
Nukleáris műszerek 10. (Befejező rész) 
 
16. téma: Nukleáris detektorok gyártása a Videoton Fejlesztési Intézetben 
 
Az olvasó ebben a részben egy szomorú végű sikertörténettel ismerkedhet meg, amelynek a 
cikk szerzője is részese volt. 
A technikatörténetnek azon fejezeteiből, amely az előző rendszerben a „szigorúan titkos” 
minősítést kapták, nagyon kevés írásos anyag maradt meg. Azok a személyek, akik komoly 
fejlesztőmunka eredményeként hoztak létre korszerű eszközöket, a nyilvánosságtól elzárva, 
háttérben dolgoztak, nem publikálhattak, nem vehettek részt konferenciákon. Pedig 
nyugodtan állíthatjuk: a fejlesztő tevékenység, a létrehozott technológia és a nukleáris 
detektor, annak alkalmazása a katonai nukleáris műszerekben a kor csúcstechnikáját 
képviselte.  
Az előző részben olvashatták, hogy csak az első szilícium detektorral ellátott katonai 
műszerből, az IH-5 jelzésűből 1970 és 1980 között 7442 készült. Ez a darabszám fényesen 
igazolja, hogy nem volt „fantaszta”, aki hitt az akkor új detektorfajta csak nálunk bevezetett 
felhasználásában. 
Ahhoz, hogy megértsük a katonai célú szilíciumdetektor gyártás megindításának jelentőségét, 
vissza kell térnünk az akkori világpolitikai helyzet ismertetéséhez. A világháború után 
kétségtelen volt az amerikai fél fölénye az atomfegyverkezésben. Ezért a hidegháború éveiben 
a külpolitika eszköze volt az atomfegyverrel történő fenyegetés. A Szovjetunió óriási 
erőfeszítéseket tett, hogy behozza ezen a területen történő lemaradását, ugyanakkor a 
nukleáris műszerek fejlesztésére nem fordított kellő energiát. 1954-ben légköri 
atomrobbantást hajtott végre, ezzel kiegyenlítetté vált a helyzet, de azt a tényt, hogy a 
kölcsönös fenyegetettség gátolta meg az atomháború kirobbanását, csak később ismerték fel a 
politikusok. 
A hazai detektorgyártás kezdetéről csak annyit, hogy a gázionizációs detektorok közül a GM-
csövek gyártása a megfelelő vákuumtechnikai felkészültséggel rendelkező Tungsramnál folyt. 
A szcintillációs detektorok fejlesztésével először a KFKI foglalkozott, majd 1955-től ezt a 
Gamma Művek vette át, de a szcintillációs detektorok katonai alkalmazására – a fotoelektron-
sokszorozó törékenysége miatt - senki nem gondolt. A hazai hadsereg első generációs 
műszereiben, amelyek a szovjet műszerek továbbfejlesztett változatai voltak, ionkamrát és 
GM-csövet alkalmaztak. A hatvanas években a Vöröshadsereg útján (ma Hűvösvölgyi út) új 
épületekbe költözött a témával megbízott Optikai Kutató Laboratórium (OKL), majd ebből 
jött létre az EFKI (Elektronikai és Fizikai Kutató Intézet). Ide került a GM csövek gyártása, és 
itt indult meg a külföldi folyóiratokban fellelhető közlemények alapján a félvezető detektorok, 
hűtött Ge(Li) és felületi záróréteges Si detektorok fejlesztése.  
A Haditechnikai Intézet forszírozta a második generációs műszerek fejlesztését, amelyekben a 
GM-csövek helyett már szilíciumdetektorok az érzékelők, ebben oroszlánrésze volt Dudok 
Pálnak, a HTI megbízottjának. Mivel az eszköz gyártásában és alkalmazásában nem volt 
általános tapasztalat, nagyfokú előrelátás és bátorság kellett a HTI részéről abban az időben, 
amikor főleg a szovjet konstrukciójú, már kinn csapatpróbán átesett, és többnyire technikailag 
elavult haditechnikai eszközök átvételére épült a hazai katonai műszer- és híradástechnikai 
fejlesztés.  
A hatvanas évek végére el is készült az előző részben említett IH-5 típusú műszer 
konstrukciója, de a detektor sorozatgyártása nem indult be. Ehhez az EFKI szervezeti 
felépítése nem is volt alkalmas. 1971-ben a Videoton a számítástechnikai eszközök fejlesztése 
céljára megszerezte az intézethez tartozó épületeket, de kötelezettséget kellett vállalnia a 
speciális témák továbbvitelére. A Félvezető Osztály élére Dési Sándor került, aki a műszer 
egyik konstruktőre volt, vaskézzel megváltoztatta a kutatóintézeti mentalitást, kialakította a 
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félvezető gyártósort. Az átalakítás érdekeket sértett, ezért napirenden voltak a vezetők és a 
műszakiak közötti összeütközések, de az Intézetnek és ezen belül a Vákuumtechnikai és 
Félvezető Főosztálynak (ez a részleg volt felelős a katonai termékek gyártásáért) sikerült a 
honvédségi megrendelésekben szereplő éves darabszámot szállítania. 
A technológia rövid ismertetése olvasható a következőkben. A művelet a Villamosipari 
Kutató Intézet által szállított, vagy import (Hoboken) nagy fajlagos ellenállású, p-típusú, 
szeletelt egykristályból indult ki. Ezeket az üvegtechnikában is alkalmazott optikai 
csiszológépekkel méretre csiszolták. Kémiai tisztítás és marás után a lapkák egyik oldalára 
alumíniumot párologtattak, ezt megfelelő hőfokon beötvözték. Az alumínium a p-típusú 
szilíciumon átmenet nélküli kontaktust alkot. Az ellenkező oldalra gőzölt és diffúzióval bevitt 
lítium képezte az n-típusú réteget. A lítium a szilíciumban nagy diffúziós állandójú 
intersticiális (kristályrácsközi) donor, ezért viszonylag alacsony, 120 oC hőmérsékleten, 
megfelelő zárófeszültség hatására, ahogy a Li ionok előrehaladtak, a szilíciumban meglévő 
bór szennyezést megkötik, így egy kompenzált, nagy fajlagos ellenállású réteget hoznak létre, 
amelyet intrinsic rétegnek nevezünk. Ez az eljárás a lítium driftelés, amely meghatározta a 
detektor érzékeny rétegének vastagságát, ezáltal az aktív térfogatát. Ezt mindkét oldalról 
nukleáris szempontból inaktív, kb. 0,3 mm vastag holtréteg határolta. A kétféle érzékenységű 
detektor végleges átmérőjének beállítása ezután történt. Az S-1 jelű detektort 9 milliméterre 
„szúrták ki”, a kisebb érzékenységű, S-2 detektornál ultrahangos szerszámban 1 mm átmérőt 
alakítottak ki (46. kép).  
A detektor kivezetéseit az előbb említett holtrétegben aranyszál mikroötvözésével hozták 
létre. A kivezetéssel ellátott, tisztított lapkákat a Kőbányai Porcelánáru Gyár (Kőporc) által 
szállított kerámiagyűrűbe rögzítették levegő nedvességének hatására szilárduló 
szilikonkaucsukkal (CAF). Ez az anyag oldotta meg a felületvédelmet, hiszen az átmenetek 
kijutottak a lapka peremére, és a driftelés során kialakított struktúra megváltozása nélkül nem 
lehetett a félvezető technikában szokásosan alkalmazott, magas hőmérsékleten létrejövő, védő 
oxidréteget kialakítani. A felületi kúszóáramok útját a lapka éleinek „lecsapásával”, un. 
fazettázással növelték meg. 
A detektor légmentes lezárása a belső felületén rézzel „plattírozott”, mélyhúzott alumínium 
házban történt. A sapkát a REMIX gyárban alkalmazott kondenzátorházból alakították ki. A 
rézréteg a detektor menetes csatlakozásához történő forraszthatóságot oldotta meg. A 47. 
képen balról az S-1 detektor driftelt, fazettázott lapkáját, a befogó kerámiagyűrűt, a menetes 
csatlakozót és a rögzítő szerelvényt és az ónozott sapkát láthatjuk. A forrasztáshoz 
folyasztószernek glutaminsavat alkalmaztak, ezért ez is kényes művelet volt. A savgőzök 
„kiszellőztetésének” érdekében a forrasztás után kis nyílást hagytak, amit csak később zártak 
le. 
Dési Sándor a végselejt csökkentése érdekében minden művelet után szigorú ellenőrző 
méréseket vezetett be. Ilyenek voltak a lapkák visszáramának mérése, a driftmélység 
ellenőrzése csiszolással, marással és előhívással. Ennek ellenére a kihozatal rendkívüli 
mértékben ingadozott, hatással volt rá a külső hőmérséklet, páratartalom, ebben az időben 
még nem volt az épület megfelelő klimatizálása, tisztított levegővel történő ellátása megoldva. 
A végellenőrzések és KÜM (katonai üzemi megbízott) átvétel során a dióda nyitóirányú 
ellenállását, a záróáramát, adott dózisteljesítmény mellett mérhető jelszámot mérték. A 
legkritikusabb az 50 oC környezeti hőmérsékleten mért zajszint volt 80 és 120 V 
zárófeszültség mellett. A zajmérés következtében a végmérésre bocsátott mennyiségből a jó 
detektorok kihozatala nem volt több 5%-nál. A MEO-nak átadott, zajmérésnél nem 
megfelelőnek minősített detektorok nem kerültek lebontásra, mert a hevertetés során 
bekövetkezett felületi átalakulások következtében a későbbi átmérések esetén mindig lehetett 
„jó” detektorokat találni.  
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Dési Sándor 1973-ban a személyét ért támadások miatt elhagyta az Intézetet, utódja Balázs 
Lászlóné lett, majd 1974-ben a korábbi főosztályvezető, Pátkai György is felmondott, egyben 
feljelentette a KGM Általános Szervezési (katonai) Főosztályán az Intézet vezetőségét (ekkor 
még Kázsmér János, aki később a Számítástechnikai Gyár igazgatója, majd a Videoton 
vezérigazgatója lett, volt az Intézet vezetője), hogy akadályozza a katonai fejlesztéseket. A 
megüresedett főosztályvezetői helyre a cikk szerzője került. 
Érthető, hogy a vezetőség nem nézte jó szemmel, hogy egy épületet elfoglal ez a 
számítástechnikai fejlesztéshez nem tartozó tevékenység az Intézet területéből. Leghamarabb 
a GM-csövek gyártását szűntették meg katonai megrendelések hiányára hivatkozva. 
Rontotta a Főosztály pozícióját az önleolvasós ionkamrás dózismérő sikertelen fejlesztése is. 
Ideális lett volna olyan dozimétereket gyártani, amelyeknél a besugárzás hatására tér ki az 
elektrométer. Pátkai György vezetésével az előzetes kísérletek alapján az IH-23-nak keresztelt 
toll konstrukciója született meg, a kamrák a szokásos izotópokkal (137Cs és 60Co) besugározva 
jól működtek, de magasabb energiájú gamma-forrásokkal (24Na) besugározva kisültek. Végül 
Kázsmér János és a honvédségi vezetők megállapodtak abban, hogy a Videoton lenyeli a 
veszteségeket, és az IH-23 gyártását abbahagyja. Ezután már csak a félvezetőgyártás átadása 
jelentett volna megoldást az Intézet számára, de ehhez a KGM ÁSzF nem járult hozzá.  
A vezetőség az elsorvasztás taktikáját választotta. Az alacsony fizetések miatt a műszakiak és 
a kiemelt szakmunkások, néhány megszállott kivételével eltávoztak a területről. Nem volt 
lehetőség se technológia-, se eszközfejlesztésre. Ez a helyzet annál is ellentmondásosabb volt, 
mert Fehérváron az un. Rádiógyár, a katonai híradástechnikai berendezések gyártója fontos 
része volt a Televíziógyárból és a Számítástechnikai Gyárból álló konglomerátumnak. 
„Titokban” történtek azért fejlesztések az Intézet vezetőségének ellenére. Tilos volt polgári 
megrendeléseket kielégíteni, de nagy igény volt a „vékony ablakú” részecske- és a 
nagyérzékenységű, egészségügyi területen használható gamma-detektorok iránt. A 
megrendelő cégek műszaki dolgozói közvetlenül keresték meg a fejlesztőket, hogy néhány 
darab különleges struktúrájú detektort kapjanak. Ebben az időben terjedt el az 
egészségügyben a 131I (jód) izotóp (T1/2 = 8 nap) helyett a sokkal rövidebb felezési idejű 99mTc 
(technécium) (T1/2 = 6 óra) használata, ennek az alacsonyabb energiájú (140 keV) gamma-
sugárzását kívánták mérni a radiológus orvosok és fizikusok.  
A szilícium detektorok népszerűségét növelte az a felismerés, hogy a nagy fajlagos ellenállású 
intrinsic réteg kiürül néhány volt feszültség hatására, ezért az elektronikát működtető 
elemekről a detektor is elegendő zárófeszültséget kap, így nincs szükség külön 
nagyfeszültségű tápegységre. A „csúcsteljesítmény” a két ceruzaelemről (3 V) működtetett 
sugárzásindikátor volt (48. kép). 
A felhasználási lehetőségek kibővültek. Már csak a jelfeldolgozó elektronika áramköreit 
kellett kifejleszteni. A REMIX vállalatnál ebben az időben jelentős beruházások történtek a 
vastagréteg integrált áramkörök gyártókapacitásának létrehozására. Itt sikerült néhány analóg 
áramkört fejlesztetni, ezek megkönnyítették a felhasználóknak a félvezető detektoros szondák 
készítését (49. kép).  
A nyolcvanas évek elejére a honvédségi raktárak fel voltak töltve különböző típusú félvezető 
detektoros műszerekkel, az évtized közepétől már a honvédség sem tudott elegendő nyomást 
gyakorolni a vezetőségre, ezért elérték, hogy a szilíciumdetektorok gyártást átadhassák a 
Mikrovákuum Szövetkezetnek, ezzel a katonai tevékenység megszűnt, a Főosztályt 
felszámolták. Az érintett személyeknek, akik egész pályafutásukat a nukleáris 
méréstechnikának, ezen belül a félvezető detektorgyártásnak szentelték, csöppnyi elégtételt 
sem jelentett, hogy néhány év múlva, a rendszerváltással az egész Videoton megszűnt.  
A rendszerváltás előtti időszakban a vállalati struktúra- és érdekviszonyok nem kedveztek a 
bonyolult technológiát igénylő eszközök, alkatrészek gyártásának. A nagyvállalatoknak 
előnyös volt a keleti exportra kerülő termékek összeszerelő tevékenysége, milliárdos 
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bevételeket hozott, a „kontingens” alapú külkereskedelemi elszámolás (a számítástechnikai 
termékek exportjának kiegyenlítése csak számítástechnikai import termékekkel volt 
lehetséges). Az import R 20, R 30 stb. ESzR (a KGST Egyesített Számítástechnikai 
Rendszere) gépekért cserébe a Videoton milliárdos tételben szállíthatott szoftverrel nem 
kellőképpen ellátott, semmire nem használható („folyamatirányító”) R 10 gépeket. A kisebb 
cégeknek viszont nem volt meg az a technológiai hátterük, amely biztosította volna egy olyan 
magas technológiai igényű (ma úgy mondanánk, hogy „high tech”) eszköz gyártását, mint egy 
korszerű szilícium nukleáris detektor. A honvédség vezetői felismerték az ebben rejlő 
veszélyeket, ezért nem engedték, hogy a Videoton megszabaduljon ebbéli kötelezettségétől. 
Olyan kis személyi védelmi célokra alkalmas műszert, amelynek gyártási lehetőségét nálunk 
biztosítani tudta volna ez a gyártósor, a Siemens csak kb. 15 évvel később hozta piacra [39]. 
 

    Simoncsics László (simoncsics.laszlo@t-online.hu) 
 

 
 46. ábra: Az S-1 típusú szilícium detektor szerkezete 

 
 
            47. ábra: Az S-1 detektor felépítése 
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48. kép: akusztikus indikátor   49. kép: REMIX vastagréteg áramkörök 
(A szerző felvételei) 
 
Irodalom 
 
(39) Electronic Personal Dosimeter System (EPDS) 
(Siemens Plessey Controls Limited kiadványa 1992.) 


