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1. A Budapesti Kutatóreaktor kisszögű szórásvizsgáló berendezésénél működő nyalábosztó kollimátor meg-

tervezésével, megépítésével, majd volfrám mintákon való tesztelésével, az összfelbontás csökkenése nélkül

négyszeresére tudtam növelni a neutronintenzitást. A nyalábosztó kollimátor minden berendezésre és min-

den olyan mintánál használható, amelynek felülete nem kisebb, mint a detektorra fokuszált nyalábok teljes

keresztmetszete a minta helyén [3].

2. A Budapesti Kutatóreaktor kisszögű szórásvizsgáló berendezésére meghatároztam a hullámhossz és a

szelektor-fordulatszám közötti helyes összefüggést, valamint összehasonlítottam a különböző hullámhossz

kalibrációs módszereket, javaslatot téve a gyakorlatban optimálisan alkalmazható megoldásra (TOF mód-

szerrel validált SIBE eljárás) [4].

3. Bebizonyítottam, hogy az egyszerűsége miatt a legtöbb SANS berendezésen gyakorlatban használt ún.

Jacrot faktor, amely empirikusan megadja a könnyű víz makroszkopikus differenciális hatáskeresztmetszetét,

csak a Jacrot által használt berendezésre érvényes. Megadtam a Yellow Submarin-ra érvényes empirikus

képletet.

4. A K, Al, Si adalékolt volfrám huzalokban található káliumbuborékok felületének meghatározására

olyan megfelel̋o kiértékelési módszereket találtam, amelyeket azokban azesetekben alkalmaztam, amikor az

anyagszerkezet komplexitása miatt nem volt lehetőség a méretek meghatározására. A húzott, majd fokoza-

tosan h̋okezelt minták esetében a felületmeghatározásból azt a következtetést vontam le, hogy a legnagyobb

tanulmányozott h̋okezelési h̋omérsékleten is jelentős mennyiségű elnyúlt buborék marad a huzalban. A fo-

kozatosan húzott, majd a legvégén hőkezelt minták esetében, az előzőtől eltér̋oen, az elnyúlt buborékok

megjelenése lesz fokozatosan domináns [2].

5. A buborékok méretének meghatározása céljából in situ hőkezelést alkalmazva megmértem a0, 5mm

átmér̋ojűre lehúzott, nem h̋okezelt, K, Al, Si adalékolt volfrám huzal kisszögű neutronszórás intenzitásait.

Kétdimenziós modellillesztéssel meghatároztam a kálium buborékok méreteit a h̋okezelés ezen lépéseiben.

Magas h̋omérsékletű mérési intenzitások különbségeit képezve meghatároztam a buborékok falán héjként

jelen lev̋o kálium héjvastagságának változását a hőmérséklet emelésével [1].

6. Széles szórásvektor tartományon mérve és különböző berendezéseken mért intenzitások adatait egyesítve

megállapítottam, hogy a volfrám mátrix az ellipszoid és/vagy gömb alakú kálium tartalmú buborékokon

kívül tartalmaz azoknál lényegesen nagyobb méretű, kisszögű neutronszórást adó szóró részecskéket, ame-

lyeket nem befolyásol a magas hőmérsékletű h̋okezelés.
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