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A nukleáris létesítmények üzemelése során azok anyagában illetve 

környezetükben radioaktív anyagok keletkeznek, ezért a működésük megszüntetése és a 

létesítmények lebontása, azaz a leszerelésük speciális technológiákat igényel, mivel a 

leszerelést végző személyzet és a környezet sugárvédelmét meg kell tervezni és a 

megfelelő végleges elhelyezéshez a hulladékkezelési szabályokat be kell tartani. A 

doktori munka során az Európai Neutronkutató Központ (ESS) leállítását követő 

leszereléséhez szükséges előzetes kutatásokat végzünk. Az ESS olyan kutatási célú 

létesítmény, melynél speciális szerkezeti anyagokat alkalmaznak, ezért a leszerelés 

megtervezéséhez is egyedi kutatómunkára van szükség.  

Az elmúlt tanév egy részében az ESS-ben végeztem kutatásaimat. Itt további 

ismereteket szereztem az MCNPX Monte-Carlo elven működő szimulációs kód 

használatáról, melyben egy MCNP6 (MCNP5 és MCNPX hibrid verzió) Intermediate 

Workshopon való részvétel is nagy mértékben segítségemre volt. Megtanultam ezen 

kívül a CINDER ’90 kód használatát, amely az adott idő- és felületintervallumban 

átlagolt részecskefluxusok alapján az adott abszorpciós és szórási  hatáskeresztmetszet-

könyvtárak felhasználásával kiszámítja a jelen levő izotópok mennyiségét. 

Megismerkedtem a tervezés alatt álló spallációs forrás target-moderátor-reflektor 

MCNPX modelljével, s ezt továbbfejlesztettem annak érdekében, hogy a neutronvezetők 

aktivációját is vizsgálni lehessen. Erre azért van nagy szükség, mert a neutronvezetőket 

néhány évente cserélni kell technikai okok miatt. Jelenleg nagyrészt üveget alkalmaznak 

hordozóként a teljes visszaverődést biztosító multirétegek számára, azonban kutatási 

fázisban vannak alumínium szubsztrát hordozót tartalmazó neutronvezetők is. 

Összehasonlítottam a különböző anyagokat tartalmazó vezetőket aktiváció, s ennek révén 

dózistér szempontjából. A neutronvezetők tartományába a protonok nem jutnak el, ezért 

arra az eredményre jutottam, hogy az alumínium szubsztrátok kevésbé aktiválódnak fel, 



ezért sugárvédelmi szempontból kedvezőbb a használatuk. Beépítettem továbbá az 

MCNPX modellbe a teljes visszaverődés hatását, amely effektus a kis energiájú 

neutronfluxusban mutatkozott meg leginkább. Számításaimmal rávilágítottam, hogy az 

aktiváció számításánál szempontjából ez a hatás elhanyagolható. 

Továbbiakban a volfrám target aktivációját is vizsgáltam a meglévő MCNPX 

modell és a CINDER ’90 alkalmazásával. A számítások alapján egyértelmű, hogy a 

targetek nagyaktivitású hulladékot fognak képezni egyenként 5 éves üzemidejük után. A 

target aktivációjánál a proton- és neutronfluxus is nagy jelentőséggel bír. A target 

forgását a target kisebb részekre való bontásának segítségével vettem figyelembe.  Az 

eddigi számításhoz folytonos besugárzási sémát használtam, a számítások pontosításához 

a valóságban használt impulzusszerű besugárzás modellezése folyamatban van. 
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