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* Recent new discovery: 5000 years old Egyptian iron pieces made from 

hammered meteoritic iron, Rosta L Szentmiklósi L, Rehren Th, et al;  

Proof of the Meteoritic Origin of Mankind’s Earliest Iron Artefacts 

through Neutron and X-ray Analysis, Hungarian archaeology e-journal

http://www.magyarregeszet.hu/wp-content/uploads/ 2013/12/Rosta_13

*IRON AGE???

Az emberiség által használt és ismert anyagok

Neutron sugárzás – alkalmas eszköz az anyagok 

tulajdonságainak felderítésére az atomi-molekuláris

szerkezet szintjén vagy valós méretben.



Az elektronok, fotonok (fény, röntgensugárzás) és a neutronok 
alkalmasak az anyag összetételének és mikroszerkezetének feltárására

Az anyagtudományi vizsgálatokban a 
neutronok előnyei:

- Nagy behatolási mélység tömbi
anyagok vizsgálatánál, 

- A szerkezetvizsgálathoz megfelelő
hullámhossz, energia

- Izotóp-specifikus (kontraszt) 

- Spin – mágneses tulajdonságok

Anyag- és szerkezet-vizsgálatra a neutronok jól 
alkalmazhatók az iparban, pl. élettartam-vizsgálatok, 
minőségbiztosítás, technológia-fejlesztés céljára vagy a 
régészetben eredet meghatározásra, technológia 
feltárásra, eredetiség vizsgálatra….

A neutronok



A NEUTRON TELJESSÉGGEL ELEGET TESZ

A RONCSOLÁSMENTESSÉG KÖVETELMÉNYÉNEK!

• A neutron – semleges részecske – mélyen behatol a 

mintába

• Nagyméretű tárgyak helyezhetők a nyalábba – mintavétel 

nélkül

• Az indukált radioaktivitás általában gyorsan lecseng



Intenzív neutron sugárnyalábokat 

atomreaktoroknál (pl. BKR) vagy 

részecskegyorsító alapú neutron 

forrásoknál (pl. ISIS) lehet előállí-

tani. Európában 9 neutron forrás 

centrum üzemel és kb.150 külön-

böző spektrométerhez nyújt 

hozzáférést anyagtudományi 

vizsgálatokhoz. Ezek egyike a  
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kísérleti állomással.

Magyar kutatók jelentős mértékben 

hozzájárultak a neutronos módszerek 

fejlesztéséhez és az anyagok 

tulajdonságainak felderítéséhez, 

többek között a közlekedési iparban.

Neutronos vizsgálatok helyhez kötötten 

neutronforrásoknál lehetségesek

A neutronok

A 10 MW teljesítményű Budapesti Kutatóreaktor

A legnagyobb hazai kutatási infrastruktúra



Kölcsönhatás az anyagokkal

Három fő módon lehet neutronokkal információt nyerni az anyagi tulajdonságokról és tárgyak 

belső topológiájáról:

1. Neutronok elnyelődése és gamma sugarak kibocsátása a vizsgált tárgy atomjaival való 

magreakció során 

Sugárzási befogás – (n,γ) reakció

2. Gyenge kölcsönhatás az atomokkal – a neutronok iránya és sebessége megváltozik az 

anyagokon való áthaladás közben

Neutronszórás (rugalmas vagy rugalmatlan)

3. Képalkotás miközben a neutron áthatol egy tárgyon

Neutron radiográfia és tomográfia

A neutronok



A neutronok

A neutronok szerepe az anyagvizsgálatban

1. Neutronbefogás: elemösszetétel

2. Neutronszórás/neutrondiffrakció: 
mikroszerkezet; kristályos és amorf anyagok, 
fémek, műanyagok, folyadékok, biológiai minták…

3. Neutronos képalkotás: heterogén tárgyak

Prompt gamma 

activation analysis

Az atomi közegekben szóródott neutronok intenzitás 

eloszlásának mérése és matematikai modellben való 

konverziója: mikroszerkezeti információ

Radiográfia = Rajzolj a sugárzással, egy olyan

képalkotási módszer, amely a láthatatlan sugárzás

és az anyag kölcsönhatását egy látható

árnyékképpé alakítja



Budapesti Neutron Centrum: 
Magyarország legnagyobb

K+F infrastruktúrája

A vizsgálatok a KFKI campuson, 
helyhez kötötten végezhetők a 

BNC 16 spektrométerén

A Reaktor

„60 year’s anniversary”



A kutatóreaktor fő feladatai:

•Az energetikai szektor támogatása

•A reaktor körül az évtizedek folyamán létrejött az a szaktudás és biztonsági kultúra, amely 

lehetővé teszi, hogy az AEKI mind a Paksi Atomerőmű tudományos bázisintézményeként, 

mind pedig az Országos Atomenergia Hivatal műszaki szakértő intézményeként sikeresen 

vehessen részt a hazai atomenergetika legkülönbözőbb problémáinak megoldásában.

•Az energia termeléssel és takrékossággal összefüggő kutatások jelentős bázisa (új anyagok a 

jövőbeni energiaforrásokhoz, pl. fúziós rektorokhoz, energia tárolás, energiatakarékos 

anyagelőállítás vagy veszteségcsökkentés, pl. szupravezetők)

•Komplex sugárforrás különféle anyagvizsgálati és -módosítási, diagnosztikai -

ipari, egészségügyi, kutatási – feladatokra

•Radioizotóp termelés: az egészségügyben és az iparban használható radioaktív izotópok

•Honvédelmi feldatok segítése (pl. helikopter lapátok radiográfiás vizsgálata)

•Bűnüldözést segítő aktivációs analitika (nyomok azonosítása)

•Neutronforrás, azaz szabad neutronok előállítása és neutron-nyalábként 

való hasznosítása alkalmazott vagy felfedező kutatásokra elsősorban az 

anyagtudományban



A belső feszültség közvetlen, 
kisérleti mérésével a 
számítógépes végeselem 
számolások ellenőrizhetők

ICE baleset, Eschede 1998

A neutronokkal összetett tárgyak mélyebb rétegeiből is képesek 

vagyunk információt kinyerni, méghozzá roncsolásmentesen

Fáradásvizsgálat – belső feszültség diffrakcióval

Vonatkerék
mérése
(ISIS, 2014)  

A baleset utáni vizsgálat részeként 

neutrondiffrakciós feszültség 

meghatározással megállapították, hogy 

a végeselem modell hibás volt. 

(M. Grosse, L. Kőszegi et al. Journal of 

Neutron Res. 2001).



Simulated stress pattern

Simulated and measured stress distribution
Stress measured by neutron diffraction

Residual stresses in forged aircraft turbine compressor discs

Cihak Uet al. Metallkd., 95, (7), 2004, 663-667. 
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Examples of neutron scattering studies for solving
specific problems related to transport industry

The design of engine components is helped by finite 

element calculation models – benchmarking is 

needed: neutron diffraction gives the stress profile



Neutronkutatási módszerek közvetlen ipari alkalmazásai

1995, Haditechnikai Intézet

Helikopter baleset:  turbina hajtómű kompzit 

anyagból készült turbinalapátja  technológiai 

hibája

Kisszögű szórás: a nanoszerkezet megváltozása

Diffrakció: a belső feszültség megváltozása

Precipitátumok irányított növekedése - törés



A tárgy belsejébe is bele lehet látni

Mikro és makro tárgyak vizsgálata



Neutronkutatási módszerek közvetlen ipari alkalmazásai

2000, Haditechnikai Intézet: Neutron-, 

gamma- és röntgenradiográfia

Balaskó, Veres, Molnár,  Sváb, 

Physica B, 350, 107 (2004) 



Neutronkutatási módszerek közvetlen ipari alkalmazásai

2001-04, Haditechnikai Intézet: Neutron-, 

gamma- és röntgenradiográfia

Balaskó, Veres, Molnár,  Sváb . Physica B, 350, 107 (2004) 



Neutronkutatási módszerek közvetlen ipari alkalmazásai

1995, Haditechnikai Intézet: Neutron-, 

gamma- és röntgenradiográfia

Balaskó, Veres, Molnár,  Sváb . Physica B, 350, 107 (2004) 

Vízbeszivárgás



• Co-17Re-23Cr superalloys: High temperature applications (e.g. 
aircraft turbines) to replace Ni-based alloys (T>1600 °C). Co-Re-Cr(-
Ta) alloys are developed since 1997. 

• Cr improves corrosion resistance, B doping enhances hardness and 
bending flexibility, 

but it should be distributed on the grain boundaries
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PGAA measurements at BNC

Examples of neutron studies for elemental analysis



Fedélzeti elektronika

a) 50, b) 75, c) 100, d) 150, e) 200 keV
röntgensugárzás , f) neutronok A képek segítségével magyarázható az összetétel



Egyedülálló 
nagyműszer 
együttes a 
csillebérci 

kutatóközpontban

16 mérőállomás

Wigner: 9 + 1 (PIXE)

EK: Reaktor + 

7 mérőállomás



Leonardo da Vinci - „Budapesti Lovas”

A Szépművészeti Múzeum 2018 

októberi újranyitásának legfőbb 

látványossága a Leonardó szobor 

és a „neutron movie” volt.

65 000 látogató! 
Neutron Tomográfia

Raman

spektroszkópia –

patina vizsgálat

PGAA – bronz 
összetétel 

Neutron diffrakció



Budapesti

Neutron Centrum:

Az ILLkapacitás 

20 %-a

SNS (Oak Ridge, USA) J-PARC (Tokai Japan)

Új nagyteljesítményű neutronforrások
Beruházási költség:  3 000 M€,  Működési költség:  150 M€

Az ILL (Grenoble)

nagyfluxú reaktor

Korszakváltás a 
neutronkutatásban

ESS: A világ 

legnagyobb 

kapacitású 

neutronforrása a 

svédországi 

Lund-ban épül.

Az ESS 2019-

ban 60%

készültségen van



Kompakt

neutron-

források
Beruházási skála 

10-200 M€

A neutronkutatás
jövője

Az első európai kompakt gyorsító-alapú 
neutronforrás prototípusa Martonvásáron épül
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