végzett mérésekkel meghatározott fajlagos aktivitása között 2% eltérést 
tapasztaltam. A 134Cs esetében ez a különbség kb. 8% volt, ami még mindig elfogadható 
közelítés, figyelembe véve a detektor szimulációs modelljének, az előző fejezetben 
részletesen taglalt pontatlanságát a nagyenergiájú tartományban, ahol a 134Cs gamma-energiái 
találhatóak. A 135Xe esetén kb. 14% mértékű eltérés adódott a számítások során. 

4.4.1. táblázat. Az A0051 és a 20TV61/1 SZ jelű folyadék minták gamma-spektrometriai 

vizsgálatának eredményei. 

A0051 minta 20TV61/1 SZ minta 

Izotóp 
Energia 
(keV) 

Aktivitás (Bq/dm3) 
Izotóp 

Energia 
(keV) 

Aktivitás (Bq/dm3) 

GS-MC HPGe 
Eltérés  

(%) 
GS-MC HPGe 

Eltérés 
(%) 

134Cs 

563,3/ 
569,3 

63000 
± 20% 

59138 
± 0,8% 

-6,13 

134Cs 604,7 13000 
± 32% 

13998 
± 1,1% 

7,68 
604,7 134Cs 795,9 

795,9/ 
802,0 

137Cs 661,7 
9200 

± 24% 
11700 
± 1,8% 

27,17 

65Zn 1115,5 
28500 
± 26% 

43390 
± 1,1% 

52,25 133Xe 81,0 
17700 
± 5% 

18061 
 ± 2,6% 

2,04 

 135Xe 249,8 
84000 
± 1,4% 

72528 
± 1,4% 

-13,66 
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4.4.2. ábra. Az A0051 jelű minta Cube527 detektorral mért és szimulált gamma-spektruma. 



41 

A szilárd minták esetén a Cube527 gamma-spektrométert egy alumínium konzolokból 
összeszerelt állványra rögzítettük, amely elé egy téglatest alakú ólomárnyékolást helyeztünk 
a detektort érő háttérsugárzás mértékének csökkentésére. A 4.4.4. ábrán az ólom 
kollimátorba helyezett CZT detektor mérési összeállítása látható a KS-IPA cementált 
radioaktív folyadék minta, illetve fémbilincs minta méréséhez. A cementált minta mért és 
szimulált gamma-spektrumát mutatja be a 4.4.5. ábra, ahol szintén megfigyelhető a mért és 
számított spektrumok közötti jó egyezés a nagyenergiájú fotonok tartományában. A 
számításokra vonatkozó adatokat a 4.4.2. táblázat foglalja össze. Egy másik radioaktív 
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4.4.3. ábra. A 20TV61/1 SZ jelű folyadék mintának a Cube527 CZT detektorral mért és 

szimulált gamma-spektruma. 
  

4.4.4. ábra. A KS-IPA jelű cementált folyékony radioaktív hulladék minta (a) és a 

Straub-metal-grip („bilincs”) (b) hulladék minta gamma-spektrometriai elemzése a 

Cube527 CZT típusú gamma-spektrométerrel. 

CZT detektor ólom 

árnyékolással 
Cementált 

minta 
Bilincs 
minta 

(a) (b) 
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hulladék minta mérési eredményét mutatja be a 4.4.9. ábra és a hozzá tartozó 4.4.5. táblázat. 
A „bilincs” minta esetén a CZT detektorral mért spektrum és a szimulációval kapott 
spektrum jó egyezést mutat mind a nagyenergiájú tartományban lévő teljes energiájú csúcsok 
esetében mind a kisenergiájú tartományban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2. táblázat. Cementált folyadék minta (KS-IPA) GS-MC-eljárással számított aktivitásai. 

Izotóp 
Energia 
(keV) 

CZT mért 
csúcsterület 

CST 
hiba 
(%) 

Aktivitás 
(kBq) 

kγ (%) 
Szimulált 

csúcsterület 
Szimulált 
hiba (%) 

(Mért-
szimulált) 
/Mért (%) 

54Mn 834,9 2746 12,9 16 99,98 2788 2,63 -1,54 
60Co 1173,2 6903 2,7 

92 
99,97 7213 1,20 -4,49 

60Co 1332,4 5792 2,5 99,99 5585 1,55 3,57 
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60Co 1173,2 keV
60Co 1332,5 keV

Pb-Kαβ 54Mn 834,85 keV

110mAg 657 keV 110mAg 885 keV

4.4.5. ábra. Cementezett folyadék minta (KS-IPA) CZT detektorral mért és az MCNP6 

szoftverrel szimulált gamma-spektruma. 
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4.4.3. táblázat: Straub-metal-grip („bilincs”) minta GS-MC-eljárással számított 

aktivitásai. 

Izotóp 
Energia 
(keV) 

CZT mért 
csúcsterület 

CST 
hiba 
(%) 

Aktivitás 
(kBq) 

kγ (%) 
Szimulált 

csúcsterület 
Szimulált 
hiba (%) 

(Mért-
szimulált) 
/Mért (%) 

54Mn 834,8 35399 4,1 505 99,98 38576 23,96 -8,97 
60Co 1173,2 121327 0,8 

3750 
99,97 133010 11,94 -9,63 

60Co 1332,5 117267 0,4 99,99 107009 12,19 8,75 

4.5 2. Tézis 

A gamma-spektrumok kvantitatív kiértékelésére szolgáló Monte-Carlo-eljárást megvalósító 
algoritmust fejlesztettem ki, amely képes meghatározni a minta izotóp szelektív aktivitását a 
valódi mért spektrum és egy kezdeti szimulációs modell alapján. A kidolgozott eljárás 
teszteléséhez megalkottam két HPGe és egy CZT típusú gamma-detektor szimulációs 
modelljét, amelyeket valós gamma-spektrometriai mérések kiértékelésére alkalmaztam. A 
megalkotott GS-MC-módszerrel számított eredményeket hitelesített detektorokon végzett 
mérésekkel ellenőriztem. 
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5 Röntgenemissziós-spektrometria detektálási folyamatainak Monte-Carlo-

szimulációja és analitikai alkalmazásai 

Környezeti eredetű minták, különböző művészeti vonatkozású objektumok, mint szobrok, 
festmények, régészeti leletek közvetlen kémiai összetevők szerinti elemzéséhez, biológiai 
eredetű anyagok, esetleg élő minták vagy radioaktív hulladékok vizsgálatához szükség van 
olyan kis méretekkel, tömeggel rendelkező spektrométerekre, amelyek kiépítése 
alkalmazkodik a minta fizikai-kémiai jellegéhez. Ilyen követelményekhez kis elektromos 
teljesítményű (4-20 W), 1 kg-nál kisebb tömeggel rendelkező röntgenforrások és 
termoelektromos hűtéssel működtetett, kompakt kialakítású szilícium drift detektorok (SDD) 
alkalmasak a gerjesztett röntgensugárzás detektálására. Az általában nagyobb 
energiatartományba eső gamma-sugárzás méréséhez pedig a kadmium-cink-tellurid (CZT) 
detektorok alkalmazása a legcélszerűbb. Ezeket a termoelektromos hűtésű detektorokat a kis 
méret következtében hordozható változatban is ki lehet építeni, kiegészítve egy kompakt jel- 
és adatfeldolgozó elektronikával [51]. A BME NTI nukleáris analitikai kutatócsoportja 
kifejlesztett egy új típusú kombinált röntgen- és gamma-spektrométert, amely alkalmas a 
különféle radioaktív hulladék anyagok, tárgyak atomi összetételének meghatározására a 
vizsgált objektum tetszőleges felületi pontjaiban. Ezt az analitikai berendezést (5.1. ábra) 
kiegészítettük egy szintén kisméretű CZT alapú gamma-spektrométerrel is, a vizsgált tárgyak 
izotópszelektív radioaktivitásának meghatározására. A berendezéssel (3D-XRF-GS) meg 
lehet határozni a vizsgált minták inaktív atomi összetételét és a minta jellegétől függően 
annak térbeli eloszlását is konfokális üzemmódban. A kétféle spektrométert egy 3D nyomtató 

5.1. ábra. A 3D nyomtató vázára felépített 3D-XRF-GS berendezés a) röntgenfluoreszcens 

spektrométere és b) CZT gamma-spektrométere. 

a) b) 

CZT gamma-spektrométer 

b) 

SDD 

MiniX röntgencső 
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függőleges irányú konzoljára rögzítettük, amely biztosítja ezek megfelelő pozícióba állítását 
az XRS és GS spektroszkópiai mérésekhez. A vizsgált mintát egy kétirányú vízszintes 
mozgatást lehetővé tevő egység végzi, és így tetszőleges térbeli pont elérhető a konfokális 
XRF spektrométerrel 100 µm legkisebb léptetési távolsággal [52].  
A konfokális mérési (CI) beállítás célja, hogy a detektor látókúpjába csak a minta egy adott, 
az ún. konfokális térfogatból származó karakterisztikus és szórt röntgen-fotonok jussanak. A 
többi mintarészben keletkezett fotonokat a detektor nem érzékeli, ezért a detektált információ 
majdnem teljes mértékben a konfokális térfogatból származik. A konfokális térfogati elemet 
be lehet állítani a minta különböző felületi pontjaihoz, illetve a minta egy tetszőleges felületi 
pontjában, függőleges irányban mozgatva, különböző mélységi rétegekbe. Ezt a 3D-XRF-CI 
elemzésre alkalmas mérési kialakítást elsősorban szinkrotronnyaláboknál [53] lehet 
alkalmazni. Azonban már számos publikációban számoltak be kutatók egyszerűbb 
laboratóriumi eszközökkel és röntgenforrásokkal létrehozott technikai megoldásról [54], [55] 
is. A konfokális XRF analízishez szükséges minél nagyobb fluxussűrűséget és minél kisebb 
gerjesztő röntgennyalábot legegyszerűbben polikapilláris röntgenlencsékkel lehet létrehozni, 
amely alkalmas [56] a nyaláb fókuszálására laboratóriumi röntgenemissziós analitikai 
berendezések esetén is. Természetesen a röntgencsövekre, mint gerjesztő sugárforrásokra 
alapozott spektrométerekkel elérhető analitikai teljesítmény (kimutatási határ, a legkisebb 
elemezhető térfogat, elemzési idő stb.) lényegesen elmarad a szinkrotron-nyalábcsatornákhoz 
speciálisan kiépített mikroanalitikai µSR-XRF berendezésekhez képest. 
A BME NTI Radioanalitikai Laboratóriumában kifejlesztett és megépített hordozható 
3D-XRF-GS spektrométer alkalmas a kiterjedt méretekkel (20x20x20 cm), szabálytalan 
térbeli alakkal és heterogén atomi összetétellel rendelkező szilárd objektumok elemzésére. 
Ilyen minták esetén többnyire nem állnak rendelkezésre a kvantitatív összetétel empirikus 
kalibrációjára alkalmas etalon minták. Ezért a 3D spektrométerrel mért röntgenspektrumok 
kvantitatív összetételének meghatározására nem lehet az etalonokon alapuló kalibrációs 
eljárást alkalmazni. Az elemi összetétel számítására alkalmas eljárás az ún. FPM 
(Fundamental Parameter Method), amely nem teszi szükségessé a vizsgált mintákhoz 
hasonló összetételű standard anyagok használatát. Az FPM egy olyan fizikai-matematikai 
modell, amely leírja az anyagban lévő kémiai elemek karakterisztikus röntgensugárzása és 
koncentrációja közötti összefüggéseket, figyelembe véve a mátrix energiafüggő abszorpcióját 
és az esetlegesen fellépő belső gerjesztési folyamatokat is. Az FPM modell felépítésére és az 
analitikai gyakorlatban is alkalmazható, szoftveresen is megvalósított változatáról számolnak 
be a [57], [23] publikációk, amely eljárás széles koncentráció- (50 ppm - 100%) és 
rendszámtartományban (13 < Z) alkalmazható. Az FPM modell és a megvalósított numerikus 
eljárás figyelembe veszi az ún. sötét mátrix abszorpciós hatását is. A mátrixhoz egy 
alkalmasan választott, az abszorpciós hatás szempontjából ekvivalensen viselkedő kémiai 
elemmel (effektív rendszám) történő helyettesítéssel figyelembe vehető a mátrix nem 
detektálható részének abszorpciós hatása [53]. Az effektív rendszám empirikus, vagy más 



47 

forrásból származó, az adott minta összetételére vonatkozó információn alapuló becslése nem 
minden mintaösszetétel esetén írja le tökéletesen a mátrix energiafüggő abszorpciós hatását. 
A másik hátrányos tulajdonsága az FPM modellezésnek, hogy az atomifizikai paraméterek, 
amelyek az atomi elektronburok gerjesztése és relaxációs tulajdonságait írják le 
(fluoreszcencia hozam, gerjesztési valószínűség, abszorpciós függvény stb.) hibával 
terheltek, ami torzítja a meglehetősen bonyolult FPM számítások végeredményét. 
Az empirikus kalibrációs eljárásokkal és FPM modellszámítással végezhető kvantitatív 
elemzéseknek a fentiekben említett hátrányos tulajdonságainak kompenzálása MC 
számításokkal is lehetséges. Ennek egyik eljárása a fordított (reverse) Monte-Carlo-eljárás 
(RMC), amely módszert az ismeretlen szerkezeti felépítésű anyagok röntgendiffrakciós 
vizsgálatához dolgozták ki [58], [59]. A vizsgált anyag mikroszkópikus szerkezetében lévő 
atomok térbeli helyzetét változtatva és az ehhez tartozó szimulált diffrakciós képet 
összehasonlítva a mért diffrakciós mintázatokkal, egy iteratív minimalizációs eljárással 
megtalálható a valóságos szerkezetnek leginkább megfelelő atomi konfiguráció.    
A RMC vizsgálati elv alkalmazható az ED-XRF analízisben is, amelynek segítségével az MC 
szimuláció lehetőség ad a hitelesített etalonok használatát nem igénylő, közvetlen 
koncentráció meghatározásra. Az eljárás egy olyan alkalmas iteratív eljárással végezhető, 
ami a minta szimulált röntgenspektrumát összehasonlítja a mért röntgenspektrummal. Az 
általam kitűzött feladat megoldására az eredetileg röntgen- és neutrondiffrakciós 
szerkezetvizsgálati módszerekkel végzett kísérletek eredményeinek értelmezésére és 
kvantitatív kiértékelésére kifejlesztett reverse Monte-Carlo-eljárás nyújt lehetőséget. A 
szakirodalomban már több olyan publikáció is megjelent, amelyek a szerkezetvizsgálati 
módszereken kívül ezt a modellezési elvet szintén reverse Monte-Carlo elnevezéssel (RMC) 
használja fel valamilyen speciális röntgenspektrometriai esetben. Így megtalálható az 
energiadiszperzív röntgenspektrumok MC szimulációval történő leírására, valamint a vizsgált 
mintát jellemző fizikai paraméterek, így a minták alkotóelemei koncentrációinak 
meghatározására kidolgozott első eljárások is. Elektronokkal végzett gerjesztésből származó 
röntgenfluoreszcencia sugárzást felhasználva meg lehet határozni aeroszol részecskék atomi 
összetételét, amely vizsgálati eljáráshoz jól illeszkedik a fentiekben vázolt RMC technika. Az 
elektronsugaras mikroanalízisre (EPMA = Electron Probe Micro Analysis) kifejlesztett ilyen 
RMC modellt és numerikus eljárást mutatnak be a [60], [61] publikációk, olyan iteratív 
algoritmussal rendelkező megoldási eljárással, amellyel el lehet végezni aeroszol részecskék 
emissziós röntgenspektrumainak kvantitatív elemzését. Az RMC technika alkalmas EXAFS 
(Extended X-ray Absorption Fine Structure) vizsgálatokra is, amelynek egy jellemző példáját 
mutatják be a [62] publikáció szerzői amorf Ni80P20 ötvözet szerkezetének vizsgálatán 
keresztül az EXAFS módszerre kidolgozott RMC technikával. A Szalóki és munkatársai által 
kidolgozott [60] RMC szimulációs eljárás algoritmusát felhasználva a [63] publikáció szerzői 
mutattak be egy új alkalmazási lehetőséget a monokromatikus szinkrotronsugárzással végzett 
EDXRF röntgenspektrumok iteratív, MC-típusú kiértékelésére. 
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5.1 Monte-Carlo-szimuláció alapú iteratív röntgenspektrometriai algoritmus és 

szoftver adaptálása a 3D-XRF-GS készülékhez 

Az RMC-eljárás alapelve szerint a vizsgált analitikai rendszert jellemző, de alapvetően 
ismeretlen fizikai paramétereket úgy is ki lehet számítani, hogy egy feltételezett fizikai 
paraméterkészletből kiindulva MC-technikával kiszámítjuk a várható eredményt (pl. 
diffrakciós kép, a minta kémiai elemeinek koncentrációi), majd ezt összehasonlítjuk a valós 
kísérleti eredményekkel. Egy rekurzív iterációs algoritmussal addig módosítjuk az adott 
fizikai rendszert jellemző paraméterkészletet, amíg a kísérleti és számított eredmények 
közötti különbségek kisebbek nem lesznek a mérési eredményeket jellemző statisztikai 
hibahatároknál. Az RMC-eljárás alkalmazásához az ED-XRF elemzésben egy olyan 
hitelesített szimulációs transzportkód szükséges, amely valósághűen írja le a minta 
atomjainak elektromágneses sugárzással történt gerjesztését és az azt követő atomi relaxációs 
folyamatokat: ionizáció, fluoreszcens hozam, Auger-folyamatok, sugárzásmentes átmenetek, 
belső gerjesztési és szórási események, a mátrix energiafüggő abszorpciós hatásai stb.. Az 
RMC-eljárás alkalmazásához feltételezzük, hogy a minta valós elemi (atomi) összetételével 
elvégzett MC-számítás eredménye egy olyan ED röntgenspektrum lesz, amely a kísérletileg 
meghatározott spektrummal a statisztikai bizonytalanságon belül megegyezik. Ezen 
feltételezés alapján az RMC-módszernek a röntgenemissziós spektrometriára érvényessé 
tehető alapelvét [59] a mért és szimulált karakterisztikus röntgenintenzitásokra is felírható 
összefüggéssel (5.1.1) adhatjuk meg.  
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Az 5.1.1 kifejezésben a mintában lévő i. elemnek az Ii,szim a számított, míg az Ii,mért a mért 
karakterisztikus intenzitása, a σi,mért pedig a mért intenzitás standard deviációja. Ha a χ2 
értéke sztochasztikusan közelíti az elméletileg várható legkisebb értéket, akkor a minta 

elemeinek számított 
szimiC ,

 és mért Ci,mért koncentrációi közötti eltérés nagy valószínűséggel a 

statisztikus ingadozáson belül van (5.1.2), azaz a különbség nagy valószínűséggel kisebb, 
mint egy előre megadott δ1 érték. 

   niCC mértiszimi ,,2,11,, Κ=<− δ ,   (5.1.2) 

Az általános RMC-algoritmus szerint a k-adik lépésben kiszámított paraméterkészletet akkor 
fogadjuk el a további, a (k+1)-edik lépés indításához, ha a hibafüggvényre igaz lesz a 

22
1 kk χχ <+  reláció, ha pedig ez a feltétel nem teljesül, akkor a ( )( )222

1 kkP χχ −= +exp  

valószínűséggel elfogadjuk az iteráció folytatását, egyébként pedig befejezzük a numerikus 
számítást. Erre az utóbbi feltételre akkor van szükség, ha az iterációs eljárás nem feltétlenül 
konvergens, és szeretnénk elkerülni, hogy egy lokális minimumban ragadjon be az iterációs 
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folyamat. Az EPMA-technikában kifejlesztett RMC-módszer [64] egy olyan közelítő 
összefüggés, amely egy iterációs eljárást eredményez. A minta i-edik elemének 
karakterisztikus intenzitására és a minta elemeinek koncentrációjára az alábbi 
összefüggéseket lehet felírni a mért és szimulált karakterisztikus intenzitásokra (5.1.4). 
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Az n jelenti a mintában lévő elemek számát és a Ci az i-edik kémiai elem koncentrációja, 
amelyek összege a teljes mintára egyenlő az egységgel, azaz feltételezzük, hogy a minta 
minden kémiai eleme detektálható. Feltételezve továbbá, hogy az ( )nszimi CCCI ,,,, Κ21  

függvény folytonos és monoton a minta elemei koncentrációinak értéke közeli 
tartományában, levezethető egy iterációs formula a koncentrációk (k+1)-edik közelítésére az 
(5.1.5) szerint [60], [65] amely kifejezés már az (5.1.4) szerinti normálási feltételt is 
tartalmazza.  
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Az iterációs eljárás akkor fejeződik be, ha teljesülnek a (5.1.2), valamint az (5.1.6) kifejezés 
szerinti feltételek a (k+1)-edik lépésben. További korlátozó feltételt lehet adni az iterációs 
ciklusok számának csökkentésére is.  
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Az első iterációs lépésben a kezdeti koncentrációkat a mért intenzitások arányában határozza 
meg az algoritmus. A vizsgált minta sűrűségét az első iterációban a karakterisztikus 
röntgenvonalak mért intenzitásai és az adott elemekhez tartozó sűrűségek arányában átlagolt 
sűrűség értékkel veszi figyelembe a számítási algoritmus. Az iteráció további lépései során a 
minta sűrűségét a becsült koncentrációk alapján lehet újra számítani, amely értéket a 
következő lépésben elvégzett szimulációnál vesszük figyelembe. A röntgenfluoreszcens 
spektrometriai vizsgálatok során a mérési körülményektől függően (vákuum/He atmoszféra 
vagy levegő, a detektor belépő ablakának vastagsága) egy adott rendszámnál kisebb 
rendszámú elemek karakterisztikus intenzitásai nem detektálhatók a berillium (Be) ablakkal 
felszerelt ED detektorokkal. Az ilyen módon nem detektálható kémiai elemek összességét a 
szakirodalomban sötétmátrixnak nevezik [53], [66], [67]. A sötétmátrix abszorpciós 
tulajdonságait nem feltétlenül lehet elhanyagolni a nagyobb rendszámú kémiai elemek 
koncentrációinak számítása során. Az XRF-MC-módszer alkalmazására kidolgozott iterációs 
eljárásban a sötétmátrix elemeinek koncentrációját állandó értéken tartjuk, de természetesen 
az (5.1.5) összefüggés normálási tényezőjének számítása során figyelembe vesszük a 
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sötétmátrix elemeinek koncentrációját is. Az MC-algoritmust MatLab környezetben hoztam 
létre (XRF-MC), amely szoftver kezelőfelülete az 5.1.1. ábrán látható. A mért 
röntgenspektrumok karakterisztikus intenzitásainak számítására az IAEA munkatársai által 
energiadiszperzív röntgenspektrumok kiértékelésére kifejlesztett WinQxas [68] kódot 
alkalmaztam. A WinQxas szoftver az ED röntgenspektrumok analitikai függvényekkel 
történő illesztését, illetve a karakterisztikus intenzitások kiszámítását végzi el (Gauss-
függvények, polinomok). Az MC-számítások során a WinQxas által számított Kα1 és Kα2 
fluoreszcens vonalak összegzett intenzitását vettem figyelembe. A szimulált 
röntgenspektrumokat az MCNP6 transzportkód számítja ki az XRF-MC program által az 

előző iterációs lépésben meghatározott koncentrációk és a becsült mintasűrűség alapján. Az 
egymást követő iterációs lépésekben a szimulációban nem alkalmaztam az elektronikus zaj, 
és a spektrométer jelformálása miatti csúcs-kiszélesedést modellező GEB paramétert, mivel 
így a szimulált spektrumok karakterisztikus csúcsainak megillesztése nagymértékben 
egyszerűsíthető volt. Ekkor ugyanis a detektor által okozott csúcs-kiszélesedéshez képest 
elhanyagolható mértékű természetes vonal-kiszélesedés mellett az adott karakterisztikus 
csúcs, az őt jellemző diszkrét energiához tartozó csatornába esik, így az adott karakterisztikus 
vonal intenzitása az adott csatorna beütésszáma és a mellette lévő csatornák átlagának 
különbségeként (háttérkorrekció) számítható. Ezzel a számítási opcióval a karakterisztikus 
vonalak, a kiszökési csúcsok és az esetleg előforduló diffrakciós csúcsok által okozott 
interferenciák valószínűsége jelentősen csökken, aminek következtében nincs szükség 

5.1.1. ábra.  A röntgenspektrumok kiértékelését végző iterációs eljárást megvalósító 

MatLab környezetben készült XRF-MC szoftver grafikus kezelőfelülete. 
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minden egyes szimulált röntgenspektrumnak a WinQxas [69], bAxil [70] vagy pyMCA [63] 
szoftverekkel történő illesztésére. Az iterációs eljárás végén a GEB paraméter 
alkalmazásával a valóságos spektrum szimulációja opcionálisan elvégezhető, amellyel akár 
vizuálisan is ellenőrizhető a mért és számított spektrumok egyezése. 

5.2 Szóráscsökkentési eljárások alkalmazása a Monte-Carlo-számítások gyorsítására 

A kifejlesztett iteratív algoritmust a gyakorlatban akkor célszerű használni valós 
röntgenspektrumok etalon alkalmazása nélküli kiértékelésére, ha az egyes iterációs 
lépésekben a számított röntgenspektrumok megfelelő statisztikájú szimulációjához szükséges 
számítási idő nem több néhány percnél. Ahhoz, hogy az MCNP6 programcsomaggal analóg 
módon számított röntgenspektrumok statisztikája összemérhető legyen a valós mért 
spektrumokéval legalább 1010 fotonra kell a szimulációkat lefuttatni. Ehhez a forrásesemény 
számhoz azonban a jelenleg általánosan használt számítástechnikai erőforrások esetén kb. 
12-13 óra számítási időre van szükség. Ilyen számítási igénnyel az iterációs MC-eljárás 
közvetlen gyakorlati analitikai alkalmazása nem lenne működőképes. A szimulációs idők 
csökkentésére és ezzel a szimuláció hatékonyabbá tételére szóráscsökkentési eljárásokat 
alkalmaztam. 

Az MC-számítások hatékonyságát az rontja a legnagyobb mértékben, hogy a minta által 
emittált kisenergiás röntgenfluoreszcens fotonok közel izotróp irányeloszlása miatt az 
SD detektor szűk látószögébe jutó fotonok aránya elhanyagolható a röntgenforrásból indított 

5.2.1 ábra. Az RC-33/41 jelű fémötvözet etalon minta analóg (13 óra) és nem analóg 

(1,5 perc) szimulációval számított röntgenspektruma. 
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összes foton számához képest. A szimulációk gyorsításához az MC-típusú 
transzportszámításokhoz rendelkezésre álló szóráscsökkentési eljárások közül a 
kölcsönhatások bekövetkezése után a szórási szög torzítását elvégző, és ettől a ponttól 
determinisztikus transzportot alkalmazó DXTRAN SPHERE [71] módszert alkalmaztam. A 
módszer lényege, hogy a kölcsönhatások következtében keletkező szórt fotonokat a vizsgált 
„tally”-t körülvevő régióba terelje, és ezáltal javítsa a szórási ponthoz tartozó fázistér 
mintavételezését. A DXTRAN SPHERE szóráscsökkentési eljárás alkalmazása miatt a nem 
analóg MC-eljárás következtében a detektált fotonok súlyfaktora (weight) széles határok 
között változhat, ami a tally számításakor megnöveli az egyes események tallyhez való 
hozzájárulásának szórását, és ezáltal rontja a számítás statisztikáját. Ez a jelenség a számítás 
hatékonyságát nagymértékben rontja, ezért a sokoldalú és hatékony Weight-Window [71] 
nevű szóráscsökkentési eljárást célszerű alkalmazni ennek kiküszöbölésére. A Weight-
Window módszer alapgondolata, hogy kontrollálja a részecskék fázistérbeli súlyfaktorát, 
amelynek köszönhetően a különböző fázistér tartományokban közel azonos súlyfaktorral 
rendelkező részecskéket lehet megtalálni. Ez az eljárás jelentősen képes csökkenteni a 
becslés szórását a tallyk kiértékelése során. A két szóráscsökkentési módszer együttes 
alkalmazásával a megfelelő statisztikájú spektrumok számításához szükséges szimulált 
fotonok számát sikerült 107 értékre csökkenti, ami három nagyságrendnyi rövidülést 
eredményezett a szimulációs számítás időtartamában. Ennek köszönhetően egy spektrum 
számítása 1,5 perc alatt eléri a kívánt statisztikai szintet, ami lehetővé teszi, hogy az iteratív 
eljárást valós röntgenspektrumok kiértékelésére alkalmazzuk. A fentiekben leírt jelenség 
eredményét mutatja be az 5.2.1. ábra, amelyen az RC-33/41 jelű fém etalon minta kétféle 
számítási módszer alkalmazásával számított röntgenspektruma látható. Sajnos a DXTRAN 
SPHERE alkalmazása során nem használható az MCNP6 egyik újdonságaként bevezetett 
EPRDATA12 adatkönyvtár, amely az atomi gerjesztések relaxációs részfolyamatait jóval 
részletesebben tartalmazza, mint a korábbi mcplib84 könyvtár. Mivel az EPRDATA12 
könyvtár részét képezik az L-vonalas legerjesztődési folyamatokra vonatkozó atomi adatok 
is, ezért az olyan minták esetén, amelyeknél L-vonalas csúcsok jelentős számban vannak a 
spektrumban, a szóráscsökkentési eljárás nem alkalmazható. Az L-vonalakat nagyobb 
számban tartalmazó spektrumok kiértékelése az iteratív MC-eljárással csak szóráscsökkentés 
nélkül lehetséges, ami legalább két nagyságrenddel hosszabb számítási időt vesz igénybe. 
Másrészt gondot okoz az, hogy az MCNP szoftvercsomag korábbi változatainak 
adatkönyvtárai az Lα1, Lα2, Lβ1, Lβ2,… vonalak energiáit csak a keletkezési gyakoriságuk 
súlyozott átlagával tartalmazza, aminek megfelelően két, vagy több karakterisztikus vonal 
helyett egyetlen, a fentiekben leírt átlagolással keletkező vonal jelenik meg a szimulált 
spektrumokban. Ha a minta nem vagy csak kis koncentrációban tartalmaz az L-vonalakkal 
detektálható kémiai elemeket, akkor az iteratív MC-számítási modell korlátozás nélkül 
alkalmazható a többi mintában lévő elem koncentrációjának meghatározására.  
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5.3 Számítások az XRF-MC-eljárás és szoftver validálására 

A referenciaként szolgáló ötvözetmintákat a Worldwide Analytical Systems AG, (Wellesweg 
31, D-47589 Uedem, Germany) gyártotta.  A mérésekhez egy Amptek Mini-X-Ag típusú, 
4 W elektromos teljesítményű, maximálisan 50 kV gyorsítófeszültségre képes, Ag anóddal 
rendelkező transzmissziós röntgencsövet és egy 25 µm vastag Be belépő ablakú Canberra SD 
detektorból álló röntgenspektrométert alkalmaztunk. Az 500 s időtartamú méréseket 40 kV 
gyorsítófeszültséggel és 5 µA anódárammal végeztük. Az RC-33/41 jelű minta XRF-MC-
eljárással végzett kiértékelésének eredményeként kapott szimulált spektruma látható az 
5.3.1. ábrán, amelyet közvetlenül összehasonlítottunk a mért spektrummal. Fémötvözet 
mintákat alkotó elemek karakterisztikus röntgenvonalai mellett a fémkristály szerkezetétől 
függően megjelennek a diffrakcióval keletkező csúcsok, amelyeket természetesen a szimulált 
spektrum nem tartalmaz. A levegőben kb. 1m/m% koncentrációban megtalálható argon 
karakterisztikus csúcsa is megjelenik a spektrumban, ha a mérést normál atmoszférikus 
körülmények között végezzük. A mért spektrumok kvantitatív kiértékelése során a 
diffrakciós csúcsok általában problémát okozhatnak, amennyiben átlapolnak valamely kémiai 
elem karakterisztikus vonalával. Ekkor az adott karakterisztikus vonal megbízható illesztése 
a WinQxas programmal is csak úgy lehetséges, hogy egy nem azonosítható (virtuális elemtől 
származó) csúcsként jelöljük meg az adott diffrakciós vonalat. A fémötvözet minták 
kvantitatív összetételét mutatják be az 5.3.1. és 5.3.2. táblázatok a nominális, FPM 
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módszerrel [23] és az iteratív XRF-MC-eljárással számított koncentrációinak felsorolásával. 
Az elemi összetétel számításához szükséges szimulációkat 106 fotonnal végeztem minden 
iterációs lépésben. A táblázatokban kék színnel megjelölt kémiai elemek koncentrációit az 
XRF-MC-számítások során az állandónak tekintett nominális értékükkel vettem figyelembe 
az alábbi két okból kifolyólag.  
 

1. A nem detektálható, könnyű elemek alkotják a minta sötétmátrixát (C, O, N, Be, Na, 
Mg), amely elemek ugyan csúcsot nem, vagy csak nagyon kis intenzitással 
eredményeznek a spektrumban, de a minta abszorpcióját a nagyobb rendszámú elemekre 
befolyásolják, így a jelenlétük nem elhanyagolható.  

2. A 40 kV gerjesztőfeszültség miatt az olyan nagyrendszámú elemek esetén, mint például 
az ólom, a K-sorozatú vonalak (74,97 keV, 72,80 keV, 84,94 keV) már nem, csak az L 
és M sorozatú vonalak gerjeszthetők (10,55 keV, 10,45 keV, 12,61 keV, 12,62 keV, 
14,76 keV, 2,35 keV,…). 

5.3.1. táblázat. Fém etalonminták elemi összetételének XRF-MC és XRF-FPM eljárásokkal 

számított eredményei. 

Elem 

Koncentráció (m/m%) 

RC-14/24 RC-38/20 RC-33/41 

Nominális FPM 
XRF-
MC 

Nominális FPM 
XRF-
MC 

Nominális FPM 
XRF-
MC 

Mg < 0,01 0,01 ---- 0,0136 0,0136 0,0136 < 0,01 ---- ---- 

Al < 0,01 0,01 ---- < 0,01 ---- ---- 10,5 ---- 10,5 

Si 0,033 0,033 0,033 < 0,01 ---- ---- 0,226 ---- 0,226 

Cr 0,931 1,133 1,05 < 0,01 ---- ---- 0,0116 ---- ---- 

Mn < 0,01 0,036  0,728 0,773 0,64 0,304 0,326 0,24 

Fe 0,017 0,013 0,04 0,852 0,927 1,14 4,05 4,219 4,91 

Co < 0,01 0,036 ---- < 0,01 ---- ---- < 0,01 ---- ---- 

Ni 0,011 0,098 0,32 31,3 33,02 32,79 4,64 5,416 5,48 

Cu 98,8 98,196 97,93 67,0 65,28 65,44 79,7 78,556 78,94 

Zn 0,136 0,329 0,48 0,015 ---- ---- 0,371 0,733 0,735 

Sn < 0,04 0,04 0,04 < 0,04 0,04 ---- < 0,04 0,04 ---- 

Pb < 0,015 0,015 0,015 < 0,015 0,015 ---- < 0,015 0,015 ---- 

Bi < 0,02 0,02 0,02 < 0,02 0,02 ---- < 0,02 0,02 ---- 

Sajnos jelenleg az MCNP6 csomagban rendelkezésre álló szóráscsökkentési eljárás 
DXTRAN korlátozott alkalmazhatósága miatt nem volt számolható ezen elemek 
koncentrációja. A „<” jellel jelzett koncentráció értékek arra utalnak, hogy az adott kémiai 
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elemek koncentrációja a mérési módszer kimutatási határa alatt van. A fémötvözetek 
koncentrációira kapott értékek mind a nominális, mind az FPM módszerrel számított 
értékekkel elfogadható egyezést mutatnak a mintát alkotó fő komponensekre (C > 1%). 

5.3.2. táblázat. Fém etalon minták elemi összetételének XRF-MC és XRF-FPM eljárásokkal 

számított eredményei. 

Elem 

Koncentráció (m/m%) 

RC-34/1 RC-32/32 RA-19/49 

Nominális FPM 
XRF-
MC 

Nominális FPM 
XRF-
MC 

Nominális FPM 
XRF-
MC 

Mg 0 ---- ---- < 0,01 ---- ---- 8,44 8,44 8,44 

Al < 0,01 0,01 ---- 1,39 1,389 1,39 78,5 78,5 78,5 

Si 0,22 0,22 0,22 0,436 0,436 0,436 1,02 1,02 1,02 

Cr 16,3 17,828 19,52 0,0107 0,06 0,02 0,165 0,329 0,428 

Mn 7,95 7,953 8,49 1,59 1,946 1,345 1,13 1,474 1,712 

Fe 51,5 49,813 50,06 0,0651 0,206 0,158 1,23 1,412 1,513 

Co 0,322 0,711 0,79 < 0,01 0,073 ---- 0,233 0,318 0,328 

Ni 20,8 20,518 18,85 0,0235 0,116 0,298 0,706 0,697 0,735 

Cu 1,93 1,968 1,91 59,3 58,404 59,482 0,509 0,575 0,544 

Zn 0 ---- ---- 36,7 36,88 36,897 7,34 6,608 6,285 

Zr 0 ---- ---- 0 ---- ---- 0,041 0,038 0,043 

Nb 0,443 0,488 0,388 0 ---- ---- 0 --- ---- 

Ag 0 ---- ---- < 0,01 0,01 0,01 0,233 0,233 0,233 

Sn 0 ---- ---- < 0,04 0,04 0,04 0,005 ---- ---- 

Pb <0,01 0,01 0,01 0,348 0,348 0,348 0,005 ---- ---- 

Bi 0 ---- ---- < 0,02 0,02 0,02 0,221 0,176 0,221 

Az XRF-FPM-módszerrel számítható koncentráció értékekkel a legtöbb esetben jobb 
egyezés adódik, mint a nominális értékekkel. Ennek egyik oka lehet az a tény, hogy az etalon 
minták nominális összetételét nem egy szabályosan megszervezett körelemzésben határozták 
meg, hanem egyetlen, szikrakisüléssel előállított plazma optikai spektroszkópiai elemzéssel. 
Ez a hitelesítési mód természetesen nem jelent garanciát a megbízható, valósághű elemzési 
eredményekre. Ezért, a táblázatokban a BME NTI Radiokémiai Laboratóriumában végzett 
XRF-FPM elemzések eredményeit is feltüntettem. A nominális és a kétféle XRF kiértékelés 
közötti eltérés oka valószínűleg a fentiekben leírtak, a kis koncentrációval előforduló 
összetevőkre (C < 1%) kapott jelentősebb eltérésekhez a kis intenzitású vonalak nagy 
statisztikus bizonytalansága is hozzájárulhatott. Ezen vonalak illesztése a három 
nagyságrenddel nagyobb intenzitással rendelkező egyéb, szomszédos karakterisztikus 
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röntgenvonalak mellett jelentős bizonytalansággal terhelt, aminek oka elsősorban a nagy- és 
kisintenzitású vonalak átlapolása miatt, a kis koncentrációjú elemekre létrejövő intenzív 
spektrális háttér. Az XRF-MC-eljárást elsősorban a 3D-XRF-GS spektrométer [52] tervezett 
felhasználási körére, radioaktív hulladékok, nukleáris biztosítéki minták gyors, 
roncsolásmentes vizsgálatára terveztük. Ez a technika elsősorban a főkomponens elemek 
koncentrációinak kvantitatív meghatározására, és az egyéb szennyezők, ötvözők 
koncentrációinak nagyságrendi becslésére alkalmas olyan gyors eljárás, amihez nem 
szükséges a minta integritását roncsoló preparációs művelet.  

5.4 Konvergencia, stabilitás, futási idő vizsgálata 

Az XRF-MC-módszerrel végzett numerikus számítás stabilitásának vizsgálatához az 
RC-34/1 sz. etalon összetevői koncentrációinak számításához az XRF-MC-eljárását 106 

foton/iterációval, egymás után 10-szer megismételve futtattam le. Az eredményeket az 5.4.1. 
táblázat mutatja be, ahol a nominális és az XRF-FPM technikával számított koncentrációk 
mellett az egymás után 10-szer megismételt XRF-MC-számítások eredményeinek az átlaga, 
illetve a számításokból kapott szórása látható abszolút (m/m%) és relatív (rel%) értékben. 

5.4.1. táblázat.  Az RC-34/1 etalon minta számítási eredményei 10-szer megismételt 

XRF-MC számítási eljárás után. 

10 db ismétlésből számított koncentrációk. A konvergencia kritériumának eléréséhez 

( )81212
1 ,, −≤+kχ  szükséges iterációk száma: 4-7. 

Elemek 

Koncentráció (m/m%) 

Nominális FPM 
XRF-
MC 
átlag 

XRF-
MC 

szórás 

XRF-MC 
szórás (rel%) 

|XRF-MC 
-FPM| 

|XRF-MC 
-Nom| 

Cr 16,3 18,426 19,31 0,19 0,97 0,884 3,01 

Mn 7,95 7,207 8,34 0,21 2,46 1,133 0,39 

Fe 51,5 50,599 50,12 0,27 0,53 0,479 1,38 

Co 0,322 < 0,45 0,69 0,05 6,52 0,24 0,368 

Ni 20,8 19,910 18,62 0,22 1,16 1,29 2,18 

Cu 1,93 1,835 1,89 0,12 6,20 0,055 0,04 

Nb 0,443 0,410 0,41 0,01 3,03 0,0 0,033 

Átlagos eltérés     0,58 1,15 

Az eredményekből látható, hogy az XRF-MC-eljárással a számított koncentrációk relatív 
hibája a 0,5-7,0 rel% tartományba esik a 0,5-51,0 m/m% koncentráció tartományban, illetve 
a három adatsort összehasonlítva a kisebb eltérést az XRF-MC és XRF-FPM módszerek 
között találhatjuk. A nominális koncentráció értékekhez tartozó hibák nem álltak 
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rendelkezésre, míg az XRF-FPM modellel végzett számításhoz jelenleg még nincs 
kidolgozva a teljeskörű hibaszámítás. Az egyik legfontosabb kérdése a numerikusan 
számított XRF-MC-eljárásnak, hogy konvergens-e az iterációs algoritmus, illetve a 
konvergencia milyen gyors, azaz hány szukcesszív iterációs lépés után lehet megközelíteni 
egy előre megadott határon belül az elméleti értéket. Ehhez a kérdéshez az eddigiekben is 
elemzett RC-34/1 etalon mintán végeztem számításokat. Ennek egyik eredményét mutatja be 
az 5.4.1. ábra, ahol a számítások során a mintában előforduló összes kémiai elemre, egyetlen 

koncentráció értékből indítottam az XRF-MC-számításokat. Az eredményekből látható, hogy 
már 2-4. iterációs ciklus után a számított koncentrációk értékének ingadozása egyre kisebb 
mértékű, csak a sztochasztikus számításokból eredő statisztikus ingadozások befolyásolják.  
A koncentrációk kezdeti értékének megválasztása csak kis mértékben befolyásolja a 
szükséges iterációs lépések számát, amit az 5.4.2. ábrán feltüntetett elemzési eset is 
demonstrál. Itt a koncentrációk 0. közelítésének értékeit nem egy átlagos értékkel határoztam 
meg, hanem a mért XRF spektrumok kiértékeléséből származó intenzitás adatok arányából 
számított értékekkel. Mivel az ilyen módon számított kezdeti értékek lényegesen közelebb 
állnak a mintában lévő kémiai elemek valóságos koncentrációihoz, ezért a konvergencia 
lényegesen gyorsabb és már a 3. iterációs lépés után eljut a statisztikus ingadozásokból 
becsülhető 0,95 értékű megbízhatósági intervallumba. Valószínűleg további gyorsítás érhető 
el, ha a kémiai elemekhez tartozó kezdeti koncentrációkat nem egyszerűen az intenzitások 
arányában, hanem az XRF-FPM-technikában gyakran alkalmazott ún. elemi érzékenység (Si) 
bevezetésével határoznánk meg (5.4.1) [53]. 

5.4.1. ábra. Az XRF-MC számítások konvergenciája az RC-34/1 sz. etalon mintára.  
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A kezdeti koncentrációt az (5.4.1) kifejezés bal oldalán lévő giE gerjesztési függvény, a 
detektor energiafüggő hatásfokfüggvénye (εi), valamint a gerjesztő röntgensugárzás fluxusa 
(IE) határozza meg. Az (5.4.1) kifejezésnek a kezdeti értékre vonatkozó tényezője nem veszi 
figyelembe a belső gerjesztési jelenség és a karakterisztikus sugárzásoknak a minta 
mátrixában bekövetkező szelektív abszorpciója miatti fluxus változást. Az így számított 
kezdeti értékek viszont jóval közelebb vannak a minta elemeinek valóságos 
koncentrációihoz, ami jelenleg a leggyorsabb numerikus számítási algoritmust eredményezi.  

5.5 A röntgencső kollimátorának optimalizálása 

A konfokális méréstechnika azon az elven alapszik, hogy a gerjesztő és a másodlagos 
röntgennyalábok divergenciáját megfelelően választott röntgenoptikai eszközökkel 
(kollimátorok, polikapilláris röntgenlencse stb.) korlátozzuk. Ha a gerjesztő röntgennyaláb és 
a mintából emittált másodlagos sugárzás tengelyei metszik egymást, akkor a metszéspont 
körüli, a nyalábok átmérőjétől függő kiterjedésű térfogatban gerjesztett atomok által 
kibocsátott sugárzást fogja csak a detektor érzékelni. A minta többi részéből emittált fotonok 
nagy hányada nem éri el a detektort [53]. A konfokális technika elvét és méréstechnikai 
kialakítását az 5.5.1. (a) és (b) ábrák mutatják be. A 3D-XRF berendezés röntgenforrását réz 
és alumínium csövekből létrehozott, az adott mechanikai feltételekhez illeszkedő, 
változtatható méretekkel rendelkező kollimátorokkal szereltük fel. Hasonló, de szerkezetében 
lényegesen összetettebb rendszert építettünk a detektor számára is, amely a környezetben 
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5.4.2. ábra. Az XRF-MC számítások konvergenciája az RC-34/1 sz. etalon mintára.  
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lévő különböző alkatrészeken szóródott röntgensugárzás árnyékolására szolgál. A konfokális 
elrendezés kollimátorainak mechanikai közvetlen kialakítását az 5.5.1. (b) ábra mutatja be, 
ahol láthatóak az egymásba illesztett alumínium csövek, amelyeket egy-egy rézből készült 
ház fog össze. A szekvenciálisan összerendezett kollimátorcsövekkel beállítható az adott 

mérési feladathoz optimális konfokális térfogat mérete. A primer röntgennyaláb kollimálását 
végző alumínium kollimátorcsövek egyrészt geometriai alakjuknál és méreteiknél fogva 
korlátozzák a nyaláb lehetséges sugármeneteit, másrészt az anyagukban bekövetkező 
gerjesztési és szórási folyamatok révén megváltoztatják a nyaláb energia szerinti 
intenzitáseloszlását. A kollimátornak a spektrumok alakját torzító hatása vizsgálata céljából 
MC transzportszámításokat végeztem különböző kollimátor kialakításokra, az alkalmazott 
röntgencső kísérletileg meghatározott fehér spektrumát (5.5.2. (a)) gerjesztő forrásként 
felhasználva. A számításokat állandó belső átmérővel, valamint kúpos (kónikus) belsővel 

5.5.1. ábra.  A konfokális mérési elrendezés kialakítása (a), a röntgencső és az SD detektor 

kollimátorainak összeállítása (b). 

(a) 

Röntgencső 

SDD 

Minta 

(b) 

5.5.2. ábra. Amptek Mini-X röntgencső spektruma kollimátor nélkül (a), a 2 cm teljes 

hosszúságú, különböző átmérőjű kollimátorokkal kialakított összeállítások szimulált 

kimeneti röntgenspektrumai, azonos gerjesztő spektrum esetén (b). 
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rendelkező alumínium kollimátorokra végeztem el, amelyek teljes hosszúsága 2 cm volt. Az 
állandó átmérővel rendelkező kollimátorok belső átmérője rendre 2, 1,1 és 0,5 mm volt. A 
kónikus kollimátorok esetén a röntgencső ablakánál a kollimátor belépő átmérője 4 mm volt, 
míg a kilépő oldalon rendre 2, 1,1 és 0,5 mm. A kónikus kialakítástól azt vártuk, hogy növeli 
az intenzitást, valamint kismértékű fókuszáló hatása lesz a primer nyaláb sugármeneteire, 
mivel a kollimátor falán szóródott fotonoknak nagyobb esélye van átjutni a kónikus 
geometriájú kollimátoron, mint egy végig állandó átmérővel rendelkező kollimátoron. Az 
5.5.2. (b) ábrán látható számított spektrumok alapján a kónikus kialakítás minden esetben 
nagyobb intenzitáshoz vezet, mint az egyenes cső alakú kollimátor kialakítás. A kónikus 
belső alakkal rendelkező csöveket a kereskedelemben nem lehet kapni, illetve egyedi 
gyártásuk nehézségbe ütközik azok geometriai méretei miatt, ezért a kónikus kialakítás 
közelítésére egy olyan összetett kollimátor rendszert terveztem, amely 3 darab, különböző 
belső átmérőjű (2, 1,1 és 0,5 mm) egyenes kollimátorból áll. Ez a rendszer könnyen 
összeállítható a kereskedelemben kapható 99,9 m/m% tisztaságú alumínium csövekből. 
Az 5.5.3.-5.5.5. ábrákon láthatók a különböző kialakítású (egyenes (5.5.3.), kónikus (5.5.4.), 
3 db-ból álló összetett (5.5.5.)) és 5 cm teljes hosszúságú kollimátor kombinációkra 
vonatkozó számított kimeneti nyaláb intezitáseloszlások a kollimátor végétől 1 cm 
távolságban. A kapott eredményekből kitűnik, hogy mind a nyalábok intenzitására, mind a 
nyalábok félérték-szélességére jelentős hatással van a rendszer geometriai kialakítása, ami 
azért fontos, mivel ez a paraméter határozza meg a konfokális mérési kialakításban az adott 
nyalábbal elérhető legjobb laterális felbontás mértékét. 

Így az adott mérési feladat által kívánt térbeli felbontáshoz meg lehet határozni azt az 
optimális kollimátor kialakítást, amely egyben az optimális gerjesztő intenzitást is biztosítja. 
A gerjesztő röntgennyaláb intenzitásának növelésével csökkenthető az XRF analízis 
kimutatási határa, azaz növelhető az eljárás érzékenysége. Az előzetes várakozásainknak 
megfelelően a kónikus kollimátor típus esetében tapasztalható a legnagyobb intenzitás, és a 
legkisebb félértékszélesség. A több különböző átmérőjű egyenes csőből kialakított, összetett 
kollimátorral is sikerült hasonló eredményeket elérni. Biztató eredménynek tartjuk, hogy 

5.5.3. ábra. Egyenes kollimátorok intenzitáseloszlása 1 cm-re a kollimátortól. Belső 

átmérő: (a) 2 mm, (b) 1,1 mm, (c) 0,5 mm. 

(a) (b) (c) 
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mindkét kollimátor típussal sikerült a 0,5 mm átmérőjű kollimátorokból kialakított verziókra 
jelentős intenzitásnövekedést elérni az egyetlen csőből álló, egyenes kollimátorból kilépő 
nyaláb intenzitásához képest. 
A kollimátor rendszerrel kialakított konfokális mérési elrendezés fókusztérfogatának 
meghatározását mind kísérletileg mind MC-számításokkal elvégeztem. A kísérlet során egy 
25 µm vastagságú nagytisztaságú réz lapot mozgattunk az x, y és z tengely mentén a 
spektrométer látómezőjében [52]. Az x és y tengelyek menti mozgatás során a lemez egyre 
nagyobb területe kerül átfedésbe a konfokális térrész egy adott metszetével, ami egy telítési 
intenzitásban végződik. A z tengely mentén a lemezt a teljes nyaláb megvilágítja és az 
intenzitás a függőleges mozgatással mindkét irányban nullára csökken. Ez a viselkedés arra 
utal, hogy a nyaláb alakja mindhárom koordináta iránya szerint közelítőleg Gauss-
eloszlással, illetve egy-egy Erf-típusú függvénnyel írható le. Az 5.5.6. ábrán az 1,1 mm belső 
átmérőjű kollimátor rendszerrel mért és számított Cu-Kα itenzitáseloszlások láthatóak, 
valamint a mért intenzitáseloszlásra illesztett Gauss-, illetve Erf-típusú függvények 
félértékszélesség (FWHM) paramétere, ami a felbontás jellemzője. A méréseket 
koncentrikusan beállított konfokális geometriai elrendezéssel, azaz teljesen átfedő SDD és 
röntgencső látómezőkkel végeztük. Az ábrákon feltüntettem olyan számítások eredményét is, 
amelyek esetén az SD detektort vagy a röntgencsövet elmozdítottam az eredeti pozíciójából. 
Ekkor természetesen megváltozik a konfokális térfogat alakja és térbeli elhelyezkedése is, 

5.5.5. ábra. Összetett kollimátorok intenzitáseloszlása 1 cm-re a kollimátor kimeneti 

végétől. A 2, 1,1 és 0,5 mm belső átmérőjű kollimátorok hossza rendre (a) 5, 4, 2, (b) 5, 2, 

1, (c) 5, 1, 0,5, (d) 5, 0,5, 0,25 cm. 

(a) (b) (c) (d) 

5.5.4. ábra. Kónikus kollimátorok intenzitáseloszlása 1 cm-re a kollimátortól. Belső 

átmérő a kollimátor elején 4 mm, a kimenetnél: (a) 2 mm, (b) 1,1 mm, (c) 0,5 mm. 

(a) (b) (c) 
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aminek a hatása a számított eredményekben is észrevehető (5.5.6. ábra). 
A szimulációs eredmények alapján kiszámítható a konfokális mérési beállításnak a tervezett 
kollimátor elrendezésre érvényes térbeli felbontása, azaz a konfokális térfogat nagysága is. A 
szimulációs számításokkal kapott eredményeket összehasonlítva a valóságos mérési 
adatokkal, jó egyezés tapasztalható. A vonatkozó kísérleti eredményeket a [52] 
publikációnkban mutattuk be. Végezetül szimulációs számításokat végeztem a röntgencső 
kollimátor rendszeréből kilépő gerjesztő nyaláb fluxusára és ennek az átmérő szerinti 
eloszlására, amit az 5.5.7. ábra mutat be. A kollimátorok 99,99 m/m% tisztaságú 
alumíniumból készültek, amelyeket egy technikai tisztaságú rézötvözetből készült cső foglal 
magába. Az alumínium csövek belső átmérői 0,5, 1,1 és 2,0 mm voltak, és a falvastagságuk 
lehetővé tette, hogy szorosan egymásba illeszthetőek legyenek. A szimulációs 
eredményekből egyértelműen látszik, hogy a lépcsős elrendezésű belső szerkezetből ki lehet 
alakítani olyan kombinációt, amellyel a kimenő fluxus maximalizálható a nyaláb 
félértékszélességének minimumon tartásával. A külső, rézötvözetből készült kollimátor 
50 mm hosszúsága esetén ez az optimális elrendezés az 1,1 mm belső átmérőjű csőre 
5 - 10 mm között, míg a 0,5 mm belső átmérőjű csőre 2,5 - 5 mm között volt. A kimenő 
nyaláb alakja kb. 200 μm átmérőnél telítésbe jut, illetve a nyaláb félértékszélessége kb. 
520 - 680 μm értékek között van. A kísérleti vizsgálataink teljes egészében megerősítették 
ezeket a szimulációs számítási eredményeket.  
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5.6.7 ábra.  Mért és számított 

Cu-Kα intenzitáseloszlások az x, y 

és z tengely mentén 1,1 mm belső 

átmérőjű kollimátorokkal.  

Mért intenzitáseloszlás, 

szimulált intenzitáseloszlás, 

300 μm-el eltolt nyaláb, 

100 μm-el eltolt nyaláb.  
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5.6 3. Tézis 

MC-típusú kiértékelési modellt adaptáltam az energiadiszperzív röntgenfluoreszcens (ED-
XRF) analízis számára, amely a mért és a szimulált  röntgenspektrumok kvantitatív 
összehasonlítása eredményéből meghatározza a minta elemi összetételét egy iteratív 
numerikus számítási folyamatban. Algoritmust hoztam létre MatLab programozási 
környezetben az MCNP6 transzportkód felhasználásával a numerikus számításokhoz és az 
iteratív eljárás teszteléséhez. Bizonyítottam, hogy lehetséges a vizsgált minták kémiai elemei 
koncentrációinak MC-eljárással történő konvergens iteratív számítása. A teljes számítási 
folyamat időtartamát jelentősen lerövidítettem az MCNP6 szóráscsökkentési eljárásaival, ami 
alkalmassá tette az MC számítási módszert a gyakorlatban is alkalmazható kvantitatív ED-
XRF elemzés céljára. A számításokhoz létrehoztam az NTI-ben kifejlesztett konfokális 
rendszerű 3D-XRF-GS spektrométer szimulációs modelljét, amelyet etalon mintákon végzett 
ED-XRF mérések kiértékelésével validáltam. A 3D-XRF-GS gerjesztő röntgennyalábja 
fluxusának maximalizálása érdekében MC számításokat végeztem a röntgencső 
kollimátorának geometriai kialakítására. 

A 3. Tézishez kapcsolódó publikációk listája 

[3.1] I. Szalóki, G. Radócz, A. Gerényi, Confocal macro 3DXRF spectrometer on 
commercial 3D printer, X-Ray Spectrom., 46, 497-506, 2017.  

[3.2] I. Szalóki, T. Pintér, jnr. I. Szalóki, G. Radócz and A. Gerényi, Novel XRF-Raman 
spectrometer and FPM model for surface analysis of solid objects and liquid 
substances, J. Anal. At. Spectrom., (elfogadva 2019). 
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[3.3] I. Szalóki, A. Gerényi, G. Radócz, A. Lovas, B. De Samber, L. Vincze, FPM model 
calculation for micro X-ray fluorescence confocal imaging using synchrotron radiation, 
J. Anal. Atom. Spectrom., 32, 334-344, 2017. 

[3.3] G. Radócz, A. Gerényi, I. Szalóki, Quantification of X-ray fluorescence analysis based 
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6 Besugárzott EK-10 típusú fűtőelemek 137Cs aktivitásának meghatározása 

A BME NTI Oktatóreaktorában fűtőelemtípusként alkalmazott EK-10 üzemanyagkazetta 
típusból megtalálható néhány enyhén besugárzott, tartalék fűtőelemként szolgáló kazetta az 
Oktatóreaktor üzemanyagtárolójában. Ezeket a fűtőelemeket az 1980-as években szerezte be 
a Nukleáris Technikai Intézet az akkori Cseszlovákiából, ahol a SKODA által üzemeltetett 
kritikus rendszerben alkalmazták őket 1970 és 1975 között. A SKODA kritikus rendszerének 
maximális névleges termikus teljesítménye információink szerint 100 W volt. A besugárzott 
és később a Nukleáris Technikai Intézet tulajdonába került fűtőelemek 
teljesítménytörténetéről, illetve izotóp-összetételéről ezen felül részletes információ nem áll 
rendelkezésre. A végleges leszerelést megalapozó tanulmányok sorába illeszkedő, az 
Oktatóreaktor épületének és berendezéseinek radiológiai felmérése tanulmány készítése 
során, a tartalék fűtőelemek izotópszelektív radioaktivitását is meg kellett határozni, különös 
tekintettel a hosszú felezési idejű hasadási termékekre vonatkozóan (pl.: 137Cs). A 
besugárzott fűtőelemek roncsolásmentes izotópszelektív vizsgálatának egyetlen szóba jöhető 
módja az adott mérési feladat elvégzésére az in situ gamma-spektrometria volt. A fellelhető 
szakirodalmi források alapján, a kiégett nukleáris fűtőelemek in situ gamma-spektrometriai 
vizsgálatát általában a besugárzott fűtőelemek izotóp-összetételének és kiégettségének 
meghatározására alkalmazzák. E vizsgálatok egyik legfontosabb célja a kiégésszámítási 
eredmények, kódok validálása [72], [73], [74].  
A besugárzott fűtőelemek gamma-spektrometriai vizsgálatának egy másik lehetséges célja az 
üzemanyagkazetták kezdeti dúsításának meghatározása, hiszen alapvető biztonsági feltétel, 
hogy a zóna egy adott pozicíójába csak a megfelelő dúsítású fűtőelemkazetta [75] 
kerülhessen. Az atomerőműi fűtőelemkazetták kiégettségének monitorozása céljából végzett 
vizsgálatoknál, a kiégett fűtőelemek extrém nagy aktivitása és a kiégettség térbeli eloszlása 
miatt a mérési összeállítást úgy kell kialakítani, hogy a detektor által látható fűtőelem szakasz 
nagymértékben korlátozható legyen [76], [77] kollimátorok alkalmazásával. A modern 
profilírozott, azaz eltérő kezdeti dúsítású pálcákat tartalmazó fűtőelemkazetta típusok 
vizsgálata esetén ugyanez az elvárás merül fel [75]. A fűtőelemek kiégettségének 
meghatározására azokat a hasadási termékeket lehet felhasználni, amelyek keletkezése 
arányos a teljes neutronfluenssel, illetve amelyek felezési ideje elég hosszú ahhoz, hogy a 
reaktorban eltöltött idő alatt ne érjék el a telítési aktivitásukat, és a gamma-spektrometriai 
vizsgálat idején is jól detektálhatóak legyenek. A kiégettség monitorozására általában a 6.1. 
táblázatban szereplő hasadási termékek használhatóak fel gamma-spektrometriával végzett 
mérések esetén [78], [79], [80]. Az általam vizsgált fűtőelemkazetták hűtési ideje 
információink szerint kb. 45 év volt a gamma-spektrometriai mérések idején, így a 6.1. 
táblázatban szereplő izotópok rövid felezési idejük miatt a 137Cs izotóp kivételével nem 
voltak detektálhatóak a mért gamma-spektrumokban. A gamma-spektrumok kvantitatív 
kiértékeléséhez megfelelő hatásfok-kalibrációra volt szükség, amely elvégzésére a 
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Monte-Carlo-számítás volt a legcélravezetőbb módszer, hiszen a fűtőelemkazettákat 
reprezentáló referencia minták elkészítése nagy nehézséget okozott volna.  

6.1. táblázat. A kiégettség monitorozására alkalmas 

hasadási termékek és felezési idejük. 

Izotóp Felezési idő 
95Nb 34,991 nap 
95Zr 64,032 nap 

106Ru 371,8 nap 
144Ce 284,91 nap 
134Cs 2,0652 év 
154Eu 8,601 év 
137Cs 30,08 év 

6.1 A kiégett fűtőelemek aktivitásának MC-számítással történő meghatározása 

A gamma-spektrometriai gyakorlatban a gamma-sugárzást emittáló izotópok aktivitása, a 
gamma-spektrumban regisztrált teljesenergia-csúcs vagy -csúcsok nettó területe és az adott 
mérési geometriára vonatkozó hely és energiafüggő detektálási hatásfok ismeretében 
számítható ki. A fűtőelemek in situ gamma-spektrometriás mérési geometriájának hatásfok-
kalibrációja meghatározásához nem volt használható az empirikus kalibrációs módszer, 
hiszen nem állt rendelkezésre a kazetták pontos geometriájával és elemi összetételével 
rendelkező referencia minta. Azonban a fűtőelemben található radioaktív izotópokat belső 
etalonként fel lehet használni a hatásfok-kalibráció során, amit az tett lehetővé, hogy a 
fűtőelemkazetták kezdeti 235U/238U aránya elérhető a szakirodalomban [81], [82], illetve a 
fűtőelemek kiégettsége nagyon alacsony volt a vizsgált kazetták esetében. Az irodalom és az 
EK-10 típusú üzemanyag műszaki leírása szerint, a magnéziumban diszpergált uránból álló 
fűtőelem pálcában az 235U tömege 8 g ± 10% és az 235U kezdeti dúsítása 10%. Abból a 
feltételezésből indultam ki, hogy mivel az üzemanyag kiégettsége nagyon alacsony és az 235U 
és 238U felezési ideje pedig nagyon hosszú, ezért a gyártás során beállított izotóp aránnyal 
meg kellett, hogy egyezzen a mérések idején az uránizotópok aránya. Az 235U izotópon kívül 
az uránizotópok bomlása során keletkező radioaktív izotópok közül azok is felhasználhatóak 
a hatásfok-kalibrációra, amelyek esetén fennáll a szekuláris egyensúly feltétele [83], ekkor 
ugyanis az aktivitásuk számítással könnyedén meghatározható. A 6.1.1. táblázatban 
feltüntettem az érintett izotópokat, amelyből látható, hogy a leányelemek rövid felezési ideje 
miatt a szekuláris egyensúlynak be kellett állni az üzemanyag gyártása óta eltelt több mint 
50 év alatt. A 137Cs izotópra vonatkozó detektálási hatásfok meghatározását Monte-Carlo-
számítással végeztem el, amely számítás validációját az üzemanyagban lévő belső 
etalonforrásra számolt hatásfokokkal való összehasonlítás adta. Az MC-számítás 



67 

alkalmazhatósága arra alapszik, hogy ha a fűtőelemek pontos geometriája és elemi 
összetétele ismert, akkor a mért gamma-spektrum MC-számítással valósághűen 
meghatározható. A validált transzportkód bemeneti paramétereinek (pl.: izotópszelektív 
aktivitás) ekkor meg kell egyeznie a valóságos paraméterekkel, illetve a detektor valódi 
hatásfokfüggvényének a virtuális detektor hatásfokfüggvényével. Ezáltal az MC-számítással 
meghatározott hatásfokfüggvénnyel a 137Cs izotóp aktivitása kiszámítható. A számítási 
modell egyszerűsítése érdekében azzal a közelítéssel éltem, hogy a fűtőelemekben a 
radioaktív izotópok eloszlása térben homogén. Természetesen ez a besugárzott fűtőelemekre 
nem igaz a valóságban, hiszen az atomreaktorokban a neutronfluxus és ez által a kiégettség, 
és hasadási termék eloszlás erős térfüggést mutat, mind axiálisan mind radiálisan. A térbeli 
homogén forráseloszlással való közelítés helyességének ellenőrzésére a fűtőelemek mind a 
négy oldalán végeztem gamma-spektrometriai méréseket. A 137Cs izotóp 661,7 keV energiájú 
gamma-vonalára vonatkozó nettó számlálási sebességek szórása 2,5% alatt volt minden 
esetben, így a homogén forráseloszlás alkalmazását jó közelítésnek fogadtam el. 

6.1.1. táblázat. A hely- és energiafüggő detektálási hatásfok 

meghatározásához belső etalonként felhasznált radioaktív izotópok listája. 

Bomlási sorok Izotóp Felezési idő 

Urán sor 

238U 4,468∙109 év 
234Th 24,1 nap 

234mPa 1,159 perc 

Aktínium sor 
235U 7,08∙108 év 

231Th 25,52 óra 

 

6.2 A fűtőelemkazetták gamma-spektrometriai mérési összeállítása 

A vizsgálatok során három különböző pálcakiosztású fűtőelemkazetta gamma-spektrometriai 
vizsgálatát végeztem el (CS_2_18, CS_1_23 és CS_5). A CS_2_18 jelű fűtőelem 16 
fűtőelempálcát tartalmazott szabályos négyszögrácsban, a CS_1_23 jelű kazetta 9 darab 
pálcát tartalmazott szintén szabályos négyszögrácsban, míg a CS_5 kazetta 16 darab pálcát 
tartalmazott torzított négyszögrácsban. A fűtőelemek pálcakiosztása és a mérési összeállítás a 
6.2.1. ábrán látható. Az in situ gamma-spektrometriai mérésekhez a korábban karakterizált 
Canberra gyártmányú GX2518 XtRa típusú hordozható, folyékony nitrogén hűtésű, 25% 
relatív hatásfokú HPGe detektort és egy DSA1000 típusú digitális jelfeldolgozó egységet 
használtam. A gamma-spektrumok rögzítéséhez és a spektrumok kiértékeléséhez szintén a 
Canberra gyártótól származó Genie2000 programcsomagot alkalmaztam. A mérési 
összeállítás beállításánál a detektor-minta távolságot úgy választottam meg, hogy a detektor 
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holtideje kellően alacsony legyen (1,67%, 0,87% és 2,59% 15869 s, 9997 s és 5818 s mérési 
idő mellett), és az üzemanyagkazetta teljes aktív szakasza a detektor látószögébe essen. 

A detektor köré az adott detektorhoz tervezett kollimátor köteget helyeztem el, hogy a 
természetben is megtalálható uránizotópok és leányelemeik okozta háttérsugárzás mértékét 
csökkentsem. Az ólom kollimátor természetes hátterének kiküszöbölése végett, az 

6.2.1. ábra. A CS_2_18, CS_1_23, CS_5 üzemanyagkazetták pálca elosztása (a) és a 

gamma-spektrometriai mérési összeállítás (b), (c). 

(b) (a) (c) 

6.2.2. ábra. A CS_2_18 jelű üzemanyagkazetta mért gamma-spektruma. 
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üzemanyagkazetta nélkül végzett háttérmérés eredményét háttérkorrekcióra használtam fel. 
Továbbá a fűtőelemek gamma-sugárzása által az ólom árnyékolásban indukált Kβ1 és Kβ3 
röntgenfluoreszcens vonalak a 231Th 84,2 keV-es gamma-vonalával interferálnak, ezért az 
adott gamma-vonalat nem vettem figyelembe a számítások során. A mérések során rögzített 
gamma-spektrumok közül mutat be egy példát a CS_2_18 jelű fűtőelemkazetta gamma-
spektrumát ábrázoló 6.2.2. ábra. A teljesenergia-csúcs hatásfok (FEPE) számításánál csak 
azokat a gamma-vonalakat vettem figyelembe, amelyek nem interferálnak egyéb gamma-
vonalakkal. A szekuláris egyensúly teljesülését feltételezve a fűtőelemkazettákban található 
izotópok számított nominális aktivitásából és a belső etalon izotópok gamma-vonalainak 
nettó csúcsterületéből kiszámítottam a detektálási hatásfok értékeket az összes vizsgált 
fűtőelemre. A belső etalon izotópok számított, nominális aktivitását a 6.2.1. táblázatban 
tüntettem fel mind a három kazetta esetében. 

6.2.1. táblázat. A belső etalonként felhasznált 

izotópok nominális aktivitása. 

CS_2_18, 
CS_5 

Izotóp 
Aktivitás 
(MBq) 

238U 14,336 
234Th 14,336 

234mPa 14,336 
235U 10,242 

231Th 10,242 

CS_1_23 

238U 7,367 
234Th 7,367 

234mPa 7,367 
235U 5,761 

231Th 5,761 

6.3 A detektálási hatásfok számítása Monte-Carlo-módszerrel 

A detektálási hatásfok számítására az MCNP6 szoftvercsomagot alkalmaztam, az 
ENDF/B VII.1 hatáskeresztmetszet könyvtárral [84]. A fűtőelemkazetták pontos 
geometriájának és névleges elemösszetételének, valamint a detektor szimulációs modelljének 
ismeretében a mérési összeállítást valósághűen reprezentáló szimulációs modellt hoztam 
létre. A GX2518 típusú HPGe detektor szimulációs modelljének részletes kidolgozását a 4. 
fejezetben mutattam be. A mérési összeállítás szimulációs modellje a CS_2_18 jelű 
fűtőelemre a 6.3.1. ábrán látható. A mérési összeállítás hely- és energiafüggő detektálási 
hatásfokfüggvényének minél pontosabb számításához 53 gamma-energiát vettem figyelembe 
a 20 és 1800 keV-os energiatartományban. A CS_2_18 jelű üzemanyagkazettára a belső 
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etalonnal, valamint a Monte-Carlo-számítással meghatározott hatásfok értékek a 6.3.2. ábrán 
láthatóak. 

Az ábrán látható hatásfokfüggvény érdekessége, hogy a szokásos gamma-spektrometriai 
folytonos hatásfokfüggvényekkel szemben, egy nagy ugrás jelenik meg 116 keV-os gamma-
energia körül. Ennek a jelenségnek az a magyarázata, hogy az urán elem abszorpciós 
függvénye a 115,6 keV energián lokális maximummal rendelkezik, amelyet az urán K 
héjának abszorpciós éle okoz. 

6.3.1. ábra.  
A CS_2_18 üzemanyagkazetta 

mérési összeállításának MCNP6 

modellje. 
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Ez a nagyon erős abszorpciós tulajdonság ahhoz vezet, hogy a külső fűtőelempálcák 
nagymértékben árnyékolják a belső pálcákból származó közepes energiájú gamma-fotonokat. 
Az önabszorpció minimálisra csökkentése érdekében a fűtőelemkazettákat ezért olyan 
szögben állítottam be a detektorhoz képest, hogy a detektor által a lehető legtöbb pálca 
látható legyen árnyékolás nélkül. Az MC-számítással meghatározott teljesenergia-csúcs 
hatásfok értékekre a (6.3.1) alakú függvényt illesztettem, ahol εE az E (keV) energiára 
vonatkozó detektálási hatásfok és ai-k az illesztett paraméterek.  

    ( )i

i

iE Ea ln)ln(
4

0
∑

=

=ε     (6.3.1) 

A belső etalonnal és az MC-módszerrel számított detektálási hatásfok relatív eltérése 6% 
alatt volt a közepes és a nagyenergiájú gamma-vonalakra (>140 keV) és 10% alatt volt a 
kisenergiájú gamma-vonalakra (<140 keV). A mért és szimulált hatásfokok tapasztalt 
alacsony eltérése alapján kijelenthető, hogy a mérési elrendezés MC számítási modellje 
valósághűen reprezentálja a valós mérési körülményeket, és a szimuláció eredménye 
felhasználható a 137Cs izotóp aktivitásának meghatározására.  

6.4 A fűtőelemkazetták 137Cs aktivitásának számítása 

A hatásfokfüggvény ismeretében a vizsgált fűtőelemkazettákra meghatároztam a 
fűtőelemekben lévő 137Cs izotóp aktivitását. A számítási eredményeket a 6.4.1. táblázat 
mutatja be. 

6.4.1. táblázat. A fűtőelemkazetták Monte-Carlo-módszerrel 

 számított 137Cs aktivitása. 

Fűtőelem Aktivitás (MBq) Bizonytalanság (%) 

CS_1_23 0,07 7,8 

CS_2_18 1,16 5,7 

CS_5 2,57 8,0 

A 137Cs aktivitására kapott eredmények alapján a CS_1_23 jelű fűtőelemkazetta kiégettsége 
jóval elmarad a másik két kazetta kiégettségétől, miközben a MBq-es nagyságrendű aktivitás 
igen alacsony kiégettségre utal a másik két kazetta esetében is. A számítások ellenőrzése 
céljából az 235U izotóp, valamint az 238U izotóp belső etalonként szolgáló leányelemei 
nominális aktivitását, valamint a 137Cs izotóp számított aktivitását felhasználva 
MC-szimulációval meghatároztam a fűtőelemek számított gamma-spektrumát, amely a 
CS_2_18 jelű fűtőelemkazettára a 6.4.1. ábrán látható a mért gamma-spektrummal együtt. A 
6.4.2. táblázatban látható mért és MC-számítással meghatározott nettó csúcsterületek 6%-nál 
kisebb relatív eltérése alapján kijelenthető, hogy a szimulációval előállított gamma-spektrum 
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valósághűen írja le a mérést és bizonyítja a hatásfok-kalibráció helyességét. A számítások 
megbízhatóságának ellenőrzése végett a számított 137Cs aktivitás alapján meghatároztam az 
egyes fűtőelemkazettákra a kazettákban lejátszódó hasadások számát. Erre az adott 
lehetőséget, hogy a kazettában található 137Cs keletkezése arányos a kazettát ért teljes 
neutronfluenssel. A kazettában lejátszódó hasadások számának kiszámításához, a besugárzás 
befejeződése óta (kb. 1975.) elbomlott 137Cs magok számát figyelembe kellett venni, amit a 
szokásos bomláskorrekcióval végeztem el. A számítások során a kazetta besugárzása alatt 
történő bomlásoktól és a 137Cs izotópot fogyasztó egyéb magreakciók figyelembe vételétől 
eltekintettem, mivel azok hatása csak kismértékben befolyásolja a becsült hasadások 
számát.A legnagyobb 137Cs aktivitású fűtőelemkazettára (CS_5) becsült hasadások száma 
1,33·1017 ± 8% -nak adódott. Ugyanebben a fűtőelemben a kb. 45 éves hűtési idő alatt 
9·105 spontán hasadás zajlott le az 235U izotópra. A két érték összehasonlítása alapján 
egyértelműen kijelenthető, hogy a fűtőelemkazettában lévő 137Cs izotóp aktivitását a spontán 
hasadás önmagában nem okozhatta, tehát a fűtőelemkazetta neutron besugárzásnak volt 
kitéve élettörténete során. A kiégettség mértékének meghatározására a becsült hasadások 
számából meghatároztam az elhasadó 235U izotópok számát az eredeti 235U izotóp 
mennyiségéhez képest, amely 4·10-5 %-nak adódott. A kiégettség ilyen alacsony mértéke 
viszont azt jelenti, hogy a fűtőelemkazettákat csak nagyon kis neutronfluens érhette, ami 
alátámasztja azt az információnkat, hogy ezek a kazetták egy kritikus rendszerben voltak 
üzemben. 

6.4.1. ábra. A CS_2_18 jelű EK-10 típusú üzemanyagkazetta mért és MC-módszerrel 

számított gamma-spektruma. 
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6.4.2. táblázat. A mért és Monte-Carlo-módszerrel számított nettó csúcsterületek (NPA) 

összehasonlítása a CS_2_18 fűtőelemkazetta esetén. 

Izotóp E (keV) Kγ (%) Mért NPA MC NPA Relatív eltérés (%) 

235U 

185,72 57,00 2409895 2307996 4,42 

143,76 10,96 305304 293116 4,16 

163,36 5,08 182707 179058 2,04 

205,32 5,02 239632 230844 3,81 

202,12 1,08 52927 50155 5,53 
137Cs 661,66 85,10 472063 468720 0,71 

234mPa 

1001,0 0,84 48212 48258 -0,09 

766,42 0,32 21493 21285 0,98 

258,23 0,08 7022 7082 -0,85 

1737,8 0,02 811 812 -0,16 

231Th 
81,228 0,90 43876 42267 3,72 

102,27 0,44 27204 26032 4,50 
234Th 63,29 3,67 81551 77532 5,18 

6.5 4. Tézis 

Kifejlesztettem egy olyan roncsolásmentes, etalonforrást nélkülöző, in situ gamma-
spektrometrián alapuló eljárást, amellyel meg lehet határozni kis kiégettséggel rendelkező 
fűtőelemkazetták hosszú felezési idejű hasadási termékei aktivitását. Az eljárás azon 
alapszik, hogy a fűtőelemkazetta 235U izotópja, valamint a 235U és 238U izotópok egyes 
leányelemei felhasználhatók belső etalonként a gamma-spektrometriai detektálási hatásfok 
számítására szolgáló Monte-Carlo-eljárás validálására. A kidolgozott kvantitatív gamma-
spektrometriai eljárás alkalmas a kisteljesítményű kísérleti reaktorok és kritikus rendszerek 
besugárzott fűtőelemeinek minősítésére. 
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7 Modellszámítások fejlesztése atomerőműi fűtőelemekben és hőhordozóban 

keletkező radioizotópok meghatározására és detektálására 

Az energetikai atomerőművekben a fűtőelemek szivárgásmentes állapotának folyamatos 
ellenőrzése az egyik legfontosabb üzemeltetési feltétel, mivel normál üzemeltetési állapotban 
inhermetikussá váló fűtőelemek képesek lehetnek olyan mértékben elszennyezni a 
primerkört, ami már a primerköri dolgozók jelentős dózisterhelését okozhatja és 
dekontaminálási problémákat okozhat a primerkör egyes elemein. Mivel a szivárgó 
fűtőelemek észlelése az atomerőművek biztonságos üzemeltetésének egyik központi kérdése, 
ezért olyan mérési módszereket és elemzési eljárásokat, valamint a szivárgási folyamatokat 
valósághűen leíró számítási modelleket követel meg, amelyek lehetőség szerint alkalmasak 
az inhermetikus állapot minél hamarabbi jelzésére. Az inhermetikussági állapot ellenőrzése, a 
primer hűtőfolyadék szivárgást jelző monitorizotópjai (pl.: jódok, nemesgázok) fajlagos 
aktivitásának rendszeres mérésével történik, amire elsősorban gamma-spektrometriát 
érdemes alkalmazni. A gamma-spektrometriai analízis történhet egyrészt közvetlenül a 
primerkörből vett mintákon alacsony kimutatási határokat biztosító laboratóriumi 
körülmények között. Ezenkívül lehetőség van az üzemi területen kiépített, a primerköri 
hűtőfolyadékon közvetlen mérést lehetővé tevő gamma-spektrometriai automatikus vezérlésű 
mérőállomás alkalmazása. A paksi blokkokon 2009 óta működnek ilyen rendszerek 
(SER-Sugárvédelmi Ellenörző Rendszer). Szivárgó fűtőelem jenlétét a zónában, a szivárgó 
fűtőelemek számát és a szivárgás minőségét (mikro-, vagy makrohiba) a hűtőközegben 
mérhető monitorizotópok fajlagos aktivitásainak mérésével lehet meghatározni. Ilyen 
vizsgálatok módszereit és a reaktorok üzemi paraméterei és a szivárgások eredményeit 
elemző spektrometriai rendszerek adatai közötti összefüggéseket a szivárgási szakértői 
rendszerek írják le. Ezeknek a szakértői rendszereknek egy nagyon komplex problémát kell 
valósághűen modellezni, amely során matematikailag le kell tudni írni a radioaktív izotópok 
fűtőelemekben és a hűtőközegben bekövetkező bonyolult keletkezési folyamatait és a 
fűtőelemekből a hűtőközegbe történő, időfüggő szivárgási és spiking eseményeket. A 
szivárgási modellnek számítani kell a kiszivárgott izotópok primerköri hűtőközeggel történő 
terjedését, valamint a víztisztító rendszer izotóp megkötő hatását. Az említett részfolyamatok 
mindegyikének leírása bonyolult fizikai problémák kezelését teszi szükségessé, amelyeket a 
szakértői rendszerek általában különálló modulokkal végeznek el [85], [86], [87].  
A BME NTI Nukleáris Analitikai kutatócsoportja néhány éve végez kutatásokat az 
atomerőműi fűtőelemek szivárgási folyamatait leíró modellek továbbfejlesztése és a Paksi 
Atomerőmű blokkjainak inhermetikussági elemzése céljából. Ebben a kutatási témában 
végzett több K+F program keretében létrehoztunk egy olyan, a monitor radioizotópok 
hűtőközegbeli fajlagos aktivitásának a teljes kampányra érvényes időfüggő leírására alkalmas 
ún. dinamikus szivárgási modellt, amelyet a paksi reaktorok fűtőelemeinek állapotértékelései 
során végzett munkánk során jelenleg is rendszeresen alkalmazunk. A vizsgált 
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monitorizotópok 7 egymástól független izotópcsoportba rendezhetők a keletkezési és bomlási 
folyamataik alapján, amely izotópok hűtőközegbeli aktivitásának számítása egy-egy csatolt 
differenciál-egyenletrendszerrel lehetséges, amelyek nem teljesen függetlenek egymástól 
valamelyik bomlási láncban lévő közbenső izotóp révén. A monitorizotópok csoportjai az 
alábbiak: 

1. 131I, 131mTe, 131Te 
2. 132I, 132Te 
3. 133I, 134Cs, 133Cs, 133mXe, 133Xe, 133mTe, 133Te 
4. 134I, 134Te 
5. 135I, 135Xe 
6. 137Cs 
7. 138Cs, 138Xe 

A teljes egyenletrendszer bemutatása a nagy nyomtatási terjedelem miatt nem lehetséges, 
ezért csak szemléltető példaként, az 5. izotópcsoportra vonatkozó egyenletrendszert mutatom 
be, amely a 135I és a 135Xe izotópok primerköri fajlagos aktivitását leíró (7.1) 
egyenletrendszer. A dinamikus szivárgási modellben alkalmazott differenciálegyenletekben 
szereplő változók és paraméterek jelentését a következő felsorolás mutatja be.  

SERt  a zónából a mérési/mintavételi hely (SER) eléréséhez szükséges idő (s), 

Iη  a víztisztító (vagy a gáztalanító) hatásfoka az adott kémiai elemre,  
V  a primer hűtőfolyadék teljes térfogata (dm3), 
ρ  hűtőfolyadék sűrűsége a zónában (kg/dm3), 
Q  a reaktor mért termikus teljesítménye (W), 
q  víztisztítón átfolyó hűtőfolyadék mért tömegárama (kg/s), 
g  gáztalanítón átfolyó hűtőfolyadék mért tömegárama (kg/s), 

mI

131C  adott izotóp mért aktivitáskoncentrációja a mérés/mintavétel helyén (Bq/dm3), 
F  a zóna felületén végbemenő hasadások hányada a zónában bekövetkező összes 

hasadáshoz viszonyítva, 
I

QStt
 adott elem átlagos szivárgási (kijutási) időtartama a fűtőelemből a hűtőfolyadékba 

stacionárius üzem (St) alatt  (s), 
I

QSpt
 adott elem átlagos szivárgási (kijutási) időtartama a fűtőelemből a hűtőfolyadékba 

spiking folyamat (Sp) során (s), 

 
I

QStν  stacionárius (St) szivárgási függvény (atom/s), 
I

QSpν  spiking (Sp) szivárgási függvény 
I

QSpν<0  ha spiking jelenség van, egyébként 0=I

QSpν  
(atom/s), 
Csp

Cs

134
135D adott izotópra vonatkozó (n,γ) reakció gyakorisága a fűtőelem belsejében, 

Csh

Cs

134
135D adott izotópra vonatkozó (n,γ) reakció gyakorisága a hűtőközegben, 
cI

131C   adott izotóp számított fajlagos aktivitása a mérés/mintavétel helyén (Bq/dm3), 
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pI

131N   adott izotóp magjainak az átlagos száma a fűtőelemek pálcáiban (atom),  
hI

131N  - adott izotóp magjainak a száma a hűtőfolyadékban (atom). 

A 7.1. egyenletrendszerben a piros téglalappal kiemelt tagok a hasadással való keletkezést, 
illetve a neutronbefogási reakciók hozzájárulását adják meg. A dinamikus szivárgási 
elemzéseink a 7.1. egyenletekben rögzített jód, cézium és nemesgáz izotópok primerköri 
fajlagos aktivitásának mérésén alapulnak.   
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Mivel a fűtőelemekben és a felületi szennyezettségben lejátszódó neutron befogási reakciók 
egyes szivárgási monitorizotópok esetén (pl.: 135Xe, 134Cs) nagymértékben képesek 
befolyásolni a zónában kialakuló egyensúlyi izotóparányokat, ezért a szivárgási számítások 
során mindenképpen figyelembe kell venni a primer hőhordozóba már kijutott hasadási 
termékeken bekövetkező újabb magátalakulási folyamatokat. Ez akkor különösen fontos, 
amikor nincs vagy enyhén szivárgó fűtőelem van csak a zónában, mert ilyenkor elsősorban a 
felületi szennyezettség határozza meg a primerköri fajlagos aktivitásokat. Az így keletkezett 
izotópok és prekurzoraik (Te, Xe, Cs) egymástól jelentősen eltérő felezési idővel, eltérő 
szivárgási sebességgel rendelkezhetnek és a hozzájuk tartozó víztisztítási hatásfok is 
elemfüggő. Ráadásul a hasadások zömét adó 235U és 239Pu izotópok hasadásából a vizsgált 
izotópok eltérő kumulált hasadási hozammal (7.1. táblázat) keletkeznek, így a zóna 
kiégésének növekedésével a keletkezési gyakoriság is megváltozik. Mindezen okok miatt, a 
dinamikus (időfüggő) szivárgási modellszámítások számára szükséges reakciógyakoriságok 
meghatározásához a teljes zónára kiterjedő kiégésszámítást kell végezni. 

 

135I, 135Xe izotópcsoportra vonatkozó  (7.1) 
differenciálegyenlet-rendszer. 
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7.1. táblázat. A dinamikus szivárgási modellben a fűtőelemek szivárgásának 

jelzésére használt izotópok felezési ideje és kumulált hasadási hozama a 
235

U és 
239Pu hasadása során. 

Izotóp Felezési idő 
Kumulált hasadási hozam (%) 

235U 239Pu 
131I 8,04 nap 2,88 3,85 
132I 2,28 óra 4,30 5,39 
133I 20,8 óra 6,70 6,93 
134I 52,6 perc 7,71 7,27 
135I 6,64 óra 6,30 6,45 

133Xe 5,25 nap 6,70 6,98 
135Xe 9,09 óra 6,54 7,60 
134Cs 2,065 év 1,2∙10-5 6,7∙10-4 

137CS 30,08 év 6,22 6,59 

 

7.1 Szivárgási monitorizotópok primerköri termelődésének számítása MC 

kiégésszámítással 

Az atomreaktorokban lezajló, összetett izotóp keletkezési és átalakulási folyamatok általános 
jellemzésére a Bateman-egyenletek szolgálnak, melyek általános alakja a (7.1.1) egyenlettel 
írható le [88]. 

  niNNNN
dt

dN
iiiirkkjjr

i ,,2,1,, Κ=−−+= λφσλφσ        (7.1.1) 

A (7.1.1) differenciálegyenlet-rendszerben az i és j az izotópok indexe, n a rendszerben lévő 

izotópok száma, ��,���Φ az Nj mag r reakcióval az Ni magba történő átalakulásának 

reakciósebessége, λkNk az 
kN  mag Ni bomlását figyelembe vevő tag, ��,���Φ az Ni nuklid 

neutronok által indukált magreakciói ((n,γ), (n,p), (n,2n) stb.) miatti fogyása, λiNi pedig az Ni 
nuklid bomlását leíró tag. A reakciósebességek ebben az esetben egycsoport közelítésben 
szerepelnek egy adott időpillanatra vonatkozóan. Azonban, a reakciósebesség a (7.1.2) 
összefüggés alapján az energia szerinti integrálással számítható ki a reaktor egy adott 
pontjára és a kampány meghatározott időpillanatára.  
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A rendszerben lévő összes izotópra felírva a (7.1.1) egyenletet, n darab állandó együtthatóval 
rendelkező, elsőrendű, lineáris és homogén differenciálegyenletet kapunk, amely a (7.1.3) 
mátrixalakban írható fel. 

AN
N =
td

d       (7.1.3) 

Ebben az egyenletrendszerben N  a nuklidok koncentrációit tartalmazó oszlopvektor, A  
pedig a hatáskeresztmetszetektől és bomlási állandóktól függő ún. transzmutációs mátrix. Az 

)(tN megoldások numerikus közelítésére többféle lehetőség is kínálkozik, melyek közül a 

számítások gyorsítása céljából több esetben is felhasználták a nukleáris hasadási, bomlási 
láncok fizikai tulajdonságait [89], [90]. A zóna izotóp-összetételének számítása során a 
legnagyobb problémát az izotóp-összetételnek a kampány során bekövetkező folyamatos 
változása miatt a makroszkópikus hatáskeresztmetszetek és a neutronfluxus térbeli és időbeli 
változásának nyomon követése okozza. A magfizikai folyamatok számszerű nyomon 
követésére részletes transzportszámításokra és a neutronspektrum meghatározására van 
szükség. Ezért, a kiégésszámítást egymást követő időlépésekben kell elvégezni, amely 
lépések során először meg kell oldani a zónára vonatkozó Boltzmann-féle transzport 
egyenletet, majd a kiszámított térfüggő hatáskeresztmetszeteket és neutronfluxust 
felhasználva meg kell oldani a vonatkozó Bateman-egyenleteket. A transzportegyenlet 
megoldásához egyaránt használhatók a transzportegyenlet valamely közelítésén (diffúziós, 
SN, PL közelítés) alapuló determinisztikus kódok, vagy a Monte-Carlo részecsketranszport 
számítási módszereket alkalmazó kódok is (SCALE [91], MCNP6, SERPENT [92]). A 
transzportkódok és a Bateman-egyenletek megoldásához szükséges kódok többnyire egy 
programcsomag részét képezik, ami megkönnyíti a kiégésszámítások elvégzését. Ilyen csatolt 
programpárok például a SCALE-ORIGEN [93], vagy az MCNP6-CINDER90 [94] is. A 
dinamikus szivárgási modellben szereplő izotópok magreakcióinak reakciógyakorisága 
meghatározása céljából Monte-Carlo-számításokat végeztem. A primerköri aktiválódási 
folyamatokat elsősorban a reaktorban alkalmazott zónatöltet reaktorfizikai tulajdonságai 
határozzák meg. A paksi zónák töltete több lépésben is megváltozott az üzemeltetés kezdete 
óta, egyrészt gazdasági megfontolások miatt, másrészt a reaktortartály védelme okán (kis 
kiszökésű zóna). A C15 program során kétféle (4,2 és 4,7%) átlagos dúsítású, profilírozott 
kazettatípust alkalmaznak a zónatöltetek kialakításához, amelyek mind tartalmaznak 
gadolínium kiégő mérget is. A 4,2%-os átlagos dúsítású 3 db. kiégő méreggel rendelkező 
pálcát (4,0% 235U+ 3,35% Gd2O3) tartalmazó és a 4,7%-os átlagos dúsítású 6 db. szintén 
kiégő méreggel rendelkező pálcát (4,4% 235U+3,35% Gd2O3) tartalmazó kazetta MCNP6 és 
C-PORCA modellje a 7.1.1. és a 7.1.2. ábrákon látható. A kiégő méreggel és az ezzel együtt 
alkalmazott nagyobb átlagos dúsítással és nagyobb elérhető kiégettséggel sikerült a korábbi 
kb. 330 napos kampányokat 410-420 napra elnyújtani, ami jelentős gazdasági előnyökkel jár 
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az üzemeltetés számára. A reaktorzóna geometriájának teljes körű modellezésére alkalmas 
fizikai leírás a reaktorzóna szimmetriatulajdonságai miatt egy 1/6 méretű zónamodell (ún. 
zóna hatod), amely azonban Monte-Carlo kiégésszámítások esetén nagyon jelentős számítási 
kapacitást/időt igényel. A számításokat ezért egy kazettahuszad hosszúságú fűtőelem 
szakaszra végeztem el, tükrös határfeltételt alkalmazva, mert a zóna magfizikai 
folyamatainak vizsgálata során nyert tapasztalatok szerint az erre a fűtőelemrúd közepén 
elhelyezkedő szakaszra kapott eredményekből már relevánsan lehet számítani a kazetták 
teljes térfogatában lezajlódó magreakciók gyakoriságát. A geometriai bonyolultság, valamint 
a neutronspektrumot befolyásoló, hasadóképes izotópok mennyiségének precíz számítási 
igénye miatt, még az ezen az egyszerűsített modellre vonatkozó szimulációs számítások is 

C-PORCA 

7.1.2. ábra. A 4,70% átlagos dúsítású kiégő mérget tartalmazó profilírozott kazetta 
pálcakiosztása. 

MCNP6 
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C-PORCA 

7.1.1. ábra. A 4,20% átlagos dúsítású kiégő mérget tartalmazó profilírozott kazetta 
pálcakiosztása. 

MCNP6 
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10-14 napig tartanak egy-egy kazettamodellre. A kazettamodellek kiégését, illetve a 
hűtőközegben lejátszódó magátalakulások számítását az MCNP6 szoftvercsomag ún. BURN 
(Depletion/Burnup) opciójával végeztem el. A kiégésszámítás egyes időlépéseiben két 
transzport/izotópátalakulás számítási ciklus zajlik le a predictor-corrector módszer szerint. 
 
1. Transzportszámítás: 

Minden időlépés predictor lépésében az MCNP6, KCODE üzemmódban kiszámítja a zóna 
keff értékét, és a neutronfluxus térbeli és spektrális eloszlását, valamint az egyes 
magreakciók reakciógyakoriságait. Az MCNP6 a 63 energiacsoportra számított 
neutronfluxust és a kiégetendő anyagok izotópjaira számított reakciógyakoriságokat átadja 
a CINDER90 programnak. 
 

2. Izotóp átalakulások számítása: 
A CINDER90 meghatározza az új anyagi összetételt a Bateman-egyenletek megoldásával. 
Ezt követi a korrekciós (corrector) számítási lépés, melynek során a predictor ciklusban 
meghatározott izotóp-összetételre történik meg a neutron transzportszámítás. A korrigált 
neutronfluxussal és reakciósebességekkel a CINDER90 kiszámítja az adott időlépésre 
vonatkozó végleges izotóp-összetételt. 
 

A kiégést 30 napos időszakaszokra osztottam fel, mert ennyi idő alatt már megváltozik 
annyira a zóna izotóp-összetétele, és ez által a neutronfluxus térbeli és spektrális szerkezete 
is, hogy a vizsgálandó reakciógyakoriságokban kimutatható változást észlelni lehessen. A 
szimulációs számításokhoz egy teljes üzemanyag ciklushoz tartozó 4 teljes kampány 
időtartamát modelleztem, a 3 karbantartási időszakot is figyelembe véve. A bórsav 
koncentrációját átlagos 4 g/l értékkel számoltam, amellyel jól közelíthető a kampány során a 
zóna átlagos bórtartalma. A fűtőelem-kazetták számítási modellben lévő teljesítményének 
beállítására, felhasználtam az MVM Paksi Atomerőmű Zrt., Reaktorfizikai Osztálya által az 
egyes kazettákra számított kiégettség adatokat, amelyekből a különböző korú és dúsítású 
kazettacsoportokra kiszámítottam a csoportok átlagos teljesítményét. A számítások során a 
fűtőelemekben lezajlódó magreakciók reakciósebessége mellett, a szimulációs szoftver 
meghatározza a fűtőelemek burkolatainak felületi szennyezettségében lévő izotópokra és a 
hűtőközegben oldott szennyezőkből, vegyi adalékanyagokból és a korróziós termékekből 
keletkező izotópokra a reakciósebességeket. A hűtőközeg oldott urán mennyiségét az MVM 
PAE Zrt. Vegyészeti Főosztály által rendszeresen végzett ICP-MS uránkoncentrációra 
vonatkozó mérések eredményeinek átlagolásával számítottam ki, és vettem figyelembe a 
számítási modellben.  Az uránkoncentráció átlagos értéke a 3. blokkon a 2009.01.01. és 
2017.06.07. időpontok között 4·10-3 μg/dm3 volt. A fűtőelem-kötegek felületeire a gyártás 
során lerakodó urándioxid felületi szennyezettségből keletkező hasadási termékek és 
transzurán izotópok keletkezési sebességének meghatározására a modellben a fűtőelempálcák 



81 

külső felületén egy 0,001 mm vastag primer vízzel töltött cellával modelleztem a felületi 
szennyezettséget. A felületi szennyezettséget a friss fűtőelemekre konzervatív felső korlátnak 
tekinthető 10-7 g/cm2 urán értékkel vettem figyelembe [95]. A felületi szennyezettség dúsítása 
eltérő a 4,2% és a 4,7% átlagos dúsítású kazettamodell esetén, ugyanis azt feltételeztem, 
hogy a gyártás során a profilírozott, azaz különböző dúsítású pálcákból felépített kazettákban 
a fűtőelempálcák felületi szennyezettsége a köteg átlagos dúsításával egyezik meg. Az 
MCNP6 szoftver a szimulációs számítások végén körülbelül 2000 táblázatban rögzíti a 
számítási eredményeket, amit rendszerezni kell a további szivárgásszámítások és elemzések 
céljára. A kiégést végző számítások során kapott MCNP6 eredményfájlok feldolgozására 
MatLab programozási környezetben szoftvert hoztam létre. Ez a saját fejlesztésű kód 
lehetővé teszi a különböző időciklusokra számított reakciósebességek és izotóp 
magsűrűségek kiolvasását, valamint ezen adatoknak idő szerinti rendszerezett formába és 
sorrendbe írását. A kiolvasott táblázatok az idő, illetve a kiégettség függvényében 
tartalmazzák az (n,γ), (n,α), (n,hasadás) és (n,p) magreakciók számát, valamint a 
magsűrűségeket. Ezek, a fentiekben felsorolt táblázatok adják meg egyetlen darab 
kazettahuszadra vonatkozó, a szivárgási számításokhoz szükséges adatsorokat, amelyekből a 
zónaösszetételt figyelembe véve ki lehet számítani a teljes zónára vonatkozó ugyanilyen 
értékeket is. A különböző típusú kazetta huszadokra számított totális reakciógyakoriságokat 

(	��

� ) összegezve számítottam ki a teljes zónára vonatkozó t-edik időlépésben érvényes 

totális reakciógyakoriságokat az i-edik izotóp j-edik magreakciójára a (7.1.4) egyenlettel 
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ahol i az i-edik izotóp, j a j-edik magreakció (j=1,…,4), k a k-adik kazetta típus (k=1,...,K), a 

t az időlépések indexe (t=1,…,75), míg az �

(�) a k-adik kazetta típusból a t időpillanatban a 

zónában lévők száma. A számított totális reakciógyakoriságokból magszám független 
reakciósebességeket számítottam ki az egyes izotópokra, amelyeket már fel lehet használni a 
dinamikus szivárgási egyenletek megoldása során. A reakciósebességek számítási 
módszerének validálásához felhasználhatóak azok az aktiválódott izotópok, amelyek 
primerköri aktivitása a Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer (SER) on-line gamma-
detektoraival, nagy pontossággal mérhetőek. Ilyen izotópok a 24Na és a 42K, amely izotópok a 
primer hűtőközeg pH-jának beállítására adagolt KOH-ban található inaktív 41K és a 
szennyezőként jelenlevő 23Na izotópok felaktiválódásával keletkeznek. A 7.1.1. táblázatban 
ezen izotópok aktiválódásához vezető magreakciók és a keletkező radioaktív izotópok 
bomlási módja és a detektálásukra alkalmas gamma-vonalak adatait foglaltam össze.  A 
KOH adagolásával a zónába bejutó inaktív K és Na mennyisége a kampány során jelentősen 
változik, amelyet a 7.1.3. ábra mutat be a 3. blokk 2009-2017-es évek egymást követő 
kampányaira. Az inaktív Na és K izotópok neutronbefogási gyakoriságának számításához a 
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VEO által rendszeresen végzett ICP-MS mérések eredményeiből a K, Na elemekre 
meghatározott átlagos koncentrációkat vettem figyelembe, amelyből számított 
reakciósebességeket az egyes időlépésekben érvényes koncentrációkkal korrigáltam.  

7.1.1. táblázat. A hűtőfolyadékban aktivációval keletkező izotópok tulajdonságai. 

Izotóp 
Egamma 
(keV) 

Hozam (%) T1/2 Keletkezés, bomlás 

Na24
11  

2754,0 99,9 
14,9 óra eeMgNaNanNa νγ ~24

12
24
11

24
11

23
11 ++=+=+ −

 1368,6 100,0 

K42
19  

1524,7 18,0 12,4 óra eeCaKKnK νγ ~42
20

42
19

42
19

41
19 ++=+=+ −  

Erre azért van lehetőség, mert ezen izotópok neutronbefogása nem befolyásolja érdemben a 
reaktorban lévő neutronfluxust. A számításokat a 3. blokk különböző kampányaira végeztem 
el, melyből a 3. blokk 31. kampányára vonatkozó 42K és 24Na izotópok számított és a SER 
gamma-spektrometriai mérőállomások által mért fajlagos aktivitás adatok a 7.1.4. ábrán 
láthatók. A számított eredmények jó egyezést mutatnak a mért gamma-spektrumokból 
meghatározott fajlagos aktivitásokkal, ami alapján kijelenthető, hogy a számítási modell jó 
közelítéssel írja le a reaktorzóna primerköri aktiválódási folyamatait. 
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7.1.3. ábra. A 3. blokkon 2009.06.01 és 2017.06.01. között végzett K és Na koncentráció 

ICP-MS méréseinek eredményei és a 3. blokk hőteljesítménye látható. 
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A 7.1.5. ábrán a 235U, a 239Pu és a 241Pu izotópok számított hasadási reakciósebességét 
tüntettem fel a 4,2% átlagos dúsítású kazetta modellel számított 4 kampány időtartamra, 
külön-külön az oldott urán, a felületi szennyezettség és a fűtőelemekben lévő üzemanyagban 
lejátszódó hasadásokra nézve. Az eredmények alapján kijelenthető, hogy az oldott urán-
szennyezettség miatti hasadások száma elhanyagolható még a felületi szennyezettség miatt 
bekövetkező hasadásokhoz képest is, amelyet jól magyaráz, hogy az oldott urán teljes 
mennyisége kb. 10-3 g a primervízben, míg a felületi szennyezettség átlagos értéke kb. 1-3 g 
urán az egész zónára. Így a szivárgási monitorizotópok számításánál nem kell figyelembe 
venni az oldott uránszennyezés hatását. A felületi szennyezettségre vonatkozó számítási 
eredmények ellenőrzésére meghatároztam a friss fűtőelemekre megadott gyártói korlátot 
(10-7 g/cm2), feltételezve a 134I izotóp primerköri fajlagos aktivitásának lehetséges felső 
korlátját, ami 2,7·106 Bq/dm3-nek adódott. A paksi reaktorok primerköri fajlagos aktivitása a 
134I izotópra 102-106 Bq/dm3 között változott a 2009-2017 években. Ez alapján a számítási 
modell alkalmasnak tűnik a felületi szennyezettség következtében lejátszódó hasadási 
hozamok számítására. A felületi szennyezettségre vonatkozó számítási eredményekből az is 
látszik, hogy a 239Pu és a 241Pu izotópok hasadási gyakorisága nagyobb az 235U izotóphoz 
képest, mint a fűtőelem-pálcákon belül. Ennek következtében a felületi szennyezettségben 
keletkező szivárgási monitorizotópok aránya is különböző lesz a fűtőelemekben 
keletkezőekhez képest, hiszen a hasadási hozamok eltérőek a hasadóképes izotópokra. A 
3. blokk 31. kampányára érvényes zónatöltet (7.1.2. táblázat) alapján meghatároztam az 
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egész zóna felületi szennyezettségére és fűtőelem tartalmára vonatkozó hasadási 
gyakoriságokat, amely adatok a 7.1.6. ábrán láthatóak. Az egyetlen kazettára vonatkozó 
megállapítások itt is érvényesek miszerint a felületi szennyezettségben a plutónium izotópok 
hasadási gyakorisága nagyobb, mint az 235U izotóp hasadási gyakorisága. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.2. táblázat. A 3. blokk 31. kampánya zónatöltetének a kazetták üzemi 

kora és kezdeti átlagos dúsítása szerinti megoszlása. 

B3K31 zóna Az egyes kazettatípusok mennyisége 

Kor (kampány) 4,2% 4,70% 
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2 84 12 

3 72 0 

4 78 0 
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7.1.5. ábra.  
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(b) és a fűtőelemben (c) időegység 

alatt lejátszódó izotóponkénti 

hasadások száma a 4,2% 
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A fentiek alapján egyértelműen kijelenthető, hogy a dinamikus szivárgási modellben (DSM) 
a fűtőelemekben keletkező izotópok aktivitásának és a felületi szennyezettség aktivitásainak 
számításához alkalmazni kell a különböző magreakciók hatását leíró MC-számítások 
eredményeit, annak érdekében, hogy a primerköri fajlagos aktivitások értékét minél 
pontosabban számíthassuk. A szivárgási monitorizotópok magreakcióira kapott számítási 
eredmények alapján a hasadásból való keletkezés mellett csak a neutronbefogási reakciót 
érdemes figyelembe venni a DSM-ben, mivel a (n,p), (n,alfa) reakciók legalább egy 
nagyságrenddel kisebb reakciógyakoriságokat eredményeznek. A 7.1.7. ábrán a szivárgás 
szempontjából fontos izotópok hasadásból való keletkezését és a neutronbefogás miatti 
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fogyását bemutató görbék láthatóak a felületi szennyezettségre vonatkozóan. A hasadásból 
való keletkezés számítását a hasadóképes izotópok hasadási gyakorisága és a hozzájuk 
tartozó kommulatív hasadási hozamokból számítottam ki. A legtöbb izotóp esetében a 
várakozásoknak megfelelően a domináns keletkezési mód a hasadás, míg a 134Cs és 135Xe 
izotópok mennyiségét az (n,γ) reakció jelentősen befolyásolja, ezt szemlélteti a 7.1.8. ábra. A 
134Cs főként (n,γ) reakcióval keletkezik és hasadásból csak elhanyagolható mennyiség 
származik. A legjelentősebb reaktorméreg, a 135Xe nagy mennyiségben származik hasadásból 
és e mellett nagymértékű az (n,γ) reakcióval történő fogyása is. 

A monitorizotópok primerköri számított reakciósebességeit felhasználva a 2. blokk 
30. kampányára kiszámítottuk a SER (TV20/2) mérőhelyen a monitorizotópok mérhető 
fajlagos aktivitásait a teljes kampány időtartamára. A számítási eredményeket a 7.1.9. és 
7.1.10. ábrák mutatják be. A kapott eredmények alapján a jód és a xenon izotópok esetén is 
helyesen írja le a dinamikus szivárgási modell a jód és xenon izotópok primerköri fajlagos 
aktivitásait. A 131I izotóp esetén a számított és a mért fajlagos aktivitás értékének eltérését az 
magyarázza, hogy a 131I izotópra a teljes kampány során a SER a kimutatási határ körüli 
értékeket mért.   
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7.2 Primerköri Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer HPGe detektorainak modellezése 

A Monte-Carlo-szimulációs számítások rendelkeznek azzal az előnnyel, hogy a különböző 
geometriai helyzetű radioaktív forrásokból eredő detektálási események detektorban 
kialakított válaszát külön-külön lehet vizsgálni olyan esetekben is, amikor nincs mód 
empirikus kalibráció végzésére. Így például a Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer (SER) 
esetében meghatározható a mérőcella belső falára lerakódott izotópok fajlagos (felületi) 
aktivitása és ezzel egyidejűleg a folyadékban lévő radioaktív izotópok térfogati fajlagos 
aktivitása is. A SER gamma-spektrometriai mérőrendszer méréstechnikai tulajdonságainak 
feltárása érdekében szimulációs számításokat végeztem a 4. Blokk SER-1 mérőállomására. 
Ebben a műveletben a mérési elrendezés pontos geometriai leírása (modellezése) alapvetően 
szükséges ahhoz, hogy a szimulációs számítások valósághű eredményeket adjanak. Az 
MCNP szoftver bemenő adataihoz tartozó geometriai modell megszerkesztéséhez 
felhasználtam a mérőhely és a Canberra gyártmányú GC1518 HPGe típusú gamma-detektor 
műszaki dokumentációját. Az árnyékoló kamra geometriai méreteinek, és az árnyékoló 
kamrában helyet foglaló detektormodul pontos pozíciójának ellenőrzése céljából a blokk 
karbantartási időszakában helyszíni méréseket végeztem. A SER gamma-spektrometriai 
mérőállomása egy ólommal árnyékolt kamrából, és egy vízszintesen elhelyezett 
rozsdamentes acélcső mintatartóból áll. Ez utóbbinak a külső átmérője 25 mm, a 
falvastagsága 2,6 mm. A Canberra gyártmányú GC1518 típusú 15%-os relatív detektálási 
hatásfokkal rendelkező koaxiális elrendezésű HPGe detektor a csővezetékre merőlegesen, a 
csővezetéktől 5,5 cm távolságra helyezkedik el. A detektor és az áramló folyadékot 
tartalmazó mérőcella az ólomtorony belsejében található, amely szerkezet geometriai 
elrendezésének részleteit a 7.2.1. ábra a), b) és c) részei mutatják be, míg a SER MCNP 
geometriai modelljét a 7.2.1. ábra d) része mutatja be. A detektort alapvetően két jól 
elhatárolható üzemmódban kell használni, ami két méréstartományt jelent a primer víz 
radioaktivitására vonatkozóan. A blokkok normál, hibamentes üzemmódja során a zónában 
csak ép fűtőelemek vannak és a primer víz aktivitása alacsony értékű, ezért ilyenkor nem 
szükséges a detektor és a mérőcella közé árnyékoló és a detektor térszögét jelentősen 
csökkentő kollimátort helyezni. Ezért normál üzemmódban a kollimátor kihúzott állapotban 
van. Ha a detektor kihúzott állapotában a holtidő túllépi a 60%-ot, akkor a 4,5 mm vastag 
ólom kollimátort be kell tolni a detektor és a mérőcella közé. A kétféle üzemmódnak 
megfelelően két kalibrációs állomány tartozik a mérőrendszerhez, amelyek alkalmazása a 
kiértékelésekhez automatikusan történik. A leállás időszaka alatt az aktuális mérőrendszert 
újrakalibrálják. A mérőcella belső felületére lerakódó elsősorban korróziós termékek 
radioaktív izotópjai a gamma-spektrumokban jelentős hátteret okoznak, amelyet a kampány 
során a kampány előtt végzett háttérmérés eredményével korrigálnak. Azonban a lerakódás 
mértékének kampány közbeni olykor jelentős változását a rendszer nem képes korrigálni, ami 
miatt a szivárgás detektálására szolgáló izotópok kimutatási határa gyakran megnövekszik. 
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A detektor szimulációs modelljének elkészítésekor a 3. fejezetben ismertett módon végeztem 
el a virtuális detektor paramétereinek optimalizációját, amely során referenciaként a 
mérőhely empirikus hatásfok kalibrációs függvényét használtam fel. Az empirikus 
kalibrációhoz egy speciálisan kialakított, etalon oldattal feltöltött mérőcellát alkalmaznak az 
erőműben, amelynek releváns adatait a 7.2.1. táblázat tartalmazza. 

7.2.1. táblázat. A SER etalon minta paraméterei. 

Izotóp Aktivitás (kBq) Standard deviáció (%) Azonosító 9031-OL-834/07 

133Ba 596,5 1,2 Tömeg 101,4 g 
137Cs 200,5 1,2 Sűrűség 0,98 ± 0,01 g/cm3 
152Eu 529,9 1,3 Térfogat 103,5 ± 1,04 cm3 

A csövet kitöltő közeg kémiai összetétele (tömegarány, ∑Ci = 1) 

C H O Si 

0,324 0,081 0,216 0,379 

Mérőcella 

GC1518 HPGe detektor 

7.2.1. ábra. A szétszerelt SER mérőállomás oldalnézetből (a), felülnézetből középen a 

HPGe detektor belépő ablakával (b), a mérőcső elhelyezkedése az árnyékoló kamrán 

belül (c), a SER mérőhely MCNP szimulációs modellje. 

Kollimátor kihúzott állapotban 

Mérőcella 

b)  GC1518 HPGe detektor a) 

c) 

d) 
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A csőben áramló folyadék mintát kalibráló referencia mintára végzett szimulált gamma-
spektrumból nyert hatásfokadatokat a 7.2.2. ábrán látható függvények mutatják be. Az utolsó 
oszlop tartalmazza a mért és számított hatásfok értékeket 80 és 1400 keV 
energiatartományban. Ebből látható, hogy a szimulációval meghatározott függvény teljesen 
elfogadható módon, 5%-os eltérésen belül egyezően írja le a rendszer energiafüggő 
hatásfokát. A kapott eredmények lehetővé tették, hogy a detektor modelljét felhasználjam a 
SER által mért valós gamma-spektrumok Monte-Carlo-eljárással történő kiértékelésére. A 
mérőcellában lévő vízben a 8 órás időtartam alatt a valódi spektrumokban található és 
rendszeresen kiértékelt leggyakoribb 22 izotóp jelenlétét tételeztem fel. A szimulált 
spektrumból kiválasztottam minden izotópra a leggyakoribb, gamma-spektrometriai 
interferenciától mentes csúcsot, majd a korábban ismertetett iterációs algoritmussal 
meghatároztam a radioaktív izotópok aktivitását. A kapott eredményt összevetettem a Genie 
spektrumkiértékelő szoftver által automatikus módban végzett kiértékeléséből számolt 
aktivitásokkal. A szimulációs számítások realisztikus eredményeinek illusztrálására 7.2.3. 
ábrán mutatom be a mért és számított gamma-spektrumokat. Az ólom árnyékolásból eredő 
Pb-Kαβ (133Xe-t zavarja) karakterisztikus csúcsok intenzitása egyértelműen nagyobb a mért 
spektrum ezzel azonos csúcsainak nettó területénél, aminek valószínűleg az az oka, hogy a 
röntgenvonalak keletkezésének nem minden lehetséges mechanizmusa szerepel a szimulációs 
szoftver algoritmusában. Ez a probléma további részletes vizsgálatokat és további 
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modellszámításokat kíván. A 7.2.2. táblázatban a kidolgozott gamma-spektrum kiértékelő 
módszerrel és a Genie rendszerrel meghatározott fajlagos aktivitások összehasonlítása 
látható. Az empirikus és az MC kalibrációval számított fajlagos aktivitások relatív eltérése 
alapján megállapítható, hogy az áramló folyadékban lévő izotópok aktivitásának 
meghatározására kidolgozott, Monte-Carlo-szimulációra alapozott algoritmus az empirikus 
úton meghatározott aktivitások értékeivel jól egyező eredményeket ad, és felhasználható a 
SER on-line detektoraival rögzített gamma-spektrumok kvantitatív kiértékelésére. 

7.2.3. táblázat. A 4. Blokk SER-1 mérőállomás által rögzített gamma-spektrum empirikus 

kiértékelésének és szimulációs számításainak összehasonlítása. 

Izotóp 
Leggyakoribb 

gamma-vonal [keV] 

Leggyakoribb 

gamma-vonal 

gyakorisága 

Becsült 

fajlagos 

aktivitás 

[Bq/L] 

Mért 

fajlagos 

aktivitás 

[Bq/L] 

Aktivitások 

relatív 

eltérése 

[%] 

134Cs 795,86 0,855 12989 13077 0,67 
131I 364,49 0,817 41918 41868 -0,12 
132I 772,60 0,756 101016 102503 1,45 
133I 529,87 0,870 79592 79942 0,44 
134I 847,03 0,954 19148 19302 0,80 
135I 1260,41 0,289 51129 52590 2,78 

95Nb 765,79 1,000 178020 179155 0,63 
95Zr 756,73 0,540 103293 102696 -0,58 

133Xe 81,00 0,380 223560 241042 7,25 
135Xe 249,77 0,900 99878 96981 -2,99 
85mKr 151,16 0,750 12575 11955 -5,19 
87Kr 402,59 0,496 3861 3831 -0,77 
88Kr 196,30 0,260 18423 18299 -0,68 

110mAg 937,49 0,341 1143675 1172977 2,50 
60Co 1332,50 0,999 584775 589153 0,74 
54Mn 834,85 0,999 223560 218496 -2,32 

42K 1524,70 0,180 186300 187025 0,39 
58Co 810,78 0,990 83421 83345 -0,09 
51Cr 320,08 0,100 71933 71688 -0,34 

124Sb 602,73 0,983 57339 58315 1,67 
24Na 1368,63 1,000 52268 51174 -2,14 
59Fe 1291,60 0,432 21735 21423 -1,46 
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7.3 5. Tézis 

Létrehoztam egy olyan Monte-Carlo kiégésszámítási modellt, amely nyomottvizes reaktorok 
fűtőelemei szivárgásának jelzésére szolgáló monitorizotópoknak nemcsak a fűtőelemekben, 
hanem a fűtőelemek felületi szennyezettségében és a hűtőközegben végbemenő, időfüggő 
keletkezési gyakoriságának meghatározására is alkalmas. A kidolgozott MC kiégésszámítási 
modellt az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. blokkjai fűtőelemei állapotának vizsgálatára 
kifejlesztett dinamikus szivárgási modell bemenő paramétereinek meghatározására 
használjuk. A kidolgozott számítási módszer validálását a primerköri on-line Sugárvédelmi 
Ellenőrző Rendszer által a 24Na és 42K izotópokra mért és az MC modellel számított fajlagos 
aktivitások összehasonlításával végeztem el. 

Az 5. Tézishez kapcsolódó publikációk listája 
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7351-26-6 
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[5.3] I. Szalóki, G. Radócz, A. Gerényi, Dynamic leakage modell of detection and 
quantification of inhermetic fuel for VVER reactors, Annals of Nuclear Energy, 
(előkészületben) 
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8 Összefoglalás 

A BME NTI Nukleáris Analitikai csoportja egy K+F+I projekt keretében radioaktív 
hulladékok és nukleáris biztosítéki minták gyors, roncsolásmentes analízisére alkalmas, 
kompakt és hordozható kombinált 3D röntgen-gamma-spektrométert fejlesztett ki. A 
berendezés egy konfokális elrendezésű röntgenfluoreszcens spektrométerből és egy CZT 
típusú mikro-gamma-spektrométerből áll. A kombinált spektrométer fejlesztése során 
etalonmentes kvantitatív elemanalízist lehetővé tevő iteratív algoritmust és szoftvert 
(XRF-MC) fejlesztettem ki a minta elemi összetételének energiadiszperzív 
röntgenfluoreszcencia analízissel (ED-XRF) végzett meghatározására. A teljes számítási 
folyamat időtartamát jelentősen lerövidítettem szóráscsökkentési eljárások alkalmazásával, 
ami alkalmassá tette az XRF-MC számítási módszert az ED-XRF elemzés gyors kvantitatív 
kiértékelésére. A kutatócsoportunk által épített 3D-XRF-GS kombinált spektrométer 
analitikai érzékenységének javítása céljából, a gerjesztő röntgennyaláb intenzitásának 
növelése érdekében optimalizációs számításokat végeztem a röntgencső kollimátorának 
geometriai kialakítására. A 3D-XRF-GS berendezést a BME NTI Oktatóreaktor 
laboratóriumában rendszeresen alkalmazzuk az Oktatóreaktorban felmerülő analitikai és 
oktatási feladatok ellátására, illetve külső kutatóintézetekkel való együttműködésben, 
projektfeladatokban: Paks-II: Cement és beton adalék minták elemzése, OAH, MTA EK SL: 
nukleáris anyagok szennyezőinek meghatározása. 
A radioaktív minták fajlagos aktivitásának meghatározására eljárást (GS-MC) dolgoztam ki, 
amellyel a gamma-spektrometriai mérések MC szimuláción alapuló kvantitatív analízise 
lehetséges. A GS-MC-módszerrel számított eredményeket hitelesített detektorokon végzett 
mérésekkel ellenőriztem. A kidolgozott GS-MC- eljárást HPGe és CZT típusú gamma-
detektorokkal végzett radioaktív hulladék minták és reaktordozimetriai minták analízise 
során alkalmaztam. A kidolgozott módszer alkalmas a radioaktív hulladékok gyors és 
költséghatékony kvantitatív jellemzésére.  
A BME NTI Oktatóreaktor tartalék fűtőelemkazettái hasadási izotóp tartalmának kvantitatív 
meghatározásához MC hatásfok-kalibrációs eljárást dolgoztam ki, melynek validálásához a 
fűtőelemekben lévő izotópok egy részét belső etalonként alkalmaztam. Az eljárással 
meghatároztam három különböző tartalék fűtőelemkazettában lévő 137Cs izotóp aktivitását. 
A BME Nukleáris Analitikai kutatócsoportjában az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. fűtőelemei 
állapotának értékelésére alkalmazott dinamikus szivárgási modell (DSM) kifejlesztésében 
vettem részt, amely modell egy teljes kampány időtartamára leírja a szivárgási 
monitorizotópok primerköri fajlagos aktivitását. Az NTI által redszeresen végzett fűtőelem 
állapotértékelések során, a DSM modell futtatásához szükséges bemeneti paraméterek egy 
részét, az aktuális zónaösszetételre vonatkozó reakciógyakoriságokat, az általam kidolgozott 
Monte-Carlo kiégésszámítási modellel határozzuk meg. Az MC kiégésszámítási modell a 
fűtőelemekben, a felületi szennyezettségben és a primerköri hűtőközegben lejátszódó 
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hasadások és neutronbefogási reakciók gyakoriságának meghatározására szolgál. A modell 
alkalmazhatóságát valós kampányokra vonatkozó számítási eredmények és a Sugárvédelmi 
Ellenőrző Rendszer által kísérletileg meghatározott primerköri fajlagos aktivitások 
összehasonlításával végeztem el.  
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