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1. A támogatóprogram célja

2. A magyar támogatóprogram elemei:

• NAÜ tanfolyamok szervezése

• Készülékek, eljárások, módszerek tesztelése hazai 

létesítmények körülményei között

• Új módszerek kifejlesztésének támogatása

3. NAÜ 2010-2011 közötti K+F tevékenységének főbb 

elemei

Előadás felépítése



A támogatóprogram célja

A támogatóprogram célja a NAÜ nukleáris biztosítéki tevékenységének 

elősegítése a tagországok bizonyos kapacitásának (képzés, K+F stb.) a 

tamogatóprogramba való felajánlásával. Magyarország 1991 óta vesz 

részt a programban átlagosan évi 6-8 projekttel.



Tanfolyamok szervezése a NAÜ nukleáris biztosítéki 

felügyelők képzési programjának keretében:

Additional Protocol/Complementary Access (APCA) 

tanfolyam

• 5 napos képzés

• 8 résztvevő (+ 4 gyakorlott NAÜ  és OAH ellenőr)

• 6 hazai létesítmény (Paksi Atomerőmű Zrt., RHK Kft., 

MECSEK-ÖKO Zrt., MTA IKI, MTA KFKI AEKI, Izotóp 

Intézet Kft.)

Tanfolyamok szervezése - 2009



A gyakorlat forgatókönyve:

• egy Kiegészítő Jegyzőkönyv

szerinti ellenőrzés „Csárdásland”

nevű országban,

• nukleáris üzemanyagciklus több

pontját is ellenőrzik,

• nem bejelentett nukleáris

tevékenység nyomait keresve (pl.

dörzsminta, site declaration

ellenőrzés stb.)

• Ország-profil készítés



Tanfolyamok szervezése - 2010

2010-ben tervezett tanfolyamok:

1. Complementary Access Exercise (Additional

Protocol-APCA)

• Ellenőrzési módszerek: szemrevételezés, HM5, dörzsminta 

vétel (dörzsminták a helyszínen maradnak) fényképezés, 

konzultáció operátorokkal

2. Comprehensive Inspection Exercise

• Ellenőrzési módszerek: friss üzemanyag 

ellenőrzés, pihentető medence ellenőrzés, 

megfigyelőrendszer karbantartás, pecsét 

ellenőrzés, dörzs minta vétel, nyilvántartás 

ellenőrzése, adatszolgáltatás ellenőrzése



3. Safeguards Traineeship Programme

• Előadások létesítményi szakértőkkel:  Facility Layout & 

Characteristics of PAKS NPP (NBO), Description of Fuel & 

Storage Arrangements at NPP Paks (NBO), Refueling design 

and Core Calculation (RFO), Fuel Cycle Strategy Power

Upgrade (NÜO) , Waste Management at NPP (RHO), Life 

Extension (ÜHP), Physical Protection of NPP (IBIFO), 

Inspection Activities & Design Features of WWER-440 (NBO)

Tanfolyamok szervezése - 2010



Készülékek, eljárások tesztelése

KKÁT-ben lévő Server Based Digital

Surveillance System (SDIS) műholdas

kapcsolaton történő távfelügyeletének

(remote monitoring) tesztelése

LIBS készülék tesztelése

Távfelügyeleti rendszerek tesztelése (SDIS) 

Új roncsolásmentes analitikai

eljárások nukleáris biztosítéki célú

alkalmazása keretében Laser

Induced Plasma Breakdown

Spectrometer (LIBS) tesztelése az

MTA IKI-ben



Új módszerek kifejlesztése

Új módszerek és eljárások kifejlesztésének támogatása, 

melyek a nemzeti biztosítéki ellenőrzési rendszert erősítik 

és egyben összhangban állnak a NAÜ K+F céljaival

OAH tudományos háttérintézményei (TSO) által végzett 

kutatómunka eredményei (pl. BME NTI, MTA IKI) 



Új módszerek kifejlesztése – BME NTI

Passzív Gamma Emmissziós Tomográf 

(PGET) módszer:

Kazetták töltöttségének ellenőrzése:

- Fűtőelem kötegek bemérése

- Hiányok behatárolása (1 db hiányzó is) 

Kritikus ellenőrzendő tételek :

- szétszedhető kazetták,

- kazetták végleges tárolás előtt.



• Gyorsabb elemzést tesz lehetővé

• Nagy neutronhozamú nukleáris anyagok 

passzív mérése

• Kis neutronhozamú anyagokon végzett 

aktív neutron-koincidencia számlálás

Nagysebességű neutron-koincidencia mérések többcsatornás adatrögzítő alkalmazásával

Dörzsminták elemzése ICP-MS alkalmazásával

•Egyszerű mintaelőkészítés

• Urán és plutónium elemzése

• Az IAEA-NWAL kritériumának megfelelő 

mérési eredmények, csatlakozás 

folyamatban
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Új módszerek kifejlesztése – MTA IKI



PGAA alkalmazása tokozott anyagok 3D vizsgálatára és elemzésére

• A nukleáris anyagok 

megkülönböztethetőek más anyagoktól

• A nukleáris anyag tömege és térfogata 

megbecsülhető a tokozáson belül

• A kísérőanyagok elemzése elvégezhető

Nukleáris anyagok gyártási idejének meghatározása LA-ICP-MS módszerrel

• A minta felszínéről µg mennyiségű 

anyagot párologtatnak el

• Az elemzés gyorsabb, mint a 

hagyományos nukleáris analitikai mérések

• LEU is megfelelő pontossággal 

elemezhető
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Új módszerek kifejlesztése – MTA IKI



NAÜ K+F 2010-2011

Néhány kutatási irány:

• Új generációs megfigyelési 

rendszerek

•Nukleáris biztosítéki célú 

környezeti monitorozás

•Információ biztonság

•Távfelügyeleti rendszerek



NAÜ K+F 2010-2011



Köszönetnyilvánítás

Az OAH ezúton is köszöni minden a támogatóprogram sikerében részt 

vállaló hazai létesítménynek és kutató intézetnek a munkáját:

• Paksi Atomerőmű Zrt.

• RHK Kft.

• MECSEK-ÖKO Zrt.

• Izotóp Intézet Kft.

• MTA Izotópkutató Intézet

• MTA KFKI AEKI

• BME NTI


