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1. Bevezetı  
 

1.1. A radioaktív hulladékok és a scaling factorok  
 
Használt atomerımővi főtıelem az eredetileg is benne lévı nuklidokon (stabil 

atomokon és az urán izotópjain) kívül hasadási termékeket és aktivációs termékeket tartalmaz. 
A hasadási termékek rendkívül sokfélék, de többnyire β--sugárzók. Aktivációs termékek alatt 
általában az uránizotópokból (akár többszörös) neutronaktivációval keletkezı nuklidokat 
értjük, ezek mind radioaktívak. Ezek a nuklidok általában az üzemanyagpálca sérülésein, apró 
lyukain keresztül kerülnek be a primer vízbe; de – üzemzavar során – összetört 
üzemanyagpálcákból akadálytalan oldódással is a hőtıközegbe juthatnak; továbbá kis 
mennyiségben a főtıelemek felületi U-szennyezésébıl is keletkeznek.  

A neutronok hatására felaktiválódnak a szerkezeti elemek atomjai is. Ezeket többnyire 
korróziós termékekként emlegetjük (noha tulajdonképpen aktivációs termékek), ugyanis 
korróziós folyamatok során kerülnek a primer hőtıközegbe.  

A primer víz „szervezett és szervezetlen” szivárgásait összegyőjtik és a dekontamináló 
oldatokkal, laboratóriumi mosogatólevekkel együtt folyékony radioaktív hulladékként 
kezelik. Ez általában bepárlásos töményítést jelent. Az így elıálló tömény oldatok általában 
kis és közepes aktivitású hulladékok, melyek – az elmondottak alapján – sokféle radionuklidot 
tartalmaznak.  

Radioaktív hulladékok minısítésekor a vizsgálatokkal a hosszú felezési idejő 
radionuklidokra kell fókuszálni, hiszen a hulladék kezelése, elhelyezése, hosszú távú hatásai 
szempontjából ezek bírnak jelentıséggel.  

A közepes vagy nagy energiájú γ-sugárzást nagy gyakorisággal kibocsátó 
radionuklidok mennyiségének meghatározása ma már nem jelent különösebb kihívást 
(kivételt a többihez képest kis koncentrációban jelen lévı radionuklidok jelentenek). Ezért 
ezeket a radionuklidokat (pl. 137Cs, 60Co, 154Eu, 110mAg) könnyen mérhetıknek szokás 
nevezni.  

Ezzel szemben nehezen mérhetınek nevezünk egy radionuklidot, ha  
- kis koncentrációban van jelen a mintában,  
- γ-sugárzásának energiája kicsi,  
- γ-sugárzásának gyakorisága csekély,  
- tisztán α-sugárzó,  
- tisztán β-sugárzó,  
- elektronbefogással bomlik.  

Mivel a nehezen mérhetı radionuklidok analízise általában munka- és idıigényes, 
gyors elemzések során ezek minıségét és mennyiségét nem minden esetben határozzák meg 
kísérletileg, hanem becsülik.  

Erre szolgálnak az úgynevezett „scaling factor” módszerek (Cline, 1980; IAEA, 
2009). Ezek azon a feltételezésen alapulnak, hogy egy homogénnek tekinthetı 
hulladékáramban az eredet és a kémiai tulajdonságok szempontjából hasonló radionuklidok 
mennyisége korrelál egymással. Minden egyes nehezen mérhetı radionuklidhoz választanak 
egy könnyen mérhetıt – az úgynevezett kulcsnuklidot –, és meghatározzák mennyiségük 
kapcsolatát. Korábban egyszerő arányokkal vagy lineáris kapcsolattal dolgoztak (Cline, 
1985), újabban lognormáltat használnak (Noé, 1998). A továbbiakban pedig csak a könnyen 
mérhetı radionuklid mennyiségét mérik, és ebbıl becsülik (az arány segítségével) a nehezen 
mérhetı radionuklid mennyiségét.  
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Az arányok meghatározásához azonban szükség van olyan radioanalitikai eljárásokra, 
amelyek segítségével a nehezen mérhetı radionuklidok mennyisége az egyes hulladéktípusok 
reprezentatív mintáiban meghatározhatóak. Általános törekvés ezeket a radioanalitikai 
eljárásokat – munka- és idıigényes voltuk miatt – összekapcsolni, azaz olyan összetett 
módszereket kifejleszteni, melyek nem csak egy, hanem több (minél több) elem izotópjainak 
a mérését teszik lehetıvé.  

 
 
 

1.2. Témamegjelölés, célkit őzések 
 
Kutatásaim során olyan radioanalitikai módszereket fejlesztettem, melyekkel 

folyékony radioaktív hulladékokban (konkrétan atomerımővi bepárlási maradékokban) lehet 
a 93mNb, a 94Nb, a 237Np illetve a 93Zr mennyiségét meghatározni. A 4 közül 3 radionuklid 
hosszú felezési idejő (fontosabb nukleáris adataik a 9.1. fejezet 23. táblázatában szerepelnek), 
így a radioaktív hulladékok hosszú távú viselkedésének vizsgálatakor figyelmet érdemelnek. 
Igaz ugyan, hogy a legtöbb atomerımővi hulladékban aktivitásuk jelenleg elhanyagolható 
más radionuklidok aktivitása mellett, de ez a helyzet – éppen viszonylag hosszú felezési idıik 
miatt – a jövıben várhatóan megváltozik. A 237Np-tel a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség 
„safeguards” okokból is foglalkozik. Ennek ellenére ezeknek a radionuklidoknak az 
elemzésével hazánkban korábban nem foglalkoztak, és a nemzetközi szakirodalomban is csak 
néhány módszert ismertettek.  

Témavezetım régóta foglalkozik kombinált, számos elem elválasztására és radioaktív 
izotópjainak mérésére lehetıséget kínáló eljárás fejlesztésével, mely eljárás középpontjában 
az aktinoidák elválasztása áll. Egy évtizede (vegyész szakos záródolgozati témát keresve) én 
is ebbe a kutatásba kapcsolódtam be.  

Célul tőztem ki, hogy olyan összetett radioanalitikai eljárás(oka)t fejlesszek ki, 
amellyel (amelyekkel) a kémiai hasonlóság alapján minél több nehezen mérhetı 
radionuklidok lehet közös eljárásban pontosan, reprodukálhatóan, nagy érzékenységgel 
meghatározni. Az összetett eljárás alapvetı elınye, hogy a mőveletek száma, és ezzel a 
vegyszerek mennyisége, az energiafelhasználás, a munkaerıigény a független eljárásokéhoz 
képest kicsi; továbbá közvetlenül, a vizsgált közeg inhomogenitását kiküszöbölve 
vizsgálhatóak az egyes radionuklidok aktivitása között fennálló korrelációk. Ezért a 237Np 
elemzését eleve néhány más aktinoida elemzésével kívántam kombinálni; amelyet késıbb 
össze akartam kapcsolni a 93mNb és a 94Nb analízisére kifejlesztett önálló módszerrel.  

Célom volt, hogy a módszerek fejlesztése során modelloldatokat és valódi mintákat 
feldolgozva optimalizáljam az egyes lépéseket, kiválasszam a legalkalmasabb reagenseket, 
megvizsgáljam egyes kísérleti körülmények jelentıségét, és meghatározzam a módszerek 
fıbb teljesítményjellemzıit (a visszanyeréseket és a dekontaminációs faktorokat). Meg 
akartam vizsgálni a módszerek egymással és más eljárásokkal való kombinálásának 
lehetıségeit.  

 
 
 



 6 

 

2. Irodalmi rész  
 

2.1. A radioanalitikai eljárások  
 

2.1.1. A radioanalitikai eljárások célja és menete  
 
A nehezen mérhetı radionuklidok mérése általában csak akkor oldható meg, ha a 

mérıminta („forrás”) a mérendı radionuklid mellett a lehetı legkevesebb anyagot (a mérendı 
radionuklid izotópjait és a mérésre alkalmas kémiai formához elengedhetetlen anyagokat) 
tartalmazza. Ennek több oka van.  

Folyadékszcintillációs (LSC) mérés elıtt a mintát nagyon kis térfogatú (szokásosan 
1-2 ml) oldatba kell vinni, ami erısen korlátozza a feloldható anyag mennyiségét. α-spektrum 
jó hatásfokkal és felbontással csak igen vékony (azaz csekély önabszorpciójú) α-forrásról 
vehetı fel, hiszen a forrásban lévı minden anyag elnyel valamennyit a detektálni kívánt 
sugárzásból. Hasonló a helyzet a β- illetve a röntgen-sugárzás mérése esetén. A mintában 
szükségtelenül jelen lévı radioaktív atomok sugárzása megnöveli a nukleáris jelek 
alapszintjét (hátterét), s így csökkenti a mérés érzékenységét (más szóval megnöveli a 
kimutatási határt). Ugyanezt az induktív csatolású plazma tömegspektrometria (ICP-MS) 
mérés esetében a vizsgált entitással azonos és ahhoz közeli m/z-jő egyszerő és összetett ionok 
okozzák (m az ion tömegét, z az ion töltését jelöli).  

Az elegendıen érzékeny mérés érdekében a mérendı radionuklidot kémiai 
módszerekkel el kell választani lényegében mindentıl, amitıl csak lehet; bár a radioanalitikai 
eljárások egyik jellegzetessége, hogy a mérıminta radiokémiai tisztasága (más sugárzó 
anyagtól mentes volta) gyakran fontosabb, mint a hagyományos kémiai tisztasága (más 
kémiai anyagtól mentes volta).  

A radioanalitikai eljárások fı lépései a következık: nyomjelzı illetve hordozó 
hozzáadása, a minta feltárása (roncsolása), a vizsgálandó radionuklid elválasztása (izolálása, 
szeparálása), végül a mérésre alkalmas formába hozása (forráskészítés).  

 
 
 

2.1.2. A nyomjelz ık és hordozók szerepe  
 
A vizsgálat tárgyát képezı radioaktív anyagok kémiai szempontból általában 

hihetetlenül kis koncentrációban vannak jelen a mintában. Ez azzal a következménnyel jár, 
hogy a radiokémiai analízis során a „nyomnyi anyag nyomtalanul eltőnhet”, vagyis a kémiai 
mőveletek során relatíve nagy veszteségek lépnek fel. Ezek csökkentése érdekében (ha mód 
van rá) a mintához a mérendı radionuklid stabil izotópját, esetleg a mérendı radionuklidhoz 
kémiailag hasonlóan viselkedı elemet (ún. hordozót) szokás adni – a szokásos kémiai 
szóhasználat szerint mikromennyiségben, de a mérendı radionuklidhoz képest nagy 
feleslegben.  

A helyes eredményhez szükség van a kémiai veszteségek követésére, a vizsgált 
radionuklid visszanyerésének figyelembe vételére. Más szavakkal: számításba kell vennünk, 
hogy a radionuklidnak az eredeti mintából mekkora része került a mérımintába. (A preparatív 
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kémiában a kiindulási anyag és a termék hasonló módon értelmezett arányát nevezzük kémiai 
kitermelésnek.)  

A visszanyerés egyrészt meghatározható a hordozó visszanyerésébıl, ha az azt nem 
tartalmazó eredeti mintához ismert mennyiségben adják. A másik lehetıség, hogy a mintához 
a radioanalitikai eljárás elején ismert mennyiségő nyomjelzıt, vagyis a vizsgálandó 
radionuklidnak, esetleg egy kémiailag hasonlóan viselkedı elemnek a radioaktív izotópját 
adják. (Nyomjelzınek csak olyan radionuklid választható, amelyet az eredeti minta nem 
tartalmaz.) A hordozónak illetve a nyomjelzınek a mérımintabeli mennyiségét az eredeti 
mintába adagolt mennyiséghez viszonyítva a visszanyerés meghatározható.  

 
 
 

2.1.3. Feltárási technikák  
 
A radioanalitikai vizsgálatnak általában nem feladata a speciáció (a vizsgált 

radionuklid kémiai formájának meghatározása), hiszen a vizsgált entitás nem kémiai, hanem 
fizikai szempontból (radioaktív sugárzása miatt) bír jelentıséggel. Ugyanakkor a nyomjelzı 
illetve hordozó visszanyerése csak akkor feleltethetı meg a meghatározandó radionuklid 
visszanyerésének, ha a feldolgozás elején kémiai szempontból (oxidációs szám, összetett ion 
képzése, komplexképzés, kolloid képzése, stb. tekintetében) azonos állapotba kerülnek. Ez 
csak valódi oldatban garantálható, ezért a nyomjelzı illetve hordozó hozzáadása után célszerő 
a minta teljes mennyiségét feltárnunk. (Ettıl két esetben szokás eltekinteni. Egyrészt nehezen 
feltárható mátrixú környezeti minták, pl. talajok esetében, amikor feltételezhetı, hogy ismételt 
savas kezeléssel a vizsgált elemek entitásai maradéktalanul kioldódnak, ezt nevezzük 
„leaching” eljárásnak. Másrészt nagy bórsavtartalmú atomerımővi hulladékok elemzésekor, 
ha tudható, hogy a vizsgált elemek entitásai szilárd bórsavon nem adszorbeálódnak.) A minta 
feltárásának célja a szerves komponensek roncsolása és eltávolítása (CO2, H2O, NOx 
formában), hogy a komplexképzést elkerüljük; illetve a szilárd komponensek oldatba vitele.  

A minta feltárásának a két leggyakrabban használt módja a nedves-savas eljárás és a 
lúgos ömlesztés (Bock, 1979; Chiu, 1984; Claisse, 1995; Sill, 1995). Az egyszerőbb (bár 
munka-, idı- és vegyszerigényes) feltárási módszer a nyílt rendszerő nedves-savas eljárás, 
ami annyit tesz, hogy a mintát fızıpohárban, ásványi sav hozzáadása után melegítve 
bepárolják. Így a sók feloldódnak, az illékony komponensek pedig eltávoznak. Nedves-savas 
feltárás végezhetı zárt rendszerben, nyomásálló teflonbéléső bombában is, amelyet 
kemencében vagy mikrohullámú berendezésben főtenek. Az alkalmazott sav(keverék) 
mindkét esetben a minta mátrixától függ. Aktinoidák elemzése esetén a leggyakoribb a HNO3 
illetve a HCl. Szilikáttartalmú mintákhoz (pl. talaj) HF-at is adagolnak, hogy a minta Si-
tartalmát illékony SiF4-dá alakítva őzzék el. Szilárd szerves mintákat – általában kemencében 
történt hamvasztás után – oxidáló savval (pl. HNO3, HClO4) szokás elroncsolni, a reakció 
H2O2 hozzáadásával gyorsítható.  

A lúgos ömlesztés – a magas olvadáspontú reagensek használata során elérhetı magas 
hımérsékletnek köszönhetıen – sokkal gyorsabb. Ennek során a mintát platina vagy porcelán 
olvasztótégelyben keverik össze a többszörös feleslegben lévı ömlesztıszerrel, majd a 
keveréket az ömlesztıszer olvadáspontja fölé hevítik. A jól kevert, üveges olvadékot lehőlés 
után híg savban oldják. Aktinoidák elemzése során NaOH-ot vagy Li2B4O7-ot szokás 
ömlesztıszerként használni, de egyéb hidroxidok, peroxidok, karbonátok, biszulfátok, 
hidrogén-szulfátok, piroszulfátok, tetraborátok és metaborátok, továbbá ezek keverékei is 
alkalmazhatóak.  
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2.1.4. Elválasztás csapadékképzéssel  
 
A legrégebb óta használt kémiai szeparációs technika a csapadékképzés, ami 

természetesen a radiokémia fegyvertárából sem hiányozhat. Azonban az elválasztandó 
anyagok kémiai szemmel nézve gyakran rendkívül csekély, csapadék képzéséhez elégtelen 
mennyiségben vannak jelen a mintában.  

Ezen egyrészt hordozó hozzáadásával lehet segíteni – feltéve, hogy a vizsgálandó 
radionuklidnak van stabil izotópja. Ismert mennyiségő hordozó hozzáadása esetén a pontosan 
ismert összetételő (pl. megszárított, kiizzított) csapadék tömegébıl a kémiai visszanyerés is 
meghatározható, ahogyan az pl. radioaktív Sr-izotópok elemzése során a stroncium-oxalát 
tömegének mérésével gyakran történik (Vajda, 1992).  

A másik elterjedt megoldás az együttleválasztás, melynek során a vizsgált 
radionuklidot nem tartalmazó, de azt a felületén vagy a belsejében megkötı csapadékot 
választanak le. Erre a legismertebb példa a csapadékos elválasztás egyetlen ipari mérető, ma 
már elavult, de komoly történelmi jelentıséggel bíró radiokémiai alkalmazása, a bizmut-
foszfátos eljárás. Ebben azt használták ki, hogy BiPO4-tal a Pu3(PO4)4 együttleválik, a 
Pu(PO4)2 azonban nem. (Benedict, 1981) Széles körben, számos elem izotópjainak 
együttleválasztásra használják a vas-hidroxidokat; de – éppen csekély szelektivitásuk miatt – 
általában csak elıkoncentrálásra. Az Am és a Sr elıkoncentrálására használják a Ca-oxalátot 
is. Szintén gyakori a +3-as és +4-es oxidációs állapotú aktinoidák elválasztása a lantanoidák 
trifluoridjainak (pl. LaF3, NdF3) illetve trihidroxidjainak (pl. Ln(OH)3) segítségével. 
(Loveland, 2006)  

 
 
 

2.1.5. Elválasztás ioncserél ı gyantán  
 
Az ioncsere az egyik legelterjedtebb elválasztási technika a radiokémiában. Léteznek 

szervetlen ioncserélık is (pl. zeolit, bentonit), de ma már általában szerves polimereket (pl. 
sztirol és divinil-benzol kopolimere) használnak, melyek funkciós csoportjai határozzák meg 
a gyanta viselkedését. A legtöbb kationcserélın szulfonsav-csoportok (–SO3

-H+) találhatóak, 
míg az anioncserélık jellemzıen kvaterner aminokat (pl. –CH2N(CH3)3

+Cl-) tartalmaznak.  
Az ioncserélıket kromatográfiás oszlopba töltve szokás alkalmazni. Az oszlopot 

elıször a minta alapelektrolitjának oldatával mossák („formázzák”), majd az elválasztandó 
ionokat tartalmazó mintát töltik az oszlopra („terhelés”). Ezt követi a minta zavaró 
komponenseinek eltávolítása („mosása”), általában szintén a minta alapelektrolitjával. A 
legegyszerőbb esetben a minta alapelektrolitjával mossák le a vizsgálandó ionokat is, melyek 
ez esetben eltérı megoszlási hányadosuk és eltérı retenciós idejük alapján választhatóak el 
egymástól. Gyakoribb azonban, hogy a vizsgálandó ionokat másik oldatnak az oszlopra 
töltésével eluálják. Eltérı összetételő (pl. más koncentrációjú, redoxireagenst vagy 
komplexképzıt tartalmazó) eluensek használatával többfajta ion egymástól is szeparálható 
(külön-külön „frakcióba” „szedhetı”). (Loveland, 2006)  

Az egyes elemek ionjainak az ioncserélın való megoszlási hányadosa számos 
tényezıtıl függ: a hidratált ion méretétıl, tömegétıl és töltésétıl, az alkalmazott közeg 
összetételétıl és töménységétıl, az ioncserélı anyagától, stb. Számos fém kationja 
megköthetı anioncserélın is, ha az oldatban jelen lévı anionokkal negatív töltéső komplexet 
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képez. Ezért az elválasztási protokollok tervezésekor nagy segítséget jelentenek megoszlási 
hányadosokat tartalmazó kompilációk, pl. Lederer (1992).  

 
 
 

2.1.6. Elválasztás oldószeres extrakcióval  
 
Az extrakció anyagátmenetet jelent két, egymással nem elegyedı folyadékfázis között. 

A két fázis közül az egyik általában vizes (poláris), míg a másik szerves (apoláris); így a 
töltéssel rendelkezı entitások (az elválasztandó radionuklid ionjai csakúgy, mint azok az 
ionok, amelyektıl az elıbbieket el akarjuk választani) egyaránt a vizes fázisban találhatóak 
meg. Az elválasztandó radionuklid ionjainak apoláris entitássá alakítására – és így a szerves 
fázisba extrahálására – több lehetıség kínálkozik:  

1. Igen ritkán mód nyílik kovalens molekula, pl. GeCl4 kialakítására.  
2. Kelát képezhetı valamely gyenge szerves sav többfogú savmaradék-anionjával 

(ezek kialakulásának a lúgos kémhatás kedvez). Elterjedt kelátképzık (néhány protonjuk 
leadása után) a béta-diketonok (pl. az acetil-aceton), a pirazolon-származékok, az 1-(2’-
tenoil)-3,3,3-trifluor-aceton (TTA vagy HTTA). Az általános kelátképzık számos fémionnal 
reagálnak, ilyen például az etilén-diamin-tetraecetsav (EDTE), a ditizon, a dietil-
ditiokarbamát. Más kelátképzık specifikusak, pl. Ni-re specifikus a dimetil-glioxim. Az An4+ 
és az AnO2

2+ formájú aktinoidák igen stabil kelátokat képeznek bisz-(2etilhexil)-foszforsavval 
(HDEHP) illetve dibutil-foszforsavval (HDBP).  

3. Az elválasztandó fémionból, ellenionokból és egy szerves molekulából 
ionasszociációs komplex alakítható ki. Ellenionként általában az alapelektrolit anionjai 
(savmaradék-anionok) szolgálnak, mennyiségüket (az extrakció hatásfokának növelése 
érdekében) kisózószer hozzáadásával lehet növelni. A legismertebb, ionasszociációs komplex 
kialakítására alkalmas molekula a tributil-foszfát (TBP), amely töményebb salétromsavas 
közegben uranilionokkal UO2(NO3)2*2TBP, plutónium(IV)-ionokkal Pu(NO3)4*2TBP 
összetételő komplexeket alkot. (Loveland, 2006) Ugyan az iparban ma már szinte kizárólag a 
TBP-t alkalmazzák, korábban más molekulákat is használtak az aktinoidák (elsısorban az 
urán) reprocesszálására (pl. metil-izobutil-ketont (MIBK) a Redox, dibutoxi-dietil-étert a 
Butex eljárásban) (Benedict, 1981).  

4. Léteznek kationos extrahálószerek (általában hosszú szénláncú kvaterner aminok), 
melyek az elválasztandó fémion anionos komplexével (pl. [PuCl6]

2-) képeznek ionpár-
komplexet. Mőködési mechanizmusuk miatt ezeket folyékony ioncserélıknek is nevezik. Az 
iparban igen elterjedt a trioktil-amin és a triizooktil-amin, melyeket protonált formában a +4-
es illetve +6-os oxidációs állapotú aktinoidák szulfáto-komplexeinek elválasztására 
használnak.  

 
 
 

2.1.7. Elválasztás extrakciós (megoszlási) kromatog ráfiával  
 
Az extrakciós kromatográfia csak abban különbözik az oldószeres extrakciótól, hogy 

az egyik fázis helyhez kötött: jellemzıen apró, oszlopba töltött gyöngyök felületén van. A 
gyöngyök inert polimerbıl, pl. poli-akrilátból (márkanéven Amberlite XAD-7 illetve 
Amberchrom CG-71ms) állnak. A radiokémiai gyakorlatban ez általában a szerves fázis, ezt 
az elrendezést fordított fázisú kromatográfiának és szilárd fázisú extrakciónak is nevezik.  
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Az extrakciós kromatográfia – a két fázis nagy érintkezési felületének köszönhetıen – 
gyorsabb és hatékonyabb, mint az oldószeres extrakció. Így kevesebb vegyszerrel is elérhetı 
ugyanaz a cél, ami kevesebb hulladékot és alacsonyabb költséget jelent. Az extrakciós 
kromatográfia az ioncsere kromatográfiánál is gyorsabb és gazdaságosabb.  

Extrakciós kromatográfiás technikával alkalmazhatóak mindazok az anyagok, melyek 
oldószeres extrakció reagenseként már beváltak, pl. a HDEHP (márkaneve: Ln Resin). Egy 
hasonló molekula, a P,P’-bisz-(2etilhexil)-metil-difoszfonát (DIPEX) azonban csak extrakciós 
kromatográfiás reagensként használatos aktinoidák együttes megkötésére, ahogyan 
márkaneve – Actinide Resin – is mutatja (Horwitz, 1997).  

Számos egyéb extrakciós kromatográfiás anyag is kapható a kereskedelemben, melyek 
alkalmasak az aktinoidák elválasztására (pl. TRU, TEVA, UTEVA). Ezeket a 2.4.6. 
fejezetben mutatom be.  

Az utóbbi egy-két évtizedben terjedtek el a koronaéterek. Ezek közül a legismertebb a 
4,4’(5’)-bisz-(tercier-butil-ciklohexano)-18-korona-6-éter (Sr.Resin), amely nitrátos 
közegben, nagyon szelektíven, csak Pb2+- illetve Sr2+-ionokkal képez ionasszociációs 
komplexeket (Horwitz, 1991, 1992a).  

Az extrakciós kromatográfiás anyagok a kapacitásfaktorukkal (k’) jellemezhetıek 
kvantitatívan:  

mozgó

álló

V

V
Dk ⋅=' ,          (1)  

ahol D az elválasztandó entitás megoszlási hányadosa a szerves és a vizes fázis között, Válló az 
álló (szerves), Vmozgó pedig a mozgó (vizes) fázis térfogata az oszlopon. A kapacitásfaktor azt 
mutatja meg, hogy az adott mozgó fázisból hány oszloptérfogatnyinak az eluálása után 
jelentkezik a vizsgált entitás koncentrációmaximuma az effluensben.  

 
 
 

2.1.8. Forráskészítés  
 
A radioanalitikai feldolgozás utolsó lépésében a szeparált radionuklidot olyan formába 

kell hozni, amilyenben azt a választott méréstechnikával mérni lehet.  
γ-spektrometria esetében ez általában csak az oldat hígítását (esetleg bepárlását) 

jelenti, hogy a mérıminta akkora térfogatú legyen, amekkorára a detektor be van kalibrálva. 
Az ICP-MS-készülékbe szintén oldatokat lehet egyszerően bevinni, ez esetben a mérıminta 
össz-sókoncentrációjának 0,1% alatt kell lennie, továbbá a mérendı nuklid koncentrációjának 
a mőszer mérési tartományába kell esnie. Bizonyos oldószerek (pl. HF) károsítják a 
berendezést, ezeket kerülni kell (vagy a mintát bepárlás után más oldószerben kell feloldani).  

LSC méréshez az oldatot folyadékszcintillációs koktéllal kell összekeverni, ezek 
azonban csak igen korlátozott mennyiségő vízzel (illetve még kevesebb savval) elegyednek, 
ezért a mintát általában bepárolják. A másik lehetıség, hogy a vizsgált nuklidot csapadék 
formájában leválasztják, majd igen kevés (1-2 ml) oldószerben föloldják. A szokásos 
csapadék Sr-izotópok esetében stroncium-oxalát, 210Pb esetében ólom-oxalát. A dimetil-
glioximmal leválasztott Ni-csapadékot a színe miatt kevés cc. HNO3-mal el is kell roncsolni. 
Hordozómentes minta esetében együttleválasztásra van szükség, pl. 99Tc esetében MnS-on, 
241Pu esetében pl. NdF3-on. [7]  

A röntgen-spektrometria szilárd, minél vékonyabb forrást kíván. Ez a legegyszerőbben 
úgy készül, hogy a nagy aktivitású mintát néhány mikroliterenként sima mőanyagkorongra 
(vagy az arra helyezett szőrıpapírra) cseppentik és beszárítják (pl. infralámpa alatt). A 
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megszáradt forrást vékony (pl. Mylar) fóliába csomagolják. Hordozós mintából 
csapadékleválasztással is készíthetı röntgen-forrás.  

α-spektrometriához is szilárd, de még a röntgen-forrásoknál is vékonyabb (ún. 
„végtelenül vékony”, a gyakorlatban 10 µm-nél vékonyabb) forrásra van szükség. Ehhez is 
szóba jöhet a cseppentéses-bepárlásos módszer, azonban az így készült forrás nem egyenletes. 
A +3-as és a +4-es oxidációs állapotú aktinoidák együttleválaszthatóak a vízoldhatatlan 
lantanoida-vegyületeken, ezt használják ki Sill (1981; 1987) módszerei. A leggyakrabban 
Ce(OH)3, LaF3 és NdF3 mikrocsapadékot használnak α-forrás készítésére, ezek 
energiafelbontása 50-60 keV. Az oldatot szulfonált polisztirol fólián átszőrve a kationcserélı 
98%-os hatásfokkal megköti az Am3+-t és a Cm3+-t. A fólia megszárítva mérhetı, a forrás 
energiafelbontása 70 keV körüli. (Vecernik, 1981) Bevált módszer az elektrolízis is, ha a 
radioaktív anyagot koncentrálni kell. Ehhez szennyezıktıl (szerves anyagok, vasionok, stb.) 
mentes oldatra és a pH pontos beállítására van szükség. Vezetısónak ammónium-formiátot, 
ammónium-oxalátot, ammónium-kloridot, ammónium-szulfátot, vagy ezek kombinációit 
használják. Az így készült források energiafelbontása elérheti a 20-30 keV-et. (Holm, 1978; 
Holm, 1979) A vákuumgızöléssel készült források energiafelbontása a legjobb (20-30 keV), 
de a szükséges berendezés igen drága, és a visszanyerés gyenge.  
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2.2. A mérési technikák  
 

2.2.1. Gamma- és röntgen-spektrometria  
 
A γ-spektrometria (illetve általában a γ-detektálás) hatalmas elınye a legtöbb 

nukleáris méréstechnikához és analitikai kémiai módszerhez képest, hogy a minta minimális 
elıkészítés (pl. mérıedénybe bemérés) után, kémiai feldolgozás nélkül mérhetı. Segítségével 
a közepes vagy nagy energiájú γ-sugárzást nagy gyakorisággal kibocsátó (azaz a könnyen 
mérhetı) radionuklidok analízise gyorsan és egyszerően elvégezhetı, mivel a γ-energiák 
jellemzıek az egyes radionuklidokra.  

A γ-sugárzás detektálható gáztöltéső detektorral (ionizációs kamra, proporcionális 
számláló, Geiger—Müller-csı), szcintillációs detektorral, félvezetı detektorral és más 
módokon (pl. radiográfiával). A gáztöltéső detektoroknak elég rossz a detektálási hatásfokuk. 
A γ-sugárzás szelektív mérésére szolgáló γ-spektrométerek detektorának nagy rendszámú és 
nagy sőrőségő anyagok, konkrétan NaI(Tl) (szcintillációs) illetve nagytisztaságú (high purity, 
HP) Ge (félvezetı) kristály alkalmasak. Ez utóbbit folyékony nitrogénnel hőteni kell. Fontos 
különbség, hogy a szcintillációs detektorral szerelt mérırendszereknek sokkal gyengébb az 
energiafelbontásuk (8-10% 662 keV-nél) mint a Ge detektorosoké (0,15% 1332 keV-nél). 
Ezért a szcintillációs detektorokat ma már általában csak kevés izotópot tartalmazó, azaz 
kevés csúcsot szolgáltató minták mérésére használják (pl. a gyógyászatban). Ilyen feladatokra 
– igen jó hatásfokuk okán – azonban kifejezetten elınyösek.  

Egy γ-spektrométer – a detektoron kívül – elıerısítıbıl, fıerısítıbıl, tápegységekbıl 
(pl. BIN, nagyfeszültségő tápegység a detektorhoz), analóg-digitális konverterbıl, 
sokcsatornás analizátorból és számítógépbıl áll. Az elektronikus egységekkel kapcsolatban 
általános követelmény a stabilitás és a minél jobb jel/zaj viszony („zajmentesség”), a 
jelfeldolgozó egységeknek (fıerısítı, analóg-digitális konverter) ezeken túlmenıen nagyfokú 
linearitással kell bírniuk.  

A γ-spektrumban megjelent csúcsokat az energiakalibráció segítségével lehet 
hozzárendelni a γ-energiákhoz, azokat pedig az egyes γ-sugárzó nuklidokhoz. Az egyes 
nuklidok mennyiségét az ún. teljesenergia-csúcsok nettó területébıl a hatásfok-kalibráció 
ismeretében lehet kiszámítani. (Bódizs, 2006; Choppin, 1995; Knoll, 1989)  

Általában az energia-diszperzív röntgen-spektrométerek is félvezetı detektort 
tartalmaznak. A detektálni kívánt elektromágneses sugárzás kis energiája (5-20 keV) miatt a 
Si is megfelelı. Megfelelı nagyságú és tisztaságú Ge egykristályt lehetséges gyártani 
(zónaolvasztással), a Si-ról azonban nem mondhatjuk ezt el. Ezért a Si-ot szennyezı (és 
elektronakceptorként viselkedı) B-atomok hatását kompenzálni kell, ezt (elektrondonor) Li-
atomok „driftelésével” lehet megtenni. Használat közben ezeket a Si(Li) detektorokat is 
hőteni kell; kriosztátjuk detektorablaka Be-ból készül. Egyebekben a röntgen-spektrométerek 
a γ-spektrométerekhez hasonló felépítésőek és mőködésőek. A röntgen-spektrumok alakja és 
kiértékelése nagyban hasonlít a γ-spektrumokéhoz. (Bódizs, 2006; Klockenkamper, 1997)  
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2.2.2. Alfa-spektrometria  
 
Az α-sugárzás is detektálható gáztöltéső detektorral, szilárd szcintillációs detektorral, 

félvezetı-detektorral, továbbá folyadékszcintillációval (LSC) és néhány egyéb módon 
(nyomdetektorral, ködkamrával, radiográfiával). Gáztöltéső detektor használatakor 
gázerısítésre nincs szükség (az α-részecske elegendıen nagy számú töltéshordozó párt kelt a 
detektorban). Szilárd szcintillációs detektor kristályának a ZnS(Ag) alkalmas, ebbıl 
tetszıleges formájú polikristályos detektor készíthetı, de energiafelbontása gyenge. A 
folyadékszcintillációs mérést zavarja a β-háttér, és az energiafelbontás sem megfelelı.  

α-spektrumot Si egykristályból készült félvezetı detektorra alapozott mérırendszerrel 
szokás felvenni. Az energiafelbontásuk ezeknek a legjobb (kb. 0,36% 5,5 MeV-nél), és nem 
kell folyékony nitrogénes hőtést alkalmazni.  

Az α-részecske a detektor felé haladtában a forrással, a levegıvel és a 
detektorablakkal kölcsönhatva veszíthet energiájából. Ezeket a hatásokat minimalizálni 
szükséges: minél vékonyabb (ún. „végtelen vékony”, <10 µm-es vastagságú) forrást kell 
készíteni, a detektorkamrát (melyben a sugárforrás és a detektor van) vákuum alá kell 
helyezni, a forrást minél közelebb kell helyezni a detektorhoz (ez viszont rontja a felbontást, a 
szokásos kompromisszum általában 10-20 mm), és a detektorablak is vékony (<10 µm).  

Az α-spektrométer is sokcsatornás analizátorral van ellátva. Szükség van továbbá 
tápegységekre, olyan erısítırendszerre, melynek jó a jel/zaj viszonya és nagyfokú 
linearitással rendelkezik, továbbá az adatgyőjtést végzı számítógépre. Egy tipikus α-spektrum 
részletét mutatja az 1. ábra.  
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1. ábra: Ezt az α-spektrumot az IAEA 385. számú referenciaanyagának (ír tengeri üledék) 
feldolgozása során készített U-forrásról vettem fel. A 232U-t nyomjelzınek adtam a mintához, 
az 1970. és a 2050. csatorna között a megnövekedett beütésszámot a 235U 4397 keV energiájú 

α-részecskéi okozták.  
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Az α-csúcsok alakja aszimmetrikus: a nagyobb energiák felé esı oldal meredekebb. A 
kisebb energiák felé esı uszályt („tail”) részben a nuklid bomlása során (általában kisebb 
gyakorisággal) keletkezı kisebb energiájú α-részecskék, részben a forrás, a vákuum és a 
detektorablak tökéletlensége miatt fellépı energiaveszteségek okozzák.  

A radiokémiai szeparálás ellenére elıfordulhat, hogy bizonyos csúcsok átfednek (pl. a 
239Pu 5155 keV-es és a 240Pu 5168 keV-es csúcsa), ilyenkor a kiértékelés bizonytalanná válik. 
Ezért az a gyakorlat terjedt el, hogy ennek a két hosszú felezési idejő radionuklidnak csak az 
összaktivitását adják meg.  

Az α-spektrumok kiértékelése rendszerint a γ-spektrumokéhoz hasonlóan történik; 
azonban megjegyzendı, hogy a hatásfok energiafüggése és gyakran a háttér 
elhanyagolhatóak.  

(Bódizs, 2006; Choppin, 1995; Knoll, 1989)  
 
 
 

2.2.3. Induktív csatolású plazma tömegspektrometria  (ICP-MS)  
 
Az ICP-MS (inductively coupled plasma mass spectrometry) a jelenlegi legkorszerőbb 

és legjobb elemanalitikai módszerek egyike. Néhány nemfém (H, C, N, O, F, Cl, 
nemesgázok) kivételével minden elem – pontosabban azok izotópjai – kvantitatív mérésére 
alkalmas, ráadásul széles (6-8 nagyságrendet átfogó) koncentrációtartományban, többnyire 
ppt-s (ng/kg) kimutatási határig. Többnyire folyadékminták elemzésére használják, de gázok 
és – kiegészítı berendezések, pl. lézerablációs mintabeviteli egység segítségével – szilárd 
minták is analizálhatóak vele.  

Egy ICP-MS berendezés mintabeviteli egységbıl, plazmafáklyából, interface-bıl, 
vákuumpumpákból, lencsékbıl, ionszeparátorból, detektorból és kiértékelı egységbıl 
(számítógép) áll. A mintabeviteli egység gondoskodik a folyadékminta egyenletes szívásáról 
és megfelelı cseppmérető aeroszollá porlasztásáról. A plazmát Ar-ból állítják elı 
rádiófrekvenciás sugárzás segítségével. A 6000-8000 oC-os plazmában az aeroszolcseppek 
beszáradnak és elgızölögnek, összetevıik atomizálódnak, majd ionizálódnak. A normál 
légnyomású, forró plazmát a tömegspektrométer normál hımérséklető nagyvákuum-terétıl az 
interface választja el. Ennek kettıs kónuszán csak kb. 1 mm átmérıjő nyalábban tudnak 
áthaladni az ionok, melyeket elektromos tér fókuszál a mágneses szeparátorra, mely a legtöbb 
berendezésben kvadrupólus, de lehet pl. szektormágnes is. A szeparátor biztosítja, hogy csak 
a kívánt m/z-jő (tömeg/töltés hányadosú) ionok jussanak el a detektorig. (Egyes 
készülékekben az ionokat eltérı repülési idejük alapján különböztetik meg.) Az ionokat az 
elektronsokszorozó elvén mőködı detektor számlálja (melynek megfelelıen alacsony hátterő 
mőködéséhez a plazma fotonsugárzásának kitakarása is szükséges). Az interface-tıl a 
detektorig tartó tér nagyvákuumjáról rotációs és turbomolekuláris pumpák gondoskodnak. A 
detektor jeleit – elektronikus jelfeldolgozás után – a számítógép fogadja és tárolja.  

Egy nuklid ICP-MS mérését zavarják az izobár (azonos tömegő) nuklidok és összetett 
ionok, a kétszeres tömegő és kétszeres töltéső (tehát azonos m/z-jő) ionok, továbbá a 
szomszédos tömegszámokon lévı csúcsok áthallása („abundance sensitivity”). A mőszer 
felbontása az érzékenység rovására sok esetben növelhetı (és viszont).  

(PerkinElmer)  
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2.2.4. Folyadékszcintillációs spektrometria (LSC)  
 
A tiszta β-sugárzó nuklidok összmennyisége meghatározható gázátáramlásos (4π 

geometriájú gáztöltéső) detektorral, ezekkel azonban minıségi analízist nem lehet végezni. (A 
β-bomlás folytonos spektrumot eredményez, így a nuklidok azonosítása csak a maximális β-
energia pontos meghatározásával lehetséges.) Egyetlen β-sugárzó nuklidot tartalmazó minta 
β-számlálása elvégezhetı gáztöltéső, szcintillációs (pl. plasztik, CsI(Tl), CaF2(Eu)) vagy 
félvezetı detektoros méréssel. β-spektrometriához is több, különféle detektorra (pl. Si/Li) 
alapozott mérırendszer jöhet szóba, azonban ezek közül – gyakorlati szempontból – messze 
kiemelkedik az LSC (liquid scintillation counting), mivel ebben a β-részecskéknek (ideális 
esetben) a 100%-a detektálható. (Hangsúlyozandó, hogy az LSC az angol névvel ellentétben 
nem számlálás, hanem spektrometria.)  

LSC méréshez a mintát üveg- vagy mőanyag küvettában vízzel vagy híg savval 
feloldják (vagy legalábbis diszpergálják), és folyadékszcintillációs koktéllal keverik össze. A 
folyadékszcintillációs koktélok aromás oldószerben oldott szcintillátorokat, a vizes és a 
szerves fázis elegyedését lehetıvé tevı emulgeátorokat és adalékokat (pl. a jelalak-
diszkrimináció érdekében) tartalmaznak. A β-sugárzás energiáját az oldószer molekulái nyelik 
el, és ütközések, valamint UV-sugárzás révén adják át az elsıdleges szcintillátoroknak. Ezek 
– konjugált kettıskötés-rendszerüknek köszönhetıen – az energiát 360-370 nm-es 
fluoreszcenciás fény formájában sugározzák ki, amit a másodlagos szcintillátorok 410-
490 nm-es látható fénnyé alakítanak. Ennek a fotonjait a fotoelektron-sokszorozók alakítják 
elektromos jellé (a háttér csökkentése érdekében az LSC készülékekben két, koincidenciásan 
kapcsolt fotoelektron-sokszorozót használnak).  

A 4π geometriának és az önabszorpció-mentességnek köszönhetıen evvel a 
technikával a kis áthatolóképességő (nagy maximális energiájú), tiszta β-sugárzást kibocsátó 
nuklidok (3H, 14C) is jól (60% illetve 95% körüli hatásfokkal) mérhetıek; a többi radionuklid 
esetében a detektálási hatásfok megközelítheti a 100%-ot.  

Az LSC spektrumban a csatornaszámok arányosak az α- illetve β-energiával, de adott 
β-energia nagyjából tízszer akkora α-energiának felel meg. Az α- és β-jelek megfelelıen 
adalékolt koktél alkalmazása esetén – különbözı alakjuknak köszönhetıen, úgynevezett 
jelalak-diszkriminációval –elektronikusan elválaszthatóak egymástól; de több β-sugárzó 
nuklid görbéjének egymástól való elválasztása (vagyis az egyes nuklidok összaktivitáshoz 
való hozzájárulásának meghatározása) nehéz. 

Az LSC méréstechnika legnagyobb problémája a kioltás (quench), ami a minta miatt 
bekövetkezı fotonveszteséget jelent. Ennek két oka lehet: olyan kémiai anyagok jelenléte, 
melyek a szcintillátorokkal kölcsönhatásba lépve csökkentik azok fényhozamát (pl. HNO3); 
illetve a minta színe (hiszen ez a látható fény tartományába esı fotonok elnyelését jelenti).  

(Bódizs, 2006; Knoll, 1989)  
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2.3. A radioaktív Nb-izotópok elemzési eljárásai  
 
A nióbium-elemzési módszerek radiokémiai jelentıségét két téma adja. Az egyik az 

atomreaktorok reaktortartályainak neutronok hatására bekövetkezı károsodása. Ezt nukleáris 
létesítményekben felügyeleti programokkal követik, hogy a tartály hátralévı élettartamát 
megbízhatóan tudják becsülni. A tartálydózis mérésére szolgáló neutrondetektorok egy része 
nióbium-alapú. A nióbium egyetlen stabil, természetes izotópja gyors neutronok hatására a 
93Nb(n,n’)93mNb reakcióegyenlet szerint, termikus neutronok hatására pedig a 93Nb(n,γ)94Nb 
reakcióegyenlet szerint radioaktív nióbiummá alakul át. (Az említett nuklidok fontosabb 
nukleáris adatai a 9.1. fejezet 23. táblázatában szerepelnek.) A neutrondetektorban keletkezett 
radioaktív Nb-izotópok aktivitásából a neutrondetektort ért neutronfluxusra, illetve a 
reaktortartályt ért neutrondózisra lehet következtetni.  

Másrészt a nióbium fontos ötvözıje egyes atomerımővi szerkezeti anyagoknak, 
például a Zircaloy-nak és a Zr1%Nb-nek, melyekbıl a pálcaburkolat készül. A stabil nióbium 
és fent említett aktivációs termékei korróziós folyamatok során bekerülnek a primer 
hőtıközegbe, onnan pedig a radioaktív hulladékokba. A 94Nb és a 93mNb hosszú felezési ideje 
indokolttá teszi mennyiségük kvantitatív meghatározását, melyhez (nehezen mérhetı 
radionuklidokról lévén szó) radiokémiai elválasztásra van szükség.  

A Nb leggyakoribb oxidációs állapota a +5-ös, azonban vizes oldatban csak a NbOF5
2-, 

NbF6
-, NbF7

2-, NbOCl4
-, NbOCl5

2- formák stabilak. (A halogenidion koncentrációjától függ, 
hogy melyik speciesz a domináns.) Nb5+ vizes oldatban nem létezik, fluorid- illetve 
kloridionok hiányában a nióbium Nb2O5 csapadékként kiválik az oldatból. A Nb2O5 
közönséges ásványi savakban nem, csak HF-ban oldódik.  

Az irodalomból ismert Nb-elválasztási eljárásokban oxidcsapadék-leválasztást, TBP-s 
extrakciót vagy anioncserés kromatográfiát alkalmaznak.  

A Nb2O5 rossz oldhatóságát használta ki Espartero (1998), aki Nb-ot választott el 
atomerımővi hulladékokból (kimerült ioncserélıkbıl és bepárlási maradékokból). A mintát 
nedves-savas feltárás után 4 M HCl / HF keverékben oldotta, majd a 20 ml-es aliquotjához 
(folysavas oldat formájában) 40 mg Nb hordozót adott. Az így kapott oldatot szárazra párolta, 
majd a Nb2O5-tól a minta többi komponensét többszöri 4 M HCl-as mosással távolította el. A 
csapadékot végül 1:1 hígítású HF-ban oldotta, és γ- illetve röntgen-spektrométerrel elemezte. 
10 minta elemzése során 50-60%-os visszanyerést ért el, a 94Nb kimutatási határát – az eredeti 
mintához képest – 1/8-ára, a 93mNb kimutatási határát 1/5-ére csökkentette.  

Elterjedt módszer a nióbium elválasztására a folyadék-folyadék extrakció, melyben a 
szerves fázis általában tributil-foszfátot (TBP-t) tartalmaz. Az egyik régi módszerben Morris 
(1956) a besugárzott uranil-nitrátból csapadékképzéssel elıkoncentrálta a Nb-ot, majd a 
csapadékot 40%-os HF és 12 M H2SO4 keverékében feloldotta. Ezután a Nb-ot TBP-be 
extrahálta, ahonnan (petroléter hozzáadása után) 6 M NH3-ba extrahálta vissza. (A vizes 
fázisból a TBP-nyomokat petroléteres extrakcióval távolította el.)  

A Noé (1998) által bemutatott egyik módszerben a kimerült ioncserélı gyantához Nb 
hordozót adtak, majd nedves-savas feltárás után a mintát 8 M HCl-ban oldották fel. A 
nióbiumot innen a TBP-s fázisba extrahálták, ahonnan híg sósavas frakcióba extrahálták 
vissza. A másik módszerben (szintén hordozó hozzáadása és feltárás után) 20 M H2SO4-bıl 
extrahálták a Nb-ot a TBP-s fázisba.  

A nióbiumot más fémektıl a leggyakrabban anioncserés kromatográfiával szokták 
elválasztani. Lederer (1992) kompilációja szerint anioncserélı oszlopon a Nb a legjobban 6 M 
(vagy töményebb) HF-ból köthetı meg, de 9 M HBr-ból illetve 6 M (vagy töményebb) HCl-



 17 

ból is elfogadható mértékben kötıdik. Az anioncserélı oszlopról a Nb-ot lemosni híg HF-val, 
híg HBr-dal vagy lényegében bármilyen töménységő HNO3-mal lehet.  

Bombard (2005) atomerımővi mintákban található hosszú felezési idejő 
radionuklidokat (93Zr-at, 93Mo-at és 94Nb-et) vizsgált, elválasztásukhoz TEVA (kvaterner 
ammóniumsó) töltető extrakciós kromatográfiás oszlopot használt. A 8 M LiNO3 / 0,01 M 
HNO3 keverékkel formázott oszlopon a fémionokat 9 M HCl-ból kötötte meg. A Zr-ot H2O-
zel mosta le, a Nb elúciójához 1 M HF-at használt (megjegyzendı, hogy ebben a közegben a 
Mo enyhén szivárgott).  

Laboratóriumunk elsı Nb-elemzéseit Hegedős Ferenc (1985) végezte, aki 
tartálydozimetriai kutatásaihoz nióbium-tartalmú acélokat vizsgált. A fémmintát 5 ml 6 M 
HF-ban oldotta fel, és ebbıl az oldatból anioncserés kromatográfiával választotta el a Nb-ot. 
Az oszlopot 15 ml 6 M HF-val formázta, majd a terhelés után 5 ml 6 M HF-val és 5 ml 
ionmentes vízzel mosta. Végül a Nb-ot 10 ml 7 M HNO3-val eluálta.  

Lee (2007) lényegében velem egy idıben publikálta atomerımővi hulladékok 
(bepárlási maradékok, kimerült ioncserélı gyanták, törlıkendık, stb.) elemzésére kifejlesztett 
módszerét, mellyel több radionuklidot (99Tc, 94Nb, 55Fe, 90Sr és 59/63Ni) sikerült egyetlen 
mintából meghatároznia. A mintához minden vizsgált fémbıl hordozót adott, a nióbium 
elválasztását ı is anioncserés kromatográfiával végezte. A mintát 3 M HCl / 20% HF 
keverékben vitte fel az oszlopra, 7,2 M NH4Cl / 12,5% HCl / 20% HF keverékkel mosta, majd 
a Nb-ot 0,2 M HF / 5 M HNO3 eleggyel eluálta. A Nb-frakciót végül Nb2O5 csapadék 
leválasztásával tisztította. A visszanyerések átlaga a kromatográfiás lépésben 93,5%, míg a 
csapadékos lépésben 88,5% volt. Érdemes megemlíteni, hogy Lee (2007) vizsgálatai szerint 
bórsavat tartalmazó oldatból a Nb lényegében nem kötıdik anioncserélın, mert a jelentıs 
feleslegben lévı bórsav BF3 képzıdése közben elbontja a nióbium kloro- illetve 
fluorokomplexeit. (A problémát úgy oldotta meg, hogy a mintát 3*5 ml HF-val szárazra 
párolták.)  
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2.4. Az aktinoidák elemzési eljárásai  
 

2.4.1 Aktinidák vagy aktinoidák?  
 
A 7. periódus f-mezejének elemeit korábban aktinidáknak nevezték. (Szokásos 

„vegyjelszerő” jelölésük An, hasonlóan a lantanoidák Ln, és a fémek M szimbólumához.) A 
csoport számára a IUPAC (Inernational Union of Pure and Applied Chemistry, a kémiai 
nómenklatúra legrangosabb nemzetközi szervezete) 1963-ban az aktinoidák elnevezést 
javasolta. Lexikonok, szótárak, kézikönyvek át is vették ezt az elnevezést, azonban a 
hétköznapi gyakorlatban (pl. publikációkban, elıadásokban) nem honosodott meg. A IUPAC 
az aktinoidák javaslatot 2008-ban megerısítette, lényegében hasonlóan eredménytelenül. Volt 
szerencsém személyesen hallani egy IUPAC-tisztségviselıt, amint a 16th Radiochemical 
Conference-en (2010, Mariánské Lázné) nehezményezte, hogy a résztvevık (büszkén 
megjegyzem: az én kivételemmel) következetesen az aktinidák megjelölést alkalmazták. A 
gyakorlatban ma (még?) sokkal gyakrabban találkozunk az aktinidákkal, mint az 
aktinoidákkal: a Google keresı 2010 októberében 328 000 vs. 36 000 találatot jelzett, az INIS 
(International Nuclear Information System) 2009-es CD-je 3126 illetve 5 cikket tartalmaz. 
Ugyan az általános használatra tekintettel a IUPAC is elfogadja az aktinidákat, az ajánlást 
magamra nézve mégis kötelezınek tartom, és következetesen az aktinoidákat használom. 
(Fodorné, 2008)  

Dolgozatomban az aktinoidák közül elsısorban a neptúniummal (Np) és az 
ameríciummal (Am), ezen kívül a tóriummal (Th), az uránnal (U), a plutóniummal (Pu) és a 
kőriummal (Cm) foglalkozom. (Fontosabb izotópjaik nukleáris adatait a 9.1. fejezet 23. 
táblázata tartalmazza.)  

 
 
 

2.4.2. A transzuránok keletkezése és kikerülésük a környezetbe  
 
A Föld kialakulásakor ugyan voltak transzurán (92-nél nagyobb rendszámú) elemek 

bolygónkon, jelenleg azonban lényegében kizárólag az emberi tevékenység 
következményeként találhatóak meg a természetben; elsısorban a légköri atombomba-
robbantási kísérleteknek, másodsorban a nukleáris létesítmények baleseteinek a 
következtében.  

A hidegháború elsı 30 éve (1945-1975) során felrobbantott 801 nukleáris töltetbıl – a 
hasadási termékek mellett – mintegy 6,5x1015 Bq (2,8 t) 239Pu, 4,4x1015 Bq (0,5 t) 240Pu és 
1,4x1017 Bq (37 kg) 241Pu (Choppin, 1995; UNSCEAR, 2000), továbbá 3,9x1013 Bq (1,5 t) 
237Np (LaRosa, 2010) került a légkörbe, majd ülepedett ki a felszínre. Megjegyzendı, hogy 
más források durván kétszer ennyi, 1,4x1016 Bq (6 t) 239Pu-ot említenek (Vincent, 1997; 
Ketterer, 2008). Azóta a 241Pu zöme 241Am-má alakult. Mivel a bombák anyagának egy része 
a robbantás helyének környékén hullott ki, és csak akkor keveredett el a légkörben, ha a 
robbanás során feljutott a sztratoszférába; ez a szennyezés egyenetlenül oszlik el a Földön. 
(Példaként megemlíthetı, hogy az északi féltekén kb. 4-5-ször annyi Pu ülepedett ki, mint a 
délin.)  

Az atomreaktorokban (az atombombákhoz képest) sokkal kisebb neutronfluxus sokkal 
tovább teszi lehetıvé (n,γ) reakciók lejátszódását, ennek következtében a transzurán nuklidok 
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és azok bomlástermékei tovább is alakulhatnak. Ily módon – a 2. ábra szerinti folyamatokban 
– például 239Np, 238Pu, 241Am, 242Cm, 244Cm is keletkezik.  

 

 
2. ábra: Az aktinoidák átalakulási folyamatai könnyővízhőtéső atomreaktorok üzemanyagában 

(Csom, 1997)  
 

A különbözı berendezésekben (bombákban, reaktorokban, stb.) az egyes transzurán 
izotópok eltérı mennyiségben keletkeznek; a kibocsátások alkalmával pedig az egyes 
elemeknek gyakran eltérı része jut ki a környezetbe. Így az egyes forrásokból a környezetbe 
kerülı radionuklidok aktivitásaránya eltérı, és jellemzı a forrásra. Például a 237Np/239,240Pu 
aktivitásarány a bombakísérleteknek tulajdonítható globális kihullásban 3,7x10-3, míg a 
csernobili kibocsátásban 1,3x10-4 (La Rosa, 2010). További példákat tartalmaz az 1. táblázat.  
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Berendezés, kibocsátás  240Pu/239Pu 

atomarány  

240Pu/239Pu 
aktivitásarány  

Korai (239Pu > 99%) atomfegyverek  < 0,01  < 0,037  
Modern (239Pu ≈ 93%) atomfegyverek  0,05-0,07  0,18-0,26  

Fegyverkísérletek (globális átlag)  0,18  0,66  
Windscale-Sellafield  0,07-0,23  0,26-0,84  

Gázhőtéses (MAGNOX) reaktorok (kiégett üzemanyag)  0,23  0,84  
Forralóvizes (BWR) reaktorok (kiégett üzemanyag)  0,40  1,47  

Csernobili reaktorbaleset  0,40  1,47  
Nyomott nehézvizes (PHWR) reaktorok (kiégett üzemanyag)  0,41  1,51  
Nyomottvizes (PWR, VVER) reaktorok (kiégett üzemanyag)  0,43  1,58  

Továbbfejlesztett gázhőtéső (AGC) reaktorok (kiégett üzemanyag)  0,57  2,09  
Nagy teljesítményő csatorna típusú (RBMK) reaktorok (kiégett 

üzemanyag)  
0,67  2,46  

1. táblázat: Egyes nukleáris berendezésekre és transzurán-kibocsátásokra jellemzı közelítı 
240Pu/239Pu arány Taylor (2001) és Warneke (2002) alapján  

 
Az eltérı felezési idık és a természetben lejátszódó migrációs folyamatok ezeket az 

arányokat természetesen módosítják. Korunk radiokémiai és környezetanalitikai kutatásainak 
egy fontos iránya az egyes környezeti rendszerekben, közegekben, élılényekben megtalálható 
radionuklidok aktivitásarányának meghatározása.  

 
 
 

2.4.3. Az aktinoidák detektálása  
 
A nehezen mérhetı radionuklidok felezési idejétıl függ, hogy mennyiségi 

meghatározásukat sugárzásuk mérésével (radiometriai technikával) vagy atomjaik 
számlálásával (tömegspektrometriai módszerrel) érdemes elvégezni. A viszonylag rövid 
élettartamú (nagy fajlagos aktivitású) nuklidok esetében a radiometriai mérések (α-
spektrometria, LSC) az elınyösebbek, míg a nagyon hosszú élettartamú nuklidokat 
érdemesebb tömegspektrometriásan (ICP-MS, gyorsítóval gerjesztett tömegspektrometria – 
AMS, rezonanciaionizációs tömegspektrometria – RIMS, termikus ionizációs 
tömegspektrometria – TIMS, Glimm kisüléses tömegspektrometria – GDMS, szekunder 
ionizációs tömegspektrometria – SIMS) mérni.  

Például a csupán 50,53 napos felezési idejő 89Sr tömegspektrometriával általában nem 
is mérhetı; a 28,79 éves felezési idejő 90Sr esetében LSC-vel 10 mBq-es, míg ICP-MS-sel 
csak 1 Bq-es kimutatási határ érhetı el. A 2,4x104 éves felezési idejő 239Pu kimutatási határa 
α-spektrometriával és ICP-MS-sel is 0,1 mBq (de meg kell jegyezni, hogy a hagyományos α-
spektrometria a 239Pu-et csak a 240Pu-nel együtt képes mérni). A 2,1x106 éves felezési idejő 
237Np-bıl viszont ICP-MS-sel már 10 nBq kimutatható, míg α-spektrometriával csak 
0,1 mBq. (Vajda, 2010a)  
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2.4.4. Az aktinoidák oxidációs állapotai  
 
Az aktinoidák kémiai viselkedése elsısorban oxidációs számuktól függ, és csak 

másodsorban attól, hogy melyik elemrıl van szó. Ezért az aktinoidák elválasztását szolgáló 
kémiai eljárások egyik legfontosabb lépése az oxidációs számok beállítása. Az U 
legjellemzıbb oxidációs állapota a +6-os, a Np-é a +5-ös, a Pu-é pedig a +4-es; de 
mindhárom említett aktinoidának gyakoriak más oxidációs állapotú formái is. (Vizes oldatban 
gyakran együtt fordulnak elı ugyanazon elem különbözı oxidációs állapotú specieszei.) Ezzel 
szemben az Am szinte kizárólag, a Cm pedig kizárólag +3-as; a Th viszont kizárólag +4-es 
oxidációs állapotban fordul elı.  

Egy kiválasztott aktinoida különbözı oxidációs állapotú formái közül (ugyanazokkal a 
ligandumokkal) a +4-es oxidációs állapotú képezi a legstabilabb komplexet, majd a +6-os és 
+3-as oxidációs állapotú formák következnek. Ezért komplexképzésen alapuló elválasztási 
technika (pl. folyadék-folyadék extrakció, extrakciós kromatográfia) alkalmazása elıtt 
általában az a cél, hogy a szeparálandó aktinoida ionjai +4-es oxidációs állapotba kerüljenek.  

Számos reagens ismert, amely képes a PuIII-at oxidálni (BrO3
-, Ce4+, Cr2O7

2-, IO3
-, 

MnO4
-), azonban ezeknek a hatására gyakran nem PuIV, hanem PuVI keletkezik. Más 

reagensek segítségével a PuVI redukálható (Fe2+, I-, C2O4
2-, Ti3+, N2H4, NH2OH) azonban 

gyakran a redukció sem „áll meg” PuIV-nél, hanem „továbbmegy” PuIII-ig. Létezik 
ugyanakkor két redoxi-amfoter reagens (H2O2 és NO2

-), melyek segítségével az összes Pu-
speciesz PuIV-gyé alakítható. (Coleman, 1965) Sajnos a H2O2 használata lassú, körülményes, 
és az oldat forrásig való melegítését igényli (Perna, 2001), ráadásul a keletkezı gázbuborékok 
miatt oszlopkromatográfiás elválasztás elıtt nem nagyon alkalmazható; ezért 
szobahımérsékleten általában a NO2

--et szokás használni.  
Mivel +3-as oxidációs állapotú formája lényegében nem létezik, a Np elvileg bármely 

erıs redukálószerrel NpIV-gyé konvertálható. Gyakran használt, tipikus reagensek: TiCl3, 
FeSO4*7H2O, Fe(NH4)2(SO4)2, H2O2, aszkorbinsav (Guérin, 2010; Perna, 2001). A Pu 
oxidációs állapotának beállítására elterjedten használt NO2

- bonyolult hatással van a 
különbözı oxidációs állapotú Np-specieszek között HNO3-as közegben fennálló egyensúlyra, 
ugyanis a NpV oxidációjában katalizátorként, a NpVI redukciójában pedig reagensként vesz 
részt, a következı reakcióegyenlet szerint (Precek, 2010):  

OHHNONpONOHNpO
HNO

22
2
232 232

2

++
←

 →
++ +−++   

Az egyenletbıl az is látszik, hogy az oxidatív hatású HNO3 koncentrációjának növelésével az 
oxidált forma (a NpVI) válik dominánssá. Hígabb (2 M) HNO3-ban ugyanakkor a NO2

- 
hatására a NpIV és NpV specieszek kerülnek többségbe (Perna, 2001); de megjegyzendı, hogy 
oxidálószer (pl. Fe3+) jelenlétében a NO2

- nem képes a NpV-öt NpIV-gyé redukálni (Vajda, 
2008). Moreno (2001) szerint pedig NO2

--es közegben a NpIV részben visszaoxidálódik NpV-
té.  

Különösen nehéz feladat több aktinoidát egyszerre elválasztani, mert ekkor úgy kell a 
neptúniumot NpIV-gyé konvertálnunk, hogy közben az uránt nem redukálhatjuk UV-té, a 
plutóniumot pedig nem redukálhatjuk PuIII-má, de nem is oxidálhatjuk PuV-té. A 
leggyakrabban vizsgált reagensek: Fe(NH4)2(SO4)2, NaSO3, H2O2, NaNO2, aszkorbinsav. 
Ezek mindegyike +4-es (és esetleg +5-ös) oxidációs állapotúvá alakítja a Np-ot, de közülük 
egyedül az a H2O2 képes egy lépésben a Np-ot és a Pu-ot egyaránt +4-es oxidációs állapotba 
hozni, melynek az alkalmazása technikai nehézségekkel jár (Perna, 2001). (Megjegyzendı, 
hogy Morgenstern (2002) vizsgálatai szerint H2O2 hatására a plutónium PuIII-má alakul, de 
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ettıl még szerinte is megkötıdik UTEVÁ-n, amit az oszlop anyagának hatására történı 
oxidációval magyaráz.)  

Ezért szokás két lépésben beállítani az aktinoidák oxidációs állapotát: Fe2+-ionokkal 
(pl. Mohr-sóval) néhány perc alatt a Pu-specieszeket PuIII-má, a Np-specieszeket NpIV-gyé 
konvertálják, majd NaNO2-tel újabb néhány perc alatt a PuIII-at PuIV-gyé oxidálják. Ilyen 
rövid idı alatt a Np oxidációs állapota nem változik, de 15-20 perc után már a NpV-specieszek 
is megjelennek (Perna, 2001). Egy hasonló módszerben Vajda (2009) Mohr-sóval és 
hidrazinnal, 1 óra melegítés közben redukálta az aktinoidákat, majd (CaF2-os elıkoncentrálást 
és a minta lehőtését követıen) a Pu oxidációs állapotát NaNO2-tel állította be.  

Bizonyos esetekben könnyebb az aktinoidákat +6-os oxidációs állapotba hozni. Guérin 
(2010) több oxidálószer hatását vizsgálta 2 M HNO3-as közegben. Azt tapasztalta, hogy a 
KBrO3, a KMnO4 és az AgO lényegében az összes Np-ot NpVI-tá alakítja, ugyanakkor O3-nal 
vagy K2S2O8-tal az oxidáció nem teljes. E két utóbbi tapasztalat ellentmondani látszik 
Bednarczyk (1978) illetve Newton (1975) korábbi eredményeinek (továbbá a redoxipotenciál-
értékeknek). Mivel Guérin (2010) közleményében nem szerepelnek teljes körően a kísérlet 
körülményei, elképzelhetınek tartom, hogy azok változtatásával (pl. az oldat melegítése, 
hosszabb várakozás) ezek a reakciók is teljessé tehetık.  

Cooper (2005) BrO3
- segítségével a Np-ot és a Pu-ot (továbbá az U-t) egyaránt +6-os 

oxidációs állapotba vitte.  
Az AmIV instabil (Warwick, 1996), és az AmVI is csak nagyon erıs oxidálószerekkel 

állítható elı. Ward (1954) például híg HNO3-ban (NH4)2S2O8-tal, forralás és AgNO3 
katalizátor mellett sikeresen oxidálta az Am-ot, de a keletkezett AmVI-ot csak 
csapadékképzéssel tudta elválasztani.  

Végül fontos megjegyezni, hogy az akinoidáknak az egyes redoxireagensek hatására 
kialakuló oxidációs állapota függ az aktinoidák és a reagens mennyiségétıl, az 
alapelektrolittól és annak koncentrációjától, az oldatban jelen lévı egyéb anyagoktól (pl. 
katalizátor), a hımérséklettıl és a kontaktidıtıl. Ezért az aktinoidák redoxi tulajdonságait 
mindig egyedileg, az adott kísérlet konkrét körülményei között kell vizsgálni. (A dolgozatban 
nevesített aktinoidák és az elemzésükhöz gyakran használt redoxireagensek fontosabb 
redoxirendszereinek standardpotenciálját 9.2. fejezet 24. táblázatában foglaltam össze.)  

 
 
 

2.4.5. Az aktinoidák elválasztása csapadékképzéssel , ioncserél ı 
oszlopon, folyadék-folyadék extrakcióval  

 
Az aktinoidák ipari méretekben történı elválasztása szorosan kapcsolódik a nukleáris 

iparhoz, az alkalmazott technológiák fejlıdése pedig elválaszthatatlan a nukleáris 
üzemanyagciklussal szemben támasztott kívánalmak változásaitól (pl. hatékonyabb 
reprocesszálás, az üzemanyagciklus bezárása, gyors reaktorok kiégett üzemanyagának 
feldolgozása, a transzmutálható radionuklidok szeparálása, a radioaktív hulladékok megfelelı 
kezelése, stb.). Az aktinoidák analitikai célú elválasztásának fejlıdését két másik igény 
gerjeszti: egyrészt a „safeguards”-tevékenység (a nukleáris fegyverek elterjedése ellen hozott 
intézkedések betartásának ellenırzése), másrészt a nukleáris balesetekre való felkészülés. 
Ezen célok jegyében a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség hathatósan támogatja egyre 
gyorsabb és egyre érzékenyebb módszerek kifejlesztését, így az aktinoidák elválasztására és 
mérésére az utóbbi évtizedekben rengeteg módszert publikáltak. Ezek részletes áttekintésére 
nem vállalkozom. A jelenleg használatos módszereket a legutóbb Wolf (2006) tárgyalta 
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részletesen, de az egyes aktinoidák tekintetében szinte évente jelenik meg egy-egy 
összefoglaló cikk (Kim, 2007; Vajda, 2010b; Vajda, 2010c; Vajda, 2011).  

 
 
Az aktinoidák csapadékos elıkoncentrálása  
 
Vas(III)-hidroxid segítségével karbonát-mentes oldatból az aktinoidák (oxidációs 

állapotuktól függetlenül) elıkoncentrálhatóak, azonban csak gyenge visszanyeréssel (pl. az 
UVI esetében); ezért az együttleválasztást – a redukálószerként is szolgáló – vas(II)-
hidroxiddal szokták végezni (Vajda, 2011). A +3-as és +4-es oxidációs állapotú aktinoidák 
együttleválasztására kiválóan alkalmasak a ritkaföldfémek (lantanoidák) hidroxidjai és 
fluoridjai (Wolf, 2006). Ezt használta ki Cooper (2005) is, aki a BrO3

--tal +6-os oxidációs 
állapotúvá alakított U-tól, Np-tól és Pu-tól az Am-ot NdF3 csapadékon választotta el. Az 
aktinoidák elıkoncentrálására gyakran használják még a kalcium-fluoridot (Varga, 2007a; 
Varga, 2007b; Varga, 2007c), a kalcium-foszfátot, a kalcium-oxalátot; továbbá a bárium-
szulfátot (Sill, 1966) és a mangán-dioxidot (Katz, 1986).  

 
 
Az aktinoidák elválasztása ioncserélı oszlopon  
 
Kationcserélı oszlopon, gyengén savas közegbıl a Th4+, UO2

2+, Np4+, NpO2
2+, Pu3+, 

Pu4+, PuO2
2+ és Am3+ specieszek jól kötıdnek, és tömény savval könnyen le is moshatóak. 

Azonban kötıdésük nem szelektív, ezért a kationcserélı oszlopokat csak az aktinoidák 
elıkoncentrálására szokás használni.  

Amennyiben a radioanalitikai feladat egyetlen aktinoida izotópjainak elemzése, úgy az 
anioncserélı oszlopok remekül alkalmazhatóak. A Th 5 M-nál töményebb HNO3-ból; az UIV 
9 M-nál, az UVI pedig 4 M-nál töményebb HCl-ból megköthetı (azonban a Th HCl-ból, az U 
pedig HNO3-ból nem) (Lederer, 1992). A legtöbb Np-elválasztási eljárásban a Np-ot +4-es, 
míg a Pu-ot +3-as oxidációs állapotúvá redukálják, így az anioncserélı oszlopon (mind HCl-
as, mind pedig HNO3-as közegbıl) csak a Np kötıdik meg. A PuIV-et általában 8 M HNO3-
ból kötik meg, a zavaró ionokat (pl. Th) 9 M HCl-as mosással távolítják el, végül a Pu-ot 
redukálószerrel (pl. I--nal) PuIII-má alakítva eluálják (Moreno, 1997). (A terhelés 9 M HCl-ból 
is elvégezhetı, de ebben az esetben a Fe3+ klorokomplexei is megkötıdnek az oszlopon.)  

Az érvényes ISO (2007) szabvány is tartalmaz hasonló eljárást környezeti minták Pu-
tartalmának meghatározására. Eszerint a 8 M HNO3-val formázott anioncserélı oszlopra öntik 
a 8 M HNO3 / NaNO2 közegben lévı mintát. Az oszlopot 8 M HNO3-val és (a Th eltávolítása 
érdekében) 8 M HCl-val mossák, majd a Pu-ot 0,2 M (NH3OH)Cl / 2 M HCl-val eluálják.  

Az AmIII  anioncserélı oszlopon lényegében csak alkohol jelenlétében köthetı meg, 
elsısorban HNO3-as és H2SO4-es közegbıl. (Vajda, 2011)  

 
 
Az aktinoidák elválasztása folyadék-folyadék extrakcióval  
 
A +4-es és +6-os oxidációs állapotú aktinoidák folyadék-folyadék extrakcióval történı 

elválasztására számos karbonsav, keton, éter, észter, alkohol, továbbá foszforsavszármazék 
alkalmas (Lally, 1992). Sem a reprocesszálási, sem a vizes partícionálási eljárásokban nem 
lehet túlbecsülni ezeknek a jelentıségét. Újabban olyan extrahálószereket (pl. diamidokat, 
malonamidokat, diglikol-amidokat) is kifejlesztettek, melyek alkalmasak a +3-as oxidációs 
állapotú aktinoidáknak (AmIII , CmIII) a szintén +3-as oxidációs állapotú lantanoidáktól való 
elválasztására (Vajda, 2011).  
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Ugyanakkor analitikai feladatok megoldására a keletkezı nagy mennyiségő hulladék 
miatt (hatékonyságuk ellenére) egyre kevésbé használják ıket (Wolf, 2006), noha például a 
triizooktil-aminos (TIOA) extrakció alkalmas a Np-nak az U-tól és a Pu-tól való 
elválasztására (Novikov, 1972).  

A talajminták 241Am-tartalmának meghatározásáról szóló szabvány (ASTM, 2007) a 
csapadékképzés és a folyadék-folyadék extrakció kombinációját írja elı. Feltárás és BaSO4-os 
elıkoncentrálás után az Am-ot (a többi +3-as oxidációs állapotú aktinoidával, továbbá a 
lantanoidákkal együtt) cc. HClO4-ból 15% HDEHP-t tartalmazó n-heptánba extrahálják, 
ahonnan 5 M HNO3-ba extrahálják vissza. Ezt követıen az Am-ot híg HNO3-ban (NH4)2S2O8-
tal oxidálják, a többi aktinoidát és a lantanoidákat pedig LaF3 csapadékkal választják el.  

Létezik folyadék-folyadék extrakciót tartalmazó szabványos eljárás (ISO, 2007) a Pu 
szeparálására is. Ebben a 4 M HNO3-as közegő mintához NaNO2-et adnak, majd a PuIV-et 
15% HDEHP-t tartalmazó heptánba extrahálják. A szerves fázisból a Fe-nyomokat 6 M HCl-
as rázással távolítják el, majd a Pu-ot 6 M HCl / KI-ba extrahálják vissza. Végül a vizes fázist 
a HDEHP nyomaitól heptános extrakcióval tisztítják meg.  

 
 
 

2.4.6. Az aktinoidák elválasztása extrakciós kromat ográfiával  
 
Napjainkban gyakran alkalmazzák az extrakciós kromatográfiát egy-két aktinoidának 

a minta zavaró komponenseitıl való elválasztására. A legtöbb módszer a kereskedelmi 
forgalomban kapható extrahálószerekkel (TEVA, TRU, UTEVA) töltött oszlopokat használja. 
Több aktinoida egyszerre történı szeparálását általában több oszlop összekapcsolásával 
szokás megoldani.  

 
 
TEVA  
 
A folyékony ioncserélık közül aktinoidák elválasztására a trioktil-metil-ammónium-

klorid (TEVA) a legalkalmasabb. Ezen a HNO3-ban oldott négyértékő aktinoidák (tetravalent 
actinoids, pl. PuIV, NpIV, ThIV) az ettıl eltérı vegyértékő aktinoidáktól (pl. UVI, AmIII) és a 
többi mátrixkomponenstıl nagy kapacitásfaktoruknak (6 M HNO3-ban a PuIV-é 3x104, a 
NpIV-é 4x103) köszönhetıen könnyen elválaszthatók (Horwitz, 1995).  

Varga (2007b) például környezeti mintákból CaF2 segítségével elıkoncentrálta, majd 
TEVA oszlopon szeparálta a Pu-ot. A H3BO3-at is tartalmazó 3 M HNO3-ban oldott mintához 
NaNO2-et adva a Pu-ot PuIV-gyé alakította, majd az oldatot a 3 M HNO3-val formázott 
oszlopra töltötte és 3 M HNO3-val mosta. Végül a Th-ot 6 M HCl-val, a Pu-ot pedig 0,1 M 
HNO3 / 0,1 M HF keverékkel eluálta.  

Horwitz (1995) ThIV-et, NpIV-et és PuIV-et kötött meg TEVA oszlopon, majd a Th-ot 
3 M HCl-val, a Pu-ot pedig (hidrokinonnal PuIII -má redukálva) 9 M HCl-val mosta le. Így 
0,5 M HCl vagy 0,02 M HNO3 / 0,02 M HF segítségével tiszta Np-frakciót nyert.  

A talajminták 237Np-tartalmának meghatározására szolgáló szabványos eljárásban 
(ASTM, 2005) is TEVA oszlopon történik a Np elválasztása. A feltárt, leszőrt és bepárolt 
mintát 5 ml 2,5 M HNO3 / 0,5 M Al(NO3)3 keverékben oldják föl, majd Np-tartalmát 0,4 ml 
1 M vas(II)-szulfamát és 0,5 ml 3 M NaNO2 hozzáadásával 30-40 perc alatt NpIV-gyé 
konvertálják. A oldatot ez után 5 ml 3,0 M HNO3-val formázott TEVA oszlopra töltik, melyet 
2*5 ml 3 M HNO3-val mosnak. A Np-ot 15 ml 0,02 M HNO3 / 0,02 M HF keverékkel 
eluálják.  
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TRU  
 
Az aktinoidák geológiai és biológiai mintákból történı elválasztására vált be az 

oktilfenil-N,N-diizobutil-karbamoil-metil-foszfin-oxidot (CMPO) és TBP-t tartalmazó (TRU 
márkanevő) oszlop. Ezen a négy- és hatértékő aktinoidák mellett az Am3+ és a Cm3+ is 
elválasztható, mivel ez az oszlop a +3-as, +4-es és +6-os oxidációs állapotú aktinoidákat köti 
meg; ráadásul igen erısen: a PuIV és a NpIV kapacitásfaktora 2 M-nál töményebb HNO3-ban 
még 105-nél is nagyobb. Nehézséget jelent ugyanakkor, hogy a Fe3+ is megkötıdik az 
oszlopon és nagy mennyiségben az összes kötıhelyet elfoglalhatja, ezért a terhelıoldatnak 
Fe3+-mentesnek kell lennie. (Horwitz, 1993)  

A TRU segítségével Th, U, Np, Pu és Am együtt választhatók el pl. vizeletbıl 
(Horwitz, 1990), de használják U és Th kormeghatározási célú elválasztására is (Wolf, 2006).  

Moreno (1997) 2 M HNO3-val formázott TRU oszlopon (Fe3+- és Pu-mentes) 2 M 
HNO3-ból kötötte meg az Am-ot és a Cm-ot. Az oszlopot 2 M HNO3-val mosta, majd az Am-
ot és a Cm-ot (valamint az esetleg jelen lévı lantanoidákat) 15 ml 4 M HCl-val eluálta.  

Vajda (2009) CaF2-os elıkoncentrálás után H3BO3 segítségével 2 M HNO3-ban 
oldotta az aktinoidákat, majd oxidációs állapotukat NaNO2-tel állította be. A TRU oszlopot 
2 M HNO3-val és 2 M HNO3 / 0,01 M NaNO2-tel formázta, majd a terhelés után 2 M HNO3 / 
0,01 M NaNO2-tel mosta. Az Am-ot 4 M HCl-val, a Pu-ot 4 M HCl / 0,01 M TiCl3 
keverékkel eluálta. Ez után az oszlopot 4 M HCl-val, majd 4 M HCl / 0,02 M TiCl4-dal mosta, 
végül a Th-ot 1,5 M HCl-val, az U-t és a Np-ot pedig 0,1 M HCl / 0,1 M HF keverékkel 
eluálta.  

Az ISO (2007) szabvány is lehetıvé teszi a TRU használatát Pu elemzésére. Eszerint a 
bepárolt mintát 3 M HNO3 / 0,5 M Al(NO3)3 keverékben oldják, a Fe3+-mentességet SCN--
próbával ellenırzik, majd vas(II)-szulfamátot és aszkorbinsavat adnak hozzá. A TRU oszlopot 
3 M HNO3 / 0,5 M Al(NO3)3 eleggyel formázzák, majd ráöntik a mintát. Ez után az oszlopot 
3 M HNO3-val, 2 M HNO3-val, 2 M HNO3 / 0,1 M NaNO2-tel, 0,5 M HNO3-val és 0,1 M 
NH4HC2O4-tal mossák. A Pu az utolsó oldattal eluálódik.  

 
 
UTEVA  
 
A dipentil-pentil-foszfonát salétromsavas közegben a +4-es és +6-os oxidációs 

állapotú aktinoidákkal képez stabil ionasszociációs komplexet (Horwitz 1992b). Ez a vegyület 
a legfontosabb komponense az UTEVA (uranium and tetravalent actinoids) oszlopnak, melyet 
alapvetıen az UO2

2+-ionok megkötésére fejlesztettek ki. A leggyakrabban ma is erre 
használják, legyen szó akár környezeti mintáról (Strok, 2010), akár radioaktív hulladékról 
(Shimada, 2010).  

Ezen az oszlopon töményebb salétromsavas közeg alkalmazása esetén a páros 
vegyértékő aktinoidáknak elfogadhatóan nagy (>102) a kapacitásfaktora (3. ábra). Nagy 
elınye, hogy (az ioncserélı gyantákkal és a TEVA-val szemben) a Th-ot és az U-t képes 
egyszerre megkötni; továbbá, hogy (a TRU-val szemben) a Fe3+-ionok jelenléte nem 
csökkenti az aktinoidák kapacitásfaktorát. Maxwell (1998) vizsgálatai szerint 8 M HNO3-ból 
a legtöbb fém ionjai nem kötıdnek UTEVÁ-n (kivéve a páros vegyértékő aktinoidákat és pl. 
az Au-at), csekély mennyiségő HF pedig a Zr, Nb, Hf és Ta retencióját is megakadályozza.  



 26 

 
3. ábra: Az UTEVA kapacitásfaktorának függése az alkalmazott mozgó fázistól és annak 

koncentrációjától (Horwitz, 1992b; Eichrom)  
 

Mindezen kedvezı tulajdonságok ellenére kevés olyan módszert publikáltak, 
amelyben a Np-ot UTEVA oszlopon választják el.  

Perna (2001) 3 M HNO3-ból az U és a Th mellett a NpIV-et és a PuIV-et is megkötötte 
UTEVÁ-n. Az oszlopot 2 M HCl / 0,1 M oxálsav keverékkel mosva a Th-ot, a Np-ot és a Pu-
ot még az U szivárgása elıtt eluálta az oszlopról, majd az U-t 0,025 M HCl-val mosta le. Az 
effluenseket ICP-MS-sel elemezte.  

Modelloldatok esetében Morgenstern (2002) a Np-nak a Pu-tól való elválasztását is 
megoldotta. Az ı módszerében a terhelı oldat 6 M HNO3 / 0,3% H2O2 volt, ebbıl az U, a Np 
és a Pu megkötıdik UTEVÁ-n. A Pu 2 M HNO3 / 2x10-3 M aszkorbinsav / 2x10-3 M NH2OH 
eleggyel (PuIII-ként), a Np (NpIV formában) 2 M HNO3 / 0,1 M oxálsav eleggyel, az UVI pedig 
7x10-3 M (NH4)2C2O4-tal eluálható. Ezt az elúciós protokollt Kalmykov (2004) is sikeresen 
alkalmazta tengeri üledékek neutronaktivációs elemzése során: a Np tekintetében 90% körüli 
visszanyerést, a zavaró radionuklidok (pl. 87Br, 22Na, 188Au) tekintetében pedig nagy 
dekontaminációsfaktorkat ért el.  
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Oszlopok összekapcsolása  
 
Extrakciós kromatográfiás oszlopok összekapcsolását Horwitz (1995) javasolta 

elıször aktinoidák elválasztására. A legelterjedtebb ilyen módszerben (Thakkar, 2001) 
UTEVA-TRU „tandemet” használnak: az U és a Th az UTEVÁ-n, míg az Am és a PuIII  a 
TRU-n kötıdik meg. Az oszlopok szétválasztása után az egyes aktinoidák szelektíven 
eluálhatóak.  

Varga (2007a; 2007c) talaj- és üledékmintákat elemzett úgy, hogy CaF2-os 
elıkoncentráció után az említett UTEVA-TRU oszlopkombinációval szeparálta, majd α-
spektrométerrel illetve ICP-MS-sel határozta meg az Am és a Pu izotópjainak mennyiségét.  

Guérin (2010) két UTEVA oszlopot használt a Np szeparálására. Az elsıre 
redoxireagens alkalmazása nélkül töltötte a 2 M HNO3-as oldatot, amelybıl így az UVI 
megkötıdött, a NpV viszont nem. Ez után az effluensben lévı Np-ot KBrO3-tal NpVI-tá 
oxidálta, 2 M HNO3-ból megkötötte a második oszlopon, végül 0,1 M oxálsavval, 0,1 M vagy 
0,01 M HCl-val, esetleg desztillált vízzel eluálta. A frakciókat α-spektrométerrel illetve ICP-
MS-sel elemezte.  
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2.5. A 93Zr elemzési eljárásai  
 
Termikus atomreaktorban a 93Zr két módon keletkezik. Egyrészt a 235U termikus 

hasadásából 6,35%-os kumulatív hozammal. Másrészt – mivel az atomerımővek 
főtıelempálcái és a főtıelemkötegek egyéb szerkezeti elemei alapvetıen cirkóniumból 
készülnek – a (természetes cirkónium 17%-át kitevı) 92Zr neutronaktivációjával. A 
keletkezett 93Zr az elsı esetben főtıelem-sérülés, a második esetben pedig korrózió révén 
kerül be a primer hőtıközegbe, onnan pedig a folyékony radioaktív hulladékokba. Hosszú 
felezési ideje miatt figyelmet érdemel, noha tiszta β--sugárzása miatt nehezen mérhetı. 
(Fontosabb nukleáris adatai a 9.1. fejezet 23. táblázatában szerepelnek.)  

A radioaktív hulladékokban található Zr elválasztására és meghatározására szolgáló 
módszerek csapadékképzésen, ioncserén, folyadék-folyadék extrakción illetve extrakciós 
kromatográfián alapulnak.  

Már bemutatott eljárásában Bombard (2005) TEVA (kvaterner ammóniumsó) töltető 
oszlopot használt 93Zr, 93Mo és 94Nb atomerımővi mintákból történı elválasztására. A 8 M 
LiNO3 / 0,01 M HNO3-val formázott oszlopon 9 M HCl-ból kötötte meg a fémionokat, majd a 
Zr-ot H2O-zel mosta le, ekkor a Nb és a Mo az oszlopon maradt.  

Folyadék-folyadék extrakció alkalmazása esetén legtöbbször a Zr-nak az 1-(2’-
thenoil)-3,3,3-trifluoro-acetonnal (TTA vagy HTTA) képzett kelátját használják (Steinberg, 
1960). Remenec (2008) bepárlási maradékokat, radioaktív iszapokat és kiégett 
üzemanyagkötegekkel kapcsolatba került K2CrO4-tartalmú oldatokat elemzett. A Zr-ot 2 M 
HNO3-ból 0,5 M TTA-ba extrahálta, 2 M és 8 M HNO3-val mosta, majd 2 M HF-ba 
extrahálta vissza.  

Espartero (2002) atomerımővi hulladékok feltárt és hordozómentes mintájának Zr-
tartalmát 4 M HCl / 1 M AlCl3-ból xilolban oldott 0,50 M TTA-ba extrahálta. (A Pu 
extrakciójának megakadályozására a PuIV-et sósavas hidoxilaminnal PuIII-má redukálta.) A 
szerves fázisból a Zr-ot 0,25 M HNO3 / HF elegyébe extrahálta vissza (ez a lépés a 55Fe-tıl 
való elválasztást szolgálta). Így a β-sugárzó nuklidokra 100-nál nagyobb dekontaminációs 
faktorokat, és 80%-os Zr-visszanyerést ért el.  

A Zr folyadék-folyadék extrakciója más reagenssel, pl. (2E)-2-hidroxiimino-1,2-
difenil-etanollal, más néven α-benzoinoximmal (ABO) is elképzelhetı (Bombard, 2005). 
Chartier (2008) módszerében több extrakciós lépés is szerepel különféle extrahálószerekkel, 
de a szerves oldószer minden esetben kloroform. A Zr-ot elıször N-nitrozo-N-fenil-hidroxil-
amin („cupferron”) 5%-os oldatába extrahálta, ahonnan 6 M HNO3-ba extrahálta vissza. Ezt 
követıen 1%-os N-benzoil-N-fenil-hidroxil-amin-oldatba (BPHA) extrahálta, a 
visszaextrakcióhoz oxálsav-oldatot használt. Végül az oxálsav roncsolása és 6-8 M HCl-
koncentráció beállítás után megismételte a BPHA-s ciklust.  

Az említett elválasztási lépéseket gyakran kombinálják csapadékos elıkoncentrálással. 
Elegendı Zr-ot tartalmazó oldatból NH3 adagolásával cirkónium-hidroxid (ZrO*nH2O) 
választható le, a leszőrt csapadék azután 2 M HNO3-ban feloldható. Ez a csapadék Al(OH)3-
dal együtt is leválasztható és 4 M HCl / 0,15 M H2C2O4 eleggyel feloldható. Egy másik 
lehetıség a BaZrF6 leválasztása HF-as közegbıl, ez Ba3(AlF6)2-dal választható le együtt, és 
H3BO3-ra nézve telített cc. HNO3-val oldható vissza. (Remenec, 2008; Chartier, 2008)  

A Zr extrakciós kromatográfiás elválasztására Puech (2001) szerint foszforsav-
származékokat, például bisz-(2-etilhexil)-foszforsavat (HDEHP), trioktil-foszfin-oxidot 
(TOPO), tributil-foszfátot (TBP) szokás használni. Elıbbi kelátos, utóbbi kettı 
ionasszociációs komplexet képezve teszi lehetıvé a Zr elválasztását.  
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Az iparban a Zr extrakciójának megakadályozására a Zr4+-ionokat F--ionokkal 
komplexálják, amikor a kiégett nukleáris üzemanyag reprocesszálására szolgáló PUREX 
eljárás során az U-t és a Pu-ot 3 M HNO3-ból TBP-t tartalmazó alkánba extrahálják 
(Loveland, 2006).  

Excoffier (2000) kiégett üzemanyag pálcaburkolatából 60%-os visszanyeréssel 
választotta el a Zr-ot. Ehhez a mintát 3 M HNO3 / 3 M HF elegyével feloldotta, majd a Zr-ot 
7 M HNO3-ból TBP-vel impregnált gyantán megkötötte és 0,3 M HNO3-val eluálta. Nb-ra és 
az általa vizsgált γ-sugárzó nuklidokra 1000-nél nagyobb dekontaminációs faktort ért el.  

Maxwell (1998) részletesen vizsgálta az elemek viselkedését UTEVÁ-n. 
Megállapította, hogy – az elemek többségétıl eltérıen – a Zr, a Nb, a Hf és a Ta 8 M HNO3-
ból megkötıdik UTEVÁ-n, azonban 8 M HNO3 / 0,2 M HF elegybıl nem. Makishima (2002) 
Ti-t választott el szilikátokból. Mintaoldatait úgy tisztította, hogy a Zr-ot és a Hf-ot 8 M 
HNO3 / 0,1% H2O2 elegybıl megkötötte UTEVÁ-n, melyet azután 9 M HNO3-val mosott. Így 
a Ti 100%-át sikerült visszanyernie, azonban a Zr 99,5%-a az oszlopon kötve maradt. Le 
Fevre (2001, 2002) szintén geológiai mintákat vizsgált, de ı a Zr-ot, a Hf-ot, a Th-ot és az U-t 
választotta el. 0,3 M HNO3 / 0,3% H2O2 elegybıl kötötte meg ezeket az elemeket UTEVÁ-n, 
majd az oszlopot 3 M HNO3-val mosta. Az elúciót 0,5 M HF-val végezve a Zr visszanyerése 
104±5%, a vizsgált elemek zömének dekontaminációs faktora pedig 1000-nél nagyobb volt 
(csak az Yb és a W dekontaminációs faktora volt 400).  
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3. Kísérleti rész  
 

3.1. Általános megjegyzések  
 

3.1.1. A használt anyagok és berendezések  
 
„Hulladékminta” avagy „valódi minta” alatt ebben a dolgozatban atomerımőbıl 

származó, kis illetve közepes aktivitású folyékony radioaktív hulladékot (általában bepárlási 
maradékot, sőrítményt) értek. Az ettıl való eltéréseket minden esetben jelzem.  

Analitikai tisztaságú vegyszereket használtam, melyeket a ReAnal Kft.-tıl, a Merck 
Kft.-tıl vagy a Spektrum-3D Kft.-tıl szereztünk be. Az anioncserélı gyantát (BioRad AG 
1x8, 100-200 mesh) használat elıtt vízben áztattam, majd 3 ml-t töltöttem belıle egy 3 mm 
belsı átmérıjő mőanyag csıbe, amelynek az aljára mőanyag csapot ragasztottam és kevés 
teflongyapotot tömtem. Az extrakciós kromatográfiás anyagokat az Eichrom-tól (újabban a 
TrisKem-tıl) vettük. Felhasználás elıtt ezeket is vízben áztattam, majd 34 mm hosszan 7 mm 
belsı átmérıjő mőanyag csıbe töltöttem.  

Az általam használt α-spektrometriás berendezések EG&G Ortec gyártmányú Alpha 
King 676A, illetve Canberra 7401 típusú α-kamrába helyezett Canberra, Eurisys illetve 
EG&G Ortec gyártmányú felületi záróréteges Si (PIPS) detektorból (abszolút detektálási 
hatásfok 17-30%, félértékszélesség (FWHM) kb. 20 keV), Canberra Spectroscopy Amplifier 
2021-es spektroszkópiai erısítıbıl, továbbá EG&G Ortec MCA Spectrum Master 919 típusú 
digitális jelfeldolgozó (ADC) egységbıl álltak. A spektrumok kiértékelését és archiválását 
számítógéppel, EG&G Ortec fejlesztéső Maestro II, illetve Canberra fejlesztéső Genie 
szoftver segítségével végeztem.  

Az LSC-vel mérendı minták elkészítéséhez Ultima Gold koktélt használtam, a 
méréseket Canberra-Packard Tri-Carb 2250CA készülékkel végeztem.  

A γ-spektrumokat Canberra gyártmányú GCW2022-7500SL fúrt lyukas (well típusú) 
HPGe detektorral (relatív hatásfok 20%, FWHM 1333 keV energián 1,97 keV) vettem fel, 
amelynek a kimenı jeleit Canberra gyártmányú 2020-as spektroszkópiai erısítıvel, 8075-ös 
ADC-vel és S100 (2·8k) sokcsatornás analizátorral (MCA) dolgoztam fel. A detektor 
nagyfeszültségét egy ATOMKI 5kV típusú tápegység biztosította, a spektrumok felvételét és 
kiértékelését a szintén Canberra fejlesztéső S100 programmal végeztem.  

A röntgen-spektrometriás mérésekhez egy 20 µm-es Be-ablakkal ellátott Si(Li)-
detektorra (FWHM 6,403 keV energián 209 eV) alapozott spektrométert (ATOMKI 5kV 
típusú tápegység, Canberra 2020-as erısítı, Canberra 8701 típusú ADC) használtam, az 
adatgyőjtést ebben az esetben is számítógéphez kapcsolt sokcsatornás analizátorkártya 
(ADCAM) végezte.  

Az ICP-MS méréseket az MTA IKI-ben Varga Zsolt, Stefánka Zsolt és Széles Éva 
végezték Thermo Electron Corp. gyártmányú, egy elektronsokszorozót tartalmazó, 
ELEMENT2 típusú ICP-SFMS készülékkel. A mérések alacsony felbontású üzemmódban 
(R=300), 100 µl/min mintabeviteli sebességgel történtek. A berendezés naponkénti 
beállításához 1 ng/ml-es 238U-oldatot használtak, melyre a jelintenzitás 1x106 cps 
(következtetésképpen az érzékenység 1x106 cps/ppb) volt (Varga, 2007). Az ICP-MS mérési 
eredmények kiértékelésének menete a 9.3. fejezetben szerepel. A 237Np-kalibráló és 238U-
kalibráló oldatokat a NIST-tıl (National Institute of Standards and Technology, Amerikai 
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Egyesült Államok) szereztük be. Az ezek segítségével meghatározott 237Np-érzékenységek 
( )237( −Nps ) 2,6x105 cps/ppb és 2,3x106 cps/ppb közé, a „szomszédos tömegszám zavarásá”-t 
jellemzı tényezık ( )237(

238−Ug ) pedig 1,0x10-5 és 1,6x10-5 közé estek. A 93Zr-érzékenységét 

( )93( −Zrs ) 2x105 cps/ppb és 4x105 cps/ppb közé becsültem, míg a „szomszédáthallás”-i tényezı 
értéke 10-3 és 10-2 között változott. (Az érzékenységek megadásakor változásuk belsı 
standard segítségével történı korrekciójától eltekintettünk.)  

 
 
 

3.1.2. A mérési eredmények értelmezése  
 
Konkrét minta feldolgozása esetén a radioanalízis eredménye természetesen a 

meghatározandó radionuklidok mennyisége illetve koncentrációja (a gyakorlatban – a 
radiometriai módszerek jellegzetességének megfelelıen – leginkább aktivitáskoncentrációja). 
Ugyanakkor a radioanalitikai eljárás általános (a konkrét mintáktól független) 
teljesítıképességét is célszerő jellemezni, erre az egyes elemek visszanyerései, a 
dekontaminációs tényezık, az egyes nuklidok kimutatási határai, stb. szolgálnak.  

A visszanyerés azt mutatja meg, hogy a feldolgozás során az adott elem atomjainak 
hányadrésze nem vész el, tehát a 100%-ot minél inkább megközelítı visszanyerések utalnak a 
módszer sikerére. (A visszanyeréseket %-os alakban szokás megadni.) Egy összetett 
radioanalitikai eljárás alkalmazása esetén az 50% feletti visszanyeréseket általában 
kielégítınek tekintjük (úgy értve, hogy az összes vizsgált elem visszanyerése 50% fölött van).  

Magyarázatra szorul a néhányszor elıforduló 100% feletti visszanyerés. Az ilyen 
(tiszta edényzet és tiszta vegyszerek használata esetén, esetleges számolási hibáktól 
eltekintve) természetesen lehetetlen – amint arra szemináriumokon, konferenciákon gyakran 
fel is szokás hívni a figyelmet. Ugyanakkor nyomtatásban alkalmanként mégis találkozhatunk 
vele, még neves nemzetközi folyóiratokban is, pl. Le Fevre (2002), Maxwell (1998). A 
jelenség magyarázata a kis aktivitások illetve koncentrációk gyors (viszonylag rövid ideig, 
esetenként nem pontosan a hatásfok-kalibrációéval megegyezı körülmények között végzett) 
méréseinek jelentıs bizonytalansága; amely nagyobb, mint a visszanyerés és a 100% 
különbsége. (Le Fevre, 2002)  

A visszanyerés természetesen értelmezhetı a mátrix zavaró komponenseire is, ezek 
esetében a minél kisebb visszanyerés jelenti a radioanalitikai módszer sikerét. Mivel azonban 
a nulla közeli értékek közötti eltérés (pl. 0,0001 vs. 0,001) nem igazán feltőnı (noha a 
módszer szempontjából komoly jelentısége lehet), a minta zavaró komponensei esetében 
célszerőségi okokból a visszanyerés reciprokát, a dekontaminációs tényezıt (dekontaminációs 
faktort) használjuk. Minél nagyobb egy komponens dekontaminációs tényezıje, annál jobban 
sikerült a vizsgált entitást attól a komponenstıl elválasztani. Az alkalmazott méréstechnikától 
függ, hogy egy dekontaminációs tényezı elégséges-e; nagy általánosságban annyit 
mondhatunk, hogy az 1000-nél nagyobb dekontaminációs tényezık már kielégítıek. Néhány 
esetben az is jelentıséggel bír, hogy a radioanalízis egyes lépéseiben mekkora egy zavaró 
komponens dekontaminációs faktora; például amikor a zavaró komponens eltávolítása 
szempontjából leghatékonyabb mőveletet keressük. Egy adott mőveletet jellemzı 
dekontaminációs faktor a zavaró komponens mővelet elıtti és utáni mennyiségének 
hányadosaként értelmezhetı.  

Nukleáris mérés kiértékelése során a radionuklid jelét össze kell vetni az ún. kritikus 
szinttel (LC).  

0* σkLC =           (2)  
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A képletben k a szignifikanciatényezı (melynek értéke a szokásosan választott 95%-os 
szignifikanciaszint esetében 1,645), σ0 pedig a háttér (alapszint) értékét és bizonytalanságát 
fejezi ki:  

BB B 22
0 ≅+≅ σσ         (3)  

A képletben szereplı B azt adja meg, hogy a háttérnek a (minta mérésével azonos ideig 
történı) mérése során a vizsgált csúcs helyére hány beütés érkezett; σB pedig ennek a szórása, 

ami a radioaktív bomlás törvényének következtében megegyezik B -vel.  
Akkor mondhatjuk, hogy egy radionuklid jelen van egy mintában, ha a mintáról (vagy 

a mintából készített forrásról) felvett spektrumban a radionuklid jele (az α- vagy γ-csúcs 
görbéje alatti nettó terület, N) nagyobb a kritikus szintnél (N>LC). Amennyiben ez a feltétel 
nem teljesül, akkor megalapozottan csak az a kijelentés tehetı, hogy a mintában az adott 
radionuklidból kevesebb van, mint a kimutatási határnak (LD) megfelelı mennyiség.  

22 kLL CD +=          (4)  

Ebben az esetben nem N-et, hanem LD-t használjuk a kiértékeléshez, és az így kapott 
eredményt felsı korlátként adjuk meg. (Currie, 1968) Az adott technikával és körülmények 
között csak az LD-bıl számítottnál nagyobb aktivitáskoncentrációkat lehet meghatározni. 
Mivel az LD-t a magas háttér (zavaró komponensek jelenléte) növeli, a radioanalitikai 
módszer hatékonyságának jellemzésére az LD-bıl számított aktivitáskoncentráció is 
használható. Ez az érték azonban a mérési idı növelésével csökkenthetı, így – ha nincs 
megadva mellé mérési idı – csak a nagyságrendje bír jelentıséggel. (Megjegyzendı, hogy 
2010 tavaszán megjelent egy ISO szabvány a nukleáris méréseket jellemzı karakterisztikus 
értékek kiszámításáról (ISO, 2010); de amikor a kísérleteimet végeztem és kiértékeltem, még 
a bemutatott számítási eljárások voltak az elfogadottak.)  

ICP-MS méréstechnika használata esetén két másik mennyiséget (a kimutatási határt 
és a háttér-ekvivalens koncentrációt) szokás meghatározni, melyek szintén függenek a 
háttértıl, tehát alkalmasak az elválasztás jellemzésére.  

A kimutatási határ (limit of detection, LOD) a legelterjedtebb értelmezés szerint a 
vizsgált m/z-n vakminta mérése esetén mérhetı jelintenzitás szórásának 3-szorosából számolt 
koncentráció, azaz:  

blstd

std
bl II

c
LOD

−
= σ3         (5)  

A képletben Ibl a vakminta intenzitásának átlaga, σbl pedig a szórása (ezeket 5-9 párhuzamos 
mérésbıl szokás meghatározni), Istd a kalibrációhoz használt (cstd koncentrációjú) standard 
oldat intenzitása. (Currie, 1995)  

A háttér-ekvivalens koncentráció a vakminta jelintenzitásának megfelelı 
koncentrációt adja meg:  

blstd

std
bl II

c
IBEC

−
=         (6)  

Ennek a mennyiségnek stabil, de magas háttér esetén van jelentısége. Ez pl. szennyezett 
vegyszer használata esetén alakulhat ki, amikor a kis LOD ellenére sem lehet alacsony 
koncentrációkat mérni.  

A mintában kimutatott radionuklidok aktivitáskoncentrációját [érték]±[szórás] 
formátumban, a mintában ki nem mutatott radionuklidok aktivitáskoncentrációját 
≤[kimutatási határ] alakban adom meg. Az értékeket minden esetben az eredeti mintára 
vonatkoztatva, a mintához adott nyomjelzı segítségével meghatározott visszanyeréssel 
korrigálva közlöm. Az aktivitáskoncentrációk szórását a mért értékek szórásából, a négyzetes 
hibaterjedési törvény segítségével számítottam. A mérési eredményeket összefoglaló 
táblázatokból néhány esetben hiányzik egy-egy adat. Ezek az üres rubrikák arra utalnak, hogy 
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a módszerre nem jellemzı hiba (pl. a minta feldolgozása során megolvadt a teflon fızıpohár, 
eltörött az üveg fızıpohár, tévedésbıl elmosogattam az anyagot) miatt hiányzik az eredmény, 
tehát tudományos jelentıségük nincsen.  
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3.2. A 93mNb és a 94Nb elemzése – kísérletek, eredmények, értékelés  
 
Ebben a fejezetben azt a radioanalitikai módszert ismertetem, melynek segítségével a 

93mNb és a 94Nb mennyiségét sikerült folyékony radioaktív hulladékokban meghatároznom. A 
módszer a minta roncsolásából, csapadékos elıkoncentrálásból, anioncserélı oszlopon végzett 
kromatográfiás tisztításból, csapadékos forráskészítésbıl és nukleáris mérésbıl áll.  

Modellkísérletek segítségével elıször a csapadékos elıkoncentrálás körülményeit 
optimalizáltam, majd meghatároztam ennek a lépésnek a teljesítményjellemzıit. Ezt követıen 
az anioncserélı oszloppal végeztem kísérleteket. Sikerült kidolgoznom egy ígéretes elúciós 
protokollt, azonban késıbb kiderült, hogy ez 125Sb jelenléte esetén nem megfelelı; ezért 
további modellkísérletekre volt szükségem. A továbbfejlesztett módszerem már alkalmasnak 
bizonyult arra, hogy a vizsgált hulladékminták mindegyikébıl nagy hatékonysággal és 
megbízhatóan izoláljam a Nb-izotópokat. Végül a forráskészítés néhány buktatójára 
derítettem fényt.  

A kifejlesztett módszert 3 mintasorozaton teszteltem. Meghatároztam az eljárás egyes 
lépéseire jellemzı visszanyeréseket és a fontosabb dekontaminációs faktorokat. A kísérletileg 
meghatározott 93mNb- és 94Nb-aktivitáskoncentrációkat elméleti számítások segítségével 
ellenıriztem.  

 
 
 

3.2.1. A Nb elválasztása csapadékképzéssel  
 
A radioaktív Nb-izotópok aktivitáskoncentrációját folyékony atomerımővi 

hulladékokban (bepárlási maradékokban) akartam meghatározni. Mivel ezek összetétele igen 
változatos, szerves anyagokat (pl. dekontaminálószereket) is tartalmaznak, az elválasztási 
lépéseket mindenképpen meg kell elıznie a minta roncsolásának. Ezt laboratóriumunkban 
oxidáló savval, jellemzıen cc. HNO3-val szoktuk végezni (a H2SO4 nem illékony, ezért a 
roncsolás után nagyon nehéz eltávolítani), vagyis az elválasztási procedúra HNO3-as közegbıl 
indul.  

A nehezen mérhetı 93mNb és 94Nb viselkedését a könnyen mérhetı (közepes energiájú 
γ-sugárzást kibocsátó) 95Nb-tel modelleztem. Ez a 95Zr bomlásterméke, ami a stabil (és a 
természetes cirkónium 17,4%-át kitevı) 94Zr-bıl keletkezik termikus neutronok hatására. Egy, 
az oktatóreaktorban neutonaktivációs kísérletekhez fluxusmonitornak használt, 8 órán át 
1012 n/cm2/s-os termikus neutronfluxussal besugárzott, kb. 30 mg-os Zr-fóliát 1,5 ml 6 M HF-
ban oldottam, majd 3 ml desztillált vizet adtam hozzá. Egy-egy kísérlethez általában 500 µl-t 
vettem ki ebbıl a törzsoldatból, mely a 95Zr és a 95Nb mellett stabil Zr-ot tartalmazott.  

Kísérleteimben a modelloldat – az atomerımővi bepárlási maradékok összetételére 
figyelemmel – 2 g H3BO3 / 100 ml desztillált víz összetételő volt. Ennek 100 ml-ét 50-100 Bq 
95Zr-95Nb-tel nyomjeleztem. Az oldatot tömény salétromsavval kétszer szárazra pároltam, 
majd a bepárlási maradékot 80 ml 4 M HCl-ben melegítés közben oldottam. Az oldási 
maradékot (Nb2O5 csapadékot) 0,45 µm-es pórusátmérıjő cellulóz-nitrát membránon 
leszőrtem, majd a szőrletet és a csapadékot γ-spektrométerrel elemeztem. Espartero (1998) 
alapján azt vártam, hogy a 95Nb javát az oldási maradékban találom, de a nyomjelzıként 
hozzáadott aktivitás 46%-a a szőrletben volt. Ezt azzal magyaráztam, hogy nem volt jelen 
elegendı mennyiségő nióbium ahhoz, hogy csapadék képzıdjék.  
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Ezért úgy ismételtem meg a kísérletet, hogy hordozót, 10 mg stabil Nb-ot is adtam az 
oldathoz (oldat formájában). Ezúttal a szőrımembránon már látszott a fehér színő Nb2O5 
csapadék, de a nyomjelzı aktivitásának mindössze 37%-át találtam a csapadékban. Ennek oka 
véleményem szerint az volt, hogy a bepárlási maradékot a szőrés elıtt 12 órán át intenzív 
keverés mellett oldottam, így a Nb2O5 csapadékszemcsék jelentıs része a szőrımembrán 
pórusainál kisebb kristályokká diszpergálódott.  

Ezt figyelembe véve a következı modellkísérletben ügyeltem arra, hogy a bepárlási 
maradék híg (1 M) sósavas oldása után minél hamarabb (általában 1 órán belül) szőrjek. 
Ekkor a szőrlet csak a hozzáadott aktivitás 1-2%-ának erejéig tartalmazott 95Nb-öt.  

Összefoglalva elmondható, hogy hordozó használatával és a sósavas kevertetés 
idıtartamának rövidítésével a módszer alkalmasnak tőnt Nb-izotópok elválasztására.  

A csapadékos elválasztást folyékony radioaktív hulladékokon, 3 év alatt összesen 32 
mintán teszteltem. Egy minta 100 ml-es aliquotjának felvettem a γ-spektrumát, majd 95Zr-
95Nb nyomjelzıt és Nb hordozót adtam hozzá. A mintát 3*20 ml cc. HNO3-mal feltártam, 
majd a bepárlási maradékot (mely alapvetıen kristályos bórsav illetve borát volt) 1 M HCl-lel 
kevertetés közben oldottam. A sósavoldatot addig adagoltam, amíg az összes bórsav 
feloldódott, ehhez általában 250-400 ml-re volt szükség. A mintát 15 mm átmérıjő 0,45 µm-
es pórusátmérıjő cellulóz-nitrát membránra szőrtem (erre igyekeztem sósav adagolásának 
kezdetétıl számított 1 órán belül sort keríteni), majd a csapadékot 3*20 ml 1 M HCl-lel 
mostam.  

A 32 minta ily módon elvégzett feldolgozása során tapasztalt visszanyeréseket a 2. 
táblázat mutatja.  

 
Csapadékos el ıkoncentrálás Minta sorszáma 

Mintasorozat száma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2005 - 70% 74% 69% 62% 70% 45% 42% 27% 64% - - 

2006 85% 49% 73% 101% 77% 78% 93% 47% 86% 68% 73% - 

2007 90% 100% 76% 68% 81% 78% 80% 73% 48% 40% 63% 62% 

2. táblázat: 32 feldolgozott minta 93mNb- és 94Nb-tartalmának meghatározása során tapasztalt 
visszanyerések a csapadékos elıkoncentrálási lépésben  

 
A 32 esetbıl a legrosszabb visszanyerés 27%, a legjobb 101% volt. Átlagosan 

(72±17)%-os visszanyerést értem el (ebbıl a szempontból egyébként a csapadékos elválasztás 
a teljes módszer leggyengébb láncszeme, hiszen az összes többi lépésben nagyobb átlagos 
visszanyerést értem el).  

A mintákban elıforduló γ-sugárzó radionuklidok segítségével meghatároztam néhány 
elem dekontaminációs faktorát is: ezek Cs esetében 60 és 400 közé, Co esetében 200 és 2000 
közé, Zr esetében 3 és 30 közé, Sb esetében pedig 10 és 60 közé estek. Mivel ezen 
dekontaminációs faktorok általában nem elég nagyok, a csapadékos elválasztás önállóan nem 
alkalmas Nb szeparálására, azonban a szükséges további tisztítás elıtt elıkoncentrációs 
lépésnek megfelel.  
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3.2.2. A Nb tisztítása anioncserés kromatográfiával   
 
Az anioncserés kromatográfiás tisztításhoz a Nb2O5 csapadékot fel kellett oldanom, 

amit telfon fızıpohárban, 2,5 ml cc. HF-val végeztem. Ezt követıen a cellulóz-nitrát 
membránt csipesszel kiemeltem és 2,5 ml desztillált vízzel lemostam. Így a minta 5 ml 12 M 
HF-as oldatba került.  

Az anioncserés kromatográfiás vizsgálatokat Hegedős (1985) módszere szerint 
kezdtem. A gyantán a Nb anionos fluoridkomplexei kötıdnek meg, például az alábbi egyenlet 
szerint:  

 
NbF7

2- + 2 gyanta-NRR’R’’+F- = (gyanta-NRR’R’’+)2NbF7
2- + 2 F- 

 
A kísérletekhez 3 mm belsı átmérıjő mőanyag csı aljára mőanyag csapot ragasztottam 

és kevés teflongyapotot tömtem, erre 3 ml vízben áztatott Bio-Rad AG 1x8 (100-200 mesh) 
anioncserélı gyantát töltöttem, amit 5-10 ml 6 M HF-val formáztam. Az elúciós protokoll 
kidolgozásához 95Zr-öt, 95Nb-öt, 137Cs-et és 60Co-at tartalmazó modelloldat 5-5 ml-es 
részleteit használtam. Az oszlopról lecsöpögı oldatot 10 ml-es talpas mőanyag kémcsövekben 
fogtam fel, és (a terhelı oldathoz hasonlóan) felvettem a γ-spektrumukat.  

Elsı próbálkozásként az oszlopot 3*5 ml 6 M HF-val, 4*5 ml 6 M HCl-val és 2*5 ml 
7 M HNO3-val mostam, az egyes frakciók radionuklid-tartalma a 4. ábrán látható.  
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4. ábra: Nb-izotópok elválasztása 115 mm-es anioncserélı oszlopon –  
 – az egyes frakciók radionuklid-tartalma a terhelı oldat radionuklid-tartalmához viszonyítva  

(Az utolsó frakció után az ioncserélı gyantát is megelemeztem.)  
 

A Cs természetesen nem kötıdött, a második 5 ml után már csak nyomokban lehetett 
kimutatni. A Zr a 6 M HCl-val szinte azonnal és teljesen eluálódott. A Co részben egyáltalán 
nem, részben viszont olyan erısen kötıdött, hogy nem is sikerült lemosni. Ez megfelelt a 
célnak, azonban a Nb egyrészt szivárgott a 6 M HCl-ban, másrészt irreverzibilisen kötıdött az 
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oszlophoz (véleményem szerint azért, mert a nagy sav-koncentrációjú közegekben 
elbomlottak a Nb-komplexek, és a Nb csapadék formájában kivált az oszlopon). Ezért olyan 
eluenst kerestem, amely a Zr-ot lemossa, a Nb-ot viszont reverzíbilisen köti az oszlopon. 
Lederer (1992) szerint a cc. HF ilyen, ráadásul a folysav-koncentráció növekedésével 
lényegében az összes elem ionjának a megoszlási hányadosa csökken. (Az egyik fontos 
kivétel a Nb, a másik az SbV; amint az 5. ábra mutatja).  

 

 
5. ábra: Az egyszerő ionok anioncserélı gyantán mérhetı megoszlási hányadosai a HF-

koncentráció függvényében (Faris, 1960; Lederer, 1992). A NbV megoszlási hányadosa – a 
HF-koncentrációtól szinte függetlenül – nagy. Az SbV-é még nagyobb, a diagramon nem is 

ábrázolható, erre utal a str. ads. – strong adsorption (erıs adszorpció) jelzés. Az SbIII  
megoszlási hányadosa a HF-koncentráció növekedésével csökken.  

 
Ebbıl következik, hogy a 6 M HF-as mosásra sincs szükség, ha a tömény folysavas 

mosást addig folytatom, amíg az effluens tisztának nem mutatkozik.  
Ez általában 3*5 ml cc. HF után következett be, így az elúciós protokoll úgy alakult, 

hogy a terhelés után 3*5 ml cc. HF-at, majd 3*5 ml 7 M HNO3-at töltöttem az oszlopra. A 
kromatogramot a 6. ábra mutatja.  
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6. ábra: Nb-izotópok elválasztása 115 mm-es anioncserélı oszlopon –  

 – az egyes frakciók radionuklid-tartalma a terhelı oldat radionuklid-tartalmához viszonyítva  
(Az utolsó frakció után az ioncserélı gyantát is megelemeztem.)  

 
A cc. HF segítségével a Zr-ot és a Nb-ot sikerült tökéletesen elválasztanom egymástól. 

A 15 ml cc. HF elegendınek bizonyult a Zr zömének lemosására. (Ugyanez mondható el 
természetesen a Cs-ról és a Co-ról, ezért ezeket a 6. ábrán nem is jelöltem.) A legfontosabb 
az, hogy 10 ml 7 M HNO3-val sikerült a Nb-ot 95%-os visszanyeréssel és Zr-mentesen 
eluálnom; vagyis a módszer teljesítette a Nb szeparálásával szemben támasztott legfontosabb 
feltételeket. (Késıbb, valódi minták elemzésekor derült ki, hogy a Nb-frakciót jelentıs 
mennyiségő Sb szennyezheti. Ez a 93mNb röntgen-spektrometriás elemzésekor jelent 
problémát, amirıl a továbbiakban még részletesen lesz szó.)  

Az anioncserés elválasztást a fenti módon 9 darab valódi minta elemzése során 
alkalmaztam, (95±10)%-os Nb-visszanyeréssel (a legkisebb érték 83% volt – amint azt a 3. 
táblázat mutatja).  

 
Kromatográfiás elválasztás Minta sorszáma 

Mintasorozat száma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2005 - 96% 83% 97% 95% 97% 83% 94% 118% 92% 

3. táblázat: 9 feldolgozott minta 93mNb- és 94Nb-tartalmának meghatározása során tapasztalt 
visszanyerések a kromatográfiás elválasztási lépésben  
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3.2.3. Forráskészítés és mérés  
 
A 94Nb γ-spektrometriás meghatározása akár közvetlenül az oszlopról lecsöpögı Nb-

frakcióból is megtörténhet, hiszen ez a nuklid csak kis aktivitáskoncentrációja miatt igényli a 
szeparálást. A 93mNb röntgen-spektrometriás méréséhez azonban szilárd forrásra van szükség. 
Szilárd forrás készítéséhez kézenfekvı volt az – elıkoncentrálásnál már alkalmazott – Nb2O5 
csapadék képzése.  

A kromatográfiás elválasztás Nb-tartalmú frakcióit egy fızıpohárban egyesítettem, és 
2*5 ml cc. HNO3-val bepároltam. A bepárlási maradékot 20 ml 1 M HCl-ban diszpergáltam, 
majd 15 mm átmérıjő 0,45 µm-es pórusátmérıjő cellulóz-nitrát membránra szőrtem. A 
membránt infralámpa alatt megszárítottam, és Mylar-fóliába csomagoltam. Ennek a forrásnak 
vettem fel a γ- és a röntgen-spektrumát.  

A bepárlást eleinte teflon fızıpohárban, teflon keverıpálca segítségével végeztem. A 4. 
táblázatban szereplı 9 darab valódi minta esetében a visszanyerések (a forráskészítési 
lépésben) 44 és 93% között alakultak, az átlag (64±17)% volt. Ez szerény eredmény, különös 
tekintettel arra, hogy elválasztási mővelet nem is történt. Az okokat vizsgálva észrevettem, 
hogy a HCl-as diszpergálás után is látszik fehér csapadék, mind a fehér színő teflon 
fızıpohárban, mind a fehér színő teflon keverıpálcán. A röntgen-spektrometriás vizsgálat 
igazolta, hogy a fehér csapadék valóban tartalmaz Nb-ot, γ-spektrometria segítségével pedig 
az is kiderült, hogy mennyisége nagyjából megfelel a forráskészítés során fellépett 
veszteségnek.  

 
Forráskészítés Minta sorszáma 

Mintasorozat száma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2005 - 80% 80% 62% 47% 56% 93% 61% 52% 44% 

4. táblázat: 9 feldolgozott minta 93mNb- és 94Nb-tartalmának meghatározása során tapasztalt 
visszanyerések a forráskészítési lépésben  

 
Ettıl kezdve a bepárlást üveg fızıpohárban végeztem, az oldat túlhevülését 

üveggyönggyel akadályoztam meg. Mivel üvegrıl sokkal könnyebb leszedni a felületén lévı 
Nb2O5-ot, mint teflonról; az ezután feldolgozott 23 valódi minta esetében (5. táblázat) a 
forráskészítési lépés visszanyerése minden esetben 50% feletti, átlagosan (78±16)% volt.  

 
Forráskészítés Minta sorszáma 

Mintasorozat száma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2006 92% 81% 84% 76% 112% 94% 78% 64% 89% 82% 77% - 

2007 54% 69% 78% 93% 59% 86% 70% 93% 64% 87% 53% 50% 

5. táblázat: 23 feldolgozott minta 93mNb- és 94Nb-tartalmának meghatározása során tapasztalt 
visszanyerések a módosított forráskészítési lépésben  

 
A röntgen-spektrométer hatásfok-kalibrációjához ismert aktivitású 93mNb 

pontforrásokat, illetve a mintákból készített Nb2O5-forrásokkal azonos geometriában mérhetı 
„szőrımembrán” forrásokat használtunk. Különbözı vastagságú Folpack fóliával borított 
Nb2O5-os membránok segítségével azt is sikerült megállapítanunk, hogy a bennünket érdeklı 
tartományban (8 g/cm2 felületi sőrőségig) az önabszorpció elhanyagolható; tehát a forrás 
tömegének meghatározására és korrekcióba vételére nincsen szükség.  
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3.2.4. A teljes módszer értékelése  
 
A teljes módszert az elsı 9 valódi mintán tesztelve a visszanyerések 17 és 54% közé 

estek, az átlagos visszanyerés (35±17)% volt (6. táblázat). Ez rutinvizsgálatokhoz még 
megfelel, bár meglehetısen kicsi.  

 
2005  Minta sorszáma 

Mővelet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Csapadékos elıkoncentrálás - 70% 74% 69% 62% 70% 45% 42% 27% 64% 
Kromatográfiás elválasztás - 96% 83% 97% 95% 97% 83% 94% 118% 92% 

Forráskészítés - 80% 80% 62% 47% 56% 93% 61% 52% 44% 
Teljes eljárás - 54% 49% 41% 28% 38% 35% 25% 17% 26% 

6. táblázat: A 2005. évi minták 93mNb- és 94Nb-tartalmának meghatározása során tapasztalt 
visszanyerések az egyes lépésekben  

 
A 7. ábra egy vizsgált minta γ-spektrumát mutatja a feldolgozás elıtt és után. Látszik, 

hogy míg az eredeti minta spektrumában több zavaró γ-sugárzó nuklid (pl. 137Cs, 134Cs, 60Co) 
fotocsúcsa, és az ezekhez tartozó Compton-tartomány is megtalálható; addig a mérıminta 
spektruma már csak a 95Nb nyomjelzı fotocsúcsából és annak Compton-tartományából áll. Ez 
a radioanalitikai eljárás hatékonyságát mutatja. (A 95Nb nyomjelzıt az elsı spektrum felvétele 
után adtam a mintához, a csekély aktivitású 94Nb γ-csúcsai pedig a rövid mérési idı miatt nem 
jelentek meg a második spektrumban sem.)  
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7. ábra: Egy tipikus hulladékminta (H06/11) γ-spektruma a radiokémiai feldolgozás elıtt és 

után. Mindkét spektrumot 1000 s-es élıidıvel vettem fel. A kedvezıbb mérési elrendezésnek 
köszönhetıen a detektálási hatásfok a második esetében kb. 15-ször akkora volt, mint az 
elsıében. Ennek ellenére a második spektrum Compton-háttere lényegesen alacsonyabb, 

ugyanis a mérésre elıkészített minta már szinte semmi szennyezıt nem tartalmazott.  
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A 94Nb Currie (1968) szerinti kimutatási határa tipikus (eredeti) mintákban – azok 
összetételétıl függıen – 10-2 Bq/ml és 1 Bq/ml között mozgott. A kifejlesztett módszer 
segítségével ezt több nagyságrenddel, 10-4-10-3 Bq/ml-re sikerült leszorítanom. A 93mNb-ot 
kémiai szeparálás nélkül lényegében nem lehet meghatározni, az eljárás alkalmazásával 
azonban 10-2-10-1 Bq/ml-es kimutatási határig mérhetı. (Az értékek 14 400 s-ig, azaz 4 h-ig 
végzett mérésekre vonatkoznak.) Egy 93mNb-ot tartalmazó forrásról felvett röntgen-
spektrumot mutat a 8. ábra.  
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8. ábra: Egy tipikus hulladékminta röntgen-spektruma a radiokémiai feldolgozás után. A 420. 
csatorna környékén a 93mNb 16,5 keV-os Kα-vonala, a 470. csatorna környékén pedig 

ugyanezen nuklid18,7 keV-os Kβ-vonala látszik.  
 

 
 

3.2.5. Az eredményül kapott aktivitáskoncentrációk és megbízhatóságuk 
ellenırzése  

 
A kereskedelmi forgalomban nem kapható olyan referenciaanyag, amelynek ismert 

lenne a 93mNb- illetve 94Nb-aktivitáskoncentrációja. Olyan körmérésrıl sem tudok, amelynek 
programjában szerepeltek volna ezek az izotópok. A radiokémiai irodalomban megjelenı 
publikációk sem tartalmaznak igazi mérési eredményeket radionióbiumra, csak kimutatási 
határokat (Espartero, 1998). Ezért az eredményeim megbízhatóságát elméleti számítások 
segítségével támasztottam alá.  

Mivel a két radionuklid ugyanazon magból (a 93Nb-éból) keletkezik gyors, illetve 
termikus neutronok hatására, keletkezési sebességük (és ennél fogva aktivitásuk) nem 
független. A keletkezési sebességekre felírhatóak az alábbi, (7) és (8) egyenletek:  
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ahol:  
- R93m jelöli a 93Nb(n,n’)93mNb reakció sebességét,  
- R94 jelöli a 93Nb(n,γ)94Nb reakció sebesség,  
- N93 jelöli a 93Nb célmagok számát (ami a végeredményt egyébként nem befolyásolja),  
- Φfast(E) illetve Φthermal(E) jelöli a gyors illetve termikus neutronfluxust,  
- σ93m(E) jelöli a 93Nb(n,n’)93mNb reakció hatáskeresztmetszetét,  
- σ94(E) jelöli a 93Nb(n,γ)94Nb reakció hatáskeresztmetszetét.  

A szükséges Monte Carlo számításokat kérésemre Czifrus Szabolcs (2006) végezte el 
MCNP4C kóddal egy VVER-440-es típusú reaktor „átlagos” (friss, 3,6%-os dúsítású, 
1375/349 MW termikus teljesítményő) üzemanyag-kazettájára, a hatáskeresztmetszet-
adatokat az MCNP ENDF6 könyvtárából, illetve az IRDF2002 dozimetriai könyvtárból véve. 
Az eredmények szerint:  
R93m/N93 = 2,91x10-9 reakció másodpercenként és célmagonként,  
R94/N93 = 2,59x10-10 reakció másodpercenként és célmagonként.  

Az aktivitások aránya a (9) egyenlettel, a következıképpen írható fel:  
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ahol:  
- A93m jelöli a 93mNb aktivitását,  
- A94 jelöli a 94Nb aktivitását,  
- λ93m illetve λ94 jelöli a 93mNb illetve a 94Nb bomlási állandóját,  
- t jelöli a besugárzás idıtartamát.  

Az elméleti számítások szerint az 1, 2 és 3 éves besugárzás esetében az aktivitások 
aránya 131 és 137 közé esik, vagyis a besugárzás idıtartamának változásával alig változik. 10 
valódi mintának a fent bemutatott radioanalitikai módszerrel meghatározott 93mNb- és 94Nb-
aktivitáskoncentrációit, továbbá ezek hányadosait a 7. táblázat mutatja. Látható, hogy a 
kísérletileg meghatározott aktivitásarányok elvárhatóan közel esnek a Monte Carlo 
számításokból származó intervallumhoz.  
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Minta Aktivitáskoncentráció (Bq/l) Aktivitásarány 

sorszáma 94Nb 93mNb (93mNb/94Nb) 
2005/1 1077±30 130000±13000 121±15 
2005/2 < 1,06 826±83  
2005/3 < 2,31 99±39  
2005/4 < 1,44 228±55  
2005/5 < 2,70 < 66  
2005/6 7,2±2,0 984±95 132±50 
2005/7 < 1,34 56±46  
2005/8 < 0,59 85±72  
2005/9 1,8±0,2 <162  
2005/10 8,0±2,3 820±120 103±44 

7. táblázat: A 94Nb és a 93mNb aktivitáskoncentrációja (Bq/l), továbbá ezek aránya a 2005. évi 
folyékony atomerımővi hulladékokban 

 
A kapott értékeket néhány minta elemzésének ismétlésével is ellenırizni kívántam, az 

eredmények a 8. táblázatban szerepelnek.  
 

Minta Aktivitáskoncentráció (Bq/l) Aktivitásarány 
sorszáma 94Nb 93mNb (93mNb/94Nb) 

1077±30 130000±13000 121±15 
2005/1 

647±30 85000±8500 131±19 
< 1,06 826±83 > 701 

2005/2 
3,3±2,6 4140±410 1243±1093 
8,0±2,3 820±120 103±44 

2005/10 
6,0±0,6 664±66 111±22 

8. táblázat: A 94Nb és a 93mNb aktivitáskoncentrációja (Bq/l), továbbá ezek aránya folyékony 
atomerımővi hulladékokban, ismételt elemzésekkel meghatározva  

 
A 2005/1 és a 2005/10 jelő minták esetében a párhuzamos elemzésekbıl származó 

aktivitáskoncentrációk ugyan jelentısen különböznek, de ez a minták inhomogenitásának 
ismeretében érthetı. Ugyanakkor az aktivitáskoncentrációk hányadosai sem egymástól, sem 
az elmélet alapján várt értéktıl nem térnek el lényegesen, ami a módszer jóságát mutatja.  

A 2005/2 minta esetében azonban az aktivitásarány zavaróan nagy, irreálisan sok 93mNb 
jelenlétére utal. Alapos vizsgálattal kiderítettem, hogy az ebbıl a mintából készített források 
antimont tartalmaznak, a 125Sb 27,5 keV-es vonala pedig gerjeszti a Nb 16,5 keV-es 
átmenetét, meghamisítva a mérést. Vagyis az eljárást tovább kellett fejlesztenem úgy, hogy a 
nióbiumnak az antimontól való elválasztására is alkalmassá váljék.  

 
 
 

3.2.6. A módszer továbbfejlesztése, a Nb elválasztá sa az Sb-tól  
 
Modellkísérleteimben az antimon viselkedésének követésére a természetes antimon 

42,6%-át kitevı 123Sb-ból termikus neutronok hatására keletkezı 124Sb-t használtam, melynek 
98,2%-os gyakoriságú, 602,8 keV-es γ-vonalát mértem. Kb. 3 mg Sb2O3-ot 5 órán keresztül 
1012 n/cm2/s-os termikus neutronfluxussal besugároztam, majd néhány hónap múlva 4 ml 9 M 
HCl-ban feloldottam, és 16 ml desztillált vizet adtam hozzá. Egy-egy kísérlethez ebbıl a 
törzsoldatból vettem ki általában 250-1000 µl-t.  
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A nióbiumnak az antimontól való elválasztását a már kidolgozott és ismertetett módszer 
minél kisebb mértékő megváltoztatásával, az anioncserés kromatográfia elúciós 
protokolljának módosításával, vagyis más eluensek használatával akartam megoldani. 
Tömény folysavas közegben az SbV erısen kötıdik az anioncserélı oszlophoz, az SbIII  viszont 
egyáltalán nem; ezért a problémát elıször az antimon redukciójával kíséreltem meg 
megoldani.  

Az összeállított modelloldatot 3*3 ml HNO3-val, majd 3*3 ml HF-val bepároltam, az 
oldási maradékot 10 ml 6 M HF-ban feloldottam, a szokásos módon elıkészített oszlopra 
töltöttem, 3*5 ml cc. HF-val, majd 3*5 ml Na2SO3-ot tartalmazó cc. HF-val mostam, mivel az 
irodalom szerint (Maeck, 1961) a SO2 illetve a H2SO3 képes az SbV-öt SbIII-má redukálni. De 
az effluensekben nem tudtam antimont kimutatni, az összes oszlopra vitt antimont a gyantán 
találtam. Ez azt jelenti, hogy a salétromsavas bepárlással – várakozásomnak megfelelıen – 
sikerült az antimont oxidálni, de a szulfitos redukció nem mőködött.  

Arra gondoltam, hogy a rövid reakcióidı a kudarc oka, ezért a következı kísérletekben 
az oszlopra töltés elıtt adtam a Na2SO3-ot a mintához, amit azután legalább egy órán át, 
melegítés közben kevertettem, majd leszőrtem. A kísérletet többször elvégeztem, de egyetlen 
esetben sem sikerült az antimont az oszlopról folysavval lemosnom, az mindannyiszor a 
gyantán maradt (legfeljebb a 7 M HNO3-ra kezdett el szivárogni).  

Ellenırzésképpen megvizsgáltam az SbIII  viselkedését is, vagyis kihagytam a tömény 
salétromsavas bepárlást. Ekkor az antimon 94%-a az elsı 5 ml cc. HF-val eluálódott, a 7 M 
HNO3-as frakciók pedig teljesen Sb-mentesek voltak.  

Mivel az antimon redukciója és elúciója sehogyan sem sikerült, olyan reagenst kerestem 
a 7 M HNO3 helyébe, amely a nióbiumot eluálja, de az antimont nem. Lederer (1992) alapján 
HBr-oldatokkal próbálkoztam, melyekhez egy kevés HF-at adagoltam. 4 M HBr / 0,5 M HF 
használatával közel az összes Nb-ot sikerült ugyan visszanyernem, de az Sb minden esetben 
szivárgott egy kicsit, és szennyezte a Nb-frakciót. Amikor azonban 2 M HBr / 0,5 M HF-at 
használtam, az elsı 15-20 ml effluensben lényegében Sb-mentesen találtam meg szinte az 
összes Nb-ot, amint azt a 9. ábra mutatja.  
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9. ábra: Nb-izotópok elválasztása 115 mm-es anioncserélı oszlopon –  

 – az egyes frakciók radionuklid-tartalma a terhelı oldat radionuklid-tartalmához viszonyítva  
(Az utolsó frakció után az ioncserélı gyantát is megelemeztem.)  

 
A továbbiakban a 3*5 ml 7 M HNO3 helyett mindig 3*5 ml 2 M HBr / 0,5 M HF 

keverékkel eluáltam a nióbiumot. Az így módosított anioncserés elválasztással (2 sorozatban) 
összesen 23 valódi minta elemzését végeztem el. Ezeknek a kromatográfiás lépésében 
átlagosan (97±6)%-os, a legrosszabb esetben 81%-os Nb-visszanyerést értem el. A teljes 
módszer visszanyerései 30% és 89% között alakultak, az átlag (56±17)% volt (9. és 10. 
táblázat).  

 
2006  Minta sorszáma 

Mővelet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Csapadékos elıkoncentrálás 85% 49% 73% 101% 77% 78% 93% 47% 86% 68% 73% 
Kromatográfiás elválasztás 97% 94% 92% 87% 99% 95% 81% 101% 92% 96% 103% 

Forráskészítés 92% 81% 84% 76% 112% 94% 78% 64% 89% 82% 77% 
Teljes eljárás 75% 37% 56% 66% 86% 70% 89% 30% 71% 54% 58% 

9. táblázat: A 2006. évi minták 93mNb- és 94Nb-tartalmának meghatározása során tapasztalt 
visszanyerések az egyes lépésekben  

 
2007  Minta sorszáma 

Mővelet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Csapadékos elıkoncentrálás 90% 100% 76% 68% 81% 78% 80% 73% 48% 40% 63% 62% 
Kromatográfiás elválasztás 98% 101% 96% 99% 98% 94% 98% 98% 103% 100% 107% 101% 

Forráskészítés 54% 69% 78% 93% 59% 86% 70% 93% 64% 87% 53% 50% 
Teljes eljárás 48% 70% 57% 63% 47% 63% 55% 69% 32% 35% 36% 31% 

10. táblázat: A 2007. évi minták 93mNb- és 94Nb-tartalmának meghatározása során tapasztalt 
visszanyerések az egyes lépésekben  



 46 

Az 23 valódi minta közül 7-ben mindkét mérendı Nb-izotóp aktivitáskoncentrációja a 
kimutatási határ felett volt, arányaik 66 és 258 közé estek (amint azt a 11. és 12. táblázatok 
mutatják). Ezek az értékek a korábbiakhoz képest kissé távolabb esnek az elméleti alapon 
számolt hányadosoktól (131-137). Az eltérések ugyanakkor 2-es faktoron belül maradnak, és 
a minták fizikai és kémiai elıéletének ismeretében könnyen magyarázhatóak, például a 
termikus és gyors neutronfluxus arányának zónán belüli változásaival, a minták nagyon 
vegyes eredetével, korábbi kémiai kezelésével, a mérési eredmények jelentıs 
bizonytalanságával, az elméleti számítás korlátaival, stb.  

 
Minta Aktivitáskoncentráció (Bq/l) Aktivitásarány 

sorszáma 94Nb 93mNb (93mNb/94Nb) 
2006/1 0,652±0,077 123±27 189±64 
2006/2 < 0,64 114±31  
2006/3 < 0,39 < 32  
2006/4 55±10 3610±361 66±18 
2006/5 < 0,32 106±12  
2006/6 < 0,51 35±11  
2006/7 0,475±0,091 120±18 253±86 
2006/8 < 1,75 163±47  
2006/9 0,656±0,56 126±23 192±51 
2006/10 < 0,35 47±23  
2006/11 0,99±0,23 142±16 143±49 

11. táblázat: A 94Nb és a 93mNb aktivitáskoncentrációja (Bq/l), továbbá ezek aránya a 2006. 
évi folyékony atomerımővi hulladékokban  

 
Minta Aktivitáskoncentráció (Bq/l) Aktivitásarány 

sorszáma 94Nb 93mNb (93mNb/94Nb) 
2007/1 < 6,73 < 559  
2007/2 < 7,63 < 519  
2007/3 1,49±0,12 133±49 89±40 
2007/4 < 0,77 < 84  
2007/5 1,39±0,22 178±39 128±48 
2007/6 < 0,52 97±42  
2007/7 < 0,81 < 46  
2007/8 < 0,41 < 14  
2007/9 < 0,98 < 86  
2007/10 < 0,92 62±6  
2007/11 < 1,44 < 64  
2007/12 < 0,72 < 153  

12. táblázat: A 94Nb és a 93mNb aktivitáskoncentrációja (Bq/l), továbbá ezek aránya a 2007. 
évi folyékony atomerımővi hulladékokban  

 
17 minta esetében, az ezekben található γ-sugárzó radionuklidok segítségével 

meghatároztam a teljes továbbfejlesztett módszert jellemzı dekontaminációs faktorokat: a Cs-
é 500 000-nek, a Co-é pedig 150 000-nek adódott. Ezek az átlagos értékek elvárásainknak 
megfelelıen nagyok, és mutatják a módszer hatékonyságát.  
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3.3. Az aktinoidák elemzése – kísérletek, eredménye k, értékelés  
 
Már vegyész szakos szaklaboratóriumi munkám során is aktinoidák elemzésével 

foglalkoztam (Osváth, 2003). Elıször környezeti mintákon próbáltam ki témavezetımnek a 
BME NTI-ben kifejlesztett módszerét (Vajda, 2002). Ez az eljárás Th, U és Pu (továbbá, némi 
kiegészítéssel Am és Cm) elválasztására alkalmas. Ez után modellkísérleteket végeztem 
annak érdekében, hogy a módszert – az említetteken túl – Np elválasztására is alkalmassá 
tegyem. Végül az így továbbfejlesztett módszeremet teszteltem néhány környezeti mintán.  

Doktori kutatásaim ugyan nem környezeti, hanem atomerımővi minták elemzését 
célozták, dolgozatomnak ez a része – bizonyos értelemben – mégis hajdani szaklaboratóriumi 
munkám folytatása. Összehasonlítási alapként bemutatom a Th, U, Pu, Am és Cm 
meghatározására alkalmas módszert (folyamatábrája a 10. ábrán látható), és ismertetem a 
teljesítményjellemzıit. A módszer az aktinoidák vas(II)-hidroxidos elıkoncentrálásán és 
UTEVA oszlopon történı elválasztásán alapul; kihasználva, hogy az UTEVÁ-n együtt 
megkötött aktinoidák különbözı eluensekkel szelektíven moshatók le az oszlopról. Amint az 
a 10. ábráról is leolvasható, az eljárás eredetileg nem tartalmazta az oxidációs állapotok 
beállítását. Megjegyzendı, hogy a módszer fejlesztésében még nem, de tesztelésében 
(standard referenciaanyagok, környezeti minták elemzésében) már részt vettem.  

 

nyomjelzık

feltárás

csapadékos
elıkoncentrálás

kromatográfiás
elválasztás

csapadékképzés
mérés

U/NdF3

αααα-sp. αααα-sp. αααα-sp. αααα-sp. 
Am/NdF3 Pu/NdF3 Th/NdF3

extr. krom. extrakciós kromatográfia
TRU UTEVA

cc. HNO3 (3x)

Ca-oxalát Fe(OH)2 

Minta

γγγγ-spektrometria
 232U, 242Pu, 243Am

 
10. ábra: A Th, U, Pu, Am és Cm elemzésére szolgáló módszer folyamatábrája  

 
Célom volt, hogy a módszert Np elemzésére is alkalmassá tegyem. Kiderült, hogy 

ehhez be kell állítanom a vizsgálandó aktinoidák oxidációs állapotát, ezért több 
redoxireagenssel is végeztem modellkísérleteket. A legjobb eredményeket ammónium-
peroxo-diszulfáttal értem el, így a Th, U, Np, Pu, Am és Cm meghatározására szolgáló 
módszerben ezt az anyagot alkalmaztam. A továbbfejlesztett módszert (melynek 
folyamatábrája a 11. ábrán látható) atomerımővi hulladékmintákon teszteltem, és 
meghatároztam a fıbb teljesítményjellemzıit is.  
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nyomjelzık

feltárás

csapadékos
elıkoncentrálás

kromatográfiás
elválasztás

kromatográfiás
tisztítás

csapadékképzés
mérés

U/NdF3

αααα-sp. αααα-sp. ICP-MS αααα-sp. 

UTEVA 
extr. krom.

Am/NdF3 Pu/NdF3 Np 

extr. krom. extrakciós kromatográfia

az oxidációs állapotok beállítása
TRU UTEVA

cc. HNO3 (3x)

Ca-oxalát Fe(OH)2 

Minta

γγγγ-spektrometria
232U, 239Np, 242Pu, 243Am

 
11. ábra: A Th, U, Np, Pu, Am és Cm elemzésére szolgáló módszer folyamatábrája. A Th a 
Np-mal együtt mozog, de ennek atomerımővi (VVER) hulladékok elemzése esetén nincsen 

jelentısége.  
 

 
 
 

3.3.1. Th, U, Pu, Am és Cm elemzése az oxidációs ál lapotok beállítása 
nélkül  

 
Azt a módszert, amelynek vizsgálatával a munkámat kezdtem, a BME NTI-ben 

fejlesztették ki Th-, U-, Pu-, Am- és Cm-izotópok elemzésére (Vajda, 2002). A módszer fı 
lépései: a minta nedves-savas feltárása, az aktinoidák elıkoncentrálása Fe(OH)2-n és 
elválasztása UTEVA oszlopon, mikrocsapadékos forráskészítés, végül α-spekrometriás mérés. 
A módszer újszerősége az extrakciós kromatográfia alkalmazása egyetlen kis mérető oszlopon 
több aktinoida elválasztására; továbbá a mintában jelen lévı vas alkalmazása 
elıkoncentrálásra Fe(OH)2-ként és az extrakció elısegítésére Fe(NO3)3 kisózószerként. Az 
eljárást néhány környezeti mintán (kísérleti atombomba-robbantási területekrıl származó, 
tehát szennyezett kagylóhúson és tengeri üledékeken; IAEA SRM 134, 135, 368, 384, 385) 
próbáltam ki.  

A mintát megszárítottam, elhamvasztottam, majd 1-5 g hamut a szükséges nyomjelzık 
(233U, 242Pu, 243Am) hozzáadása után ásványi savakkal (cc. HF, cc. HNO3) többször bepárolva 
feltártam. A híg savakban oldhatatlan lantanoida- és aktinoida-trifluoridok oldása érdekében a 
mintához 0,5 g H3BO3-at adtam, a mintát 20-100 ml 1 M HNO3-ban feloldottam és az oldási 
maradékot leszőrtem. Az aktinoidákat vas(II)-hidroxidon elıkoncentráltam: 0,5 g Mohr-só és 
1 ml cc. N2H2 (mely az Fe3+ ionokat Fe2+-ná redukálja) hozzáadása után a pH-t melegítés 
közben cc. NH3 adagolásával 7 és 8 közé állítottam be, majd a kihőlt mintát 0,45 µm-es 
cellulóz-nitrát membránszőrın leszőrtem. A csapadékot 10-30 ml 8 M HNO3-ban feloldottam, 
és ha nem volt benne elég vas (nem volt elég sárga), akkor még tettem bele annyi 
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Fe(NO3)3*9H2O kisózószert, hogy az oldat minden 20 ml-ére 1 g Fe(NO3)3*9H2O jusson. (A 
továbbiakban ezt az összetételt jelölöm „8 M HNO3 / Fe(NO3)3”-tal.)  

Az aktinoidákat 34 mm hosszú UTEVA oszlopon, a következıképpen választottam el:  
Formázó:  10 ml 8 M HNO3  
Terhelı:  8 M HNO3 / Fe(NO3)3  
Mosó:   15 ml 8 M HNO3 / Fe(NO3)3  
Mosó:   5 ml 8 M HNO3  
Mosó:   1-2 ml 9 M HCl  
Pu-eluens:  15 ml 9 M HCl / 0,1 M NH4I  
Th-eluens:  15 ml 4 M HCl  
U-eluens:  20 ml 0,1 M HCl  

A terhelıoldatból a Th, az U és a Pu megkötıdött az UTEVÁ-n. Az elsı mosóoldat 
(melybıl késıbbi tapasztalataink szerint egyébként 5 ml is elegendı) a többi, zavaró ion (pl. 
Am3+, Cm3+, lantanoidák) eltávolítására szolgált. A második mosóoldatot eredetileg azért 
alkalmaztuk, mert HCl-as közegben a Fe3+-ionok elvileg csökkentik az aktinoidák megoszlási 
hányadosait. (Késıbb kiderült, hogy ennek nincs gyakorlati jelentısége, ez a mosóoldat 
elhagyható.) Mivel az oxidálószer Fe3+ nem találkozhat a következı lépés redukálószerével (a 
I--nal), a harmadik mosóoldatot addig csepegtettem az oszlopra, amíg annak intenzív (még kis 
Fe3+-koncentrációt is megbízhatóan jelzı) sárga színe el nem tőnt – ez 1-2 ml-t jelent. A Pu-
eluens a Pu4+-et Pu3+-má redukálta, ami 9 M HCl-ban nem kötıdik UTEVÁ-n. 4 M HCl-val a 
Th is lemosható, míg az U elúciójához egészen híg savra van szükség (3. ábra). (Desztillált 
víz használata esetén félı, hogy az UO2

2+-ionok hidrolizálnak, és az edény falára 
adszorbeálódnak.)  

Az egyes frakciókból Sill (1981) mikrocsapadékos módszerével készítettem α-
forrásokat az alábbiak szerint: A frakciókat 3*3 ml cc. HNO3-val bepároltam, 20 ml 1 M 
HNO3-ban feloldottam, majd 100 mg Mohr-só segítségével az aktinoidákat +3-as vagy +4-es 
oxidációs állapotúvá redukáltam (erre a Th-frakció esetében nincsen szükség). Ezt követıen 
(oldat formájában) 50 µg Nd3+ és 5 ml cc. HF hozzáadásával NdF3 mikrocsapadékot 
választottam le, amelyen az An3+- és An4+-ionok adszorbeálódnak. A mikrocsapadékot 
0,2 µm-es pórusátmérıjő (pár csepp alkohollal megnedvesített) teflonmembránra szőrtem, IR-
lámpa alatt megszárítottam, és α-spektrométerrel elemeztem. A meghatározandó és a 
nyomjelzı nuklidok mennyiségét az α-spektrumból határoztam meg.  

Evvel a módszerrel az Am (és a kémiai szempontból hozzá hasonló Cm) nem 
szeparálható. Ezek a fémionok a terhelı oldat és a mosóoldatok effluensébe kerülnek, de 
rajtuk kívül a legtöbb mátrixkomponens is ebben a frakcióban található, amit ezért az Am-
Cm-forrás készítése elıtt további elválasztási lépésekben tisztítani kell. Ezért az Am-ot és a 
Cm-ot Ca-oxalát csapadékon elıkoncentráltam, majd TRU oszlopon szeparáltam. A Ca-
oxalátos elıkoncentrálás elsısorban a Fe3+-ionok eltávolítására szolgált, ugyanis ezek 
kiszorítják a TRU oszlop kötıhelyeirıl az Am3+- és Cm3+-ionokat (Horwitz, 1993).  

A terhelı oldat és a mosóoldatok effluenseit egyesítettem, 200 ml-re hígítottam, 
melegítés közben 0,5 g CaCl2-t és 5-10 g oxálsavat adtam az oldathoz, majd cc. NH3 
hozzáadásával a pH-t 3 és 4 közé állítottam be. (Amennyiben a Sr izotópjainak elemzését is el 
akartam végezni ugyanebbıl az aliquotból, akkor a pH-t 6 és 7 közé állítottam be. A csapadék 
barna színe jelezte, ha esetleg túladagoltam az NH3-t, és emiatt a Fe(OH)3 csapadék is levált. 
Ilyen esetben pár csepp cc HNO3-val a barna szín eltőnéséig visszasavanyítottam az oldatot.) 
A csapadékos oldatot 0,45 µm-es cellulóz-nitrát membránszőrın leszőrtem, a csapadékot 
3*10 ml cc. HNO3-mal szárazra pároltam, hogy a szerves anyagokat elroncsoljam. A 
bepárlási maradékot 15 ml 1 M HNO3-ban feloldottam, az Fe3+ ionokat 200 mg 
aszkorbinsavval Fe2+-vé redukáltam, majd az Am-ot és a Cm-ot 34 mm-es TRU oszlopon, a 
következıképpen választottam el:  
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Formázó:   10 ml 1 M HNO3  
Terhelı:   15 ml 1 M HNO3  
Mosó:    10 ml 1 M HNO3  
Mosó:    1 ml 9 M HCl  
Am-Cm-eluens:  15 ml 4 M HCl  

Az Am-Cm-frakcióból hígítás után a fentiekben ismertetett módon NdF3 
mikrocsapadékos α-forrást készítettem (redukálószerre ezúttal nem volt szükség). A 243Am 
visszanyerését, a 241Am, a 242Cm és a 244Cm mennyiségét ennek a forrásnak az α-
spektrumából határoztam meg.  

 
 
 

3.3.2. Az oxidációs állapotok beállítása nélkül elé rt eredmények és 
értékelésük  

 
A BME NTI-ben az évek során rengeteg kis- és közepes aktivitású bepárlási 

maradékot elemeztünk meg az ismertetett módszerrel. Személy szerint én mintegy 30 
hulladékminta vizsgálatában vettem részt, az ezek során elért visszanyeréseket a 13., 14. és 
15. táblázatok mutatják.  

 
Minta Visszanyerések  

sorszáma Am Pu U 
2004/1 73% 77% 70% 
2004/2 75% 73% 75% 
2004/3 37% 74% 68% 
2004/4 84% 66% 75% 
2004/5 73% 90% 26% 
2004/6 76% 89% 53% 
2004/7 66% 84% 50% 
2004/8     43% 

2004/8/2 76% 72% 83% 
13. táblázat: A Th, U, Pu, Am és Cm elemzésére szolgáló módszer alkalmazása során 

tapasztalt visszanyerések a 2004. évi minták esetében  
 

Minta Visszanyerések  
sorszáma Am Pu U 

2005/1 48% 79% 72% 
2005/2 43% 65% 75% 
2005/3 39% 65% 59% 
2005/4 46% 54% 18% 
2005/5 28% 39% 44% 
2005/6 66% 91% 45% 
2005/7 57% 71% 37% 
2005/8 61% 67% 35% 
2005/9 68% 65% 48% 
2005/10 66% 71% 30% 

14. táblázat: A Th, U, Pu, Am és Cm elemzésére szolgáló módszer alkalmazása során 
tapasztalt visszanyerések a 2005. évi minták esetében 
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Minta Visszanyerések  

sorszáma Am Pu U 
2006/1 7% 91% 69% 
2006/2 57% 75% 67% 
2006/3 71% 79% 81% 
2006/4 29% 36% 69% 

2006/4/2   49% 26% 
2006/5 53% 62% 88% 
2006/6 46% 48% 71% 
2006/7 44% 56% 46% 
2006/8 34% 55% 60% 
2006/9 41% 53% 61% 
2006/10 49% 70% 9% 
2006/11 58% 66% 32% 

15. táblázat: A Th, U, Pu, Am és Cm elemzésére szolgáló módszer alkalmazása során 
tapasztalt visszanyerések a 2006. évi minták esetében 

 
Megállapítható, hogy a vizsgált aktinoidák visszanyerései – néhány kivételtıl 

eltekintve – 50% környékiek, ami rutin radioanalitikai vizsgálatok esetében kielégítı. A 
legnagyobb visszanyeréseket, (68±15)%-ot a Pu-mal értük el, ami azért is figyelemre méltó 
eredmény, mert nem volt hozzá szükség a Pu +4-es oxidációs állapotának körülményes 
beállítására. Az Am esetében kisebb visszanyeréseket ((54±18)%) tapasztaltunk, ami érthetı, 
hiszen az Am elválasztása lényegesen több lépésbıl állt. Az U átlagos visszanyerése is 
meglehetısen kicsi, (54±21)%, ezt a forráskészítés során fellépı veszteségekkel magyarázom 
(az uránt nehéz redukálni). Termikus atomreaktorokban Th-izotópok nincsenek, ezért a Th-
frakciók feldolgozásával és a Th-visszanyerések meghatározásával nem foglalkoztam.  

Példaképpen bemutatom néhány minta elemzésének az eredményét: a 16. táblázat az 
U-izotópok, a 17. táblázat a Pu-izotópok, a 18. táblázat az 241Am és a Cm-izotópok 
aktivitáskoncentrációit tartalmazza.  

 
 Aktivitáskoncentráció (Bq/l) 

Minta 234U 235U 238U 
sorszáma érték szórás érték szórás érték szórás 

2005/1 7,09  0,62  4,8x10-1  1,4x10-1  1,96  0,29  
2005/2 3,31x10-1  0,23x10-1 9,7x10-3  3,4x10-3  2,77x10-1  0,21x10-1  
2005/3 1,28x10-1  0,13x10-1  7,1x10-2  1,0x10-2  1,30x10-2  0,39x10-2  
2005/4 1,64x10-1  0,11x10-1  1,77x10-2  0,33x10-2  8,3x10-2  0,8x10-2  
2005/5 9,3x10-2  1,0x10-2  3,6x10-3  1,8x10-3  7,0x10-2  0,9x10-2  
2005/6 3,88x10-2  0,30x10-2  6,02x10-4  0,10x10-4  3,00x10-2  0,26x10-2  
2005/7 1,41x10-1  0,13x10-1  8,6x10-3  2,9x10-3  1,22x10-1  0,12x10-1  
2005/8 1,86x10-1  0,18x10-1  1,64x10-2  0,47x10-2  1,31x10-1  0,14x10-1  
2005/9 1,83x0-1  0,17x0-1  4,9x10-3  2,6x10-3  1,23x10-1  0,14x10-1  
2005/10 1,90x10-1  0,18x10-1  5,24x10-3  0,22x10-3  1,48x10-1  0,15x10-1  

16. táblázat: Az U-izotópok aktivitáskoncentrációi néhány mintában  
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 Aktivitáskoncentráció (Bq/l) 

Minta 239,240Pu 238Pu 
sorszáma érték szórás érték szórás 

2005/1 1,86x104  0,09x104  2,31x104  0,11x104  
2005/2 1,37x101  0,05x101  1,64x101  0,06x101  
2005/3 1,12x10-2  0,24x10-2  9,0x10-2  0,7x10-2  
2005/4 5,3x10-2  0,6x10-2  9,0x10-2  0,8x10-2  
2005/5 3,52x10-1  0,22x10-1  3,97x10-1  0,24x10-1  
2005/6 2,36x10-2  0,17x10-2  1,16x10-1  0,04x10-1  
2005/7 2,8x10-3  1,2x10-3  7,2x10-2  0,6x10-2  
2005/8 3,04x10-2  0,48x10-2  9,1x10-2  0,9x10-2  
2005/9 4,3x10-3  1,0x10-3  4,85x10-2  0,54x10-2  
2005/10 1,22  0,05  7,47x10-1  0,33x10-1  

17. táblázat: A Pu-izotópok aktivitáskoncentrációi néhány mintában  
 

 Aktivitáskoncentráció (Bq/l) 
Minta 241Am 242Cm 244Cm 

sorszáma érték szórás érték szórás érték szórás 
2005/1 1,25x104  0,06x104  2,21x104  0,11x104  2,11x104  0,10x104  
2005/2 4,40x101  0,15x101  8,77x101  0,29x101  8,49x101  0,28x101  
2005/3 1,33x10-1  0,13x10-1  8,6x10-2  1,1x10-2  1,07x10-1  0,12x10-1  
2005/4 2,36x10-2  0,17x10-2  ≤ 5,47x10-3  ≤ 7,45x10-3  
2005/5 3,86x10-1  0,19x10-1  6,57x10-1  0,29x10-1  4,42x10-1  0,21x10-1  
2005/6 4,0x10-2  0,6x10-2  ≤ 1,97x10-3  2,6x10-2  0,5x10-2  
2005/7 ≤ 2,06x10-2  ≤ 1,00x10-2  ≤ 1,43x10-2  
2005/8 5,03x10-2  0,44x10-2  ≤ 9,22x10-3  ≤ 1,09x10-2  
2005/9 1,57x10-2  0,23x10-2  3,5x10-2  0,5x10-2  3,20x10-2  0,42x10-2  
2005/10 2,00  0,09  1,73x10-2  0,31x10-2  3,11x10-1  0,19x10-1  

18. táblázat: Az Am- és Cm-izotópok aktivitáskoncentrációi néhány mintában  
 

Az α-spektrometriában használatos félvezetı detektorok érzéketlenek a γ-sugárzásra. 
Ezért az α-spektrumok felvételét nem zavarja, ha az α-forrás γ-sugárzó radionuklidokkal 
szennyezett. Ebbıl következik, hogy α-forrás készítése során nem elsıdleges cél a γ-sugárzó 
radionuklidoktól való minél hatékonyabb elválasztás. Így a módszer hatékonyságát nincs 
értelme a 137Cs vagy a 60Co dekontaminációs faktorával jellemezni. (A β-részecskéket az α-
spektrométer ugyan detektálja, de azok jele az α-csúcsoktól jól elkülönül.)  

Az α-forrásokkal kapcsolatban, azok tisztaságát illetıen lényegében két kritérium 
fogalmazható meg. Egyrészt a vizsgált elem izotópjain kívül ne tartalmazzanak α-sugárzó 
nuklidot, ami megnövelné az α-spektrum hátterét, és esetleg átfedne a vizsgált α-csúcsokkal. 
Másrészt a mikrocsapadékon kívül ne tartalmazzanak a szokásos kémiai mennyiségben 
semmit, ami megvastagítaná a forrást és lerontaná az α-spektrum felbontását. Tekintettel arra, 
hogy az α-spektrumok kiértékelése csak ritkán (pl. amikor tévedésbıl az egyik frakcióval 
szennyeztem a másikat) ütközött nehézségbe, a zavaró csúcsok hiányára és a jó felbontásra 
alapozva kijelenthetjük, hogy úgy az Am/Cm-, mint a Pu- és az U-források megfelelıen 
tiszták voltak. Az α-spektrumokban a csúcsok tipikus félérték-szélessége (FWHM) 60-80 keV 
körül alakult, ami általánosan jellemzı a mikrocsapadékos forráskészítési eljárásra. (Egy 
tipikus U-spektrumot az 1. ábra, egy tipikus Pu-spektrumot a 12. ábra, egy tipikus Am/Cm-
spektrumot a 13. ábra mutat.)  
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12. ábra: Ezt az α-spektrumot a H07/8 minta Pu-forrásáról vettem fel. Az 1910. és 1960. 

csatornák közötti csúcs a nyomjelzı 242Pu-hoz (4901 keV), a 2020. és 2060. csatornák közötti 
csúcs a 239,240Pu-hoz (5155 illetve 5168 keV), a 2100. és 2210. csatornák közötti csúcs pedig a 

238Pu-hoz (5499 keV) tartozik.  
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13. ábra: Ezt az α-spektrumot a H07/2 minta Am-forrásáról vettem fel. A 2060. és 2110. 
csatornák közötti csúcs a nyomjelzı 243Am-hoz (5275 keV), a 2130. és 2210. csatornák 

közötti csúcs a 241Am-hoz (5486 keV), a 2260. és 2320. csatornák közötti csúcs a 244Cm-hoz 
(5805 keV), a 2400. és 2440. csatornák közötti csúcs pedig a 242Cm-hoz (6113 keV) tartozik.  
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3.3.3. A Np viselkedése UTEVÁ-n  
 
Az elıbb bemutatott módszer továbbfejlesztéséhez modellkísérleteket végeztem, 

melyekhez 239Np-ot használtam. (Ennek felezési ideje 2,346 nap, általam használt γ-vonalai 
pedig: 99 keV, 104 keV, 106 keV, 228 keV és 278 keV.) A 239Np-hoz a következı módokon 
jutottam.  

Valódi minta elemzése során, megfelelı mennyiségő 243Am nyomjelzı alkalmazása 
esetén külön Np-nyomjelzıre nincsen szükség, hiszen a 239Np a 243Am bomlásterméke. 
Viszont modellkísérletekben – a 243Am hiteles oldatának drágasága miatt – a 239Np-ot 
felhasználás elıtt célszerő elválasztani a hosszú felezési idejő „generátor”-tól. Ehhez 10 ml 
9 M HCl-val formázott UTEVA oszlopra 1 ml 9 M HCl-as közegben 1-2 Bq aktivitású 
243Am-ot vittem fel, majd az oszlopot 8 ml 9 M HCl-val mostam. (Mivel ilyen körülmények 
között az Am átfolyik az oszlopon, az effluenst általában bepároltam, és 1-2 hét várakozás 
után – amikor a 239Np már ismét a bomlási egyensúlynak megfelelı mennyiségben volt benne 
jelen – újra felhasználtam. Így – a kezdeti készleten túl – nem volt szükség a rendkívül drága 
243Am beszerzésére.) Az oszlopon megkötıdött Np-ot 8 ml 4 M HCl-val eluáltam.  

Készítettem 239Np-et az oktatóreaktorban is, 10 mg uranil-acetátnak 1012 n/cm2/s 
termikus neutronfluxussal 4 órán át zajló besugárzásával. A lejátszódó magreakció egyenlete:  

 
238U(n,γ)239U(β-)239Np.  

 
A besugárzott mintát, amely a neptúniumon és az uránon kívül hasadási, aktivációs és 
bomlástermékeket, esetleg némi szennyezést is tartalmazott, 1-2 hét pihentetés után 5 ml 9 M 
HCl-ban feloldottam (abban jobban oldódik, mint töményebben), majd hozzáadtam 2,5 ml cc. 
HCl-at, így 7,5 ml 10 M HCl-at kaptam. Ezt egy 10 ml 9-10 M HCl-val formázott 34 mm-es 
UTEVA oszlopra töltöttem, 22,5 ml 10 M HCl-val mostam, majd a Np-ot (és néhány más 
elemet, pl. a Zr-ot) 20 ml 4 M HCl-val eluáltam. Az effluenst 5-10 ml-es frakciókban szedtem 
és γ-detektoron rögtön mértem. Így megbizonyosodtam arról, hogy a 239Np elsısorban a 4 M 
HCl frakciókban (zömmel az elsıben) található; a továbbiakban ezeket használtam a 
kísérletekhez.  

A 3.3.1. szakaszban bemutatott UTEVÁ-s elválasztást elvégeztem ismert mennyiségő 
239Np-mal jelzett 5 ml 8 M HNO3 / Fe(NO3)3-tal. A frakciók γ-spektrumait kiértékelve 
megállapítottam, hogy a Np kb. 1/3-a nem, vagy csak nagyon gyengén kötıdik meg az 
oszlopon, és a terhelı vagy az elsı mosóoldat effluensében található; míg kb. 2/3-a (Vajda 
(2003) szerint 54-60%-a) kötıdik az oszlopon, és a „Th-eluenssel” (4 M HCl-val) mosható le 
(14. ábra). Ennek nyilván az a magyarázata, hogy a neptúniumnak két különbözı oxidációs 
állapotú formája – vélhetıen az UTEVÁ-n nem kötıdı NpV és az UTEVÁ-n kötıdı NpIV 
vagy NpVI – van jelen az oldatban. Mivel elfogadható kitermelés akkor várható, ha az összes 
Np egyetlen frakcióban jelenik meg, logikus következtetés, hogy be kell állítanunk a Np 
oxidációs állapotát.  
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14. ábra: A Np megkötıdése UTEVÁ-n oxidációs állapotának beállítása nélkül.  

A frakciósorszámok az alábbi oldatok effluenseit jelölik:  
1: a terhelı oldat, 2-3: 8 M HNO3 / Fe(NO3)3, 4: 9 M HCl,  
5-6: 9 M HCl / 0,1 M NH4I, 7: 4 M HCl, 8-9: 0,1 M HCl  

 
Erre számos redoxireagenst lehet alkalmazni, noha alkalmazásuknak határt szab, hogy 

az összes vizsgálandó aktnoidát páros (+4-es vagy +6-os) oxidációs állapotban akarjuk tudni. 
Néhány redoxireagens a 2.4.4. fejezetben már szóba került; saját kísérleteimben a redoxi-
amfoter NaNO2-et, az erıs oxidálószer KBrO3-ot és a nagyon erıs oxidálószer (NH4)2S2O8-at 
használtam. Elıfeltevéseim szerint a NaNO2-tel a Np-ot és a Pu-ot +4-es oxidációs állapotba 
tudom hozni, míg az U +6-os oxidációs állapotban marad. A KBrO3-ról és az (NH4)2S2O8-ról 
egyaránt azt feltételeztem, hogy mindhárom említett aktinoidát +6-os oxidációs állapotúvá 
oxidálja. Az (NH4)2S2O8-tól azt is vártam, hogy az Am-ot képes +6-os oxidációs állapotba 
vinni.  

 
 
 

3.3.4. Az aktinoidák oxidációs állapotának beállítá sa NaNO2-tel  
 
A modellkísérletekben a reakcióközeg 1 M HNO3 volt, mivel a redoxireagensek egy 

része töményebb HNO3-ban nem stabil. (Az UTEVA oszlopra töltés elıtt azonos térfogatú cc. 
HNO3 hozzáadásával természetesen beállítottam kb. 8 M-ra a salétromsav-koncentrációt.)  

Elıször arra voltam kíváncsi, hogy mennyire gyors a NaNO2-es reakció. 10 ml 1 M 
HNO3 / Fe(NO3)3-at ismert mennyiségő 239Np-mal nyomjeleztem, 0,5 g NaNO2-et adtam 
hozzá, majd zárt edényben szobahımérsékleten állni hagytam (ez alatt az oldat általában kissé 
bezöldült). 10 ml cc. HNO3 hozzáadása után az oldatot formázott UTEVA oszlopra töltöttem 
(ami ekkor általában szintén megzöldült, amint a 15. ábra mutatja), melyet azután a szokásos 
reagensekkel (8 M HNO3 / Fe(NO3)3, 8 M HNO3, 9 M HCl, 9 M HCl / 0,1 M NH4I, 4 M HCl, 
0,1 M HCl) mostam. A frakciókat γ-spektrometriával elemezve azt tapasztaltam, hogy a Np 
csak akkor kötıdik erısen az oszlopon, ha a NaNO2-nek elegendıen hosszú idı (a kialakult 
gyakorlatban általában egy éjszaka) áll rendelkezésre a Np oxidációs állapotának beállítására. 
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Rövidebb (néhány órás) kontaktidı esetén a Np kisebb-nagyobb mértékben szivárog, vagy 
több részletben mosódik le az oszlopról.  

 

 
15. ábra: Az extrakciós kromatográfiás oszlop a NaNO2-es HNO3 hatására megzöldül  

 
A következı kísérletben nagy térfogatú terhelı oldatból próbáltam megkötni a Np-ot 

az UTEVÁ-n. Evvel azt vizsgáltam meg, hogy a NaNO2-tel elegendı ideig állni hagyott Np 
kötve marad-e az oszlopon az átfolyó oldat szokatlanul nagy mennyisége ellenére, vagy áttör. 
Az ismert mennyiségő 239Np-mal jelzett 10 ml 1 M HNO3 / Fe(NO3)3 oldathoz 0,5 g NaNO2-
et adtam, másnap hozzáadtam a 10 ml cc. HNO3-at, majd 80 ml 8 M HNO3-val 100 ml-re 
egészítettem ki a térfogatát. A terhelés után az oszlopot a szokásos reagensekkel (8 M HNO3 / 
Fe(NO3)3, 8 M HNO3, 9 M HCl, 9 M HCl / 0,1 M NH4I, 4 M HCl, 0,1 M HCl) mostam. Az 
oszlopról lecsöpögı oldatot 10 ml-enként γ-spektrometriával elemeztem, az egyes frakciók 
239Np-tartalmát a 16. ábra mutatja.  
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16. ábra: A Np megkötıdése 100 ml 8 M HNO3 / Fe(NO3)3 / NaNO2-bıl UTEVÁ-n.  

A frakciósorszámok az alábbi oldatok effluenseit jelölik:  
1-10: a terhelı oldat, 11: 8 M HNO3 / Fe(NO3)3, 12: 8 M HNO3 és 9 M HCl, 13: 9 M HCl / 

0,1 M NH4I, 14-15: 4 M HCl, 16-17: 0,1 M HCl  
Az oszlopra jutatott Np mennyiségének 95%-a a 14. frakcióban található, a többi frakciót a 

Np-nak legfeljebb 1%-a szennyezi.  
 

Az eredmények szerint a terhelı oldat nagy térfogata (illetve az oszlopon megkötött 
Np-nak nagy mennyiségő oldattal történı mosása) dacára a Np alig szivárog. Ezt annak 
tulajdonítottam, hogy a NaNO2 végig jelen volt az oszlopon, és a megfelelı oxidációs 
állapotban tartotta a Np-ot. Egyúttal az is kiderült, hogy a Np elúciójához az addig használtnál 
kevesebb 4 M HCl is elegendı, hiszen az elsı 10 ml mosta le az oszlopról a 239Np 95%-át.  

228Th, 232U és 242Pu nyomjelzık használatával azt is tisztáztam, hogy az oxidációs 
állapotok NaNO2-es beállítása után a bemutatott elúciós protokollal szedett Pu-, Th- és U-
frakciók elegendıen tiszták, és a visszanyerések is elfogadhatóak, még ha nem is igazán 
nagyok. (Az köztudott, hogy a Th mindig ThIV, a Pu-ot pedig a NO2

- +4-es oxidációs 
állapotba viszi; tehát elvárható, hogy jól kötıdjenek UTEVÁ-n. Ugyanakkor az U-nak a fenti 
körülmények között kialakuló oxidációs állapota kérdéses.)  

Próbálkoztam más elúciós protokollokkal is, de sokkal rosszabb eredménnyel: az 
egyes aktinoidák jelentıs mértékben szennyezték egymás frakcióit. Ezért a fent bemutatott 
módszer mellett maradtam.  

A BME NTI-ben több környezeti mintát elemeztünk úgy, hogy az UTEVÁ-n történı 
elválasztás elıtt az aktinoidák oxidációs állapotát NaNO2-tel állítottuk be. Ekkor vélhetıen 
UVI, NpIV és PuIV voltak jelen az oldatban. Az U esetében 65%-os, a Np esetében 85%-os, a 
Pu esetében pedig 52%-os átlagos visszanyerést tapasztaltunk, amelyek nem különösebben 
nagyok, de elfogadhatóak. Sikerült tehát a módszert a Np-ra is kiterjeszteni. Ugyanakkor 
nyilvánvalóvá váltak az eljárás gyengéi is, elsısorban a NaNO2-es reakció lassúsága.  
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3.3.5. Az aktinoidák oxidálása KBrO 3-tal  
 
Az irodalmi adatok szerint az aktinoidák oxidációs állapotának beállítására a KBrO3 is 

alkalmas lehet, azonban valódi radioanalitikai elemzésre ezt a reagenst szinte senki nem 
használta. Ezért néhány környezeti minta elemzése során ennek az oxidálószernek a 
viselkedését is teszteltem.  

Ezekben a kísérletekben a feltárás és a vas(II)-hidroxidos elıkoncentrálás a 
korábbiakban bemutatott módon történt. Az eltérés az volt, hogy a kromatográfiás elválasztás 
elıtt 0,5-1 g KBrO3-ot adtam a 20 ml 1 M HNO3-ban oldott mintához, majd 4 órán keresztül 
kevertetés közben melegítettem azt. Ez után cc. HNO3 és Fe(NO3)3*9H2O hozzáadásával 
beállítottam a szokásos „8 M HNO3 / Fe(NO3)3” összetételt, és a mintát UTEVA oszlopra 
töltve az eredeti módszer szerint elvégeztem az elválasztást, majd a forráskészítést és a forrás 
mérését.  

Kísérleteimben ennek a reagensnek a használatával az U átlagos visszanyerése 82%, a 
Np-é 69%, a Pu-é 50% volt. Ezek a visszanyerések összességükben a NaNO2-eshez hasonló 
teljesítıképességőnek mutatják a KBrO3-os eljárást. Az U-nak a nagyobb visszanyerése 
véleményem szerint avval magyarázható, hogy míg a redoxi-amfoter NaNO2 használatakor 
alacsonyabb oxidációs állapotú U-spécieszek is elképzelhetıek, addig az erıs oxidálószer 
KBrO3 jelenlétében egyértelmően UVI-ról beszélhetünk. Ugyanakkor a Np gyengébb 
visszanyerése arra enged következtetni, hogy a KBrO3 nem elég erıs oxidálószer ahhoz, hogy 
az összes NpV-öt NpVI-tá oxidálja; és véleményem szerint hasonló a helyzet a még 
nehezebben oxidálható és még kisebb visszanyerést produkáló Pu-mal is.  

Megjegyzendı, hogy ennek az oxidálószernek a használata esetén nincsen szükség fél 
napos várakozásra, néhány óra reakcióidı elegendı. Ugyanakkor problémát jelentenek a nagy 
Mn-tartalmú minták, ezekbıl ugyanis oldhatatlan MnO2 válik le. (Atomerımővi 
hulladékokban jelentıs mennyiségő Mn fordulhat elı, hiszen a KMnO4 széles körben használt 
dekontaminálószer.)  

 
 
 

3.3.6. A Np oxidálása (NH 4)2S2O8-tal  
 
Az eddig elmondottak alapján érthetı, hogy olyan nagyon erıs oxidálószert kerestem, 

amely az U mellett a Np-ot és a Pu-ot is (sıt, esetleg még az Am-ot is) képes egyértelmően 
+6-os oxidációs állapotba hozni. Az irodalom (Ward, 1954; Penneman, 1960) alapján az 
(NH4)2S2O8-ot választottam. Ennek a vegyszernek a használata kapcsán a legfontosabb (bár 
meglehetısen csekély tudományos értékő) felismerésem az volt, hogy kizárólag szavatossági 
idején belül szabad felhasználni.  

Modellkísérletekben vizsgáltam, hogyan lehet a Np-ot (NH4)2S2O8-tal oxidálni. Ismert 
mennyiségő 239Np-ot 3*3 ml cc. HNO3-val bepároltam, szimulálva evvel a valódi minták 
feltárását. A bepárlási maradékot 5 ml 1 M HNO3-ban feloldottam, felvettem a γ-spektrumát, 
0,2 g (NH4)2S2O8-ot adtam hozzá, ezt követıen pedig kevertetés közben melegítettem. Fél óra 
után az oldatot lehőtöttem, 0,5 g Fe(NO3)3*9H2O-et és 5 ml cc. HNO3-at adtam hozzá, majd 
UTEVA oszlopra töltöttem az alábbiak szerint:  
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Formázó:  10 ml 8 M HNO3 / Fe(NO3)3 / (NH4)2S2O8  
Terhelı:  10 ml 8 M HNO3 / Fe(NO3)3 / (NH4)2S2O8  
Mosó:   5 ml 8 M HNO3 / Fe(NO3)3 / (NH4)2S2O8  
Mosó:   2 ml 9 M HCl  
Pu-eluens:  10 ml 9 M HCl / 0,1 M NH4I  
Th-eluens:  10 ml 4 M HCl  
U-eluens:  10 ml 0,1 M HCl  

Az egyes frakciók γ-spektrumát felvéve megállapítottam, hogy a bemért 239Np-nek a 
99%-a mindig a 4 M HCl-es frakcióban van, míg a többi frakció 239Np-mentes. Mivel 
redoxireagens nélkül, híg vizes oldatokban, a Np zöme +5-ös oxidációs állapotú, az UTEVA 
viszont a +4-es és +6-os oxidációs állapotú aktinoidákat köti meg (Horwitz, 1992b), ezekkel a 
kísérletekkel tisztáztam, hogy 1 M (vagy hígabb) HNO3-ban az oldatot melegítve fél óra 
reakcióidı elegendı az oxidációs reakció lejátszódásához. Figyelemre méltó még, hogy a Np 
a redukálószert tartalmazó Pu-eluens hatására sem kezdett el szivárogni, nyilván azért, mert a 
jodidionok a NpVI-ot NpIV-gyé redukálják.  

Megállapíthattam tehát, hogy (NH4)2S2O8-tal a neptúnium könnyen és gyorsan 
oxidálható, a keletkezı NpVI pedig a már ismert módszerrel egyszerően, nagy visszanyeréssel 
elválasztható UTEVÁ-n.  

 
 
 

3.3.7. A Pu oxidálása (NH 4)2S2O8-tal  
 
Az elızı szakasz szerinti oxidációs kísérletet elvégeztem Pu-mal is. 20 ml 0,1 M 

HNO3-hoz 150 mBq 242Pu-t és 0,45 g (NH4)2S2O8-ot adtam, majd kevertetés közben két órán 
át melegítettem. Az oldatot lehőtöttem, 2 g Fe(NO3)3*9H2O-et és 20 ml cc. HNO3-at adtam 
hozzá. Ez után UTEVA oszlopra töltöttem az alábbiak szerint:  
Formázó:  10 ml 8 M HNO3 / Fe(NO3)3 / (NH4)2S2O8  
Terhelı:  40 ml 8 M HNO3 / Fe(NO3)3 / (NH4)2S2O8  
Mosó:   5 ml 8 M HNO3 / Fe(NO3)3 / (NH4)2S2O8  
Mosó:   2 ml 9 M HCl  
Pu-eluens:  15 ml 9 M HCl / 0,1 M NH4I  

Az utolsó (15 ml-es) frakciót 2*3 ml cc. HNO3-mal bepároltam, 20 ml 1 M HNO3-ban 
feloldottam, majd (a Pu-specieszeket redukálandó) 250 mg Mohr-sót adtam hozzá. Ez után az 
oldatban NdF3 mikrocsapadékot választottam le, amit membránra szőrtem, megszárítottam, 
végül felvettem az α-spektrumát.  

Az elvégzett három párhuzamos kísérletben a Pu 69%-a, 80%-a illetve 87%-a került a 
Pu-frakcióba. Ez bíztató eredmény, viszont nem következik belıle, hogy az (NH4)2S2O8-tal 
sikerült az összes Pu-specieszt +6-os oxidációs állapotúvá oxidálnom, hiszen a Pu 
legjellemzıbb oxidációs állapota a +4-es; így okkal feltételezhetı, hogy a Pu zöme 
redoxireagens alkalmazása nélkül is kötıdik UTEVÁ-n. (A veszteségek pedig részben a 
forráskészítési lépésbıl is származhatnak.) Ezért a Pu oxidációját más módon is vizsgáltam, 
kihasználva azt, hogy lantanoida-trifluorid mikrocsapadékon csak a +3-as és +4-es oxidációs 
állapotú aktinoidák kötıdnek meg (Sill, 1987).  

Ezekben a modellkísérletekben 10 ml 1 M HNO3-hoz (ismert mennyiségben) 50-
100 mBq 242Pu-t és 0,45 g (NH4)2S2O8-ot adtam, majd az oldatot fél órán keresztül 
melegítettem és kevertettem. Ez után 50 µg Nd3+ és 5 ml cc. HF (vagy 1 ml 8 M NH4F – 
késıbb kiderült, hogy ennek semmi jelentısége) hozzáadásával leválasztottam a NdF3 
mikrocsapadékot, amit fél óra várakozás után 0,2 µm-es pórusátmérıjő (pár csepp alkohollal 
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megnedvesített) teflonmembránra szőrtem. Az IR-lámpa alatt megszárított membrán α-
spektrumát felvéve és kiértékelve tudtam meghatározni a Pu oxidálatlan hányadát.  

A kísérleti eredmények eleinte zavarba ejtıen reprodukálhatatlannak bizonyultak (1% 
- 16% - 22% - 26%), ezért a néhány órás kísérletek sikerének esélyérıl mihamarabb értesülni 
akartam. Ennek érdekében az oldatokat a kísérletek elején 100 µl 0,01 M KMnO4-oldattal 
lilára színeztem. Tapasztalataim alapján, ha az oldat elszíntelenedik (a MnVII  redukálódik), 
akkor az aktinoidák oxidációja biztosan sikertelen; míg a lila szín (és a mangán legmagasabb, 
+7-es oxidációs állapotának) megmaradása esetén van esély az aktinoidák +6-ossá 
oxidálására. (Megjegyzendı, hogy az (NH4)2S2O8 képes a többi Mn-spécieszt permanganáttá 
oxidálni, ennek a mangántartalmú valódi minták esetén van jelentısége.)  

Egyszer az oldat közvetlenül azt követıen színtelenedett el, hogy a NdF3-ot elkezdtem 
szőrni (egy ilyen szőrést mutat a 17. ábra). Ebbıl jöttem rá, hogy a teflonmembrán 
nedvesítésére használt alkohol meghamisítja a kísérletet: hiába oxidálom ugyanis +6-ossá az 
aktinoidákat, a hozzájuk képest jelentıs feleslegben lévı alkohol hatására 
visszaredukálódhatnak. Ezt felismerve a továbbiakban 0,1 µm-es pórusátmérıjő polikarbonát-
membránokat használtam a NdF3-mikrocsapadékok szőrésére, mert ezeket a membránokat 
alkoholos nedvesítés nélkül is lehet használni.  

 

 
17. ábra: A NdF3 mikrocsapadék szőrése  

 
Azonban a bemért 242Pu-nak nagyjából a felét még így is a NdF3-forráson találtam 

meg, vagyis az oxidáció nem volt teljes. Ennek a problémának a leküzdésére két lehetıséget 
láttam. Az egyik a reakcióidı növelése volt: kettı óra melegítés-kevertetés után csak a bemért 
Pu 1%-át találtam a membránon, tehát lényegében az összes Pu-speciesz oxidálódott. Mivel 
azonban a komplett radioanalitikai eljárást tekintve fontos a gyorsaság, a hosszú várakozást el 
akartam kerülni. Ezért inkább a Ward (1954) által használt katalizátor alkalmazása mellett 
döntöttem: az (NH4)2S2O8 mellett (oldat formájában) 2 mg AgNO3-ot is adtam a 
modelloldathoz. A kísérleteket így végezve a NdF3-mikrocsapadékon csak nyomnyi 
mennyiségő 242Pu-ot találtam, vagyis megállapíthattam, hogy AgNO3 katalizátor jelenlétében 
az (NH4)2S2O8 a Pu-ot is képes gyorsan (fél óra alatt) oxidálni.  

Megjegyzendı, hogy Ward (1954) az (NH4)2S2O8 / AgNO3 rendszert (a nagyon 
nehezen oxidálható) Am oxidálására használta, az ıt idézı Penneman (1960) pedig 
kompilációjában megkérdıjelezi az AgNO3 katalizátor szükségességét. Az én kísérleteim 
szerint 1 M vagy hígabb HNO3-as közegben fél óra reakcióidı esetén a könnyen oxidálható 
Np oxidálásához nem, de a nehezebben oxidálható Pu oxidálásához szükség van AgNO3 
katalizátorra. (A Np-oxidálási kísérleteket természetesen megismételtem AgNO3 
használatával, de érdemi változást nem tapasztaltam.) Azt is megállapítottam, hogy a 
lantanoida-trifluorid csapadék leválasztásához nemcsak a Ward (1954) által eredetileg 
javasolt NH4F, hanem a cc. HF is megfelel.  
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3.3.8. Az Am oxidálása (NH 4)2S2O8-tal  
 
Az Am oxidációját a Pu-oxidációs vizsgálatokkal párhuzamosan, azokhoz hasonló 

NdF3 mikrocsapadékos modellkísérletekkel vizsgáltam. Az eredmények még a Pu-
eredményeknél is nehezebben ismételhetıek voltak, 4%-tól 89%-ig mindenféle 
visszanyeréssel találkoztam. A helyzet nem javult az etanol szerepének tisztázása (a 
polikarbonát membránra való áttérés) után, AgNO3 katalizátor alkalmazásával, de még a fél 
órás melegítés félidejében további 0,2 g (NH4)2S2O8 hozzáadásával sem. A 16 párhuzamos 
kísérletbıl sikerült ugyan öt esetben 10% alatti, egy-egy esetben pedig 19%-os illetve 25%-os 
visszanyerést elérnem (vagyis az amerícium zömét AmVI-tá oxidálnom), de kilenc esetben a 
bemért aktivitás több mint fele az α-forráson volt.  

Véleményem szerint azért nem sikerült az irodalomban (Penneman, 1960) fellelhetı 
eredményeket reprodukálnom, mert ideális körülmények között az Am ugyan oxidálható, de a 
vegyészszemmel nézve hihetetlenül kevés AmVI bármilyen redukálószer (pl. az etanol, a 
rosszul elmosogatott edényben maradt szerves szennyezı, az UTEVA szerves molekulája, 
stb.) hatására AmIII-má redukálódik. Az Am sikeres oxidálásáról szóló publikációkban az 
általam alkalmazottnál legalább 5 nagyságrenddel több ameríciumot említenek, és ki is 
emelik, hogy a módszer csak makromennyiségő Am esetén mőködik.  

A fentebb elmondottak alapján érthetı, hogy az oxidált Am-ot egyszer sem sikerült 
UTEVÁ-n megkötni.  

 
 
 

3.3.9. Th, U, Np, Pu, Am és Cm elemzése (NH 4)2S2O8-os oxidáció 
segítségével  

 
Az eddigiekben ismertetett modellkísérletek alapján a Th, U és Pu elválasztására 

használt eredeti módszert módosítottam. A továbbfejlesztett eljárás folyamatábráját az 
elemzés leírásának könnyebb követhetısége érdekében a 18. ábrán ismét bemutatom.  
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18. ábra: A Th, U, Np, Pu, Am és Cm elemzésére szolgáló módszer folyamatábrája. A Th a 
Np-mal együtt mozog, de ennek atomerımővi (VVER) hulladékok elemzése esetén nincsen 

jelentısége.  
 

A hulladékminta alkalmas (általában 100 ml-es) részletének felvettem a γ-spektrumát, 
majd hozzáadtam a szükséges nyomjelzıket; melyek között ezúttal a 239Np is szerepelt, 
amennyiben a 243Am-mal együtt (annak leányaként) hozzáadott 239Np mennyisége várhatóan 
nem lett volna elegendı a Np visszanyerésének γ-spektrometriás meghatározására. A 
feltáráson és a csapadékos elıkoncentráláson nem változtattam. A vas(II)-hidroxid csapadék 
feloldása után az oldatot bepároltam, és 1 M HNO3-ban oldottam fel. A mintához 
oxidálószerként 0,45 g (NH4)2S2O8-ot, katalizátorként 10 mg AgNO3-ot, indikátorként pedig 
100 µl 0,01 M KMnO4-oldatot adtam, majd az oldatot fél órán át melegítettem. (Gyakran 
elıfordult, hogy KMnO4-ra nem is volt szükség, ugyanis az (NH4)2S2O8 mintában lévı Mn-
specieszeket pillanatok alatt MnO4

--tá oxidálta.) Ez után az oldatot lehőtöttem, az oldat 
térfogatával azonos térfogatú cc. HNO3-at, és szükség esetén Fe(NO3)3*9H2O kisózószert 
adtam hozzá.  

Az aktinoidákat a következıképpen választottam el az UTEVA oszlopon:  
Formázó:   10 ml 8 M HNO3 / (NH4)2S2O8  
Terhelı:   8 M HNO3 / Fe(NO3)3 / (NH4)2S2O8  
Mosó:    10 ml 8 M HNO3 / Fe(NO3)3 / (NH4)2S2O8  
Mosó:    1-2 ml 9 M HCl  
Pu eluens:   10 ml 9 M HCl / 0,1 M NH4I  
Th/Np eluens:  10 ml 4 M HCl  
U eluens:   15 ml 0,1 M HCl  

A MnO4
--ionok lila színét a jelentıs mennyiségő Fe3+-ionok sárga színe elnyomta, de 

még így is feltőnt, mennyire eltért egymástól a terhelı oldatnak és effluensének a színe. Ez 
egyértelmően az oszlop (minden bizonnyal az oszloptöltet) redukáló hatásának tudható be, 
ami lehetetlenné teszi az AmVI megkötését az UTEVÁ-n. (Hasonló jelenségrıl számol be 
Röllin (2001), akinek a kísérleteiben a kationcserélı oszlop töltete a PuVI-ot PuV-té redukálta.) 
Megjegyzendı, hogy a terhelı oldat effluense néhány perces állás után általában visszanyerte 
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korábbi színét, vagyis a feleslegben lévı (NH4)2S2O8 a Mn-specieszeket újból MnO4
--tá 

oxidálta.  
Mivel az Am elválasztása UTEVÁ-n a fentiekben részletezett okból nem lehetséges, 

azt továbbra is a már bemutatott módon, a terhelı- és mosóoldatok effluensébıl, a kalcium-
oxalátos elıkoncentráláson és TRU oszlopos elválasztáson alapuló módszerrel végeztem.  

Az Am/Cm-frakcióból, a Pu-frakcióból illetve az U-frakcióból a szokásos módon 
készítettem α-forrást.  

A Th és a Np azonos frakcióban eluálódik az UTEVÁ-ról. Eleinte – amennyiben az α-
spektrometriás mérés szükségessé tette (pl. Th-tartalmú környezeti minták esetében) – 
igyekeztem elválasztani egymástól a Th-ot és a Np-ot. Ilyen esetekben a Th/Np-frakcióból két 
α-forrást készítettem, az elsıt oxidatív, a másodikat reduktív körülmények között. A frakciót 
3*3 ml cc. HNO3-val bepároltam, 20 ml 1 M HNO3-val feloldottam, majd 250 µl 0,01 M 
KMnO4-oldat hozzáadása után 2 órán át melegítettem. Ezt követıen a szokásos módon NdF3 
mikrocsapadékot választottam és szőrtem le, melyen csak a nem vegyértékváltó ThIV kötıdött 
meg. A szőrletben lévı NpV-VI-ot 1 ml 5 M NH2OH-nal redukáltam, amely így már 
megkötıdött az újabb adag Nd3+ hozzáadásával leválasztott második mikrocsapadékon.  

A problémát az jelentette, hogy az általam használt α-spektrométerekkel (az azokkal 
elérhetı magas kimutatási határ és a minták csekély 237Np-tartalma miatt) kizárólag a 2003-as 
paksi súlyos üzemzavarhoz kapcsolódó (azaz kiégett üzemanyagot is tartalmazó) mintákban 
lehetett meghatározni a 237Np mennyiségét. (Egy ilyen minta feldolgozása során készített Np-
forrás α-spektrumát mutatja a 19. ábra.) A többi minta feldolgozása során annyit azért sikerült 
megállapítanom, hogy a „dupla forráskészítés” lépés sajnos viszonylag nagy, 9-24%-os Np-
veszteségeket eredményezett.  
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19. ábra: Ezt az α-spektrumot a VKL-3 minta Np-frakciójából készített forrásról vettem fel. 
Lényegében a teljes spektrum üres, csak az 1880. és a 2000. csatornák között látható a 237Np 

4788 keV-os csúcsa.  
 

Késıbb lehetıségem nyílt a Th/Np-frakció 237Np-tartalmát ICP-MS berendezéssel 
meghatározni. Ezzel a 237Np kimutatási határát nagyjából a tizedére le tudtam szorítani (az α-
spektrometriával elérhetıhöz képest), és a Th-tól való elválasztás is szükségtelenné vált. Ezért 
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a továbbiakban már csak ezt a mérési technikát alkalmaztam. Mivel azonban az ICP-MS 
mérés rendkívül érzékeny a minta szennyezéseire (a 237Np mérését elsısorban a 238U zavarja), 
szükségessé vált a frakció tisztítása. Ezért 15 ml cc HCl-at adtam hozzá (így HCl-ra nézve 
9 M-sá vált), és még egy kromatográfiás elválasztást végeztem, szintén UTEVA oszlopon:  
Formázó:   10 ml 9 M HCl  
Terhelı:   25 ml 9 M HCl  
Mosó:    5 ml 9 M HCl  
Np eluens:   10 ml 4 M HCl  

A Np-frakciót bepároltam, és a szárazmaradékot 0,5 mL 0,1 M HNO3 és 10 µL cc. HF 
keverékében feloldottam. Ezt az oldatot 1 órán át óvatosan melegítettem, majd 5 mg H3BO3-at 
és 4,5 mL 0,1 M HNO3-at adtam hozzá. A 239Np mennyiségét γ-spektrometria, a 237Np 
mennyiségét pedig a szükséges hígítás után elvégzett ICP-MS-mérés segítségével határoztam 
meg.  

 
 
 

3.3.10. A módszer teljesítményjellemz ıi  
 
Az eljárást 9 atomerımővi hulladékmintán teszteltem. A vizsgálatok során elért 

visszanyeréseket a 19. táblázat tartalmazza.  
 

Minta Visszanyerések 
sorszáma Am Pu U 

2007/1  94% 93% 
2007/2 88% 100% 72% 
2007/3  61% 39% 

2007/3/2 45% 56%  
2007/4 60% 71% 46% 
2007/5 84%  76% 
2007/6 29% 104% 54% 
2007/7 13% 102% 112% 
2007/8 43% 76% 30% 
2007/12 85% 71% 62% 

19. táblázat: A Th, U, Np, Pu, Am és Cm elemzésére szolgáló módszer alkalmazása során 
tapasztalt Am-, Pu- és U-visszanyerések  

 
Miután tisztáztam, hogy az Am oxidációs állapota az eljárás során végig +3-as; 

kijelenthetjük, hogy az Am szempontjából a radiokémiai feldolgozás menete érdemben nem 
változott. Ennek megfelelıen az Am visszanyerése a korábbi (54±18)%-hoz hasonló: 
(56±26)%. A Pu esetében (82±18)%-os visszanyerést tapasztaltam, ami számottevı javulás az 
oxidációsszám-beállítás nélkül elért (68±15)%-hoz képest. Az U visszanyerése szintén 
jelentısen növekedett, a korábbi (54±21)%-ról (65±26)%-ra.  

Sajnos, amikor ezeket a mintákat analizáltam, nem volt lehetıségem 239Np nyomjelzı 
elıállítására, így nincsenek adataim a Np visszanyerésérıl. Késıbb azonban másik 8, hasonló 
eredető és összetételő hulladékminta (6 bepárlási maradék és 2 kimerült ioncserélı gyanta) 
elemzése során meghatároztam a Np visszanyerését is, amely minden esetben 66% feletti, 
átlagosan (94±13)% volt (20. táblázat). Ez igazán jó eredménynek mondható.  
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Visszanyerések Minta 

sorszáma Np 
2007/2b 90% 
2007/3b 68% 
H09-2 92% 
H09-3 94% 
M09 111% 
K09 108% 

H10-3 96% 
H10-4 92% 

20. táblázat: A Th, U, Np, Pu, Am és Cm elemzésére szolgáló módszer alkalmazása során 
tapasztalt Np-visszanyerések  

 
Néhány kísérletben meghatároztam a 137Cs és a 60Co dekontaminációs faktorát is. 

Ezek a csapadékos elıkoncentrációs lépésben 5000-nél illetve 500-nál nagyobbak voltak. 
(Várakozásainknak megfelel, hogy az alkálifém Cs+ kevésbé kötıdik meg Fe(OH)2-on, mint 
az átmenetifém Co2+.) A teljes Np-elválasztási eljárásban a dekontaminációs faktorok 137Cs-re 
legalább 13000-nek, 60Co-ra pedig legalább 3000-nek bizonyultak, azaz a minta legfontosabb 
γ-sugárzó komponenseire megfelelıen nagyok.  

ICP-MS mérés segítségével négy minta Np-frakciójának az 238U-tartalmát is 
meghatároztam: 7x10-10 és 4,3x10-8 (g/g) közötti értékeket kaptam. Ennyi 238U-nak a 
szomszédos m/z-re gyakorolt zavaró hatása ugyan nem növeli meg túlságosan a 237Np hátterét, 
de a jobb eredmények érdekében célszerőnek láttam a frakció tisztítását. Erre szolgált a 
második UTEVA-oszlop, melyen az elsı UTEVA oszloptól eltérıen 9 M HCl-as közegbıl 
kötöttem meg a (+4-es oxidációs állapotú) Np-ot. A megtisztított Np-frakció már csak 10-12 
(azaz pg/g) nagyságrendben tartalmazott 238U-t, aminek következtében a 237-es m/z 
hányadosnál az ICP-MS háttere általában igen alacsony volt. Megállapítottam, hogy (az 
eredeti mintára visszaszámolva) a 237Np kimutatási határa 2x10-10 Bq/l (7,7x10-6 fg/g), háttér-
ekvivalens koncentrációja 10-10 Bq/l (3,9x10-6 fg/g).  

Az eddigieket úgy összegezhetjük, hogy a korábbi radioanalitikai módszert a 
módszerfejlesztés eredményeként kiterjesztettem a Np meghatározására, egyúttal az U és a Pu 
visszanyerésén számottevıen javítottam.  

 
 
 

3.3.11. Eredmények, ellen ırzésük, értékelésük  
 
Az eredeti (az oxidációs állapotok beállítását nem tartalmazó) kombinált módszer 

validált; U, Pu, Am és Cm elemzésére szolgáló szabványos mőveleti eljárásként szerepel a 
BME NTI akkreditált Radiokémiai Laboratóriumának Minıségügyi Kézikönyve mellékletei 
(Balla, 2002) között. Ugyanakkor a 237Np vonatkozásában a módszer nem validált, és 
validálása addig nem is lehetséges, amíg kereskedelmi forgalomba nem kerül olyan 
referenciaanyag, amelynek ismert lenne a 237Np-aktivitáskoncentrációja; illetve amíg nem 
szerveznek olyan körmérést, amelynek programjába ez a radionuklid is bekerülne. Ezért 
eredményeim megbízhatóságát más módon kellett ellenıriznem.  

Radiokémiai vizsgálatok gyakran irányulnak nuklidok aktivitásarányának 
meghatározására. A már emlegetett „scaling factor” megközelítésnek is ez a legegyszerőbb 
esete, de sokszor elıkerül a környezetben megtalálható antropogén radionuklidok eredetének 
vizsgálata során is. Ez utóbbi kutatások – némileg leegyszerősítve – arra a kérdésre keresik a 
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választ, hogy egy adott terület a hidegháború alatt végzett légköri atombomba-robbantási 
kísérletek vagy a csernobili reaktorbaleset hatására szennyezıdött. (La Rosa, 2010) A 
válaszadás azért lehetséges, mert a bombákban (a rövid ideig fennálló nagy neutronfluxus 
hatására) illetve a csernobili reaktorban (a hosszú ideig fennálló viszonylag kicsi 
neutronfluxus hatására) eltérı arányban keletkeztek az egyes hasadási és aktivációs termékek. 
(Ráadásul a sérült 4. csernobili blokk zónájából szerencsére messze nem jutott ki minden 
radionuklid a környezetbe (The International Chernobyl Project, 1991).)  

Esetünkben a helyzet fordított volt. Az aktivitásarányokat ismeretlennek kellett 
feltételeznem (hiszen éppen azok segítségével akartam a mérési eredményeimet ellenırizni), 
ugyanakkor pontosan tisztában voltam a minták eredetével, így az azokban található 
radionuklidok forrásával is. A minták 3,6%-os dúsítású üzemanyagot 10-30 GWd/tU mértékig 
kiégetı VVER-440-es típusú atomreaktor 4-7 g/kg H3BO3-koncentrációjú primer vizének 
szervezett és szervezetlen szivárgásaiból származtak, melyeket összegyőjtöttek és bepároltak. 
A minták eredetének ismeretében számolással becslést adhattam a hulladékmintákban 
található radionuklidok mennyiségének arányára. (Természetesen az egyes hulladékok 
mintavétel elıtti fizikai (pl. bepárlásos) illetve kémia (pl. ioncserés) kezelése a különbözı 
elemek nuklidjainak arányát bizonyos mértékben megváltoztathatta.)  

A becslést Möller (1987) eredményeinek felhasználásával végeztem, aki különbözı 
körülmények között kiégett VVER-440-es üzemanyagok összetételét határozta meg 
számítógépes modellezéssel. Eredményül a 237Np/239,240Pu aktivitásarányra (a fent említett 
üzemi körülmények esetében) 1,5x10-4-3,3x10-4-t kaptam. A 21. táblázatban a vizsgált 
hulladékmintáimnak nemcsak a 237Np- és 239,240Pu-aktivitáskoncentrációit tüntettem fel, 
hanem a 237Np/239,240Pu aktivitásarányokat is. (A módszer nem kizárólag bepárlási maradékok, 
hanem – megfelelı feltárás után – egyéb mátrixok esetében is használható lehet. Ezt 
illusztrálandó, két kimerült atomerımővi ioncserélı gyantát is megelemeztem. Az 
eredményeket a 22. táblázat mutatja.)  

 
Aktivitáskoncentráció (Bq/l) Minta  

sorszáma 237Np 239,240Pu 
Aktivitásarány  

(237Np/239,240Pu) 
H54 1,88± 0,19 (1,44±0,04)x10+4 (1,3±0,2)x10-4 

H09-1 (8,15±0,62)x10-1 (9,01±0,11)x10+3 (9,1±0,8)x10-5 
H10-3 (1,11±0,33)x10-2 (5,06±0,04)x10+1 (2,2±0,7)x10-4 
H10-4 (3,04±0,77)x10-2 (3,09±0,08)x10+1 (9,8±2,7)x10-4 
H10-6 (3,17±0,76)x10-2 8,23±0,52 (3,9±1,2)x10 -3 
VKL-3 (2,31±0,21)x10-1 (4,03±0,39)x10+2 (5,7±1,1)x10-4 

21. táblázat: A 237Np és a 239,240Pu aktivitáskoncentrációja (Bq/l), továbbá ezek aránya 
folyékony atomerımővi hulladékokban és egy aknavíz-mintában  

 
Aktivitáskoncentráció (Bq/l) Minta  

sorszáma 237Np  239,240Pu  
Aktivitásarány  

(237Np/239,240Pu) 
M09  (7,47±0,75)x10-1 (1,04±0,02)x10+3 (7,2±0,9)x10-4  
K09  (5,78±0,58)x10-3 (5,80±0,19)x10-1 (1,0±0,1)x10-2  

22. táblázat: A 237Np és a 239,240Pu aktivitáskoncentrációja (Bq/g), továbbá ezek aránya két 
kimerült atomerımővi ioncserélıben  

 
A mért adatok alapján számolt aktivitásarányok legtöbbje elég jól egyezik az elvárt 

értékekkel, a H10-6 minta esetében egy, a K09 minta esetében kettı nagyságrenddel 
felülmúlják azokat. Ez utóbbi könnyen magyarázható avval, hogy a K09-es kationcserélı 
gyantán a NpV könnyebben és erısebben megkötıdött, mint a PuIV.  

A VKL-3 minta Np-frakciójának az ICP-MS mérés után megmaradt részébıl 5 mg 
Fe(NH4)2(SO4)2 hozzáadása után a szokásos módon α-forrást készítettem (ennek α-spektrumát 
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mutatja a 19. ábra). Az így kapott eredmény (0,15±0,02 Bg/l) a bizonytalanságokat is 
figyelembe véve nem tért el jelentısen az ICP-MS mérés segítségével kapott értéktıl.  

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a módszer jól alkalmazható folyékony radioaktív 
hulladékok elemzésére, a vizsgált aktinoidák (ideértve a 237Np-ot) aktivitáskoncentrációjának 
meghatározására.  
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3.4. A 93Zr elemzése – kísérletek, eredmények, értékelés  
 
Ebben a fejezetben a 93Zr meghatározását célzó kutatásaimat mutatom be. A 93Zr 

tipikus hosszú felezési idejő, nehezen mérhetı radionuklid, amely folyékony atomerımővi 
hulladékokban kis mennyiségben, de gyakran elıfordul. Elemzésével Magyarországon – 
tudomásom szerint – még nem foglalkoztak.  

A nukleáris üzemanyagciklus kémiai technológiájából jól ismert, hogy a kiégett 
főtıelemek PUREX módszerrel történı reprocesszálása során a Zr4+ is extrahálódnék a TBP-s 
fázisba, ha ezt F- adagolásával meg nem akadályoznák. Ennek alapján azt feltételeztem, hogy 
a TBP-hez hasonló szerves molekulát tartalmazó UTEVA szintén alkalmas a Zr megkötésére 
és elválasztására. Ezért a Zr elemzésére nem szándékoztam önálló módszert kidolgozni, 
hanem az aktinoidák elemzésére kifejlesztett eljárást igyekeztem úgy továbbfejleszteni, hogy 
az a Zr meghatározására is alkalmassá váljék.  

Az elsı kísérletek bíztató eredményeket hoztak. Néhány 95Zr-mal (is) nyomjelzett 
mintát a 3.3.9. fejezetben bemutatott radioanalitikai eljárás szerint megelemezve azt 
tapasztaltam, hogy a bemért 95Zr zöme gyakran megtalálható a Fe(OH)2 csapadékon, de olyan 
is elıfordult, hogy az UTEVÁ-s elválasztás Th/Np-frakcióba került a java (néha még 50%-nál 
is nagyobb része).  

Ezek után hozzáláttam a módszer szisztematikus továbbfejlesztéséhez.  
 
 
 

3.4.1. A 93Zr meghatározására alkalmazható méréstechnikák  
 
A Zr visszanyerése kétféleképpen határozható meg: nyomjelzı (γ-sugárzó Zr-izotóp, 

pl. 95Zr) vagy hordozó (azaz stabil Zr) alkalmazásával. A 93Zr mennyisége szintén 
kétféleképpen mérhetı: folyadékszcintillációval (LSC) vagy induktív csatolású plazma 
tömegspektrométerrel (ICP-MS). De nem kombinálható mindkét visszanyerés-meghatározási 
eljárás mindkét mérési technikával!  

Az alkalmazható nyomjelzık ugyanis β-bomlóak, így megjelennek az LSC-
spektrumban. Az LSC-spektrumok dekonvolúciója általában is csak igen korlátozottan tehetı 
meg, esetünkben pedig (amikor a meghatározandó 93Zr aktivitáskoncentrációja 
nagyságrendekkel kisebb, mint a nyomjelzık szokásosan alkalmazott aktivitáskoncentrációja) 
lényegében megoldhatatlan. Ezért az LSC mérésnek csak akkor van értelme, ha a mintában 
nincsen nyomjelzı – ilyen esetben a visszanyerés a mintához adott hordozó mennyiségének 
ICP-MS-es mérésébıl határozható meg.  

A hordozóban a természetes összetételő Zr összes stabil izotópja megtalálható, a 92-es 
és a 94-es tömegszámú is, az ICP-MS mérésnél meglehetısen intenzív jelet eredményezve 
ezen a két tömegszámon. Mivel a mérést (az elegendıen nagy detektálási hatásfok elérése 
érdekében) alacsony felbontású üzemmódban végezzük, ez a két jel a „szomszédáthallás” 
(abundance sensitivity) következtében annyira megnöveli a 93-as tömegszámú jel alapszintjét, 
hogy abból a hasznos jelet csak nagy bizonytalansággal lehet leválasztani. Ezért ICP-MS 
méréstechnika alkalmazása esetén a visszanyerést hordozómentes nyomjelzı és γ-
spektrometria segítségével kell meghatározni.  
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3.4.2. A nyomjelz ı elıállítása  
 
Amikor felmerült a gondolat, hogy az aktinoidák elemzésére szolgáló eljárás alkalmas 

lehet a cirkónium szeparálására is, egyúttal az is kiderült, hogy a Zr-visszanyerés igen tág 
határok között mozgott és nem tudtam, hogy ennek mi az oka. Meg akartam határozni az 
eljárás teljesítményjellemzıit, és tisztázni akartam, hogy a módszer mennyiben kombinálható 
más radionuklidok elemzési módszereivel. Ezért a 93Zr meghatározására szolgáló módszer 
részleteinek kidolgozása érdekében modellkísérleteket végeztem 95Zr-tel.  

A 95Zr nyomjelzıt kétféleképpen tudtam elıállítani. Az egyik lehetıség azonos a 95Nb 
nyomjelzı elıállításával, hiszen a 95Nb a 95Zr bomlásterméke. A 95Zr a stabil (és a természetes 
cirkónium 17%-át kitevı) 94Zr-bıl keletkezik termikus neutronok hatására. Egy, az 
oktatóreaktorban neutonaktivációs kísérletekhez fluxusmonitornak használt, 8 órán át 
1012 n/cm2/s-os termikus neutronfluxussal besugárzott, kb. 30 mg-os Zr-fóliát 1,5 ml 6 M HF-
ban oldottam, majd 3 ml desztillált vizet adtam hozzá. Egy-egy kísérlethez általában 500 µl-t 
vettem ki ebbıl a törzsoldatból, mely a 95Zr és a 95Nb mellett stabil Zr-ot tartalmazott.  

A másik lehetıség a 239Np nyomjelzı besugárzásos elıállításával azonos. 10 mg 
uranil-acetátot az oktatóreaktorban 1012 n/cm2/s termikus neutronfluxussal 4 órán át 
besugározva természetesen maghasadások is történnek. A 95Zr termikus hasadási hozama 
meglehetısen nagy, 6,50%. A besugárzott mintát 1-2 hét pihentetés után 5 ml 9 M HCl-ban 
feloldottam (abban jobban oldódik, mint töményebben), majd hozzáadtam 2,5 ml cc. HCl-at, 
így 7,5 ml 10 M HCl-at kaptam. Ezt 10 ml 9-10 M HCl-val formázott 34 mm-es UTEVA 
oszlopra töltöttem, 22,5 ml 10 M HCl-val mostam, majd a Np-ot és a Zr-ot (továbbá néhány 
egyéb elemet) 20 ml 4 M HCl-val eluáltam. Az effluenst 5-10 ml-es frakciókban szedtem és 
γ-detektoron rögtön mértem. A 95Zr (a 239Np-hoz hasonlóan) a 4 M HCl-as frakciókban volt, 
ezeket használtam a kísérletekhez. Megjegyzendı, hogy az így készített nyomjelzı elvileg 
hordozómentes, tehát csak a hasadásból és a hasadási termékek bomlásából származó stabil 
Zr-izotópokat tartalmazza. Ha a nyomjelzı a γ-spektrometriás vizsgálat során nem bizonyult 
elegendıen tisztának, akkor egy új UTEVA oszlopon még egy (a fent bemutatottal 
megegyezı) elválasztást végeztem.  

 
 
 

3.4.3. A csapadékos el ıkoncentrálás  
 
Az aktinoidák elemzésekor az elıkoncentrálást általában 7 és 8 közötti pH-n 

leválasztott Fe(OH)2 csapadékon végeztem. Tapasztalataim szerint ilyen körülmények között 
a Zr csak részben (47-55%-ban) kötıdik meg a csapadékon. Ezen javítani akartam, ezért a pH 
növelésével próbálkoztam.  

100 ml 1 M HCl-hoz 95Zr/95Nb-ot és 100 mg Mohr-sót adtam, majd cc. N2H4 és cc. 
NH3 adagolásával a pH-t 9 és 10 közé állítottam be. Ekkor a Fe(OH)2 mellett a ZrO2*nH2O is 
leválik. (A lúgos közegben leváló cirkónium-csapadék összetétele, és ennek megfelelıen 
jelölése az irodalomban nem egységes. ZrO2, ZrO(OH)2, Zr(OH)4 és ZrO2*nH2O képlettel 
egyaránt lehet találkozni.) A csapadék γ-spektrometriás elemzésével megállapítottam, hogy a 
95Zr és a 95Nb lényegében teljes egészében a csapadékon volt. Figyelemre méltó, hogy ehhez 
nem volt szükség Zr illetve Nb hordozó hozzáadására.  

Valódi minták elemzése során a cirkónium legalább 70%-át és a nióbium legalább 
80%-át minden esetben megtaláltam a csapadékon.  
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Az aktinoidák elemzésekor a 7 és 8 közötti pH-n leválasztott vas(II)-hidroxid 
csapadék feloldására tömény sósav és tömény salétromsav keverékét használtam, melyekkel 
addig mostam a cellulóz-nitrát szőrımembránt, amíg az el nem vesztette a barnássárga színét. 
A 9 és 10 közötti pH-n leválasztott vas(II)-hidroxid – zirkónium-hidroxid vegyes csapadékot 
viszont sósavval és salétromsavval nem sikerült maradéktalanul feloldanom; a membrán 
mindig sárga maradt. γ-spektrometriával azt is megállapítottam, hogy a 95Zr zöme a sárga 
membránon maradt.  

Ezért (figyelemmel a cirkónium-hidroxidok oldhatóságára) a membránt kevés cc. HF-
val is mostam. Ekkor a sárga szín azonnal eltőnt, és (a γ-spektrometria tanúsága szerint) az 
összes 95Zr leoldódott.  

 
 
 

3.4.4. Az elválasztás UTEVÁ-n  
 
Meg akartam vizsgálni a Zr és a Np retenciós és elúciós tulajdonságait, valamint 

egymástól való elválasztásuk lehetıségét; de mivel a Np elválasztására kidolgozott módszer 
már két kromatográfiás lépést tartalmazott, nem szándékoztam a Zr kedvéért egy harmadikat 
alkalmazni. Azt reméltem, hogy az – eredetileg a Np-frakció tisztítására beiktatott – második 
UTEVA oszlopos elválasztást megfelelıen módosítva a cél elérhetı. Ezért 
modellkísérletekben vizsgáltam, hogy HCl jelenlétében hogyan viselkedik a Zr és a Np az 
UTEVÁ-n.  

Egy új oszlopot 10 ml 9 M HCl-val formáztam, majd 5 ml (95Zr-ot és 239Np-ot 
tartalmazó) 9 M HCl-as oldatot töltöttem rá. Ezt követıen 10-10 ml, egyre hígabb HCl-val 
mostam, a frakciókat γ-spektrometriával elemeztem. Az egyes frakciók 95Zr- és 239Np-
tartalmát a 20. ábra mutatja. Az elsı két frakcióban találtam egy kevés Zr-ot, de ez után 8 M 
HCl-koncentrációig egyik radionuklid sem jelent meg az effluensben, tehát mindkét elem 
ionjai az oszlopon kötve maradtak. A Zr a 7 M HCl hatására kezdett el szivárogni, a 7 M és a 
6 M HCl effluensében összesen a Zr 25%-a jelent meg. A Np-ot elıször a 6 M HCl-ban 
lehetett kimutatni, az 5 M HCl-as frakcióban mindkét radionuklid mennyiségének legalább a 
fele már benne volt.  
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20. ábra: A 95Zr és a 239Np elválasztása UTEVA oszlopon elıkészítés nélkül, egyre hígabb 
eluensekkel – az egyes frakciók radionuklid-tartalma a terhelı oldat radionuklid-tartalmához 

viszonyítva (modellkísérlet; minden frakció 5 ml-es)  
 

Az eredmény ismeretében úgy kíséreltem meg a Zr-ot a Np-tól elválasztani, hogy egy 
UTEVA oszlopot 10 ml 6 M HCl-val formáztam, majd 10 ml (95Zr-ot és 239Np-ot tartalmazó) 
6 M HCl-as oldatot töltöttem rá. Ezt követıen 5*10 ml, 6 M HCl-val mostam, a frakciókat γ-
spektrometriával elemeztem. Az elızı kísérlet eredménye alapján azt reméltem, hogy a Zr 
zömét le tudom mosni az oszlopról, mielıtt a Np jelentıs része megjelennék az effluensben. 
Noha az elsı frakciókban a Zr-nak valóban nagyobb része jelent meg, mint a Np-nak (21. 
ábra); csalódásomra mindegyik frakcióban mindkét radionuklid megjelent. Ez azt jelenti, 
hogy csupán a savkoncentráció változtatásával a Zr-ot és a Np-ot nem lehet egymástól 
elválasztani.  
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21. ábra: A 95Zr és a 239Np elválasztása UTEVA oszlopon elıkészítés nélkül, 6 M HCl-as 
eluensekkel – az egyes frakciók radionuklid-tartalma a terhelı oldat radionuklid-tartalmához 

viszonyítva (modellkísérlet)  
 

Maxwell (1998) szerint a Zr már nyomnyi HF jelenlétében sem kötıdik UTEVÁ-n. 
Ezért a következı kísérletekben az 5 ml (95Zr-ot és 239Np-ot tartalmazó) 9 M HCl-hoz 100 µl 
cc. HF-at adtam, így töltöttem a 10 ml 9 M HCl-val formázott UTEVÁ-ra. Mivel azonban a 
terhelı oldat effluensében mindkét radionuklidnak megtaláltam legalább a felét (néha a teljes 
mennyiségét), meg kellett állapítanom, hogy ilyen körülmények között érdemben sem a Zr, 
sem a Np nem köthetı meg. Amikor pedig a modelloldatot az oszlopra töltés elıtt óvatosan 
bepárolva a HF-at előztem, 5 ml 9 M HCl-ból mindkét elem nuklidjai megkötıdtek, 5 ml 9 M 
HCl hatására egyik sem szivárgott, és 5 ml 4 M HCl hatására együtt eluálódtak.  

Próbálkoztam avval is, hogy a szokásos 5 ml 9 M HCl-as modelloldathoz 500 mg 
H3BO3-at adtam, és egy órán át melegítés közben kevertettem (a fölöslegben lévı F--ionokat 
akartam így komplexbe vinni). Az oldatot ezt követıen leszőrtem, rátöltöttem a szokásos 
módon formázott UTEVÁ-ra, 10 ml 9 M HCl-val, majd 10 ml 4 M HCl-val mostam. Sajnos 
az eredmények nagyon nehezen reprodukálhatónak bizonyultak (egy tipikus kromatogram a 
22. ábrán látható). A Zr zömét (80-85%-a) ugyan mindegyik kísérletben a terhelı 
effluensében és a 9 M HCl-as frakciókban találtam, de általában jelentıs (25-65%) Np-
szennyezés kíséretében. A Np többnyire a 4 M HCl-as frakciókban volt, de néha 
elfogadhatatlanul kicsi (15%) visszanyeréssel, viszont minden esetben számottevı (5-15%) 
Zr-szennyezéssel.  
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22. ábra: A 95Zr és a 239Np elválasztása UTEVA oszlopon HF-as és H3BO3-as elıkészítés után 
– az egyes frakciók radionuklid-tartalma a terhelı oldat radionuklid-tartalmához viszonyítva 

(modellkísérlet)  
 

Ezek után letettem arról, hogy a Zr-nak és a Np-nak az egymástól való elválasztását 
beépítsem a módszerbe. Szerencsére erre már szükség sem volt, mivel ekkortájt tisztázódott, 
hogy a mennyiségi meghatározást lehet és érdemes is ICP-MS-sel végezni – márpedig a 93-as 
és a 237-es m/z-k detektálása nem zavarja egymást.  

Így gond nélkül visszatérhettem a 3.3.9. fejezetben ismertetett recepthez; a 
továbbiakban az ott bemutatott elúciós protokollokat alkalmaztam. Fontos kiemelni, hogy ez 
az eljárás tiszta frakciókat, valamint nagy Np- és Zr-visszanyeréseket eredményezett.  

 
 
 

3.4.5. A csapadékos el ıkoncentrálás és a kromatográfiás elválasztás 
összekapcsolása  

 
Az eddig ismertetettek alapján megállapítottam, hogy az elıkoncentrálási célból 

leválasztott csapadék feloldásához nélkülözhetetlen a folysav, míg az UTEVÁ-n történı 
kromatográfiás elválasztást még a nyomokban jelen lévı F--ionok is tönkreteszik. Meg kellett 
tehát szabadulnom a F--ionoktól, erre két lehetıség kínálkozott: a bepárlás és a komplexbe 
vitel.  

Többszöri tömény salétromsavas bepárlással a fluorid-ionokat valóban sikerült 
előznöm, azonban a bepárlási maradék visszaoldása nem (vagy csak nagyon nehezen, nagyon 
rosszul reprodukálhatóan) sikerült.  

Ezért inkább azt a megoldást választottam, hogy a csapadék feloldása után a mintát 
csak egyszer pároltam „majdnem szárazra”, 10 ml 1 M HNO3-at és 100 mg bórsavat adtam 
hozzá, majd melegítés közben kevertettem. A fluoridionok a bórsavval BF4

- összetett ionokat 
képeznek, így a Zr4+ ionok felszabadulnak. Mivel ez az eljárás gyorsabb, egyszerőbb és 



 74 

reprodukálhatóbb a bepárlásnál, továbbá a bórtartalmú spécieszek (az elıbb említetten túl) 
nem befolyásolják a vizsgált ionok UTEVÁ-n való retencióját; ezt alkalmaztam.  

Ez azt jelenti, hogy a mintához 4 reagenst adtam, miután a Fe(OH)2/ZrO2*nH2O 
csapadékot cc. HNO3, cc. HCl és cc. HF keverékével feloldottam, 3*5 ml cc. HNO3-val 
óvatosan (nem teljesen szárazra) bepároltam, majd (a bepárlási maradék mennyiségétıl 
függıen) 10-20 ml 1 M HNO3-ban feloldottam: 0,22-0,45 g (NH4)2S2O8-ot (oxidálószerként), 
5 mg AgNO3-ot (katalizátorként), 100 µL 0,01 M KMnO4-ot (indikátorként) és 0,1 g H3BO3-
at (maszkírozószerként). (Az aktinoidák oxidálására szolgáló (NH4)2S2O8 a Zr +4-es 
oxidációs állapotát nem változtatja meg.) Ezekkel fél órán keresztül, melegítés közben 
kevertettem a mintát, majd – szükség esetén – leszőrtem. A savkoncentrációt cc. HNO3 
hozzáadásával 8 M-ra állítottam be, a szükséges mennyiségben Fe(NO3)3*9H2O-ot 
(kisózószertként) adtam hozzá, és így töltöttem az UTEVA oszlopra.  

 
 
 

3.4.6. A forráskészítés és az ICP-MS-mérés  
 
A második UTEVA oszlop 4 M HCl-as frakcióját szárazra pároltam, majd 0,5 ml 

0,1 M HNO3 és 10 µL 40% HF keverékében feloldottam. Az oldatot egy percig melegítettem, 
5 mg H3BO3-at és 4,5 ml 0,1 M HNO3-at adtam hozzá, ez után pedig felvettem a γ-
spektrumát. Végül az oldatot addig hígítottam, hogy az ICP-MS-mérést el lehessen végezni.  

A bepárlásra azért volt szükség, mert HCl jelenléte esetén a plazmában ArOCl+ 
molekulaionok képzıdnek, melyek m/z-je (40Ar16O37Cl esetén) éppen 93, tehát zavarják a 93Zr 
mérését. A bepárlási maradékot csak úgy tudtam feloldani, hogy a HNO3 mellett kevés HF-at 
is használtam, ami viszont rongálja az ICP-MS készülék alkatrészeit. Ezért volt szükség a 
H3BO3-ra.  

Az ICP-MS-sel mért adatok alapján a 93Zr mennyiségének meghatározása lényegesen 
problémásabb, mint a 237Np esetében (ami a 3.1.1. és a 9.3. szakaszban szerepel). A 
kereskedelemben nem kapható olyan oldat, amely a 93Zr-at ismert mennyiségben tartalmazná, 
és így kalibrálásra alkalmas volna. Ezért már a mőszernek a 93Zr-érzékenységét ( )93( −Zrs ) is 
csak becsülni tudtam: azonosnak vettem vagy a 93Nb-érzékenységgel ( )93( −Nbs ), vagy a 92Zr-
érzékenységgel ( )92( −Zrs ) , melyeket stabil Nb-ot illetve Zr-ot hiteles mennyiségben tartalmazó 
oldatok segítségével egyszerően meg lehet határozni. A stabil Zr-ot tartalmazó oldat 
mérésének eredményeibıl a 93-as m/z intenzitását növelı „szomszédáthallás”-i tényezıt 
( )93(

92−Zrg ) is meg tudtam határozni. Megjegyzendı, hogy a 93Zr érzékenysége fél 

nagyságrenddel kisebb, „szomszédáthallás”-i tényezıje viszont több nagyságrenddel nagyobb 
a 237Np megfelelı értékeinél; tehát mindkét esetben kedvezıtlenebb helyzettel van dolgunk. 
Ez azt eredményezi, hogy a 93Zr-aktivitáskoncentrációk relatív bizonytalansága a 237Np-
aktivitáskoncentrációk relatív bizonytalanságához képest általában nagy, amit stabil Zr 
jelenléte (ami származhat például a mintából, vagy stabil hordozó meggondolatlan 
alkalmazásából) még tovább növel.  
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3.4.7. Az aktinoidák és a Zr elemzésére szolgáló mó dszer menete  
 
Az ismertetett kísérletek eredményeinek alapján sikerült az aktinoidák elemzésére 

kifejlesztett eljárást úgy továbbfejlesztenem, hogy az a 93Zr meghatározására is alkalmassá 
vált. A módszer folyamatábrája a 23. ábrán látható.  
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23. ábra: Az U, Np, Pu, Am, Cm és 93Zr elemzésére szolgáló módszer folyamatábrája  

 
Egy-egy atomerımővi folyékony hulladékminta 100 ml-es aliquotjának felvettem a γ-

spektrumát, majd 0,1 Bq 232U-228Th, 0,1 Bq 242Pu, 0,2 Bq 243Am-239Np, 100 Bq 95Zr-95Nb 
nyomjelzıt adtam hozzá. A mintát 3*20 ml cc. HNO3-val bepároltam, majd az aktinoidákat és 
a Zr-ot Fe(OH)2/ ZrO2*nH2O csapadékon elıkoncentráltam: 0,5 g Fe(NH4)2(SO4)2 és 1 ml cc. 
N2H2 (mely az Fe3+ ionokat Fe2+-ná redukálja) hozzáadása után a pH-t melegítés közben cc. 
NH3 adagolásával 9 és 10 közé állítottam be, majd a kihőlt mintát 0,45 µm-es cellulóz-nitrát 
membránszőrın leszőrtem.  

A csapadékot HNO3/HCl/HF savkeverékkel feloldottam, 3*10 ml cc. HNO3-val 
bepároltam, majd 10-20 ml 1 M HNO3-ban oldottam fel. A mintához oxidálószerként 0,45 g 
(NH4)2S2O8-ot, katalizátorként 5 mg AgNO3-ot, indikátorként 100 µl 0,01 M KMnO4-oldatot, 
a fluoridnyomok komplexálására pedig 0,1 g H3BO3-at adtam, és a mintát fél órán át 
melegítettem. Ezt követıen a mintát lehőtöttem, az oldat térfogatával azonos térfogatú cc. 
HNO3-at, és 0,5 g Fe(NO3)3*9H2O kisózószert adtam hozzá, végül szükség esetén Whatman 
szőrıpapíron leszőrtem. Az aktinoidákat és a cirkóniumot a következıképpen választottam el 
UTEVA oszlopon:  
- formázó: 10 ml 8 M HNO3 / 0,22 g (NH4)2S2O8  
- terhelı: 8 M HNO3 / Fe(NO3)3 / (NH4)2S2O8   
- mosó: 5 ml 8 M HNO3 / 0,5 g Fe(NO3)3 / 0,1 g (NH4)2S2O8  
- mosó: 2 ml 9 M HCl  
- Pu eluens: 10 ml 9 M HCl / 0,1 M NH4I  
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- Np/Zr eluens: 10 ml 4 M HCl  
- U eluens: 15 ml 0,1 M HCl  

A terhelı- és mosóoldatok egyesített effluensét (melybıl az Am-ot és a Cm-ot 
választottam el), továbbá a Pu- illetve U-frakciót ugyanúgy dolgoztam fel, mint korábban 
(ahogyan az a 3.3.1. szakaszban szerepel). A Np/Zr-frakciót 15 ml cc. HCl hozzáadása után 
egy második UTEVA oszlopon a következıképpen tisztítottam meg:  
- formázó: 10 ml 9 M HCl  
- terhelı: 25 ml 9 M HCl  
- mosó: 5 ml 9 M HCl  
- Np/Zr eluens: 10 ml 4 M HCl  

Ezt a Np/Zr-frakciót γ-spektrométerrel elemeztem, bepároltam, majd a 
szárazmaradékot 0,5 mL 0,1 M HNO3 és 10 µL cc. HF keverékében feloldottam. Ezt az 
oldatot 1 órán át óvatosan melegítettem, majd 5 mg H3BO3-at és 4,5 mL 0,1 M HNO3-at 
adtam hozzá. A 93Zr és a 237Np mennyiségét a szükséges hígítás után elvégzett ICP-MS-mérés 
segítségével határoztam meg.  

 
 
 

3.4.8. A módszer teljesítményjellemz ıi  
 
A módszer fejlesztése során 4 valódi mintát elemeztem meg, melyek közül 2 esetében 

lényegében az összes Zr-ot elvesztettem. Ennek az volt az oka, hogy az UTEVA oszlopra 
töltés elıtt nem sikerült tökéletesen eltávolítanom a F--ionokat, így a Zr retenció nélkül folyt 
át az oszlopon. Ezeknek a mintáknak az Am-frakcióját bepároltam – ügyelve arra, hogy a F--
nyomokat eltávolítsam –, majd újra feldolgoztam. Így sikerült a Zr 64-67%-át visszanyernem.  

A kész módszert egy (desztillált vizes) modellmintán és 4 valódi mintán teszteltem, 
összességében (84±16)%-os visszanyeréssel. (A visszanyeréseket a γ-spektrometriával, a 95Zr 
nyomjelzı 724,2 és 756,7 keV-os vonalainak intenzitásából határoztam meg.)  

A 137Cs és a 60Co dekontaminálási faktorán a módszer továbbfejlesztése lényegében 
nem változtatott. Az ICP-MS detektálás alkalmazása miatt ugyanakkor kiemelt szerepet 
kaptak a 93Zr izobárjainak, nevezetesen a 93Nb-nak, a 93mNb-nak és a 93Mo-nak a 
dekontaminációs faktorai.  

Valódi mintákhoz 1-1 mg (NH4)6Mo7O24*4H2O-t adva, a teljes radioanalitikai eljárást 
elvégezve, és a 2. UTEVA oszlop Np/Zr-frakcióját ICP-MS-sel mérve megállapítottam, hogy 
a Mo dekontaminációs faktora 3000 fölött van. Ez kielégítı, hiszen a 93Mo csak az 235U 
hasadási termékeként, nyomnyi mennyiségben van jelen a mintákban.  

A Nb viselkedését 95Nb (a 95Zr nyomjelzı leánynuklidja) γ-sugárzásának mérésével 
könnyen nyomon követhettem. Megállapítottam, hogy a Fe(OH)2/ZrO2*nH2O csapadékon a 
Nb legalább 80%-ban megkötıdik. A modellkísérletek kromatográfiás lépéseiben a 
dekontaminációs faktor (kromatográfiás oszloponként) 100 körülinek adódott, de rosszul 
reprodukálhatónak bizonyult. (Igazából már ez is meglepıen jó eredmény, hiszen Maxwell 
(1998) szerint a Nb a Zr-hoz nagyon hasonlóan viselkedik UTEVÁ-n: mindkettı azon ritka 
elemek közé tartozik, amelyek 8 M HNO3-ból jól kötıdnek ezen az oszlopon, de retenciójukat 
már kevés HF is megakadályozza.) Valódi minták elemzése során a teljes eljárás tekintetében 
a Nb dekontaminációs faktorára 100 és 3000 közötti értékeket kaptam.  
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3.4.9. Eredmények  
 
Két mintában sikerült a 93Zr-ot kimutatnom: a H10-3-ban (0,23±0,14) Bq/l-t, a H10-4-

ben (0,79±0,19) Bq/l-t találtam. Az eredmények nagy bizonytalanságát több tényezı okozza. 
Ezek közül a legfontosabbak az ICP-MS mérés viszonylag magas háttere a 93-as m/z-n, a kis 
jelintenzitás, és a mérımintában óhatatlanul jelen lévı stabil Zr-izotópok (92Zr és 94Zr) 
„szomszédáthallás”-a; de nem elhanyagolható az érzékenység és a visszanyerés 
bizonytalansága sem. A többi mintában nem sikerült kimutatnom a 93Zr-ot, melynek 
kimutatási határát 0,02 Bq/l-nek, háttér-ekvivalens koncentrációját pedig 0,05 Bq/l-nek 
becsülöm.  

Az eljárás nincsen validálva, és egyelıre nem is lehet validálni, hiszen a 93Zr nem 
szerepel körmérések programjában, és olyan standard minta vagy referenciaanyag sem 
létezik, amelyben ismert lenne a mennyisége. Mivel ez a radionuklid hasadási és korróziós 
termék is, nagyon nehéz a mennyiségét számítással becsülni és más radionuklidok 
mennyiségével arányítani.  

Mindössze egy olyan publikációt találtam, amely evvel a témával foglalkozik. 
Remenec (2008) többféle atomerımővi eredető hulladékot elemzett; ezekben a 93Zr/241Am 
arányra 5,7x10-4 és 3,5x10-3 közötti értékeket kapott. Ennek a két radionuklidnak az aránya az 
én H10-3 mintám esetében (5,5±3,4)x10-3, a H10-4 esetében pedig (3,5±1,1)x10-2. Ezek a 
hányadosok nem esnek túlságosan messze az idézett értékektıl. A 93Zr/137Cs arányra – 
amennyiben mindkét radionuklidot sikerült kimutatni – Remenec (2008) 1,9x10-6 és 1,6x10-3 
közötti értékeket, én pedig (1,7±1,1)x10-6-t illetve (2,4±0,6)x10-6-t (tehát lényegében a fenti 
intervallumba esı számokat) kaptam.  

Eredményeimet az ICP-MS-tıl eltérı méréstechnika alkalmazásával is szerettem volna 
ellenırizni. Ennek érdekében néhány minta Zr/Np-frakciójának egy ismert részletét 3*3 ml 
cc. HF-val szárazra pároltam, a kapott ZrF4 port 1 ml desztillált vízben feloldottam, 10 ml 
Ultima Gold folyadékszcintillációs koktélt adtam hozzá, majd felvettem az LSC spektrumát. 
(Ezekhez a mintákhoz nem β-sugárzó 95Zr nyomjelzıt, hanem 1 mg ZrOCl2*8H2O hordozót 
adtam. A visszanyerést ICP-MS-mérés segítségével, a 90-es m/z intenzitásából határoztam 
meg.) Az LSC mérés kimutatási határa (60 perces mérés esetén 0,06 Bq) ugyan nagyjából 
megfelelt az Espartero (2002) cikkében szereplı értéknek, azonban mindegyik minta 
aktivitása ez alatt volt (ahogyan Esparteronak is).  

Még egy lehetıség kínálkozik az eredmények ellenırzésére: a Chartier (2008) által 
alkalmazott kettıs izotóphígítás. Ehhez azonban 96Zr nyomjelzıre van szükség, melynek 
beszerzése csak doktori kutatásaim befejezése után várható.  
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3.5. A módszerek összekapcsolása  
 
A Nb-izotópok meghatározására, illetve az aktinoidák és a 93Zr meghatározására 

alkalmas módszerek fejlesztését egymástól lényegében függetlenül végeztem. A feltárások 
számának, és ezáltal a munkaidı-ráfordításnak, továbbá a vegyszerköltségeknek a 
csökkentése érdekében azonban megvizsgáltam a módszerek kombinálásának lehetıségét.  

Az elsı lépések (a mintavétel, a γ-spektrum felvétele, a nyomjelzı(k) illetve a 
hordozó(k) hozzáadása, továbbá a minta roncsolása) a két módszerben lényegében azonosak, 
ezek könnyen kombinálhatóak. Problémát legfeljebb az jelenthet, ha az egyik módszerben 
nélkülözhetetlen vegyszer a másik módszerben szigorúan kerülendı – de ez a nehézség az 
említett eljárások kombinálásakor nem jelentkezett. Mivel nem akartam teljesen új 
elıkoncentrálási lépéseket kidolgozni, az eljárások összekapcsolására két lehetıség 
kínálkozott: vagy az aktinoidák és a 93Zr elıkoncentrálására szolgáló csapadék szőrletébıl 
végzem a Nb-izotópok meghatározását, vagy a Nb-izotópok elıkoncentrálására használt 
csapadék szőrletébıl határozom meg az aktinoidákat és a 93Zr-ot.  

Az aktinoidák és a 93Zr elıkoncentrálására Fe(OH)2/ZrO2*nH2O győjtıcsapadékot 
használtam, melyen – amint azt a neve is mutatja – sokféle ion megkötıdhet. A Nb-entitások 
megkötıdését modellkísérletben, 95Nb nyomjelzı és γ-spektrometria segítségével vizsgáltam. 
Megállapítottam, hogy a bemért aktivitásnak több mint 80%-a a csapadékon található, tehát a 
Nb az aktinoidákkal lényegében együtt mozog, elválasztásuk így nem lehetséges.  

Ellenben a Nb2O5-nak (mellyel a Nb-izotópok elıkoncentrálását végeztem) a γ-
spektrumában soha nem észleltem a mintákban egyébként jelen lévı 241Am-nak az 59,8 keV-
es vonalát; a Zr-ról pedig már korábban megállapítottam, hogy zömmel a szőrletben található 
(mért dekontaminációs faktorai 3 és 30 közé estek). Így okkal feltételeztem, hogy sem az 
aktinoidáknak, sem pedig a Zr-nak az ionjai nem kötıdnek meg jelentıs mértékben a Nb2O5-
on, tehát ennek szőrletébıl a meghatározásuk elvégezhetı. Ennek fényében a két eljárást úgy 
kapcsoltam egymáshoz, hogy a Fe(OH)2/ZrO2*nH2O csapadék leválasztását a Nb2O5 sósavas 
szőrletébıl végeztem el. Több tíz minta elemzését végeztem el így, és az aktinoidák 
meghatározását illetıen nem tapasztaltam semmi olyan problémát, ami a módszerek 
összekapcsolásának lenne tulajdonítható.  

Sajnos a 93mNb, a 94Nb és a 93Zr esetében nem ilyen kedvezı a helyzet. Ha a mintából 
a radionióbiumok elemzését kívánjuk elvégezni, akkor – radiokémiai szemmel nézve – igen 
jelentıs mennyiségő, kb. 10 mg stabil 93Nb-ot kell adni a mintához; máskülönben nem lehet a 
Nb2O5 csapadékot megfelelıen leválasztani. Ennek a csapadékleválasztási lépésnek a 72%-os 
átlagos Nb-visszanyerése a szőrlet szempontjából 2,6-os dekontaminációs faktort jelent; ami a 
Nb-nak a Zr-elemzési eljárásban mért átlagosan 1550-es dekontaminációs faktorával 
megszorozva kb. 4000-et ad. A bemért 10 mg 93Nb-nak tehát átlagosan az 1/4000-e (kb. 
2,5 µg) kerül abba mérımintába, amelybıl a 93Zr mennyiségét határozom meg. Ez a 2,5 µg 
93Nb az ICP-MS mérés során ugyanakkora jelet ad, mint 232 Bq 93Zr. Mivel a szokásos 
mintákban ennél több nagyságrenddel kevesebb 93Zr található, ez az eredmény azt jelenti, 
hogy az általam kifejlesztett módszer nem alkalmas arra, hogy a 93Zr mennyiségét ugyanabból 
a mintából határozzuk meg, mint a 93mNb és a 94Nb mennyiségét. Már a radioanalízis elején el 
kell dönteni, hogy az adott aliquotból mely radionuklidok vizsgálatát kívánjuk elvégezni; ha 
ezek között valamelyik Nb-izotóp is szerepel, akkor elengedhetetlen a Nb-hordozó 
hozzáadása, ha azonban a 93Zr aktivitáskoncentrációjára vagyunk kíváncsiak, akkor tilos Nb-
hordozót adni a mintához. (A Nb monoizotópos – azaz a természetben csak egyetlen izotópja 
fordul elı –, így nincsen arra lehetıség, hogy egy másik Nb-izotóp koncentrációját mérve, és 
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a természetes izotóparányt alapul véve kiszámoljuk, majd korrekcióba vegyük a mérıminta 
93Nb-koncentrációját.)  

Végül megemlítem, hogy a Fe(OH)2/ZrO2*nH2O csapadék szőrletébıl a 89Sr és a 90Sr 
kalcium-oxalátos elıkoncentrálással, Sr.Spec oszlopon történı elválasztással és LSC méréssel 
meghatározhatóak [4, 7].  

Mindent összevetve azt mondhatjuk, hogy az általam kifejlesztett összetett 
radioanalitikai eljárás Th, U, Np, Pu, Am, Cm radionuklidok, 89Sr, 90Sr, továbbá 93Zr vagy 
93mNb és 94Nb meghatározására alkalmas.  
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4. Összefoglalás  
 
Doktori kutatásaim során olyan radioanalitikai módszereket fejlesztettem, melyekkel 

folyékony radioaktív hulladékokban lehet a 93mNb, a 94Nb, a 237Np és további aktinoida-
izotópok, illetve a 93Zr mennyiségét meghatározni. Az eljárások fejlesztése során, a kísérleti 
körülmények optimalizálása érdekében modellkísérleteket végeztem. A kész eljárásokat 
atomerımőbıl származó folyékony hulladékmintákon (bepárlási maradékokon) teszteltem.  

A minták roncsolását nedves-savas bepárlással, az egyes elemek, elemcsoportok 
elválasztását csapadékleválasztással (együttleválasztással), továbbá anioncserés és extrakciós 
kromatográfiával végeztem. A kémia veszteségek követésére (a visszanyerések 
meghatározására) nyomjelzıket (95Nb, 239Np, 95Zr) használtam.  

A Nb-izotópok elemzésére szolgáló módszerben a Nb2O5 csapadékot többszöri HNO3-
as bepárlással állítottam elı, majd HCl-ban diszpergáltam. A Nb-ionokat anioncserélı 
oszlopon HF-as közegbıl kötöttem meg és HBr/HF savkeverékkel mostam le.  

Az aktinoidákat híg savas közegbıl Fe(OH)2 csapadékon elıkoncentráltam, és a 
csapadék feloldása után (NH4)2S2O8-tal (AgNO3 katalizátor jelenlétében) oxidáltam. Az egyes 
aktinoidákat UTEVA töltető oszlopon extrakciós kromatográfiával választottam el, 
kihasználva, hogy különbözı összetételő és töménységő savakkal szelektíven eluálhatóak.  

A 93Zr elıkoncentrálására Fe(OH)2/ZrO2*nH2O csapadékot, a csapadék feloldására 
HF-at, a fölöslegben lévı F--ionok maszkírozására H3BO3-at használtam. A 93Zr izolálását 
szintén UTEVA oszlopon végeztem.  

A vizsgált radionuklidok mennyiségének meghatározását félvezetı detektorokkal 
szerelt α-, γ-, és röntgen-spektrométerekkel, továbbá ELEMENT2 típusú ICP-MS készülék 
segítségével határoztam meg.  

Az eredmények helyességét a „scaling factor” technika ötletét alkalmazva, az 
aktivitásarányok segítségével (a mért aktivitások arányát az elméleti megfontolások alapján 
számolt értékekkel összevetve) támasztottam alá. Meghatároztam a módszerek fıbb 
teljesítményjellemzıit (a visszanyeréseket és a dekontaminációs faktorokat).  

Mivel az elvégzendı mőveletek száma, és emiatt a felhasználandó vegyszerek 
mennyisége, továbbá az energiafelhasználás és a munkaerıigény az eljárások 
összekapcsolásával csökkenthetı; ezen kívül így közvetlenül, a vizsgált közeg 
inhomogenitását kiküszöbölve vizsgálhatóak az egyes radionuklidok aktivitása között 
fennálló korrelációk; megvizsgáltam a módszerek egymással és más eljárásokkal való 
kombinálásának lehetıségeit. Ily módon olyan összetett radioanalitikai eljárást dolgoztam ki, 
amely Th, U, Np, Pu, Am, Cm radionuklidok, 89Sr, 90Sr, továbbá 93Zr vagy 93mNb és 94Nb 
meghatározására alkalmas.  
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5. Tézispontok  
 

1. Kidolgoztam egy 93mNb és 94Nb meghatározására alkalmas eljárást. A módszer 
oxidcsapadék leválasztásán, anioncserés kromatográfián, illetve gamma- és röntgen-
spektrometrián alapul; segítségével (4 órás mérés esetében) 10-4-10-3 Bq/ml 94Nb illetve 
10-2-10-1 Bq/ml 93mNb kimutatási határok érhetıek el. Ezzel az eljárással atomerımővi 
bepárlási maradékokat elemeztem; a mért 93mNb/94Nb aktivitásarányokat elméleti úton 
számolt értékekkel vetettem össze, alátámasztva az eredmények helyességét. [1, 4, 5]  

 
2. Kidolgoztam egy viszonylag gyors és egyszerő eljárást, mely a Th, U, Pu, Am és Cm 

radionuklidok mellett 237Np meghatározására is alkalmas. A módszer az aktinoidák 
együttes oxidálásán, UTEVÁ-n történı kromatográfiás elválasztásán, továbbá alfa-
spektrometriás illetve ICP-MS mérésén alapul; segítségével a 237Np ICP-MS mérése 
esetében 2x10-10 Bq/l kimutatási határ és 10-10 Bq/l háttér-ekvivalens koncentráció, a 
többi aktinoida esetében 1 mBq/l kimutatási határ érhetı el. Ezzel az eljárással 
atomerımővi bepárlási maradékokat elemeztem; a mért 237Np/239,240Pu aktivitásarányokat 
elméleti úton számolt értékekkel vetettem össze, alátámasztva az eredmények helyességét. 
Megmutattam, hogy 1 M HNO3-as közegben (NH4)2S2O8-tal AgNO3 katalizátor 
jelenlétében az Am is oxidálható, de a kromatográfia körülményei között redukálódik, és 
nem kötıdik UTEVÁ-n. [2, 3, 4]  

 
3. Kidolgoztam egy viszonylag gyors és egyszerő módszert, mely 93Zr meghatározására 

alkalmas. A módszer oxidcsapadék leválasztásán, UTEVÁ-n történı kromatográfiás 
elválasztáson és ICP-MS mérésen alapul; segítségével 0,02 Bq/l kimutatási határ és 
0,05 Bq/l háttér-ekvivalens koncentráció érhetı el. Ezzel az eljárással atomerımővi 
bepárlási maradékokat elemeztem. [3, 4]  

 
4. A Nb-izotópok, az aktinoidák és a 93Zr meghatározására szolgáló módszerek 

kombinálásával összetett elemzési eljárást dolgoztam ki; mely Th, U, Np, Pu, Am, Cm 
radionuklidok, 90Sr, továbbá 93Zr vagy 93mNb és 94Nb meghatározására alkalmas. [4]  
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8. Köszönetnyilvánítás  
 
A dolgozat elkészítésében nyújtott direkt és indirekt segítségükért köszönet illeti 

(korábbi és jelenlegi) témavezetımet, munkatársaimat, kollégáimat, tanáraimat, diákjaimat, 
rokonaimat, barátaimat, ismerıseimet. Köszönetet mondok Czifrus Szabolcsnak az MCNP 
számításokért, Széles Éváéknak és Stefánka Zsoltéknak az ICP-MS mérésekért. Mindnyájuk 
tiszteletére, köszönetképpen áll itt a 24. ábra, amely – véleményem szerint – minden szónál 
világosabban fejezi ki a radioanalitikai elválasztások lényegét.  

 

 
24. ábra: Radioanalitikai elválasztás oszlopkromatográfiás technikával  
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9. Függelék  
 

9.1. A dolgozatban szerepl ı nuklidok fontosabb nukleáris adatai  
 
A 23. táblázatban foglaltam össze a dolgozatomban nevesített nuklidoknak azokat a 

tulajdonságait és adatait, melyek a dolgozat megértése szempontjából relevanciával bírnak, 
vagy más szempontból említést érdemelnek.  

 
Nuklid Felezési idı Bomlástípus Jellemzı sugárzásának energiája és gyakorisága 

3H 12,3 év β-  β, max.: 19 keV 
14C 5,74x103 év β-  β, max.: 157 keV 
16O - stabil  - 
37Cl - stabil  - 
40Ar - stabil  - 
55Fe 2,7 év elektronbefogás Mn röntgen: 5,9 keV (24,5%) 
60Co 5,27 év β- γ: 1173 keV (100%), 1333 keV (100%) 
59Ni 7,5x104 év elektronbefogás Co röntgen: 6,9 keV (20%)  
63Ni 100 év β-  β, max.: 67 keV 
89Sr 50,5 nap β-  β, max.: 1500 keV 
90Sr 28,5 év β-  β, max.: 550 keV; 90Y β, max.: 2,27 MeV 
92Zr - stabil  - 
93Zr 1,53x106 év β-  β, max.: 60 keV 
94Zr - stabil  - 
95Zr 63,99 nap β-  γ: 724 keV (44%), 756 keV (55%) 
96Zr > 3,8x1019 év ?  ?  
93Nb - stabil  - 

93mNb 16,1 év belsı konverzió Nb röntgen: Kα: 16,5 keV (9,2%),  
Kβ: 18,7 keV (1,7%)  

94Nb 2,0x104 év β-  γ: 703 keV (98%), 871 keV (100%)  
95Nb 34,97 nap  β-  γ: 766 keV (100%) 
93Mo 3,5x103 év elektronbefogás Nb röntgen: 16,5 keV (9,2%)  
99Tc 2,1x105 év β-  β, max.: 290 keV 
123Sb - stabil  - 
124Sb 60,3 nap  β-  γ: 603 keV (98%), 1691 keV (50%)  
125Sb 2,77 év  β-  γ: 428 keV (31%), 601 keV (18%)  
137Cs 30,1 év  β-  137mBa γ: 662 keV (85%) 
154Eu 8,5 év  β-  γ: 123 keV (40%), 1274 keV (35%),  

723 keV (19%), 1005 keV (18%)  
228Th 1,913 év  α  5,423 MeV (73%), 5,341 MeV (27%)  
232U 71,79 év α  5,320 MeV (69%), 5,264 MeV (31%)  
234U 2,45x105 év α  4,777 MeV (72%), 4,724 MeV (28%)  
235U 7,04x108 év α  4,397 MeV (57%), 4,367 MeV (18%), ...  
238U 4,47x109 év α  4,196 MeV (77%), 4,149 MeV (23%)  
239U 23,5 perc  β-  β, max.:1,29 MeV  

237Np 2,14x106 év α  4,788 MeV (51%), 4,770 MeV (19%), ...  
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239Np 2,346 nap  β-  γ: 99 keV (11%), 104 keV (18%),  
106 keV (21%), 228 keV (9%), 278 keV (12%)  

238Pu 87,71 év α  5,499 MeV (71%), 5,457 MeV (29%)  
239Pu 2,41x104 év α  5,155 MeV (73%), 5,143 MeV (15%), ...  
240Pu 6570 év α  5,168 MeV (76%), 5,123 MeV (24%)  
241Pu 14,9 év  β-  β, max.: 20,8 keV  
242Pu 3,76x105 év α  4,901 MeV (74%), 4,857 MeV (26%)  

241Am 432 év  α  5,486 MeV (86%), 5,443 MeV (13%), ...  
243Am 7370 év  α  5,275 MeV (88%), 5,234 MeV (11%), ...  
242Cm 162,8 nap  α  6,113 MeV (74%), 6,070 MeV (26%)  
244Cm 18,1 év α  5,805 MeV (77%), 5,763 MeV (23%)  

23. táblázat: A dolgozatban szereplı nuklidok fontosabb nukleáris adatai  
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9.2. Az aktinoidák, továbbá az elemzésükhöz gyakrab ban használt 
reagensek fontosabb redoxirendszereinek standardpot enciálja  

 
A 24. táblázatban foglaltam össze a dolgozatban nevesített aktinoidák és az 

elemzésükhöz gyakran használt redoxireagensek fontosabb redoxirendszereinek 
standardpotenciálját.  

 
Reakcióegyenlet     E0 / V  
 
Th3+ = Th4+ + e-     2,4   
U3+ = U4+ + e-     0,631   
NH2OH + 7OH- = NO3

- + 5H2O + 6e-  0,30  
N2H4 + 16OH- = 2NO3

- + 10H2O + 14e-  0,23  
Ti3+ + H2O = Ti(OH)3+ + H+ + e-   0,055   
2I- = I2(s) + 2e-     (-0,0536)  
UO2

+ = UO2
2+ + e-     (-0,063)  

Np3+ = Np4+ + e-     (-0,1551)  
U4+ + 2H2O = UO2

2+ + 4H+ + 2e-   (-0,338)  
H2O2 = O2(g) + 2H+ + 2e-   (-0,682)  
Np4+ + 2H2O = NpO2

+ + 4H+ + e-   (-0,7391)  
Fe2+ = Fe3+ + e-    (-0,7701)  
PuO2

+ = PuO2
2+ + e-    (-0,9164)  

HNO2 + H2O = NO3
- + 3H+ + 2e-   (-0,94)  

Pu3+ = Pu4+ + e-     (-0,9819)  
NO + H2O = HNO2 + H+ + e-   (-1,00)  
2Br- = Br2 + 2e-     (-1,0652)  
Mn2+ + 2H2O = MnO2 + 4H+ + 2e-  (-1,23)  
NpO2

+ = NpO2
2+ + e-    (-1,1364)  

Pu4+ + 2H2O = PuO2
+ + 4H+ + e-   (-1,1702)  

½Br2 + 3H2O = BrO3
- + 6H+ + 5e-  (-1,52)  

AmO2
+ = AmO2

2+ + e-    (-1,60)  
Ce3+ = Ce4+ + e-     (-1,61)  
MnO2 + 2H2O = MnO4

- + 4H+ + 3e-  (-1,695)  
Am4+ + 2H2O = AmO2

2+ + 4H+ + 3e-  (-1,70)  
2H2O = H2O2 + 2H+ + 2e-    (-1,77)  
2SO4

2- = S2O8
2- + 2e-    (-2,05)  

O2 + H2O = O3 + 2H+ + 2e-   (-2,07)  
Am3+ = Am4+ + e-     (-2,34)  
Cm3+ = Cm4+ + e-     (-3,24)  

24. táblázat: A dolgozatban nevesített aktinoidák és az elemzésükhöz gyakran használt 
redoxireagensek fontosabb redoxirendszereinek standardpotenciálja Benedict (1981) és Mázor 

(1971) alapján (1 M HClO4-ban)  
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9.3. Az ICP-MS-sel mért adatok kiértékelése a 237Np példáján  
 

Az ICP-MS készülékbe mérési céllal juttatott oldatokat a következıképpen nevezzük:  
- minta: az a megfelelıen elıkészített oldat, amiben egy nuklid (esetünkben a 237Np) 

mennyiségét meg kívánjuk határozni;  
- vak: a meghatározandó komponenst nem tartalmazó, de egyébként a mintaoldattal 

azonos (vagy ahhoz hasonló) összetételő oldat (általában híg sav);  
- kalibráló: valamely (többnyire a meghatározandó) nuklidot ismert mennyiségben 

tartalmazó, lehetıség szerint a mintaoldattal azonos (vagy ahhoz hasonló) 
összetételő oldat.  

Jelölje coldat
(X-A) az X vegyjelő és A tömegszámú nuklid mennyiségét az oldatban!  

Jelölje Ioldat
(m/z) azt a számlálási sebességet (jelintenzitást), amit az oldat beporlasztása esetén 

az m/z értéknél mérünk!  
Ideális esetben Ioldat

(A) arányos coldat
(X-A)-val. E kettı mennyiség hányadosát nevezzük 

érzékenységnek (jelölése: s(X-A)):  

)(

)(
)(

AX
oldat

A
oldatAX

c

I
s −

− = ,         (10)  

konkrétan a 237Np esetében:  

)237(

)237(
)237(

−
− =

Np
oldat

oldatNp

c

I
s .         (11)  

A valóságban azonban több korrekciót is tennünk kell.  
1. Mérés elıtt minden oldat esetében azonosra állítjuk be a belsı standard (példánkban 

a103Rh) koncentrációját:  
cminta

(Rh-103) = cvak
(Rh-103) = ckalibráló

(Rh-103),      (12)  
majd minden mért intenzitást leosztunk az ugyanazon oldat esetében mért Ioldat

(103)-mal. 
Így ki tudjuk küszöbölni az érzékenységek mérés közbeni változását.  

2. A vak oldat beporlasztása esetén mérhetı számlálási sebesség nem nulla:  
Ivak

(237) ≠ 0,          (13)  
ezért ezt levonjuk az összes többi oldat beporlasztása esetében mért számlálási 

sebességbıl (pontosabban az 
)103(

)237(

vak

vak

I

I
-at vonjuk le az 

)103(
min

)237(
min

ta

ta

I

I
-ból illetve az 

)103(

)237(

kalibráló

kalibráló

I

I
-ból).  

Ezen két korrekciónak a figyelembe vételével a 237Np érzékenységét a következı képlet 
szerint számoljuk:  
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−

−

−
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Np
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s .       (14)  

3. Figyelembe vesszük még a „szomszédos tömegszám zavarásá”-t (abundance sensitivity) is. 
Ez a jelenség abból áll, hogy egy adott m/z-jő ion nem csak az m/z-n, hanem (csekély, de 
nem elhanyagolható valószínőséggel) az m/z–1 és az m/z+1 értékeken is megnöveli a 
számlálási sebességet. Példának okáért a 237Np mérését elsısorban a 238U zavarja. Az 
effektust jellemzı tényezı a következıképpen számolható:  



 96 

)103(

)238(

)103(

)238(

)103(

)237(

)103(

)237(

)237(
238

vak

vak

kalibrálóU

kalibrálóU

vak

vak

kalibrálóU

kalibrálóU

U

I

I

I

I

I

I

I

I

g

−

−
=

−

−

−

−

− .        (15)  

Ezt is figyelembe véve a mintaoldat 237Np-koncentrációját az alábbi képlet szerint határozzuk 
meg:  
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