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A kutatások elızményei
A nukleáris üzemanyagciklusban keletkezı radionuklidok jelentıs része hosszú
felezési idejő, ezért radioaktív hulladékok jellemzésekor fontos meghatározni
aktivitáskoncentrációjukat. Ezen izotópok többsége „nehezen mérhetı”, azaz alacsony
aktivitáskoncentrációban van jelen (mint például az aktivációs termék 94Nb), vagy nem bocsát
ki könnyen mérhetı γ-sugárzást. Ez utóbbi csoportba tartoznak például az (üzemanyag fı
összetevıjeként jelen lévı illetve aktivációs termék) aktinoidák, melyek többnyire α-bomlók,
a tiszta β-bomló (hasadási termék) 90Sr és a (hasadási és aktivációs termék) 93Zr, az
(aktivációs termék) 93mNb, mely izomer átalakulással vagy elektronbefogással bomlik, és csak
Röntgen-sugárzást bocsát ki.
Ezeknek a radionuklidoknak a mérését kémiai elválasztásnak kell megelıznie.
Egyetemi tanulmányaim végén és doktoranduszként egy olyan összetett radioanalitikai
módszer fejlesztésébe kapcsolódtam be, melynek segítségével egyetlen atomerımővi
folyékony hulladékmintából meghatározhatóak az említett radionuklidok. Doktori kutatásaim
során a 93mNb, a 94Nb, a 237Np és a 93Zr meghatározásával foglalkoztam részletesen.
A 93mNb és a 94Nb elemzésére szolgáló módszer fejlesztése során alapvetıen 3
szakirodalmi forrásra támaszkodtam: a Nb2O5 csapadékos elválasztás ötletét Espartero-tól
(1998) vettem, az anioncserés kromatográfiához Hegedős (1985) eredményeit használtam fel,
a Nb-izotópok Sb-tól való elválasztásának megoldásához pedig Lederer (1992) munkája volt
nagy segítségemre. Az aktinoidák elemzésével kapcsolatosan rendkívül sok módszert
publikáltak az elmúlt fél évszázadban. Ebbe a sorba illeszkedik témavezetımnek a BME NTIben kifejlesztett kombinált eljárása [6] is, mely számos elem (elsısorban aktinoidák)
elválasztására és radioaktív izotópjainak mérésére ad lehetıséget. Ebbe a kutatásba
bekapcsolódva a 237Np elemzését eleve a Th, az U, a Pu, az Am és a Cm elemzésével
kombináltam. Az általunk is használt extrakciós kromatográfiás anyag, a dipentil-pentilfoszfonát (UTEVA) Horwitz (1992) munkásságának köszönhetıen jelent meg és terjedt el. Az
aktinoidák oxidálását Ward (1954) eredményeit felhasználva, (NH4)2S2O8-tal, AgNO3
katalizátor jelenlétében sikerült a legeredményesebben elvégeznem. A Zr UTEVÁ-n való
viselkedését illetıen a Maxwell (1998) közleményében szereplı információkat használtam
fel.
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Célkitőzések
Napjainkban egyre nagyobb jelentıségük van a nehezen mérhetı radionuklidok
meghatározására szolgáló megbízható és pontos módszereknek. A radioaktív hulladékok
kezelését és temetését csak összetételük ismeretében lehet elvégezni. Nukleáris létesítmények
leszerelése során a kihívás még nagyobb, hiszen alacsonyabb aktivitáskoncentrációkat kell
meghatározni, melyek eredményeképpen az anyagot akár fel is szabadíthatják a hatósági
felügyelet alól. A környezetvédelem bizonyos aspektusai egyre terjednek a
közgondolkodásban, ezért a radioaktív anyagok mennyiségének környezeti mintákból és
élelmiszerekbıl történı meghatározására is egyre nagyobb igény mutatkozik. Mindennek a
Fukushima Daiichi-i atomerımő súlyos balesete ad szomorú aktualitást.
Doktori kutatásom célja nehezen mérhetı radionuklidok (93mNb, 94Nb, 237Np és 93Zr)
folyékony radioaktív hulladékokból (konkrétan atomerımővi bepárlási maradékokból) történı
elválasztására és elemzésére alkalmas radioanalitikai módszerek fejlesztése volt, elsısorban
az igen hatékony extrakciós kromatográfiás technika alkalmazásával. Általános törekvés a
radioanalitikai eljárásokat – munka-, idı- és pénzkímélés céljából – összekapcsolni, azaz
olyan összetett módszereket kifejleszteni, melyek nem csak egy, hanem minél több elem
izotópjainak a mérését teszik lehetıvé. Ezért a 237Np elemzését más aktinoidákkal együtt
kívántam elvégezni, és végül meg akartam vizsgálni az általam kifejlesztett módszerek
egymással és más eljárásokkal való kombinálásának lehetıségeit.
A módszerek fejlesztése magában foglalta a radioanalízis lépéseinek optimalizálását, a
legalkalmasabb reagensek kiválasztását, és az egyes kísérleti körülmények jelentıségének
vizsgálatát. Meg kellett határoznom az eljárások fontosabb teljesítményjellemzıit (a
visszanyeréseket és a dekontaminációs faktorokat), továbbá az egyes mintákban az egyes
radionuklidok aktivitáskoncentrációját. Ezen kívül a segítségükkel kísérletileg meghatározott
aktivitáskoncentrációkat össze kellett vetnem elméleti számításokon alapuló értékekkel, hogy
így igazoljam a módszerek megbízhatóságát.
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Vizsgálati módszerek
A 93mNb, 94Nb, 237Np és 93Zr meghatározására szolgáló radioanalitikai eljárások
fejlesztése érdekében, a kísérleti körülmények optimalizálására modellkísérleteket végeztem.
A kész eljárásokat atomerımőbıl származó folyékony hulladékmintákon (bepárlási
maradékokon)
teszteltem.
Az
egyes
elemek,
elemcsoportok
elválasztására
csapadékleválasztást (együttleválasztást), továbbá anioncserés és extrakciós kromatográfiát
alkalmaztam. A kémia veszteségek követésére (a visszanyerések meghatározására)
nyomjelzıket (95Nb, 239Np, 95Zr) használtam.
A Nb-izotópok elemzésére szolgáló módszerben a Nb2O5 csapadékot többszöri HNO3as 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 induktív csatolású
plazma tömegspektrométerrel (ICP-MS) végeztem.

4

Új tudományos eredmények
1. Kidolgoztam egy 93mNb és 94Nb meghatározására alkalmas eljárást. A módszer
oxidcsapadék leválasztásán, anioncserés kromatográfián, illetve gamma- és Röntgenspektrometrián 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 alfaspektrometriás 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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Az eredmények hasznosítása
A kutatások eredményeként bevételszerzı munka keretében elsıként határoztuk meg a
Paksi Atomerımőbıl származó bepárlási maradékokban a 93mNb, a 94Nb, a 237Np és a 93Zr
aktivitáskoncentrációját [8].
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