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BEVEZETÉS 
 

Az atomerőművek hasadási termékeként keletkező, a reprocesszelló üzemek, a nem is olyan 
régen még folytatott légköri atomrobbantások, továbbá az atomerőművek üzemi, illetve baleseti 
kibocsátásai következtében a természetbe került 90Sr radionuklid napjainkra a természetes 
háttérsugárzás " mesterséges eredetű " összetevőjévé vált.  

Az élelmiszerekben, a természetes vizekben egyaránt megtalálható, inkorporáció révén az 
emberi szervezetbe kerülő 90Sr élettani hatását tekintve az egyik legveszélyesebb izotóp. Különös 

veszélyessége egyrészt kémiai természetéből és a szervezeten belüli metabolizmusából − miszerint 

beépülhet a csontvázban lévő kalcium helyére −, másrészt radiokémiai sajátosságából − miszerint 

tisztán bétasugárzó − fakad. Állandó környezeti monitorozása ezért szükségszerű követelmény, 

mind sugárvédelmi, mind nukleáris környezetvédelmi szempontból. Ezeket a szempontokat 
figyelembe véve a radiostronciumok szelektív elválasztására és meghatározására irányuló kutatások 

− melyek a 89Sr és/vagy 90Sr minél gyorsabb és egyszerűbb monitorozását segítik elő − az 

atomenergetikai ipar fennállásáig rendkívül fontos, és időszerű kérdések maradnak.  
A nukleáris méréstechnikában az összetett béta spektrumok szétválasztása, így az egyes alkotó 

izotópok meghatározása jelenleg nem teljesen megoldott probléma. Ezért a nuklidszelektív mérés 
kivitelezéséhez valamilyen szelektív elválasztástechnika alkalmazására van szükség. Ezek 
többségére jellemző, hogy általában időigényesek és/vagy bonyolult kémiai műveleteket 
tartalmaznak, így nem, vagy csak nehezen automatizálhatók.  

Azonban a nuklidszelektív módszerekben is előszeretettel alkalmazott kromatográfiás eljárások − 

mint pl. a szilárdfázisú extrakciós és ioncserés módszerek − lehetővé teszik az egyszerű és gyors 

mintafeldolgozást, megteremtve ezzel az automatizálhatóság feltételét. Az automatizált eljárás 

alkalmazása egyfelől minimalizálja az emberi tényezőkből adódó hibákat − elősegítve ezzel a 

nagyszámú mérések reprodukálhatóságát és pontosságát −, másfelől csökkenti az analízist végzők 

sugárterhelését. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni azt a tényt, miszerint az automatizált 
eljárás sikerességét a szakszerűen végrehajtott mintavételezés és mintaelőkészítés nagyban 
befolyásolja. Hiszen a mintafeldolgozás során kapott preparátumok mérési eredményeit a nem 
megfelelő mintaelőkészítés nagymértékben meghamisíthatja. 

A BMGE Vegyészmérnöki Karának Fizikai Kémia Tanszékén, valamint a Társadalomtudományi 
Kar Nukleáris Technikai Intézetében hosszú ideje kutatják a 90Sr gyors analízisét megvalósító 
eljárások lehetőségeit. Doktoráns hallgatóként magam is bekapcsolódtam a Fizikai Kémia Tanszék 

Radiokémiai Csoportjának ezirányú kutatás−fejlesztési programjába, melynek keretében kísérleti 
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munkám során a Paksi Atomerőmű Rt. (PA Rt.) kis− és közepes aktivitású folyékony radioaktív 

hulladékaiban (bepárlási maradékok, elhasznált ioncserélő gyanták, aktív iszapok, és egyéb 
elszennyeződött technológiai oldatok), valamint a környezeti kibocsátásra kerülő hulladékvizeiben, 

illetve környezeti mintákban (talaj, természetes vizek) jelenlévő Sr−90 tartalom béta mérésen 

alapuló vizsgálatával foglalkoztam. Ennek keretében az alábbi problémákra kerestem választ:  
1. Kombinálható-e a Vajda által a PA Rt. folyékony radioaktív hulladékaiban lévő 

össz−radiostroncium tartalom mérését megvalósító stronciumszelektív szeparációs módszer [42], 

valamint a Vincze által természetes vizek 90Sr tartalmának − 90Y mérését megvalósító − 

meghatározására kifejlesztett ittriumszelektív szeparációs eljárás [131]. Ennek eldöntéséhez az 
alábbi vizsgálatokat végeztem el: 

− milyen hatékonysággal alkalmazhatók a radioanalitikában is széles körben elterjedt 

karbonátos−, illetve oxalátos csapadékos leválasztások az atomerőmű folyékony radióaktív 

hulladékaiban lévő 89/90Sr radioizotópok eltávolítására,  

− milyen hatékonyságot biztosít az analízis során alkalmazott Sr•Spec® kereskedelmi névvel 

ellátott kromatográfiás oszlop a stroncium szelektív kémiai elválasztásakor, 

−hogyan távoíthatók el leghatékonyabban az analízis során a koronaéteres elválasztáskor 

interferenciát okozó aktív (210Pb2+ és 110mAg+) és inaktív (Pb2+ és Ag+) szennyezők, 

− mutatnak-e korrelációt az analízis során kapott stroncium−, illetve ittriumpreparátumokból 

számított aktivitás−koncentrációk, 

− kiterjeszthető−e a fenti problémák elemzése kapcsán általam adaptált módszer környezeti 

minták (pl. talaj) 89/90Sr tartalmának meghatározására. 

2. Mi okozza, illetve megszüntethető−e a Vincze által a Fizikai Kémia Tanszéken korábban 

kidolgozott ún. gyors vizes módszer [131] kontaminációs problémája?  
Ennek kapcsán elvégeztem a szeparálandó rendszert alkotó ionok (Fe3+, Y3+, Th4+, Sr2+) 

kationcserélő gyantán történő szétválasztásának kémiai modellezését citromsav komplexképző 

jelenlétében, majd ennek eredményeit modell− és tesztoldatokkal végrehajtott kísérletsorozattal 

igazoltam. 
Dolgozatom első fejezetében áttekintem a fontosabb stroncium izotópok magfizikai 

tulajdonságait, valamint környezeti és dozimetriai hatását. 

A radiostronciumok analízisével foglalkozó irodalom igen bőséges. Ezért a második fejezetben − 

a teljesség igénye nélkül − áttekintem a radiostronciumok elválasztására kidolgozott radiokémiai 

szeparációs technikák mai helyzetét. 
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A harmadik fejezetben a PA Rt. folyékony radiaktív hulladékaiban jelenlévő 89/90Sr analízisével 
kapcsolatos eredményeimről számolok be.  

A negyedik fejezetben a kutatócsoport korábban megkezdett munkájához kapcsolódva, annak 
folytatásaként javaslatot teszek a 90Sr természetes vizekben történő meghatározásakor jelentkező 
234Th kontaminációs probléma megszüntetésére.  
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1. A RADIOSTRONCIUMOK MAGFIZIKAI, KÖRNYEZETI ÉS 
DOZIMETRIAI HATÁSA 

 
Mai ismereteink alapján az alábbi stroncium izotópok ismeretesek, melyeknek legfontosabb 

magfizikai tulajdonságait az 1/a. táblázatban foglaltam össze. 
 

Tömegszám Felezési idő Bomlási mód 
76 8.9 s β+ 

77 9.0 s β+ 
78 2.7 m β+ , EC 
79 2.1 m β+ 
80 1.7 h EC , γ 
81 22.3 m β+ 
82 25 d EC , γ 
83 33 h EC , β+ , γ 

83m 4.95 IT , γ 
84 stabil (0.56 %) σ (85) = 0,310 barn 

85m 70 m EC , IT , γ 
85 64 d EC , γ 
86 stabil (9.84 %) σ (87m) = 0,845 barn 
87 stabil (7 %) - 

87m 2.8 h IT , γ 
88 stabil (82.6 %) σ (n, γ) = 0,006 barn 
89 50.4 d β- , σ (n, γ) = 0,426 barn 
90 28 y β- 
91 9.7 h β- , γ 
92 2.7 h β- , γ 
93 8 m β-  , γ 
94 1.3 m β- 
95 0.8 m β- 
96 1.06 s β- , γ 
97 0.4 s β- , γ 
98 0.7 s β- , γ 
99 0.6 s β- 

 
1/a. táblázat. A stroncium izotópok fontosabb magfizikai tulajdonágai. 
Jelölések: stabil (x %) - stabil izotóp x %-os természete előfordulással, EC - elektronbefogás, IT - izomer átalakulás, γ - gamma−sugárzás, β± - 

bétabomlás, h - óra, m - perc, y - év, σ ( ) termikus neutronbefogási hatáskeresztmetszet a zárójelben feltüntetett tömegszámú izotópot eredményező 

neutronabszorpcióra, vagy magreakcióra. 
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Az egyes hasadványtermékek kumulatív hasadási hozamát (az össz−béta aktivitás 

százalékában a hasadás után egy órával) az egyes hasadóképes magokra a hasadást kiváltó 
neutrontól függően az 1/b. táblázatban foglaltam össze [1]. 

 

Tömegszám 
 

235U 
(term.) 

 

235U 
(has.) 

239Pu 
(has.) 

238U 
(term.) 

238U 
(has.) 

89 0.006 0.006 0.002 0.04 0.004 
90 4e-5 3.1e-5 1.7e-5 2.3e-5 2.2e-5 
91 0.993 0.88 0.493 0.64 0.58 
92 3.067 2.62 1.74 2.16 1.97 
93 0.049 0.038 0.028 0.029 0.028 

 

1/b. táblázat. A megadott érték az adott izotóp százalékos részesedése az összbéta aktivitásból az 

egyes magok − termikus (term.), illetve  −  hasadási (has.) neutronok által kiváltott maghasadása 

utáni egy órával. 
 

Az adatokból jól látszik, hogy a maghasadás során legnagyobb valószínűséggel a 92−es, majd a 

91−es, a 93−as, a 89−es és végül a 90−es tömegszámú izotóp keletkezik csökkenő sorrendben. A 

90−es izotóp keletkezésének mennyiségét azonban a 89−es izotóp egy részének termikus neutron 

befogása növeli.  

10 nap elteltével már csak a 89−es és a 90−es izotópok aktivitása számottevő, bár ekkor a 

89−es izotóp aktivitása még több nagyságrenddel nagyobb a 90−esénél. A helyzet csak a 

maghasadás után 1−1.5 évvel fordul meg [1]. Baleseti szituációban, a maghasadáshoz közeli 

időszakban tehát mindkét izotópnak igen nagy a jelentősége. 
 
1.1. Környezeti hatás 

 
A természetes urán izotópok spontán hasadása, a légköri atomrobbantások, az atomerőművek 

(Függelék I. 1/a. és 1/b. diagram), a reprocesszáló üzemek és a nukleáris hulladéktárolók révén a 
radiostronciumok környezetünk részévé váltak. 

 
A legfőbb radoiostroncium források a következők [2], [3]: 

 
− természetes U spontán hasadása: 1.7∗1012 Bq 90Sr az óceánokban,   
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− légköri nukleáris fegyverkísérletek: 6∗1017 Bq teljes kibocsátás, 

− atomerőművek: szennyvizek: 1.7∗108 Bq/GWelektr./év, 

légnemű kibocsátás: 2.2∗105 Bq/Gwelektr./év, 

− reprocesszáló üzemek: szennyvizek: 7.4∗108 Bq/GWelektr./év, 

légnemű kibocsátás: 3,7∗108 Bq/Gwelektr./év, 

− csernobili baleset: 2∗1017 Bq 90Sr, 2∗1018 Bq 89Sr. 

A neutronok által kiváltott maghasadás nagy valószínűséggel közvetlenül is stroncium izotópokat 
eredményezhet, vagy olyan rövid felezési idejű nuklidokat, melyek bomlási sorokon keresztül 
vezetnek radiostronciumhoz: 

 

                                  β-                β-                      β-                        β-                        β- 
                                89Se  ⎯→  89Br  ⎯→  89Kr  ⎯→  89Rb  ⎯→  89Sr  ⎯→  89Y 

                                 0.4s            45s            3m              15m            50.4d  
 

                               β-                β-                         β-                        β-                       β- 

                     90Br  ⎯→  90Kr  ⎯→  90Rb  ⎯→  90Sr  ⎯→  90Y  ⎯→  90Zr 

                              16s              32s              4m             28.1y           64h  
 

A napjainkban épülő reaktorok a biztonságos tervezés és üzemeltetés következtében a 
fűtőelemekben keletkező aktivitásnak csak igen kicsi részét bocsátják a környezetükbe. Például a 
Dresden Atomerőműnél (Illinois, USA) a kibocsátott és a képződött radiostroncium aránya 

1968−ban 4∗10-9 volt 90Sr−ra és 6∗10-8 volt 89Sr−ra [4]. Az átlagos légnemű kibocsátási sebességek 

ugyanott 89Sr−ra 8.1∗108 Bq/év, 90Sr−ra pedig 3.5∗106 Bq/év. Ugyanezek az értékek folyékony 

kibocsátásokra 9.3∗109 Bq/év 89S−ra és 109 Bq/év 90Sr−ra. A PA Rt. dozimetriai jelentése alapján az 

ottani kibocsátások 1993−ban a következőképpen alakultak: légnemű kibocsátás 1.2∗108  mBq/év  

89Sr/90Sr együtt, folyékony kibocsájtás pedig 4.2∗109  Bq/év  90Sr−ra,  89Sr−ra nincs adat [5]. 

A reprocesszáló üzemek kibocsátásai általában néhány nagyságrenddel nagyobbak. Például az 

Angliában lévő sellafieldi reprocesszáló üzem légnemű 90Sr kibocsátása 1993−ban 7.6∗109 Bq/év, a 

folyékony kibocsátás 2.9∗1012 Bq/év volt [6]. A franciai La Hague reproceasszáló üzem esetében 

ugyanakkor a folyékony 90Sr kibocsátás 1014 Bq/év−nek adódott. Természetesen ezen értékek még 
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a hatóságilag megengedett dóziskorlát értékek alatt vannak, ami folyékony 90Sr kibocsátásra 
1.7∗1015 Bq/év [7].  

Mindezek az adatok azt mutatják, hogy ma a radiostronciumok fő forrásai a reprocesszáló 
üzemek.  

Az atomerőművek által kibocsátott radiostronciumok csekély környezetszennyező hatása az 
erőművek radioaktív folyékony hulladékainak és légnemű radioaeroszolainak kibocsátása során 
jelentkezik. Az ilyen módon kijutott stroncium izotópok a kibocsátást követően az erőmű közeli és 
távoli környezetében lévő talajba, felszíni vizekbe, növényekbe stb. épülnek be.  

A környezeti mintákban mérhető 90Sr aktivitás−koncentráció értékek a következők [2]: 

− talaj: 0.3−20 Bq/kg száraz talaj, 

− felszini vizek: 0.002−0.05 Bq/l, 

− csapadék: 0.002−7 Bq/l, 

− felszíni levegő: 0.01−4 Bq/m3, 

− fű: 0.3−11 Bq/kg eredti anyag, 

− tej: 0.01−2 Bq/l, 

− leveles zöldségfélék: 0.04−25 Bq/kg eredeti anyag, 

− gyümölcsök: 0.02−2 Bq/kg eredeti anyag, 

− egyéb élelmiszerek: 0.02−3 Bq/kg eredeti anyag. 

 
Az erőművek által kibocsátott szennyvizek a csatornahálózatokon és derítőkön keresztül jutnak el 

valamilyen befogadóba (nagy folyó, tó stb.) 
Az erőművekből normál üzemi vagy baleseti légnemű kibocsátások alkalmával kijutó aktív 

aeroszolok szétterjedése a széliránynak megfelelő vonalban történik. A legnagyobb méretű 
szemcsék a kibocsátás közvetlen környezetében hullanak ki (helyi kihullás). A kisebb méretű 
szemcsék a kibocsátás helyétől távolabb (intermedier kihullás), míg az igen kis szemcseméretű 
aktivitások igen nagy távolságokra is eljuthatnak, és általában a csapadékkal hullanak ki (késleltetett 
kihullás). 

Az atomerőművekből íly módokon kijutó radiostronciumok aztán a táplálékláncba kerülve az 
ivóvíz vagy élelmiszerek közvetítésével okoznak belső sugárterhelést [8]. 
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1.2. Dozimetriai hatás 
 

A természetbe jutó hasadványtermékek közül a 90Sr izotóp az egyik legveszélyesebb. Dozimetriai 
veszélyessége elsősorban a kalciumhoz hasonló kémiai és biokémiai természetén alapul, hiszen 
metabolizmusa révén a csontvázban halmozódik fel, ahol több évtizeden keresztül fejti ki káros 

hatását. A szervezetbe beépült 90Sr−et egészségvédelmi szempontból az ún. effektív felezési 

idejével jellemezhetjük, amely a fizikai (28 év) és a biológia (18.7 év) felezési idejéből adódóan 11.2 
év. Ez alatt a szervezetbe került 90Sr kezdeti mennyisége feleződik a radioaktív bomlás és a biológiai 
kiürülés következtében.  

Tisztán bétasugárzó izotóp, amely Emax = 546 keV maximális energiájú β−−részecske 

emissziójával, 28.1 év felezési idővel 90Y−é alakul. Utóbbi is radioaktív, bomlása 64 órás felezési 

idővel, szintén β−−részecske kibocsátással történik (Emax = 2.27 MeV), amelynek eredménye a 

stabilis 90Zr. 

A felezési idők viszonyából következik, hogy tiszta 90Sr−ből kiindulva, körülbelül két hét leforgása 

alatt beáll a szekuláris radiokémiai egyensúly a 90Sr anya-, és 90Y leányeleme között. Ekkor a 
keverék aktivitása az anyaelem aktivitásának gyakorlatilag a kétszerese. 

A másik stroncium izotópnak a 89Sr−nek a felezési ideje 52 nap, ezért a természetben csak 

közvetlenül az esetleges nukleáris robbantások vagy maghasadással járó balesetek után mutatható 
ki. Ilyen helyzetekben viszont óriási a jelentősége, ezért szelektív méréséről ilyenkor semmiképpen 
sem szabad megfeledkeznünk. Majdnem, tisztán bétasugárzó (Emax = 1.4913 MeV), amely stabilis 
89Y−é alakul, azonban nagyon kis valószínűséggel gamma fotonokat is kibocsát (fγ = 0.00015). 

A radiostroncium leginkább a táplálkozási láncon keresztül kerülhet be szervezetünkbe. 
Általánosan igaz, hogy a táplálkozási lánc egyes elemeiben a stroncium visszaszorul a kalcium 
javára [9]. A kalcium szelektív hasznosításának az oka stroncium jelenlétében még nem teljesen 
tisztázott, azonban három fő okot kiemelhetünk: 

− a kalciumnak az emésztőrendszerből történő preferált abszorpciója, 

− a tejből történő nagyobb felvétele, 

− és a stronciumnak a vizeletbe történő nagyobb kiürülése [10]. 

A radiostroncium dozimetriai hatásának vizsgálatakor mindenképpen figyelembe kell vennünk a 
90Sr mellett annak leányelemét is. A 90Y által kibocsátott elektronsugárzás maximális hatótávolsága 
a szövetekben körülbelül 10 mm, csontban körülbelül 6 mm. A bétasugárzások spektrális 
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eloszlásából következik, hogy a 90Sr−90Y sugárzása teljesen elnyelődik még kistestű állatok 

szervezetében is. Ha a 90Sr−90Y keverék a szervezetbe kerül, akkor a szekuláris egyensúly 

felbomlik, hiszen a két izotópnak különböző a metabolizmusa. Az ittrium a stronciumhoz képest a 
főbb belső szerveken át, csak késleltetve jut el a csontszövetekig. Viszont a stroncium átlagos 
tartózkodási ideje a csontban körülbelül 8 év, ezért ha a 90Sr beépül a csontba, annak dozimetriai 

hatását is a 90Sr−90Y egyensúly feltételezésével vehetjük figyelembe. 
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2. A RADIOSTRONCIUM ANALÍZISÉNEK IRODALMI 
ÁTTEKINTÉSE 
  

Valamennyi a 90Sr meghatározását megvalósító analitikai eljárás közös mintafeldolgozási séma 
alapján történik, legyen az növényi vagy állati erdetű, származzon az talajból, természetes vizekből, 
vagy levegőből (radioaeroszolok): 

(1) a vizsgálandó közeg szakszerű mintavételezése,  
(2) a mintának az alkalmazott méréstechnikai megoldásnak megfelelő kémiai és/vagy egyéb 
módon történő preparálása,  
(3) az előkészített minta aktivitásának mérése. 
Az alkalmazott analitikai eljárás sikerességét a feldolgozandó minták megfelelő mintavételezése 

erősen befolyásolja. A mintavételezés egyetlen és legfontosabb követelménye, hogy jól 
reprezentálja a tömbfázist, ahonnét a mintát vesszük. Különösen nehézzé válik a dolgunk, ha a 
tömbfázis nem teljesen homogén, s így a mintavételezés eredménye nagyban függ a mintavételezés 
helyétől. Másrészt a mintavevő rendszernek olyannak kell lennie, hogy ne befolyásolja a minta 
tulajdonságait. A folyadék és szilárd minták mintavételezése legtöbb esetben nem valamiféle 
automatikus mintavevő rendszerrel történik, hanem egyszerűen manuálisan. 

A különböző mintákban a stroncium izotópok aktivitás−koncentrációjának meghatározása az 

izotópok eltérő tulajdonságai alapján lehetséges. Ezen tulajdonságok az eltérő tömegszám és a 
nuklidok instabilitása következtében keletkező nukleáris sugárzás. A gyakorlatban analizálandó 
természetes eredetű minták igen kicsi aktivitási értékei olyan kevés kémiai anyagmennyiségnek 
felelnek meg, hogy a klasszikus analitikai módszerek szóba sem jöhetnek. A 89Sr és 90Sr izotópok 
tehát bétasugárzásuk alapján mérhetőek. Mivel ezek tisztán bétasugárzó izotópok, így a gamma 
spektroszkópiában természetes műszeres analízis nem jöhet szóba. A minták aktivitásának 
műszeres mérését megelőzően esetünkben felétlenül elemszelektív kémiai elválasztást kell 
alkalmazni. 

Ebben a fejezetben a minták előkészítését−feldolgozását megvalósító fontosabb eljárásokat 

tekintem át a témára vonatkozó irodalom alapján. 
A 2.1. és 2.2. fejezetekben a radiostronciumok abszolút aktivitásmérését megvalósító nukleáris 

detektálási módszereket és a felmerülő méréstechnikai problémákat, valamint a 89Sr és 90Sr 
szelektív mérésére alkalmas béta spektroszkópiai módszereket foglalom össze. 

A 2.3. fejezetben a radioanalitikában jelenleg már rutinszerűen alkalmazott radiostronciumok 
meghatározására alkalmas elválasztási módszereket tekintem át. 
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2.1. Béta detektálás 
 

Bétarészecskék számlálása esetén a zavaró tényezők csökkentése a mérési körülmények 
optimális megválasztásával érhető el. Többek között a nukleáris mérőrendszer számlálási hatásfokát 
növelhetjük, ha a számlálást befolyásoló paraméterek közül a geometriai (térszög) és a detektor 
megszólalási valószínűségi faktorát növeljük, valamint a preparátum önabszorpcióját, a levegőben, 
detektorablakban történő abszorpcióját, a szórási és visszaszórási tényezőket, az álszámlálási és 
feloldási idő faktorokat csökkentjük.  

A maximális mérési pontosság érdekében számláláskor a megszólalási valószínűségnek egynek 
kell lennie. Az alfa vagy gammaháttér zavaró hatásának kiküszöbölésére a napjainkban talán 

legelterjedtebb szcintillációs technikák plasztik bétadetektorai − melyeket alacsony hátterük és jó 

béta hatásfokuk jellemez - közül az ún. szendvicskristály felépítésűeket alkalmazzák. A 

folyadékszcintillációs technika előnye a nagyfokú automatizáltság és a közel 100 %−os hatásfok. Az 

elsősorban lágy bétasugárzó izotópok analízisére használt módszer szintén alkalmas nagyobb 
maximális energiájú bétasugárzó izotópok mérésére is. Hátrányuk, hogy a nagy sókoncentrációk és 
az esetleges kioltó komponensek jelenlétét kerülni kell, valamint az esetleges lágy bétasugárzó 
szennyezők a mérési eredményt nagyban befolyásolhatják. Ezen okok miatt a kémiai elválasztás 
elkerülhetetlen. E technika alkalmazása a nagyszámú sorozatminták mérésekor előnyös, bár a 
megfelelően alacsony hátterű mérőberendezések eléggé drágák. 

A lágy bétasugárzó izotópok okozta hibát például Cserenkov detektorok alkalmazásával 
küszöbölhetjük ki. A detektálás alapját azok a transzparens közegben, a fény c/n 
hullámsebességénél nagyobb sebességgel mozgó elektronok képezik (ahol c a fény sebessége 
vákuumban, n pedig a közeg törésmutatója) melyek pályája fényforrásá válik. Az ebből kiinduló és a 
látható fény energiatartományába eső foton sugárzásintenzitás eloszlása erősen asszimmetrikus. A 
Cserenkov sugárzás képződésének energia küszöbe van, amely függ a közeg törésmutatójától. 
Vizes minták esetében ez az érték 300 keV körüli. Azok a bétasugárzó izotópok, melyeknek 
maximális béta energiája ez alatt van, a detektorban nem produkálnak jelet, így a háttér lényegesen 

csökkenthető. A minta 90Sr aktivitás−koncentrációjának meghatározása így a 90Y mérése által 

történik. Ennek nagy előnye, hogy az ittriumnak stronciumtól történő kémiai szeparálása nem 
szükséges.   

Béta számláláshoz szintén gyakran alkalmaznak gázionizációs detektorokat is. A proporcionális 
számlálók használatának előnye a GM csövekkel szemben az, hogy velük lehetőség van a 
bétarészecskék energiaszelektív mérésére és a mérést gyakran zavaró alfa háttér kiküszöbölésére 
egy jól megválasztott diszkriminációs szint esetén. Továbbá, a proporcionális számlálók holtideje 
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sokkal kisebb. A GM csövek használata egyszerűségük és olcsóságuk miatt lehet indokolt, azonban 
lágy bétasugárzók mérésekor a proporcionális számlálók alkalmazása előnyösebb. A gázionizációs 
számlálásnak a folyadékszcintillációshoz technikához képest több hátránya is van: alacsonyabb 
hatásfok, igényesebb mintaelőkészítés, a spektrális infrormációk és az energia diszkrimináció 
hiánya.   

A félvezető detektorok közül a lítiummal driftelt szilícium (SiLi) detektorok szintén alkalmasak 
bétarészecskék számlálására. Jó detektálási hatásfok érhető el olyan félvezető lapok készítésével, 
melyek vastagsága a gyakorlatban mérendő bétarészecskék maximális hatótávolságánál nagyobb. 
Előnyös tulajdonságuk a jó energiaszelektivitás és a szilícium alacsony rendszáma miatt jelentkező 
minimális fékezési röntgensugárzás, valamint elektronvisszaszóródás. Nagyenergiájú elektronok (pl. 
90Y−től származó) detektálása esetében az alkalmazott félvezető lapok vastagsága nő, ami egyúttal 

az alkalmazott detektor árának növekedését is jelenti.  
A laboratóriumi mérések során gyakran alkalmazott relatív mérések hibái közül a kémiailag 

preparált mintákban (forrás) bekövetkező szóródás és önabszorpció, valamint a forrástartó 
visszaszóró hatása a gyakorlatban csak igen pontatlanul számítható. A két mérés közötti esetleges 
eltérő feltételek megelőzése érdekében célszerű kísérletileg meghatározni e korrekciós tényezőket.  
 
2.2. 90Sr és 89Sr együttes meghatározására 
 

A környezetünkben jelenlévő 90Sr analízise mellett fontos feladatként merül fel, a nukleáris 
baleset vagy atomrobbanás következtében, fissziós termékként szintén a környezetbe kerülő 89Sr 
aktivitásának mérése is. 

Mivel kémiai szeparációval e két stroncium izotóp nem választható szét, ezért az egyes izotópok 
szelektív mérése vagy béta spektroszkópiával valósítható meg, vagy a mintában a szekuláris 
egyensúly beállása után végrehajtott szelektív kémiai elválasztás teszi lehetővé a szétválasztott 
komponensek egyszerű béta számlálását. Általában tehát a mérésre kipreparált minta a stroncium 

90−es izotópja mellett tartalmazhatja a 89Sr−et, a hordozó inaktív izotópjait és a nyomjelzőként 

esetleg alkalmazott 85Sr izotópot is. 
A béta spektroszkópia elvén alapuló eljárás alkalmazását a szóban forgó izotópok sugárzásának 

lényegesen eltérő maximális béta energiája (Emax = 1.463 Mev 89Sr−re, Emax = 546 keV 90Sr−re és 

Emax = 2.27 MeV 90Y−re) teszi lehetővé. 

A legegyszerűbb spektroszkópiai megoldás a különböző rétegvastagságú abszorberek 
sorozatának alkalmazásán alapul. Ez a technika a számlálási hatásfok pontos mérését követeli meg 
ismert izotópösszetételű etalonok felhasználásával. Hátránya a geometriai tényezők óriási szerepe 



 16

és az, hogy egy minta analíziséhez is sorozatmérésekre van szükség. Természetesen ezzel a béta 
spektroszkópiai módszerrel napjainkban már csak leginkább az egyetemi nukleáris méréstechnikai 
gyakorlatokon találkozhatunk! 

A folyadékszcintillációs béta spektroszkópia ilyen szempontból sokkal előnyösebb módszer, 
mivel a geometriai viszonyok sokkal egyértelműbbek. A mérés a stroncium szelektív elválasztását és 
alacsony hátterű mérőberendezést igényel. A kapott béta spektrum komponensekre történő 
felbontása a készülékhez online kapcsolt számítógéppel könnyen elvégezhető.  

A szekuláris egyensúly beállásán alapuló eljárások alkalmazásakor a stroncium kémiai 
elválasztása után mérjük a minta aktivitását, majd pedig az 90Y termelődésekor, az első mérést 
követő pár nap múlva. A két mérés összevetésével, a kinetikai kép ismeretében, a 90Sr és 89Sr 
aktivitása meghatározható. Alternatívaként megvárhatjuk az egyensúly teljes beállását (legalább 14 
nap), majd az ittriumot a mintából elválasztva és mérve meghatározzuk a 90Sr mennyiségét, a két 
mérés különbsége pedig, a 89Sr mennyiségét szolgáltatja. 
 
2.3. A radiostroncium analízis ismert eljárásai − irodalmi áttekintés 
 

Az alkalmazandó analitikai eljárás nehézségi foka eltérő aszerint, hogy csak a 90Sr, vagy pedig 
az összes radiostroncium (90Sr és 89Sr együtt) meghatározása-e az analízis célja. A teljes 
radiostroncium tartalom meghatározása bonyolult és időigényes feladat. Egy estleges nukleáris 
baleset következtében például a 90Sr meghatározása mellett fontos szerepet kap a 89Sr analízise is.  

A 90Sr meghatározásának egyik formája a stroncium szelektív elválasztásán, majd aktivitásának 
mérésén alapul. A módszerek másik csoportja abból a feltételezésből indul ki, hogy a vizsgálandó 
mintákban már beállt a szekuláris radiokémiai egyensúly a 90Sr és leányeleme, az 90Y között. Ekkor 
az ittriumot szelektíven elválasztják, és annak aktivitásából számítják az eredeti minta 90Sr 

aktivitás−koncentrációját. Ennek a módszernek kedvezőbb alkalmazását az 90Y−nek a 90Sr−hez 

képest kedvezőbb nukleáris mérés− és elválasztástechnikai tulajdonságai indokolják (nagyobb 

energiájú bétasugárzása miatt az abszorpció, illetve az önabszorpció kisebb mértékű, ezáltal a 
detektálás hatásfoka nagyobb).  

Továbbá egyszerűbb és gyorsabb radioanalitikai módszerek alkalmazására van lehetőségünk, ha 
csak 90Sr van jelen a mintában, ami a mindennapos (nem közvetlenül nukleáris baleseti szituációt 
követően) környezeti minták analízisénél elfogadható feltétel. Abban az esetben viszont, amikor a 
90Sr és 89Sr tartalom együttes meghatározása az analízis célja, elkerülhetetlen a stroncium kémiai 
elválasztása, ami egy nehéz feladat a bonyolult elválasztási és tisztítási műveletek miatt. 
Ugyanakkor, ha az anlízis az ittrium elválasztásán alapul, akkor éppen a szekuláris egyensúly 
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kialakulásához szükséges idő az, ami lehetetlenné teszi e módszer nukleáris vészhelyzetekben 
történő alkalmazását.  

Stroncium elválasztás estében a legtöbb eljárás ezen ionok csapadékképzésén alapul. E 
technika mellett természetesen ennek alternatívájaként más módszerek is adódnak. Itt elsősorban 
az extrakciós módszerek, a kromatográfiás technikák, az izotópcserés eljárások és az 
elektroforetikus eljárások említendők meg. Napjainkban éppen az egyszerűségük és gyorsaságuk 
miatt nagy jelentőséget kapnak a szilárdfázisú extrakciós és az ioncserés kromatográfiás technikák. 
Ennek ellenére, a csapadékos módszerek továbbra is előnyösen alkalmazhatók nagy térfogatú 
mintákból történő stroncium és/vagy ittrium elválasztására (előkoncentrálás).  

2.3.1. Csapadékos eljárások 

 
A stroncium szelektív elválasztására, illetve meghatározására kidolgozott analitikai eljárások 

többsége a stroncium csapadékképzésén alapul. A gyakrabban alkalmazott csapadékformák a 
következők [11]: 

 

 stroncium−oxalát−monohidrát:  Sr(COO)2∗H2O 

 stroncium−szulfát:   SrSO4 

 stroncium−karbonát:   SrCO3 

 stroncium−fluorid:   SrF2 

 stroncium−jodát:   Sr(JO3)2 

 stroncium−piroarzenát:   Sr2As2O7 

 stroncium−kromát:   SrCrO4 

 stroncium−tartarát:   SrC4H4O4∗H2O 

 stroncium−nitrát füstölgő 

salétromsavas oldatban:  Sr(NO3)2. 

A stroncium−oxalát−monohidrát oldhatósági szorzata vízben (pH = 7) 18 OC−on L = 

[Sr2+][C2O42-] = 5.61∗10-8. Erősen savas oldatban a csapadék feloldódik, pH = 4 fölött viszont a 

lecsapás gyakorlatilag teljes. A monohidrát 200−270 OC közötti hőmérsékleten vízmentes 

SrC2O4−tá, 500−700 OC között SrCO3−tá és 1050 OC fölött igen lassan SrO−dá alakítható. 

A stroncium−szulfát oldhatósági szorzata vízben L = [Sr2+][SO42-] = 2.8∗10-7, oldhatósága tehát 

nem elhanyagolható. A 100−300 OC közötti hőmérsékleten szárított csapadék súlyállandó és 

sztöchiometrikus összetételű. 
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A stroncium−karbonát vízben igen csekély mértékben oldódik. Oldhatósági szorzata 25 OC−on L 

= [Sr2+][CO32-] = 1.6∗10-9. Szénsavtartalmú vízben stroncium−hidrogén−karbonát keletkezése miatt 

oldódik. 
 

A csapadékképzésen alapuló eljárások többsége a következő lépcsősort követi: 
(1) A vizsgálandó minta (pl. csont, növényi rostok, talaj, természetes vizek) előkészítése (feltárás, 

izzítás, szűrés, stb.) a kémiai analízisre, 
(2) Az így előkészített minta stroncium ion tartalmának csapadékos formában történő 

koncentrálása. E lépés közben az elválasztást zavaró alkálifém ionok oldott formában maradnak 

[12−17,31], 

(3) A leváló csapadék kihevítése és ásványi savban történő feloldása [15,31], vagy nedves 
salétromsavas feltárása, 

(4) A stroncium elválasztása a még mindig jelenlévő zavaró ionoktól a következő módszerek 
segítségével: 

− a Sr elválasztása az I. és II. osztályba tartozó kationoktól kénhidrogénnel sósavas oldatban 

történhet, 

− a Sr elválasztása az Al(III), Fe(III), Cr(III) és Ti(IV)−től ammóniával, míg a Fe(II), Ni(II), Co(II), 

Zn(II) és Mn(II)−tól ammónium−szulfiddal végezhető el, 

− a Sr elválasztása a Cr(VI) és Mo(VI)−tól szódás ömlesztéssel, míg a Sr elválasztása a 

Ba(II)−től a bromátok különböző oldhatósága alapján lehetséges, 

 − a Sr elválasztása számos fémiontól 80 %−os salétromsavval is történhet [18]. A Sr(NO3)2 

füstölgő salétromsavban nem oldódik. A salétromsav koncentráció növelésével a Ca(NO3)2 

oldhatósága erősen csökken, ezért a sav koncentrációját nem célszerű 81 %−osnál nagyobbra 

választani. BARATTA és KNOWLES szerint [19] az optimális savkoncentráció 67 % (15 M), 

GREGORY szerint [20] 70 %. E módszerrel a stroncium−nitrát a következő komponensektől 

választható el: Al, NH4, Sb, As, Be, Bi, Ca, Cl, Ce, Cr, Co, Cu, Fe, La, Li, Mg, Mn, Hg, Ni, K, Se, Ag, 

Na, Te, Tl, Sn, U és Zn. A bárium−nitrát a kioldás után visszamarad a stroncium−nitráttal együtt, 

amelyből külön eljárással kell a stroncium−nitrátot megtisztítani [21−23],  

− az oldhatósági szorzat fontosságát hangsúlyozza SMOLIK, amikor a Sr−ot a kalcium 

vegyületektől hidroxid csapadékaik eltérő oldhatósága alapján választja el [24]. Kalcium-hidroxidnak 

híg nátrium−hidroxiddal történő lecsapásával kismennyiségű stroncium választható el a nagy 

mennyiségben jelenlévő kalciumtól,  
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− szelektív komplexképzésen alapuló csapadékképzés, illetve az egyes ionok szétválasztása 

kationcserélő oszlop és szelektív elució alkalmazásával [12,14]. 
(5) A kémiai kitermelés meghatározása történhet gravimetriásan [12], 85Sr nyomjelző 

alkalmazásával [13], lángfotometriás, vagy induktív plazmacsatolású atomabszorpciós 

spektroszkópia (ICP−AAS) segítségével [25]. 

 
A füstölgő salétromsavas eljárások összefoglalásának, illetve egy komplex eljárásnak is 

tekinthető BRYANT munkája [26], mely csont−, tej− és zöldséghamuk, valamint talajminták 

részletes vizsgálatával, azok 90Sr tartalmának elválasztásával, meghatározásával foglalkozik. Nagy 
alapossággal adja meg a vegyszerek minőségét és a követendő eljárást. Karbonátos lecsapással 
választja le a feloldott mintákból az alkáliföldfémeket, majd salétromsavas kezeléssel dúsítja a 

stronciumot. Nátrium−kromátos kezeléssel tisztítja meg a mintát a bárium nyomoktól. A maradékkal 

újra karbonátos csapadékot képez. A még ekkor is jelenlévő króm eltávolításához a csapadékot híg 

salétromsavban oldja, hidrogén−peroxiddal a króm(VI)−ot króm(III)−má redukálják, majd a 

vas−hidroxid szorpciós tulajdonságát kihasználva az oldathoz vasat adagolva és hígítva tisztítja az 

oldatot. Az anyalúg stroncium tartalmát újra karbonát formában kicsapja, és 14 napig állni hagyja. Az 

állás után vagy közvetlenül alacsony hátterű béta−számlálóval méri, vagy újra feloldja a csapadékot. 

A keletkezett oldatot ezután hidroxid alakjában lecsapja, a képződött csapadékot hűti, oldja, végül 

oxalát formában újra leválasztja. A minta béta−számlálása oxalát formában történik. 

 

KANAPILLY és NEWTON egyszerű, gazdaságos módszert dolgozott ki 90Y−nek 90Sr−től történő 

elválasztására. A technika kolloidális ittrium−hidrogén−foszfát képződésén alapszik precíz kontrollált 

feltételek mellett, melyben az 90Y szűréssel eltávolítható a 90Sr mellől [27].  
 

 KODA [28] vas(III)−hidroxid erős adszorpciós tulajdonságára alapozva dolgozott ki eljárást 
90Y−nek 90S−rtől való elválasztására. A szerző megfigyelése szerint, ha a vas(III)−hidroxidot piridin 

jelenlétében választjuk le, akkor tiszta, összetömörödő csapadékot kapunk. Ennek adszorpciós 
képessége így csekély. Ezért ezzel a megoldással az 90Y mennyisége összegyűjthető számottevő 
kontamináció nélkül. A kontamináció mértékét vizsgálta a szerző különböző nagyságú ionerősség 
(K2SO4 koncentráció) és stroncium hordozó függvényében, piridin jelenlétében és anélkül. Az 
optimális esetre (0.2 mg stroncium hordozó 2 % K2SO4) a Sr2+ kontamináció 3.2∗10-5. A jelenség 
magyarázataként a piridin és a szulfát ionok hidroxid ion koncentráció csökkentő hatását említi. 
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BURTON és mtsai. [29] stronciumnak magnéziumtól történő elválasztására 8−hidroxikinolint 

használ. A stroncium−oxinát sok ammóniumsót tartalmazó forró, ammóniás közegben feloldódik, 

míg ugyanilyen körülmények között a magnézium−oxinát teljesen leválik. A szűrletből a stroncium − 

a savas reagens tömény HNO3−mal és kevés tömény H2SO4−gyel történő melegítés melletti 

elroncsolása után − SrSO4 alakban meghatározható. A 8−hidroxikinolin gravimetriás reagens az 
90Y−nek 90Sr−től történő elválasztására is alkalmas. 

 

Az 90Y ammónium−cinnamáttal is lecsapható a 90Sr mellől Y(C6H5CH=CHCOO)3  alakban pH = 

5.4−nél 80 OC−on. Az Y(C6H5CH=CHOO)3 termikusan 200 OC−ig stabilis. A stroncium és a kalcium 

az adott kísérleti körülmények között nem válik le. BAUMANN [30] tengervíz 90Sr tartamának 
meghatározására használta az általa kidolgozott módszert. 

 
A Magyar Szabvány (MSZ) szerint [31] a 90Sr meghatározását természetes vizekben a 

következőképpen végzik: a vizsgálandó vízből Na−karbonáttal leválasztják a karbonátokat (pl. Ca−, 

Sr−, Ba−karbonát). Az így nyert csapadékból a kalciumot és a legtöbb zavaró iont füstölgő 

salétromsavval, nitrátos elválasztással távolítják el. A rádiumot, az ólmot és a báriumot 

bárium−kromátos, az egyéb hasadvány termékeket ittrium−hidroxiddal választják le. A radiokémiai 

tisztaságú stronciumot állni hagyják a 90Sr − 90Y egyensúly beállásáig, majd az ittriumot hidroxidként 

lecsapják és aktivitását oxalát formájában mérik. A stroncium kémiai kitermelését 85Sr nyomjelző 
alkalmazásával, vagy gravimetriásan határozzák meg. Az ittrium kémiai kitermelését gravimetriásan 

mérik. A vízminta 90Sr aktivitás−koncentrációját az eredeti tiszta térfogat és a kémiai kitermelés 

ismeretében számítják.  
 

SZABÓ és mtsai. [32] 8−hidroxikinolinnal szubsztituált szilikagélt használt az 90Y−nek 90Sr−től 

történő elválasztására természetes vizekben pH = 5.5−5.7−nél. Az ittrium sósavas elválasztása és 

ammónium-oxaláttal történő lecsapása után hajtják végre a bétaszámlálást. 
 

Az American Public Health Assotiation által 90Sr levegőből történő mérésére kidolgozott standard 
eljárás [33] az aeroszolszűrő elizzítása és salétromsavas feltárása után a stronciumot füstölgő 

salétromsavas eljárással választja el a kalciumtól. A rádiumot, ólmot és a báriumot bárium−kromátos 

lecsapással választják el. A még jelenlevő egyéb hasadvány termékektől vas−hidroxidon történő 

adszorpcióval szabadulnak meg. Ehhez a szekuláris egyensúly megvárása után az 90Y-et 

hidroxidos−oxalátos módszerrel elválasztják és annak aktivitását mérik. A kémiai kitermelést 
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stroncium−karbonát gravimetriás mérésével határozzák meg. A kimutatási határ 1 cpm−es 

háttérintenzitás mellett, 60 perces mérési idő és 95 %−os konfidencia szint esetén 19 mBq ± 10 %. 

 
Az ittrium elválasztásán alapuló egyszerű eljárást dolgozott ki HARTMANN [34] vizes oldatok 

90Sr aktivitás−koncentrációjának meghatározására. A kb. 2 liter térfogatú mintát sósavval pH = 1−re 

savanyítja, majd az általában jelenlévő széndioxidot kiforralja. A széndioxid távozása és az oldat 

hűlése után karbonátmentes ammónium−hidroxiddal pH = 9−nél a hidroxidokat leválasztja. A levált 

csapadékot üvegszűrőn szűri, ammóniás vízzel mossa és az üvegszűrőn 100 ml 1 M sósavval 

feloldja. Majd a szűrőt kevés desztillált vízzel utánaöblíti és a mintegy 200 ml oldatból pH = 1.5−nél 

kalcium−oxalát vizes oldatával leválasztja az ittrium−oxalátot. A csapadékot szűrés és szárítás után 

alacsony hátterű béta−számlálóval méri. Az eljárás előnye, hogy viszonylag egyszerű és olcsó. 

 

Az ittrium−oxalát izotópcserélő tulajdonságainak vizsgálata közben HARTMANN [34] azt 

tapasztalta, hogy a cserélődés mértéke erősen függ a csapadék előállítási körülményeitől. Ismeretes 
továbbá, hogy az ittrium alkálifém és/vagy ammónium ionok jelenlétében hajlamos kettős sók 

képzésére. Ha azonban az ittrium−oxalát leválasztását ammónium ionok jelenlétében végezzük a 

keletkező csapadék tulajdonságai lényegesen eltérnek az ittrium−oxalátétól − a szerző tapasztalta 

szerint. Ennek alapján új módszert javasolt vizes oldatok 90Sr aktivitás−koncentrációjának gyors 

meghatározására. A módszer elvi alapja az a feltevés, hogy a mérendő mintában a 90Sr−90Y 

szekuláris egyensúly már beállt. A mintegy 2 dm3 térfogatú vizes oldathoz stroncium és ittrium 

hordozót teszünk, a pH−át tömény sósavval 1.5−re állítjuk, majd 40 cm3 telített oxálsav oldatot 

adunk hozzá. Az előre elkészített 40 mg Y(III)−ot tartalmazó csapadékot hozzáadjuk az oldathoz, 

majd 20 perces kevertetés után az oldatot szűrjük, a szüredéket desztillált vízzel öblítjük, szárítjuk és 
mérjük az így kipreparált minta aktivitását. Az elválasztás időpontja és a mért aktivitás ismeretében 

az eredeti minta 90Sr aktivitás−koncentrációja számítható. A szerző szerint megfelelő körülmények 

között (pH, oxalát koncentráció, sók tömegaránya, stb.) 90−95 %−os 90Y kihozatal érhető el. A 

szerző feltételezte, hogy az ittrium elválasztására általa alkalmazott anyag 

ittrium−ammónium−oxalát. 

 
VINCZE [35] részletes vizsgálattal megállapította, hogy a leválasztott anyag nem tisztán 

ittrium−ammónium−oxalát, hanem ittrium−oxalát és ittrium−ammónium−oxalát 1:1 mólarányú 

keveréke, amely oxálsavat és kristályvizet is tartalmaz. A szerző szerint a levált csapadék a következő 
összetételnek felelhet meg: 
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1.5(COOH)2 + Y2[(COO)2]3 + YNH4[(COO)2]2 + 1.5H2O 

 
Az oldhatósági szorzatok a következők: 

 

Littrium−oxalát = [Y3+]2 [Ox2-]3 = 3∗10-29 mol5 ∗ dm-15 

Littrium−ammónium−oxalát = [Y3+] [NH4+] [Ox2-]2 = 1.74∗10-12 mol4 ∗ dm-12 

 
Az oldhatósági szorzatok értékeiből látható, hogy a kettős oxalát oldhatósága lényegesen 

nagyobb, mint a tiszta ittrium−oxaláté. Az elválasztás körülményei olyanok (pH = 1.45, [Ox2-] ≅ 10-5 

mol∗dm-3), hogy a keverék kettős só része gyakorlatilag feloldódik, majd az oldatból valószínűleg, 

mint ittrium−oxalát kiválik magával víve az oldatban lévő egyéb ittrium izotópokat is. Erre a 

folyamatra kísérleti bizonyíték nincs, ez egyszerűen az oldhatósági viszonyokból következik. 
Feltehetően az elválasztás mechanizmusa nem tisztán heterogén izotópcsere, hanem valószínűleg 
egy átkristályosodáson alapuló mechanizmus, amit esetlegesen kísérhet felületi szorpció és 
izotópcsere. 
 

Figueira és mtsai. [36] módszert dolgoztak ki braziliai tengervíz mintákban történő 137Cs, 90Sr és 
239+240Pu tartalom egyidejű meghatározására. A plutónium elválasztását AG1−X8 anioncserélő 

oszlopon végzik 10 M HCl+NH4I jelenlétében. Míg a cézium csapadékos elválasztását 

ammónium−molibdo−foszfáttal hajtják végre, addíg a 90Sr−et először karbonát, azután szulfát, majd 

ismét karbonát formában történő ismételt lecsapásokkal tisztítják meg a zavaró komponensektől. 

Végül is a 14 napos szekuláris egyensúly beáltával a 90Y−et hidroxidos formában lecsapják, majd a 

sósavval történő tisztítást követően az oxalátos lecsapás eredményeként kapott ittrium−oxalát 

csapadék béta számlálását végzik. 
 

2.3.2. Folyadék−folyadék és szilárdfázisú extrakciós kromatográfiás technikák 

 
A stroncium és az ittrium folyadékfázisú extrakciós elválasztását megvalósító módszerekben 

számos szerves komplexképző ismeretes, mellyekkel a kérdéses ionokra viszonylag nagy 

szelektivitás érhető el. Ennek ellenére a folyadék−folyadékfázisú módszerek − nagy hozamuktól 

eltekintve − nem kedveltek, mert megvalósításuk idő és munkaigényes, az alkalmazott 

extrahálószerek többsége mérgező hatású. Ezért napjainkban a szilárdfázisú módszerek egyre 
kedveltebbek. 
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A kromatográfiás oszlopok töltőanyagát képező szelektív komplexképzők (pl. koronaéterek) − 

melyeket szilárd hordozó felületére előzetesen impregnálnak − kötik meg a kérdéses iont. A 

módszer előnye, hogy kromatográfiás ionelválasztás érhető el a komplexképzőtől függő 
szelektivitással. A módszer hátránya viszont az, hogy a szelektivitást biztosító aktív molekula csak 
fizikailag van kötve a szilárd hordozón, ami az elválasztás során a komplexképző fokozatos 
elvesztését okozza. Ez egyrészt méréstechnikailag is zavaró lehet (folyadékszcintillációs detektálás), 
másrészt az analízis költségeit nagyban megnöveli, tekintettel arra, hogy a ma hozzáférhető 
oszloptöltetek viszonylag drágák.  

A stroncium és ittrium ionok extrahálására számos extrahálószert fejlesztettek ki:  

1. Makrociklikus vegyületek és koronaéterek [36−56], valamint lipofil 

aciklusos−poliéter−dikarbonsavak (alkáliföldfémek megkötésére szolgálnak) [57]; 

2. Co−dikarbolidok (nagy szelektivitást mutatnak stroncium és cézium ionokra) [58−65]; 

3. Pirazol és pirazolon származékok (alkáliföldfémek megkötésére szolgálnak) [66−68]: 

• 1−fenil−3−metil−4−kapril−pirazol−5 (H+PMCP-), 

• 1−fenil−3−metil−4−kapril−pirazolon−5, 

• 1−fenil−3−metil−4−szteroil−pirazol (H+FMSP-); 

4. Foszforsav−származékok (ritkaföldfémek megkötésére szolgálnak) [69−76]: 

• di− (2−etil−hexil)−foszforsav (HDEHP), 

• tributil−foszfát (TBP), 

• tri−izodecil−foszforsav (DIDPA); 

5. Komplexképzők és egyéb vegyületek (elsősorban ittrium ionok szelektív megkötésére 

szolgálnak) [77−78]: 

• didecil−szulfonsav (DDSA), 

• citromsav (stroncium ionok komplexképzésére is használatos), 

• 1,2−diamino−ciklohexán−tetraecetsav (DCTA), 

• etilén−diamino−tetraecetsav−amin (EDTA), 

• tri−n−oktil−amin. 

 
Ezek közül a stroncium és ittrium ionok elválasztása szempontjából a makrociklikus 

vegyületeknek (koronaéterek, kriptandok, kalixarének, stb.) és a Co−dikarbolidoknak van a 

legnagyobb jelentősége. Ezért a továbbiakban e két vegyülettípussal részletesebben foglalkozom. 
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2.3.2.1. Makrociklikus vegyületek alkalmazása stroncium és ittrium ionok szelektív elválasztására 
 

A koronaéterek szerkezetüktől függően rendkívül szelektívek lehetnek a különböző fémionokra. 
Szintetikus ionoforokat (ionok fázistranszferét elősegítő vegyületek) először PEDERSEN írt le 

1967−ben [37], melyek ciklikus hexaéterek voltak és egyszerűen koronaétereknek nevezte ezeket. 

A koronavegyületek szerkezeti felépítésének óriási variációs lehetőségei vannak. Az egyes 
molekulák eltérhetnek egymástól, pl. gyűrűméretben, a donor atom(ok) elhelyezkedésében, 
minőségében (O, N, S, F, stb.), az étergyűrűben lévő esetleges heteroaromás csoportokban, a 

koronaéter−gyűrű számában stb. A koronaéterek lipofil (metilén, alkillánc) és hidrofil, (éteres oxigén) 

szerkezeti elemek sorozatából állnak. Hidrofil oldószerben endolipofil, lipofil közegben endohidrofil 
üreg keletkezik. 

A hidrofil elektronegatív üreg ideálisan alkalmas alkálifém, alkáliföldfém, ritkaföldfém, stb. ionok 
szelektív befogadására. Így a koronavegyületek széleskörű alkalmazást nyertek az 
elválasztástechnika, az analitika, illetve egyéb területeken. 
 

KIMURA és mts.−ai [38] diciklo−hexil−18−korona−6 (DC18C6) kloroformos oldatát használták 

folyadékban lévő stroncium ionok extrakciójára. A módszer felhasználásával tej radiostroncium 
tartalmát határozták meg. 

 
STRZELBICKI és BARTSCH [39] alkáliföldfémeket extraháltak vizes oldataikból 

koronaéter−karbonsavvegyületek alkalmazásával. A vizsgált ionok a Mg2+, Ca2+, Sr2+ és Ba2+, az 

extraháló ágensek, pedig kloroformban oldott sim−dibenzo−16−korona−5−oxoecetsav 

(sim−DB16C5−OAA), sim-DB13C4-OAA és sim-DB19C6-OAA voltak. Fenti koronaéterek (különös 

tekintettel a sim-DB16C5-OAA−ra) jól alkalmazhatók az alkáliföldfémeknek más fémektől (pl. 

aktinidáktól) történő elválasztására. Bár a megoszlási hányadosok pH függését tekintve érhetők el jó 
elválasztási eredmények, ezekkel a komplexképzőkkel azonban az alkáliföldfémek egymástól nem 
választhatók el. Ezek csak akkor alkalmazhatók a stroncium ionok szelektív elválasztására, ha a 

minta nem tartalmaz − a Sr−on kívül − a periódusos rendszer II. főcsoportjába tartozó elemet(ket). 

 

VANEY és mts.−ai [40] nyomnyi mennyiségű radiostroncium gyors meghatározását végezték el 

tejből és vízből DC18C6 koronaéter alkalmazásával. A mintákban lévő kationok előkoncentrálását 

Dowex−50 WX 8 kationcserélő gyantával végezték. A mintához ismert mennyiségű SrCl2∗6H2O 

savas oldatát adták és a pH−át citromsavval 5.3−ra állították. Az oldatot 15 percig kevertették a 

gyantával, majd ülepedés után a felülúszót friss gyantával töltött kromatográfiás oszlopra öntötték. A 
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gyantán kötött kationokat 4 M NaCl oldattal eluálták és az alkáliföldfémeket Na2CO3 oldattal 
kicsapatták az elutumból. Vízminták esetében a Sr hordozó hozzáadását közvetlenül a karbonát 

leválasztás követte. A karbonát csapadékot ecetsavban oldották, majd Na−pikrát adagolás után a 

Sr−ot DC18C6 koronaéter CH2Cl2 oldatával extrahálták. A vizes fázishoz ismét Na2CO3−ot adtak 

(pH = 8), majd a szűrést követően GM számlálóval mérték a 90Sr aktivitást. 
 

Vajda és mts.−ai. [41] módszert dolgoztak ki 89/90Sr−ok együttes meghatározására talajban. 

Ismert mennyiségű elizzított talajt oldanak fel 40 %−os HF és 14 M HNO3 keverékének többszörös 

adagolásával néhány gramm H3BO3−at is adva az elegyhez. Majd a szárazra párolt mintát 1 M 

HNO3−ban oldják fel és szűrik, vagy centrifugálják. A szüredék aktivitását ellenőrzik, majd a 

felmelegített szűrletből oxálsav adagolásával a stronciumot oxalát formájában lecsapják. A 

centrifugált csapadékot tömény HNO3−ban oldva többször szárazra párolják, majd végül 3 M 

HNO3−ban feloldják. A stroncium szelektív megkötését DC18C6 koronaéterrel töltött Sr•Spec® 

kromatográfiás oszlopon végzik, majd a kolonnáról eluált stronciumot oxalát formában lecsapják. A 
kémiai kitermelést gravimetriásan határozzák meg. Majd ezt követően a csapadék minát 1 M 

HNO3−ban oldják és Instagel adagolása után alacsony hátterű folyadékszcintillációs berendezéssel 

végzik a béta számlálást. 
 

Vajda és mts.−ai [42] ugyancsak Sr•Spec® kromatográfiás oszlopot használnak a Paksi 

Atomerőmű kis− és közepes aktivitású hulladékaiban történő 90Sr (89Sr) meghatározásához. A 

minták stroncium tartalmának előkoncentrálását kalciumos együtt−lecsapással oxalátos formában 

végzik, majd e csapadék tömény HNO3−ban történő feloldásával kapott oldatból hajtják végre a 

radiostronciumok szelektív megkötését. A béta számlálást szintén alacsony hátterű 
folyadékszcintillációs analizátorral végzik. 

  

MUAYED és mts.−ai. [43] stronciumot szelektíven választottak el a következő ionoktól: Ba(II), 

Y(III), Ce(III), Eu(III), Sb(III), Ru(III), Zr(IV), Nb(V), Mo(VI), Te(VII) és Te(III) DB18C6−kieselgél 

töltetű kromatográfiás oszlopon pikrinsav−HNO3 oldattal történő eluálással. A DB18C6 koronaéteren 

kívül a következő koronaétereket vizsgálták: 12C4, 15C5, 18C6, DCH18C6, DB24C8 és egy 

kriptandot, a kriptofix 22−őt. 

 

ALVAREZ és mts.−ai eljárást fejlesztettek ki 90Sr meghatározására folyékony mintákban [44]. A 

stronciumnak kalcium−foszfáttal történő együttes lecsapása után a csapadékot 8 M HNO3−ban 
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oldják fel, majd az oldatot Sr•Spec® oszlopon engedik át. Az 90Sr oszlopról történő eluálását 0.05 M 

HNO3−al végzik. A minták aktivitását folyadékszintillációs technikával mérik. 

  
DU és WAI [45] Sr2+ és Y3+ ionok oldószeres extrakcióját tanulmányozták egy új típusú 

extrahálószer a sim−dibenzo−16-korona−5−oxiecetsav (HL) alkalmazásával kloroformban. A Sr2+ 

ionokat kvantitatíven extrahálták pH = 6.5−nél, míg az Y3+ ionok extrakciója elhanyagolható volt. Így 

a 90Sr elválasztása az 90Y−től HL−el való folyadék extrakcióval megvalósítható. 

 

TAIT és mts.−ai [46] azt találták, hogy néhány kereskedelmi forgalomban kapható gyantán 

kötődik a C222 kriptand (biciklikus poliéter) vizes−acetonitriles oldatból. A gyantán kötött C222 nagy 

szelektivitast mutat a stroncium ionok iránt, így nagyon kis mennyiségű tejben lévő Sr−ot is képes 

megkötni. A vizsgált gyanták: szilikagél, poliakrilsav divinil−benzollal (DVB) térhálósítva, polisztirol 

DVB−vel térhálósítva (PS−DVB) és szulfonátot, amino−metil−foszfonátot, vicino−diacetátot és 

merkapto csoportot tartalmazó PS−DVB. A merkapto csoportot tartalmazó chetile S−C222 és a 

szilikagél S60−C222 rendszer mutatta a legjobb megkötő képességet a tejben lévő Sr−al szemben. 

A chetile S−C222 rendszer szelektíven választja el a Sr−ot a Cs−tól és a Ca−tól is. 

 

PIMPL [47] radiokémiai eljárást ír le 89Sr és 90Sr aktivitás−koncentrációinak meghatározására 

talajban és üledékekben. A minták sósavas feltárása után a stronciumot a vizes oldatból DC18C6−al 

triklór−metánba extrahálja. Majd EDTA oldattal való visszaextrahálás után a Sr−ot néhány 

csapadékképződési lépcsőben választja el a mátrixalkotóktól és a béta számlálást zavaró 
radionuklidoktól.  

 

ZABLOTSKY és mts.−ai [48] környezeti mintákból salétromsavas feltárás után a Sr−ot szintén 

DC18C6 koronaéterrel extrahálja tetraklór−etilénbe. 

 

YANG és mts.−ai [49] szimulált High Level Radioactive Liquid Waste (HLRLW) oldatból a Sr2+ és 

Cs+ ionok extrahálását tanulmányozták koronaéter alkalmazásával. Az első extrakció alkalmával a 

Sr2+ ionokat választották el DC18C6−nak 1,1,2,2−tetraklór−etánba és triklór−metánba (extrakció 

arány Sr2+−re>90 %). A Cs+ ionok hatásosan extrahálhatók dibenzo−1−korona−7 

(DB1C7)−molibdénsav 3:1 arányú keverékével nitro−benzolba. 
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 A folyadék−folyadék extrakció elkerülésére a DC18C6 és DB18C6 koronaétereket szilárd 

hordozók felületén is megkötötték, pl. szilikagélen [50,51], valamint Amberlit−XAD−7 márkenevű 

gyantán [52]. Ez új korszakot jelentet az extrakciós kromatográfia területén, ugyanis savas 

közegben is működő extrahálószert találtak és alkalmaztak (Sr•Spec® kromatográfiás oszlopok 

alkalmazása). 
 

McDOWELL [53] 1996−ban egy Sr2+ ionokra szelektív koronaéterről, a diciklohexano−18,6 

koronaéterről (DC18C6)−ról számolt be. Azóta is számos esetben alkalmazták ezt a koronaétert 

oldószeres, illetve szilárdfázisú extrakciós technikákban a radiostronciumok szelektív elválasztására. 

TORMOS és mts.−ai ugyancsak DC18C6 koronaéter alkalmazásával dolgoztak ki gyors módszert 
90Sr meghatározására talaj− és növénymintákban [54]. 

 

LUMETTA és mts.−ai [55] ugyancsak koronaétert használtak a hanfordi nagyaktivitású 

radioaktív fémek szüredékeiben lévő aktinidák, stroncium és cézium izotópok elválasztására. Az 
iszap elsősorban a bifoszfát folyamat eredménye a plutónium elválasztása után. A művelet a 
következő lépéseket foglalja magában:  

1. vízzel történő mosás, 
2. lúgos ömlesztés, 
3. savas oldás, 

4. a transzurán elemek elválasztása (TRU) oktil−(fenil)−N,N−diizobutil−karbamoil−metil−foszfin− 

oxidos (CMPO) extrakcióval, 

5. a Sr elválasztása di−(t−butil)−ciklohexano−18,6 koronaéteres extrakcióval, 

6. a Cs elválasztása a savban feloldott iszapból triammónium−molibdo−foszfáttal [(NH4)3 

PMo12O40(Bio−Rad AMP−1)], 

7. a Cs elválasztása a mosóvízből és a lúgos oldatból fenol−formaldehid ioncserélő gyanta 

(Cs−100) felhasználásával. A transzuránok, valamint a 90Sr és a 137Cs eltávolítása után 

visszamaradó (Al, Bi, Fe, Na, stb. tartalmú) iszap kis aktivitású hulladékként helyezhető el. 
 

ARKHIPOV és mts.−ai [56] a Sr2+, Ag+ és Pb2+ ionok vizes oldatból történő extrakcióját és 

egymástól történő elválasztását tanulmányozták 12 és 18 tagú gyűrűs oxathia− és 

thia−koronavegyületek alkalmazásával, lágy (soft) pikrát és kemény (hard) nitrát anionok 

jelenlétében. A fémionok koncentrációját radiometriás módszerrel határozták meg. Az Pb2+ 
extrahálására a 18 tagú gyűrűs makrociklus volt a legalkalmasabb. 
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GRATE és mts.−ai [57] gyors, automatizált mikroanalitikai eljárást fejlesztettek ki 90Sr 

meghatározására öreg, nukleáris hulladékokban. Az eljárás Sequential Injection Analysis (SIA) 

rendszeren alapszik, amely Sr•Spec® gyantát használva gyorsan elválasztja a 90Sr−ot az 90Y−től és 

a 137Cs−től. Az így elválasztott 90Sr aktivitását folyadékszcintillációs technikával mérik. 

 

WOOD és mts.−ai 4,4’(5’)−di−(t−butil)−diciklohexo−18,6-koronaétert (DC18C6) és 

tributil−foszfátot (TBP) használtak ólom és stroncium ionok nukleáris hulladék oldatokból történő 

extrahálására [58]. Ezek az oldatok nagy koncentrációban tartalmaztak az elválasztást zavaró 
alkálifém ionokat. Az Argonne National Labs cég által kifejlesztett ún. SREX folyamat hatásosan 
alkalmazható, pl. az Idaho Chemical Processing Plant üzemében keletkező folyékony radioaktív 
hulladékok dekontaminálására. Az extrakciós oldat 0.15 M DC18C6 és 1.2 M TBP éteres oldatából 
áll. 

 

Mietelski és mts.−ai [59] Lengyelország észak−keleti részének erdeiből származó nagyszámú 

őz, szarvas, jávorszarvas és vaddisznó tetem csontjaiban határozták meg a 90Sr 

aktivitás−koncentrációjának, valamint a stabilis stroncium−koncentrációjának mértékét. A 

stronciumot extrakciós kromatográfia (Sr•Spec® oszlop) alkalmazásával választják el. A stabil 

stroncium−tartalmat az eljárás elején és végén is atom emissziós spektroszkópiával mérik. Az 

egyensúlyi 90Sr és 90Y aktivitásokat folyadékszcintillációs spektroszkópiával határozzák meg. Az 

analízis eredményei azt mutatták, hogy a szarvasok csontjainak aktív stroncium−tartalma a 

legnagyobb, ezt követi az őzeké, a jávorszarvasoké, végül a vaddisznóké. A legnagyobb és 

legkisebb érték között szignifikáns kapcsolat mutatható ki az ún. Kurskal−Wallis statisztikai teszt 

segítségével. A vizsgálat további érdekessége, hogy az ország észak−keleti erdőségeiben gyűjtött 

állati csontok 90Sr koncentrációja körülbelűl kétszerese a dél−közép országrészben gyűjtötteknek. A 

szignifikánsan még nem igazolt eltérés valószínűleg az 1986−os csernobili aeroszol kihullás 

eredménye, melynek átlagos értéke jelenleg 1.9−3.5 kBq/m2 körül mozog az észak−keleti 

országrészben.   
 

Nygren [60] gyors és megbízható módszert fejlesztett ki 90Sr talajban és üledékekben történő 
meghatározására. A stroncium kémiai elválasztását extrakciós kromatográfiával végzi. Azonban a 

minták maradéktalan feltárása érdekében a savas feltárás előtt litium−borátos ömlesztést alkalmaz. 

A folyósító szer LiBO2, Li2B4O7 és NaNO3 20:5:1 arányú keveréke. E folyamathoz platina tégelyt 
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használ. A kombinált feltárás és szelektív szeparációs lépés együttesen is csak mintegy 5 órát vesz 

igénybe. Az átlagos kémiai kihozatal stroncium esetében viszonylag nagy, 71 %−os. A 90Sr 

béta−számlálását gázáramlásos proporcionális számlálóval végzi. Továbbá a stronciumgyanta − 

EiChrom oszloppal elválasztott 90Sr tartalmú frakció − két hetes pihentetése után keletkező 90Y 

leányelem is oxalátos formában szeparálásra kerül, melynek béta mérése elősegíti az analízis 
helyességének eldöntését. 

 

KANG és mts.−ai [61] lipofil, aciklusos poliéter−dikarbonsavakat használtak alkáliföldfémek 

kloroformba történő extrakciójára. A szelektivitás vizsgálatok elsősorban a poliéterlánc hosszának és 
a terminális karbonsav változtatásának hatásra terjedtek ki. Különösen jó eredményeket bárium 
ionok extrahálásakor kaptak. 
  

Összefoglalva megállapítható, hogy a makrociklikus vegyülettípusok közül a stroncium ionok 
szelektív megkötésére elsősorban a koronaéterek (DC18C6 és DB18C6) alkalmasak, a 

ritkaföldfémek ionjai iránt az ún. aza−ciklikus vegyületek (speciálisan ittrium ionokra a 

2−(p−nitro−benzil)−1,4,7,10−tetraaza−ciklodekán−N,N',N'',N'''−tetraecetsav) mutatnak nagy 

szelektivitást. E vegyületek komplexképzésük következtében mind folyadék, mind szilárdfázisú 
extrakciós kivitelezésben kromatográfiás célokra előnyösen alkalmazhatók. 
 

2.3.2.2. Co−dikarbolid komplexek 

 

Az 1920−as évek eleje óta kutatások tárgyát képező soklapú (polyhedral) boránok és 

karbo−boránok sikeresen alkalmazhatók elsősorban stroncium és cézium inok éteres, extrakciós 

elválasztására. Az extrahálhatóság mértéke arányosan nő a polyhedron méretének növekedésével 

(B3H8-<B9H14-<B11CH12<Co(B9C2H11)2-(Co−dikarbolid ion)<szubsztituált Co(B9C2H11)2-).  

 

STEFEK és mts.−ai 62] észrevették, hogy az extrahálószerhez polietilén−glikolt (PEG) adagolva, 

kedvező hatás érhető el mikromennyiségű stroncium extrakciójakor. Ilyen módon a megoszlási 
hányados akár három nagyságrenddel is növelhető, mivel a PEG növeli a stroncium ion hidrofób 

karakterét. Az optimális koncentrációt 10-2 M dikarbolid−H+ oldatot alkalmazva 0.25 % PEG−nél 

találták. A stroncium extrakcióját azonban csak akkor lehet elvégezni, ha a céziumot előzetesen 

eltávolítják. A céziumot szintén Co−dikarboliddal extrahálták. A műveletet tehát a következő módon 
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végezték: a mintákat először híg salétromsavban feloldották, majd a céziumot dikarbolid−H+−val 

etrahálták. Ezután PEG−el elkészített Co−dikarboliddal extrahálták a stronciumot. 

 

SELUCKY és mts.−ai 63] hosszú felezési idejű hasadvány termékek vizes oldatában végezték el 

a 90Sr Co−dikarbolidos (3(π−(3)−1,2−B9C2H11)2Co-) elválasztást, majd meghatározást. A 

hasadványtermékeket tartalmazó oldatból először a 137Cs−et kiextrahálják. A vizes oldatot pH = 8-ra 

állítják, a szerves fázis Co−dikarbolid mellett citrátot is tartalmaz. Az oldószer nitrobenzol. A cézium 

elválasztása után az oldatot pH = 4−re csökkentik, majd újabb Co−dikarbolidos extrakciót végeznek. 

Ebben az esetben a szerves fázis lévő Sr2+ ionok hidrofóbitása növelése végett kb. 400 átlag 

molekulasúlyú polietilén−glikolt (HO(C2H4O)nH; PEG 400) is tartalmaz. Néhány esetben 

slovafol−909 (p−nonil−fenil−nonaetilén−glikol) is alkalmazható. A PEG növeli a megoszlási 

hányados mértékét és így az elválasztás igen hatékonynak bizonyult. Méréseik szerint az 
elválasztott anyagok tisztaságára jellemző a Cs/Sr, illetve a Sr/hasadványtermékek aránya, amely 
mindkét esen legalább tízezerszeres. 

 
SCASNÁR és KOPRDA [64], KOPRDA és SCASNÁR [65], illetve KOPRDA, SCASNÁR és 

GALÁN [66] a H+[(π−(3)−1,2−B9C2H11)Co-], azaz dikarbolid−H+ extrahálószert alkalmaztak. 

Oldószerként nitro−benzolt használtak. A fenti három publikációban eljárásuk alkalmazhatóságát 

biológiai, tej és vizelet minták elemzésekor vizsgálták 
 

SVOBODA és KYRS gyors módszert publikált [67] 90Sr aktivitásának becslésére 

Co−dikarbolidokkal végzett folyadék extrakciójával. A stroncium ionok extrahálhatóságának 

növelésére slovafol−909-et is adagoltak az extrahálandó oldatba. A szerves oldószer 

nitrobenzol−CCl4 elegye volt. A stroncium extraktumból történő kinyerését 0.15 M Chelaton IV 

(CDTA) oldattal végezték pH = 10.2−nél. 

 

STECKLE és mts.−ai [68] térhálós polisztirol és az oldalláncban karboránt, vagy Co−dikarbolidot 

tartalmazó poli−benzimidazolt használtak cézium és stroncium ionok eltávolítására. Így elkerűlhető 

volt a szerves oldószer(ek) alkalmazása. 
 

HANTHBORNE és DUNKS [69] szabadalma radionuklidok extrakciós módszereivel foglalkozik 

hasadványtermékek vizes oldatából. Extrahálószerként szubsztituált fém−dikarbolid ionokat 

használnak. Ezek egy vagy több kémiai csoportot tartalmaznak, melyek a szubsztituált 
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fém−dikarbolid ion, vagy az organo−szilánokkal szubsztituált fém−dikarbolid ion oldhatóságát 

megnövelik nitrát, vagy klórmentes oldószerekben. Ezek az anyagok kiválóan alkalmasak a 
radiocézium és radiostroncium ionok eltávolítására folyékony nukleáris hulladékokból. 
 

2.3.2.3. Pirazolon−5 származékok 

 

MIRZA [70] 89Sr/133Ba elválasztására dolgozott ki folyadék−folyadék extrakciós eljárást. 

Extraháló ágens az 1−fenil−3−metil−4−kapril−pirazolon−5 (PMCyP) volt. A PMCyP egy β−diketon, 

amely mind keto−, mind enol formában létezik. A Sr és Ba ionokat tartalmazó oldatotból vételezett 

10 cm3 mintát 9.4 pH−jú pufferrel 100 cm3−re hígították és 1 cm3 Na2SO4−tal, vagy (NH4)2SO4−tal, 

mint maszkírozó ágenssel kezelték. Ezután 10 cm3 metil−izobutil−ketonnal − mely 1 %−nyi 

PMCyP−t tartalmazott − néhány percen keresztül összerázták. A szétváló fázisokat elkülönítették, 

majd a stronciumot 0.2 M sósavval vizes fázisba visszaextrahálták. A nagyobb dekontaminációs 
faktor eléréséhez a műveletet kétszer megismétlik. 

 

UMETANI és mts.−ai [71] azt tapasztalták, hogy egyes pirazolon−5 származékok esetén a 

trioktil−foszfin−oxid (TOPO) szinergetikus hatást gyakorol alkáliföldfémek extrakciója alkalmával. A 

következő pirazolon−5 származékokat vizsgálták: 1−fenil−3−metil−4−benzoil−pirazolon−5 

(HPMBP), 1−fenil−3−metil−4−trifluoro−acetil−pirazolon−5 (HPMTFP). 

 

IWASAKI és mts.−ai [72] szintén egy pirazolon−5−származékkal az 

1−fenil−3−metil−4−sztearoid−pirazolon−5 (HPMSP) és trioktil−foszfin−oxiddal (TOPO) 

extrahálják az alkáliföldfémeket vizes oldatból ciklohexánba vagy benzolba. A két extrahálószer 

szinergetikus hatást fejt ki az extrakcióra. Mennyiségi elválasztást (D>100) értek el kalciumra pH = 

5.4, stronciumra pH = 6.5 és báriumra pH = 7.3 esetén akkor, ha a ciklohexán 0.05 M HMPSP−t és 

0.01 M TOPO−t tartalmazó oldatával extraháltak. A megfelelő pH értékek benzolos elegyet 

alkalmazva 6.5, 7.8, illetve 8,4. Az extrahált komplexek összetétele ciklohexánban 
Me(PMSP)2(TOPO), ahol Me=Ca, Sr, vagy Ba; benzolban pedig Ca(PMSP)2(TOPO)3 és 
Sr(PMSP)2(TOPO)2, illetve Ba(PMSP)2(TOPO)2. 

2.3.2.4. Foszforsav származékok 
 

A stroncium és ittrium ionok extrahálására szintén alkalmas foszforsav származékoknak 

alapvetően kétféle típusa létezik, a foszfátok és a foszfin−oxidok. 
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A di−(2−etil−hexil)−foszforsav (HDEHP) kiváló kelátképző ágens a stroncium és ittrium ionok 

egymástól való elválasztására. SORANTI és JETTMAR [73] a Sr és Y elválasztására extrakciós 

kromatográfiát − HDEHP extrahálószert − használtak. Az extrahálószerrel 1mm belső átmérőjű és 4 

m hosszúságú teflon csővet impregnáltak. Az oldószer toluol volt. Az ittriumot 0.1 M sósav tartalmú 
vizes oldatból extrahálták ki. A stroncium átfolyik a kolonnán. 

 
KRAMER és DAVIES [74] 90Sr, 90Y, 247Pm és 144Ce vizeletből történő izolálásával foglalkozott. 

Eljárásuk kalcium−oxalátos együtt−lecsapást tartalmazó első lépését extrakciók követik. A fent 

felsorolt izotópokra rendre a következő hozamokat kapták: 100 ± 12 %, 64 ± 4 %, 90 ± 8 % és 87 ± 

11 %. A szerzők által megadott detektálási határok pedig a következők: 2.22∗10-2 Bq, 2.29∗10-2 Bq, 

3.7∗10-2 Bq és 2.96∗10-2 Bq. A vizeletmintákat teljes izzítás után hidrogén−peroxiddal kezelték, majd 

50 ml 3−as pH−jú oldatot készítettek belőle. A telített (NH4)2(COO)2−al leválasztott csapadékot 

centrifugálással választották el. A felülúszóhoz kalcium−nitrátot adagoltak. A Ca(COO)2 formában 

leváló csapadékot az előzővel egyesítették. Ezután 70 %−os perklórsav jelenlétében forró, füstölgő 

salétromsavban oldották a csapadékot az oxalát eltávolítása végett. A továbbiakban a Ce(IV) 

nyomok Ce(III)−má redukálásához H2O2−ot adtak a rendszerhez. A redox folyamatok lezajlása után 

következik az extrakció. A 0.05 M HNO3 (pH = 1.3) vizes oldat fémtartalmát di−(2−etil−hexil) 

−foszforsavval extrahálják. A szerves fázist kétszer vízzel mosva a stroncium−tartalom a vizes 

fázisba kerül át. A prométium és a cérium 1 M salétromsavval háromszori visszaextrahálással 
távolítható el. Az Y elválasztása 8 M sósavval végzett, szintén háromszori ismételt extrakció 
eredménye. 

 
BORCHERDING és NIES [75] tengervíz minták 90Sr tartalmát határozták meg 90Y méréssel. Az 

ittriumot HDEHP−vel extrahálták. Több hónapos mérések során azonban kiderült, hogy az ittriummal 

együtt valamilyen más, 24 napos felezési idejű izotópot is extrahálnak. Ez a radionuklid a 234Th (t1/2 = 
24.4 nap), melynek bomlásterméke a 234.Pa. A 234Th az 238U leányeleme, így a tengervíz mintákban 

is megtalálható. A szennyezés kiküszöbölésére új eljárást dolgoztak ki. 100 dm3−nél több tengervíz 

esetén a pH−át ammóniával 9−re állítják, majd a Sr2+ és Ca2+ ionok lecsapására nátrium−karbonát 

oldatot öntenek hozzá. A kapott csapadékot − maximum 500 literből származó − 14 napi várakozás 

után a radiokémiai egyensúly beálltával koncentrált sósavban feloldják. Ezután 50 mg Y3+ hordozót 

adnak a rendszerhez. Ezt követően 250 ml HDEHP 0.45 M n−heptán oldószerrel készült oldatával 

extrahálják. Az Y(OH)3−ot ammóniával kicsapják a vizes fázisból. A centrifugált csapadékot szűrik, 

majd kevés salétromsavban oldják. A Th elválasztását ioncserélő oszloppal, vagy 



 33

Zr(HPO4)2∗H2O−os együtt lecsapással végzik. Az elválasztás utolsó lépéseként az ittriumot oxalát 

formává alakítják, majd kihevítéssel oxiddá és ebben a formában végzik a béta számlálást. 
 

EL−YAMANI és SHBANA [76] La(III), Ce(III) és Y(III) tiocianátok extrahálását vizsgálták az 

ionasszociációs komplexeket képező tributil−foszfáttal (TBP). Különböző körülményeket választva 

végezték el méréseiket. Megállapításaik szerint a stabilitás − a hidrolízis elkerülése érdekében − a 

pH< 3 érték alatt a megfelelő. A KSCN koncentráció növelésével a megoszlási hányadosok 

meredeken (lineárisan) nőnek. A megoszlási hányadosok a vizsgált tartományban Ce>La>Y 

sorrendben követik egymást. A megoszlási hányados szintén lineárisan növő függvénye a szerves 
fázis TBP koncentrációjának. Különböző szerves oldószereket összevetve, a nagy dielektromos 

állandóval rendelkezők (kloroform, nitro−benzol, stb.) esetén a megoszlási hányados kicsi. Jó 

oldószereknek a kis dielektromos állandóval rendelkezők (n-hexán, petróleum) bizonyultak. Az 

ittrium ionok TBP−os extrakciója hasonlóan végezhető el nitrát anionokat tartalmazó közegben is. 

 

BAJO és TOBLER [77] 90Sr−nek urán hasadási termékekből és környezeti anyagokból történő 

meghatározása során alkalmaz tributil−foszfátot (TBP). Az eljárás az 90Y−nek TBP−val történő 

extrakcióján, majd ittrium−oxalát alakban történő lecsapásán alapszik. Az oxalát 90Y−tartalmát 

proporcionális számlálóval mérik. 
 

SHABANA és mts.−ai [78] viszonylag egyszerű és gyors radioanalitikai módszert dolgoztak ki 

tej−, talaj−, biológiai− és vízminták 90Sr-tartalmának meghatározására. A módszer a 90Sr 

leányelemének, az 90Y−nek nitrátos közegből TBP−vel történő extrakcióján alapszik. További 

kezelések után az 90Y tartalmat béta számlálással határozzák meg. 
 

MUKIN és mts.−ai szabadalma [79] alkil−fenil−foszforsav extrahálószer előállításával 

foglalkozik, amely alkalmas 90Sr elválasztására. 

TESTA és mts.−ai [80] tri−n−oktil−foszfin−oxidot (TOPO) és di−(2−etil−hexil)−foszforsavas 

(HDEHP) oldatot használtak extrakciós kromatagráfiás módszerükben aktinida, 90Sr és 226Ra 
meghatározására ipari és környezeti mintákból. A radiostroncium ionok extrahálására előnyösen 
alkalmazható a TOPO, melyet egyes esetekben mikropórusos polietilénre (Microthene) viszik fel 
szilárd alakban.  
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2.3.2.5. Komplexképzők és egyéb vegyületek 
 

KOVALANCIK és GALOVA [81] cérium főkomponenstől választottak el nyomnyi ittriumot 
komplexképző ágensek segítségével. Két ágens mutatott nagy különbséget a Ce és az Y komplexek 

stabilitása között: az 1,2−diamino−ciklohexán−tetra−ecetsav (DCTA) és az 

etilén−diamino−tetraecetsav−amin (EDTA). A DCTA viszont alkalmatlannak bizonyult, mivel savas 

közegben kicsi az oldhatósága. Az extrakciót a savas fázishoz adagolt benzil−dibutil−amin (BDBA) 

segítségével végezték. Az EDTA és a BDBA koncentrációjának változtatásával növelni tudták az 
elválasztás hatásfokát. Az EDTA adagolásával azért tudták fokozni a hatásfokot, mert a könnyű 
ritkaföldfém cérium extrahálódott, míg az ittrium elsősorban komplexképzésben vett részt. Az 

elválasztási faktor (αCr/Y) − amely komplexképző ágens nélkül 20−40 volt − megfelelő EDTA 

koncentráció mellett 1−2 nagyságrenddel megnőtt. Így olyan hatékony elválasztást értek el, hogy a 

szerves fázis 90Y radioaktiv−koncentrációja az analitikai eljárás detektálási határa alá került. 

 
DESAI és SHIDE [82] ittrium/neodímium és szamárium extrahálhatóságát vizsgálták savas 

közegben. Az extrahálást Na−szukcinát vizes oldatából trioktil−aminnal végezték. Vizsgálataikat pH 

= 3−9 tartományban a Na−szukcinát különböző koncentrációi mellett hajtották végre. Ittrium esetén 

az extrakció kedvező körülményei: 0.06 M Na−szukcinátos oldatból, a tri−n−oktil−amin 5 %−os 

benzolos oldatát alkalmazva. Az elválasztás ebben az esetben mennyiségi. A fémion 
visszaextrahálásának vizsgálatát salétromsavval, sósavval, kénsavval, perklórsavval és 

nátrium−hidroxiddal végezték. A leghatékonyabb kimosószernek a 0.1 M perklórsav bizonyult, amely 

a tri−n−oktil−aminos fázisból a fémionok teljes mennyiségét eltávolította 

 
2.3.3. Ioncserélő gyanták és szervetlen ioncserélők 
 
2.3.3.1. Ioncserélő gyanták  
 

A stroncium és ittrium ionok kromatográfiás elválasztására gyakran alkalmaznak ioncserélő 
gyantákat. Habár erre a célra a kation és anioncserélő gyanták egyaránt alkalmasak, az irodalmi 
hivatkozásokban, nagyobb számban találhatók a kationcserés alkalmazásra utaló publikációk. A 

kationcserélők közül is a DOWEX−50 WX8 kereskedelmi névvel ellátott terméket alkalmazzák 

elsősorban. A gyantán kötött stroncium és ittrium ionok szelektív elválasztását általában kelát−, vagy 

komplexképző anyagok felhasználásával hajtják végre. 
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Kationcserélőket gyakran alkalmaznak szilárd és folyadék fázisok között történő elválasztásra. 

STANLEY és KRUGER [83] már 1956−ban leírta a 90Sr és 90Y adszorpcióját egy DOWEX−50 

kereskedelmi névvel ellátott anyaggal töltött oszlopon, melyen ittriumot választottak el stronciumtól 

ammónium−citrát oldatos elucióval. Ezt követően BRYANT és mts.−ai. [84] α−hidroxi−izo−vajsavat 

használt eluálószerként 90Y−nek, az oldatban lévő hasadvány termékektől történő további tisztítása 

céljából. KNAPSTEIN [85] ioncserés eljárás során kalciumot választott el stronciumtól és báriumtól 

ammónium−laktáttal történő eluálással. Megfelelő növekedési periódus után az 90Y−et lecsapással 

különítette el a stroncium frakciótól a radiometriás vizsgálathoz. Később HINZPETER [86] 
optimalizálta a módszert és elemezte a hibalehetőségeket. 

 

IBBETT [87] környezeti minták 90Sr tartalmának meghatározására Dowex−50 WX8 ioncserélő 

gyantát alkalmazott. Az eljárást radioizotópokkal dolgozó ipari létesítmények és laboratóriumok 

környezetének, a környezeti− és tengervizek, üledékek, stb. 90Sr−tartalmának mérésére dolgozta ki. 

A különböző ionokat citráttal, acetáttal, illetve EDTA oldattal mosta le. 
 

BRUQUIAUX és GILLARD−BARUH [88] por, tengervíz, élelmiszerek, esővíz, stb. minták 

vizsgálatára többlépcsős kromatográfiás eljárást dolgoztak ki. A különböző eredetű minták sósavas 

feltárásal kapott oldatának fémion−tartalmát H+−formájú Dowex−50 WX8 gyantán kötik meg. Ezután 

2 M HCl oldattal eluálják a Na+, K+, Mg2+ és Fe2+ ionokat, majd 4 M HCl−lel a Ca2+, Sr2+ és Ba2+ 

ionokat. Ez utóbbi oldat pH−ját növelik és EDTA−s közegben a következő oszlopra viszik. A Ca2+ 

egyrésze átfolyik, illetve pH = 5.2−nél EDTA−s oldattal lemosva csak a Sr2+ és Ba2+ marad az 

oszlopon. Tovább csökkentve az oldat savasságát pH = 6.0−nál a Sr2+−ot mossák le. Az oszlopot 

úgy teszik fémion mentessé, hogy a fennmaradt báriumot lúgos közegben (pH = 9.0) mossák. A 

stroncium−tartalmú elutumhoz ittrium hordozót adva, megvárják a radiokémiai egyensúly beállását, 

majd az ittriumot ammónium−hidroxiddal Y(OH)3 formájában lecsapják. A csapadékot sósavban 

feloldják és oxalát−formájában újra lecsapják. Az Y−oxalát 90Y tartalmát alacsony hátterű béta 

számlálóval mérik. 
 

PIERCE és BROWN [89] felszíni vizek bárium− és stroncium−tartalmának meghatározására 

félautomata készüléket készített. Egymás után sorbakapcsolt 5 darab Dowex−50 WX8 ioncserélő 

gyantával töltött oszlopot használtak, a negyedik oszlopról a stronciumot, az ötödikről a báriumot 
eluálták. Az elutumot atom abszorpciós spektométerrel vizsgálták. A módszer az összes 
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radiostroncium (89Sr és 90Sr) meghatározására is alkalmas. Az elemzés időigénye rövid, 40 minta 
preparálásához 90 perc szükséges. A minták elemzése további 20 percet vesz igénybe. A 

detektálási határok és érzékenységek báriumra 0.003−0.01 mg/dm3, stronciumra 0.00045−0.003 

mg/dm3. 
 

MIRZA [90] 89Sr és 84Rb izotópot választott el egymástól Dowex−50 WX8 ioncserélő gyantán. Az 

eluálást HBr és ammónium−acetát−klorid rendszerrel végezte. Rb és Sr elválasztása − a szerző 

tapasztalata szerint − NH4+−formájú gyantán hajtható végre. 2 M NH4Cl oldattal mosva az oszlopot 

a Rb+ ionok a Sr2+ ionok mellől eltávolíthatók. 98 %−nál nagyobb kitermelés adódik 1 M NH4Cl−0.1 

M HCl eleggyel történő eluáláskor is. Ezután a stroncium 4.5 M ammónium−acetáttal mosható le.  

 

EUSEBIUS és mts.−ai. [91] U, Al, Sr, Ba és Hg kromatográfiás elválasztását végezték el egyéb 

ionoktól. Oszloptöltetként kationcserélő Dowex−50 WX8 gyantát alkalmaztak, eluensnek pedig 

ammónium−acetát oldatot. Tájékozódási céllal méréseik során 19 fajta ionra vettek fel logK−c 

diagramot (ahol K a megoszlási hányados a gyanta és az eluáló fázis között, c pedig az eluáló fázis 

NH4−acetát koncentrációja). Az NH4−acetát koncentrációkat 0.02−1.6 mol/dm3 között változtatták. A 

logK értékek 3.0−4.6 között változtak. Az elválasztást három lépésben valósították meg. 

 

DIERCKS és mts.−ai [92] újszerű és érdekes eljárást dolgoztak ki radiostroncium levegőből 

történő gyors meghatározására. A mintavételezést nagy hatásfokú aeroszol szűrőn történő 
átszívatással oldják meg. A szűrőt ekkor feldarabolás után elizzítják. Az izzítási maradékot 

salétromsavban oldják, szárazra párolják, majd 2 %−os (pH = 5) EDTA oldatban feloldják. Az így 

előkészített mintaoldatból a stronciumot Dowex−50 WX8 kationcserélő gyanta és a megfelelő 

EDTA/pH gradiens elucióval választják el. A módszer érdekességét és egyedűlállóságát a stroncium 

aktivitásnak az ionkromatográfiás oszlopot közvetlenül követő, kétcsatornás β−HPLC detektorral 

történő on−line mérése adja. A módszert ígéretesen fejlesztették tovább más jellegű mátrixok 

analízisére is. 
 

KUDRYAVTSEVA és mts.−ai [93] a Sr tisztítására VPK (vinil−piridén−amfolit) kationcserélőt 

használtak citromsav jelenlétében. A Ca és a korróziós termékek eltávolítására KU−2 kereskedelmi 

névvel ellátott kationcserélőt alkalmaztak. 
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STOEPPLER [94] hasadványtermékek oldatából anioncserélő oszloppal oldotta meg a Sr gyors 

elválasztását Dowex−2 X8(OH) gyantát alkalmazva. A hasadvány termékeket tartalmazó erősen 

savas oldatot − melyben a fémionok anionos formában vannak jelen − az oszlopra felönti, majd az 

anionokat desztillált vízzel lemossa. Az elutum sok más elem ionja mellett tartalmazza a stronciumot, 

a báriumot és a céziumot is. A Ba elválasztását kromát formájában végzi. A Sr−ot a Cs−tól 

karbonátos csapadékképzéssel különíti el. Az oldatot a 89Sr/90Sr számlálása előtt vas(III)−hidroxidos 

tisztítással kezeli, majd a két izotóp együttes aktivitását határozza meg. Néhány nappal később a 

képződött 90Y−et elválasztja, majd méri aktivitását. Ebből határozza meg a 90Sr mennyiségét.  

 

MARHOL és CHENG [95] anioncserélő Amex S(X2, 4, 6, 8 ,10) és Amberlite A−29 gyanták − 

valamennyi Cl-−formájú − segítségével választottak el Ca−ot Mg−tól és Sr−tól. Az elválasztás alapja 

a Ca−EGTA (etilénglikol−bisz−(2−amino−etiléter)−tetraecetsav) és Sr−EGTA anionos komplexei 

stabilitási állandóinak különbözősége. A Ca−EGTA komplex pH = 6.0-6.5 tartományban szelektíven 

megköthető az anioncserélő gyantán. A Sr−EGTA pH = 5.9-6.1 között a gyantához nem kötődik. Ha 

egyéb fémionok nagy mennyiségben fordulnak elő az oldatban, a kalcium elválasztás nem 
mennyiségi. 
 
2.3.3.2. Szervetlen ioncserélők 
 

TAYLOR és BOULOGNE [96] Bio−Rad ZM−1 kereskedelmi nevű szervetlen ioncserélő kristályt 

használtak a Sr−Ba elválasztásra. Az oszlopon 0.1 M NH4Cl−0.002 M HCl oldattal készült minta 25 

ml−ét folyatják át. Így a bárium megkötődik a stroncium pedig átfolyik. Az esetlegesen megkötött 

stronciumot 150 ml 0.1 M NH4Cl−0.002M HCl oldattal lemossák. A lefolyt oldatokat 100 ml−re 

bepárolják, majd stroncium hordozót adnak hozzá. Ezek után oxalátos lecsapást végeznek. Szűrés 
és újraoldás után füstölgő salétromsavval a stronciumot lecsapják. A csapadék feloldását követően 
oxalát formában választják le újra, majd mérik a 90Sr aktivitását. 

 

LE VAN SO [97−100] szilikagélre felvitt vizes mangán−dioxidot (SIMD) használt kromatográfiás 

oszloptöltetként. Az elválasztás alapja, hogy híg salétromsavas oldatban a Sr kevésbé kötődik az 
oszlopon, mint néhány egyéb fém (pl. transzuránok). Eluálószerként híg salétromsavat alkalmazva 
az oszlopon kötött fémionok eluálására, az 0.05 M HNO3 oldattal a Sr2+ elválasztható a Ba2+, Zn2+ és 
a Pb2+ ionoktól. Biológiai eredetű és természetes vizekből származó minták előkészítésénél 

Na2CO3−os lecsapást alkalmaz, majd a csapadékot salétromsavban feloldja. A pH−át 
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ammónium−hidroxiddal 3−4 közé állítja. Az így preparált mintát önti fel a kolonnára. A Sr−Y 

elválasztása után az ittriumot oxalát formájában lecsapja és az ittrium−oxalát aktivitását alacsony 

hátterű béta számlálóval méri. 
 

BHATTACHARYYA [101] cézium−foszfát ioncserélőt alkalmazott hordozómentes 210Bi/210Pb, 
90Sr/90Y és 238U/234Th elválasztására. A cézium−foszfátot cézium−szulfát és 10 M orto−foszforsav 

elegyítésével állították elő, majd több napon keresztül kezelték (mosták, szárították). A különböző 

formájú (amorf, mikrokristályos, kristályos) vegyület ioncserélő sajátságai a cirkónium−foszfátéhoz 

hasonlóak. A 90Sr/90Y elválasztása alkalmával az oszlopon a 90Sr átfolyt, az 90Y megkötődött. Ez 

utóbbi 10 %−os salétromsavval eluálható az oszlopról. A kedvező eredmények mellett azonban meg 

kell jegyezni, hogy a cézium−foszfát tulajdonságai a cirkónium−foszfátéval összevetve nem 

bizonyulnak olyan jónak. 
 

HERMANN [102] nukleáris fűtőelemek hasadványtermékeinek stroncium tartalma elválasztására 

ammónium−molibdo−foszfátot (AMP) alkalmazott. Megfigyelései kiterjedtek az AMP és a kétértékű 

ionok kölcsönhatásának mechanizmusára is. Sr2+ esetében egyszerűen két H+, vagy NH4+ ion 
cseréjére következtetett. Eluálószerként NH4NO3, vagy NH4NO3/HNO3 oldatot használt. A stroncium 
teljes eluálását erősen savas közegben (pH = 1, deszorpció 100 %), vagy nagy (3 mol/dm3 NH4NO3) 

eluálószer koncentrációval lehet elérni (pH = 2.9). Ugyanekkora pH−nál 1 M NH4NO3 oldatot 

alkalmazva a deszorpció csak 70 %−os. 

 

STELLA és mts.−ai [103] két szervetlen ioncserélővel, a részben redukált ón−dioxiddal (PRTD) 

és a réz−kromáttal (CuCR) töltött oszloppal végeztek ioncserés kromatográfiás kísérleteket. Egyes 

elválasztások alkalmával az alacsony szintű 90Sr mérésekhez szükséges radiokémiai tisztaságot 
értek el. A természetes eredetű mintákat (üledék, hal, fű) 6 M sósavval tárták fel. A teljes Sr2+ 
tartalmat atomabszorpciós spektroszkópiával határozták meg. Az elválasztást zavaró Fe3+ ionokat 

metil−izobutil−ketonnal kiextrahálták az oldatból, majd az extraktumot a maradék stronciumnyomok 

eltávolítása végett 50 ml 6 M sósavval mosták. A mosófolyadékot az extrakciós maradékkal 

egyesítve szárazra párolták és 0,1 M HCl−ben újra feloldották. Ezt követően 2 ml 40 %−os 

(Bu3N)OH−át és 5 mg dimetil−oxalátot adtak hozzá, majd a pH−át NaOH−al 2.5−re állították. Egy 

óra forralás után az oldatot membránszűrőn még forrón szűrték és a szűrletet nátrium−karbonáttal 

semlegesítették. A kapott Ca/SrCO3 csapadékot 1 M sósavban feloldották. A pH−át ezúttal acetát 

segítségével 6.5−7−re állították, azután az oldatot előbb a CuCR−al töltött oszlopon folyatták át és 
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10 ml ammónium−acetáttal öblítették. Ezután az elfolyóhoz 5 g PRTD−ét adtak és felforralták, majd 

kromatográfiás oszlopba töltve, azt 50 ml 0.1 M ecetsavval eluálták. Az elutum tartalmazta a 90Sr−et, 

amiből ittrium hordozó adagolás és két hét várakozás után Y(OH)3−ot csaptak le, majd alacsony 

hátterű szcintillációs detektorral béta számlálást végeztek. A kitermelést EDTA−val végzett 

titrálással határozták meg. 
 

CHELISHCHEV [104] arról számolt be, hogy a kvarchomok helyettesítése chlinoptilolittal a 
vízművek gyors és individuális szűrésében lehetővé teszi a fajlagos radioaktivitás csökkentését. A 

zeolitos szűrés a víz fajlagos radioaktivitását n∗10-8−ról n∗10-9 Ci/dm3−re csökkentette. A chinoptilolit 

a 137Cs aktivitás−koncentrációját is több mint 1000−szeresére redukálta. 

 

LEE és mts.−ai [105] a Cs és Sr elválasztási viselkedését vizsgálták különböző zeolitokon (YA, 

13X, AW 500 és egy természetes zeolit, a chlinoptilolit). Az ioncsere−kapacitásokat illetően a 

legjobb zeolit típus Cs−ra az AW 500, Sr−ra a 13X. A hőmérséklet hatása az 

ioncsere−kapacitásokra (IEC) elhanyagolható. Kivételt képeznek a YA−Sr és a chlinoptilolit−Cs. A 

YA−Sr IEC növekedést a Sr mozgékonyságával és az ioncsere heterogén sajátosságainak 

tulajdonított többrétegű adszorpcióval magyarázták a szerzők. A megoszlási koefficiens az oldat 

pH−jának növekedésével növekszik. 

 

SHRIVASTAVA és VERMA [106] a szintetikus Ca−szilikát−hidroxi−hidrát (amely azonos a 

tobermorit ásvánnyal) szorpciós tulajdonságait vizsgálták. Sr2+ ionokra kiváló szelektivitást mutat 

még a következő ionok 1000−szeres feleslege jelenlétében is: Na+, K+, Ca2+, Mg2+ és Ba2+. 

 

APAK és mts.−ai [107] a bauxit előállítás hulladékának a vörös iszapnak szorpciós 

tulajdonságait vizsgálták a 137Cs és 90Sr eltávolítására vizes oldatokból. A vörös iszapot a használat 

elött vízzel mosták, majd savas hőkezelésnek vetették alá. Így egy vizes oxid−szorbenst nyertek, 

melyről megállapították, hogy a hőkezelés káros a nagy Sr aktivitásért felelős −SOH felületi 

helyekre, míg hasznos a 137Cs adszorpciójára. A szemcseméret változtatása nem okozott 
szignifikáns különbséget a szorpció hatásosságában. A pH növelése kedvező volt a Sr ionok 

cseréjére, míg a 137Cs−re kedvezőtlen. 

APAK és mts.−ai a sorozat második közleményében [108] szénpernye adszorpciós 

tulajdonságait vizsgálva megállapították, hogy ez az anyag szintén jó adszorbens a 137Cs és a 90Sr 
radionuklidok megkötésére. Míg a radiocézium adszorpciója semleges pH tartományban maximális 
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és pH>8 fölött drasztikusan csökken, addíg a Sr adszorpciója élesen nő az ismert elektrolitok 

alacsony és mérsékelt koncentrációjánál.  
 

FENOCHYN és mts.−ai [109] finomszemcsés és finoman diszpergált − a Dnyeszter középső 

területéről származó üledék − glaukonit 90Sr−ra és 137Cs−re vonatkozó szorpciós kapacitását 

tanulmányozták szintetikus modelloldatokon. A kapott adatokból arra következtettek, hogy ezek az 
ásványok olcsó szorbensei lehetnének az eltávolítandó Sr és Cs radioizotópoknak.  
 

SAMANTA [110] granulált formátumú, hidratált titán−dioxidot − mint potenciális szervetlen 

szorbens − adszorbciós tulajdonságait tanulmányozta radiostronciumok megkötésére reprocesszáló 

üzemek szimulált folyékony hulladékaiban. A labóratóriumi méretű oszlopkísérletekben a 
radiostronciumok adszorbciós áttörési görbéit határozta meg. Az ezt követő számítások azt 

mutatták, hogy titán−dioxid alkalmazásával nagy dekontaminációs faktorok érhetők el. 

 

EL−SOUROUGHY és mts.−ai [111] kerámiára leválasztott cirkónium−foszfát membránt állítottak 

elő. A cirkónium−foszfátot csapadékos reakcióban választották le a kerámiacső külső pórusos 

felületére (pórus méret 10 µm) elektrodialízis segítségével. A membrán elektromos sajátosságait 

írták le és az elektrodialízis folyamatát vizsgálták alkálifémekre (Li, Na, K és Cs). A kifejlesztett 

membránon EDTA kelátképző jelenlétében tanulmányozták a Cs−nak Sr−tól történő elválasztását. 

Az eredmények azt mutatták, hogy az EDTA jó komplexképző tulajdonságával a stronciumot az 
anódkamrában tartja, míg a cézium a katódkamrába vándorol. Az alkálifémek kötődésének sorrendje 

a Cs>K>Na>Li szerint alakul. A membrán szelektívebb az alacsonyabb vegyértékű kationokra, azaz 

a membránszelektivitás a következő sorrendben nő: Cs>Sr>La. 

 

DE FILIPPI és mts.−ai [112] nátrium−monotitanát szorpciós tulajdonságait vizsgálták. Az általuk 

előállított anyag nagy szelektivitást mutatott Sr−ra, különösen alkalikus oldatban. A megoszlási 

koefficiens Kd∼21.000 ml/g stronciumra, egy 55 ppm stronciumot, 5 M NaNO2−et és 0.1 M NaOH−ot 

tartalmazó oldatban. A tablettázott Na−titanáttal végzett oszlopkísérletek azt mutatták, hogy ez a 

vegyület nagy dinamikus kapacitással rendelkezik a stroncium iránt. Ezen felül, a szerzők kimutatták, 

hogy a nátrium−monotitanát megtartja nagy szelektivitást mutató tulajdonságát számos 

komplexképző jelenlétében is. 
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Karamanis és mts.−ai [113] egy speciálisan kialakított oszlopos Al−montmorillonit (Al−PILC) 

stronciumszelektív adszorpciós tulajdonságait vizsgálták. E vegyület ún. kationcserélő kapacitását, a 

meglévő H+ ionok lecserélhetőségének mértékét Sr2+−Na+, valamint Sr2+−Ca2+ ionokat tartalmazó 

oldatok segítségével vizsgálták. A vizsgálatok eredményei a következőket mutatták: a montmorillonit 

az ioncserés folyamatok után eredeti hidrogénes formájában 70−90 %−os valószínűséggel 

regenerálható, a stronciumszelektív ioncsere folyamat mintegy óra alatt lezajlik, illetve  bizonyítottá 
vált a stroncium ionok cseréjének elsődlegessége az egyértékű nátrium és a kétértékű kalcium 

ionokkal szemben (a nátrium és a kalcium szeparációs faktorai: αSr/Na = 50 és αSr/Ca = 2). A 

kísérletek bizonyítékaként egy birka gyomornedvében található stroncium 26 %−át távolították el 1g 

Al−PILC felhasználásával, míg 3 g ebből az anyagból már 40 %−os megkötődést mutatott.   

 

2.3.4. Egyéb elválasztási technikák 

 

RAI és mts.−ai [114] szerint vizes oldatokban esetenként mennyiségileg és gyorsan 

adszorbeálódik a 140Ba BaSO4−ra, a 90Sr SrCO3−ra és az 113Sn SnS−re vagy SnS2−re. Az oldatban 

jelenlévő U6+ az adszorpciót nem befolyásolja. Az eljárás − amely izotópcserés folyamatokat is 

magában foglal − kényelmes és gyors módszer Cs+−nak Ba2+−tól, Rb+−nak Sr2+−tól, In3+−nak 

Sn4+−től való elválasztására. 90Sr nyomjelző használata esetén a termékből az 90Y−et kétszeri 

ittrium−hidroxidos lecsapással választották el, majd proporcionális béta számlálássall mérve 

határozták meg a 90Sr mennyiségét. 
 

QURESHI és mts.−ai [115] izotópcserén alapuló módszerrel választottak el radiostronciumot. 

Kísérleteik során a mérési paraméterek (izotópcsere ideje, Sr koncentrációja az egyes fázisokban, a 
preparálás módja, a csapadék öregedése) nagy számát vizsgálták és optimalizálták. Az optimális 

eljárások során a csere hozama 94−96 %−osnak mutatkozott SrSO4 és Sr(COO)2 csapadék 

használata esetén. 15 radioaktív nyomjelző elemmel végeztek dekontaminációs vizsgálatokat. A 
kapott eredmények bizonyítéka szerint szulfát csapadékot alkalmazva jobb szelektivitást értek el, 

mint oxaláttal. A legtöbb elem 1 %−nál kisebb kontaminációt mutat 140Ba, 140La és 110Ag izotópokat 

kivéve, melyek kontaminációs faktora nagy. Az eljárást esővíz minták radioaktív stroncium 
tartalmának meghatározására dolgozták ki. 
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DEÁK [116] izotópgenerátorral előállított 90Y és 140La tisztaságát vizsgálta papír−elektroforetikus 

szétválasztással. A módszerrel 99.9 %−os tisztaságú 90Y izotópot nyert a 90Sr/90Y generátorból felvitt 

papíron, és ugyanilyen tisztaságú 140La izotópot a Ba/La generátorból. A szerző az általa kidolgozott 

gyors papír−elektroforetikus módszert alkalmasnak találta nagy érzékenységű tisztaságvizsgálati 

célokra. 
 

RUCHTELA [117] nagyfeszültségű elektroforézises eljárást alkalmazott radioizotópok (106Ru, 
90Y, 151Sm, 147Pm, 44Ca, 90Sr és 137Cs) elválasztására. A mesterséges hasadványtermék 

komponenseket alfa−hidroxi−izovajsavban oldotta fel. Hordozóként etil−cellulózt használt. Az 

elektroferogrammokat scanning autoradiográffal és folyadékszcintillátorral mérte. Az optimális 

kísérleti paraméterek meghatározásához különböző feszültségeken (30 V/cm−200 V/cm), különböző 

ideig végzett kísérleteket. 
 

SHAKIR és mts.−ai [118] a stroncium flotációs elválasztásának lehetőségeit vizsgálták. 

Komplexképzőként etil−trimetil−ammónium−bromidot, Ca−laurátot, Na−lauril−szulfátot és 

N−oktadecil−dinátrium−szulfo−szukcinátot (Aerosol−18) használtak. A legmegfelelőbbnek az 

Aerosol−18 bizonyult. A komplexképző, mint kollektor működésére a pH és az ionerősség igen nagy 

hatással van. A kitermelés 97.5−99.0 %−osnak adódott 0.02 M ionerősség mellett, pH = 8.5−10.5 

tartományban. 
 

FABIANI és mts.−ai [119] híg vizes oldatokból ultraszűréssel választottak el stronciumot. 

Kísérleteik során az ún. Hallow Fiber Amincon ultraszűrő membránokat vizsgálták. Ezek során a 

stroncium tartalmú kolloid titán − esetleg cirkónium − hidroxid csapadékot képzett (NaOH−dal pH≥8 

esetben). A szuszpenziót 2−3 órai állás (kontakt idő) után ultraszűrésnek vetették alá. Az eljárás 

alapja, hogy a titán−hidroxid lúgos közegben kationcserélő sajátosságokat mutat, és Sr−mal 

kialakult kölcsönhatása a Ca−hoz és a Mg−hoz hasonlítva nagyobb. Nagy koncentrációban 

jelenlévő indifferens ionok a Ti(OH)4 szelektivitásának csökkenése következtében zavarják az 
elválasztást. A stroncium ultraszűrését tehát kis ionerősségek mellett kell megvalósítani. 

 

ALFARO−BARBOSA és mts.−ai [120] új és gyors módszert dolgoztak ki 89/90Sr2+ izotópok 

meghatározására környezeti mintákból, ionkromatográfia felhasználásával. Stronciumnak más 

elemektől történő elválasztása pH/EDTA gradiens elució alkalmazásával történik, és a 90Sr−et direkt 

mérik az oszlophoz közvetlenül kapcsolt üvegszcintillátor felhasználásával. 
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NANEZ és mts.−ai [121] közleményükben mágnesesen segített kémiai elválasztás (Magnetically 

Arristed Chemical Separation: MACS) jelenlegi helyzetét tárgyalja. A MACS a kémiai szorpcióval 
határos elválasztást tesz lehetővé a ferromágneses részecskék visszanyerésével. Ezt az eljárást 
Hanfordban a földalatti tároló tartályok kezelésére fejlesztették ki. Ezek a hulladékok céziumot, 
stronciumot és transzuránokat (TRU) tartalmaznak, melyeket el kell távolítani a tartályok 
bebetonozása elött. Az elválasztási eljárás olyan mágneses részecskéket alkalmaz, melyek felülete 
vagy szelektív ioncserélő anyaggal, vagy oldószert tartalmazó szerves extraktánssal van befedve a 
Cs és Sr eltávolítására (1), vagy oldószerekkel a TRU elemek szelektív elválasztására (2). Ezek a 
bevonatok kémiai természetük szerint a részecskékre szelektíven leválasztják a szennyezőket, 
melyek a tartályokból visszanyerhetők a mágnes segítségével. A szennyezőket ezután vagy a 
részecskében hagyják, vagy kevés oldószerrel eluálják. Így a mágneses részecskék újra 
felhasználhatók. 

 

KRIVORUCHKO és mts.−ai [122] radiocézium és radiostroncium eltávolítását vizsgálta kevés 

ásványi sót tartalmazó vizekből. Megállapították, hogy a radionuklidoknak elektrodialízissel történő 
elválasztása nagy mértékű sótalanítást igényel és ezért nem gazdaságos. 
 

ABBADI és mts.−ai [123] gyors eljárást dolgoztak ki radiostroncium meghatározására 

élelmiszerekben és környezeti mintákban. A módszer ionkromatográfiás és online detektáláson 

alapszik, HPLC−ét és béta számlálót használva. A módszer alkalmas talajból, növényből, 

élelmiszerből, tejből és levegőből vételezett minták radiostroncium tartalmának meghatározására. 
 

DESMARTIN és mts.−ai [124] 90Sr2+ ultranyomnyi mennyiségének meghatározásáról számolnak 

be ionkromatográfia (HPIC) és folyadékszcintillációs számláló online összekapcsolásának 
alkalmazásával. A módszer alkalmas természetes és atomerőművi foyékony radioaktív mintákban 
lévő radiostroncium elválasztására és meghatározására. A teljes analízis néhány óra alatt 
végrehajtható.  

 
A napjainkra igen elterjedt folyadék membránok, főleg a szeparálandó mintában, ultranyomnyi 

mennyiségben jelenlévő alkotók (pl. stroncium és ittrium ionok) analitikai célú elválasztására 
szolgálnak. 
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Ramanujam és mts.−ai [125] azonban egy olyan generátorrendszert fejlesztettek ki, amely 

hordozómentes 90Y−nek 90Sr−től történő elválasztására alkalmas, az ún. PUREX−eljárás nagy 

aktivitású hulladékaiból (HLW). A szelektív szeparáció alapja egy SLM (Supported Liquid 

Membrane), mely összetételét tekintve egy poli−tetrafluor−etilén alapú (PTFE) membrán felületén a 

szelektivitást biztosító 2−etil−hexil−foszforsav (KSM−17, vagy PC 88A) molekulával impregnálva. A 

technológia folyamán először a megfelelően savanyított, szegényített urán−tartalmú PUREX 

HLW−ék egymást követő átáramoltatása történik egy chromosorb−102 hordozó felületén 

adszorbeált oktil−(fenil)−N,N−diizobutil−karbamoil−metil−foszfin−oxid−ot (CMPO) – együttesen, 

mint CAC−tartalmú oszloptölteten, majd Zeolite AR1 (szintetikus mordenit) töltetű kolonnán. Ekkor a 

hulladék 3, 4 és 6 értékű fém ionjai és az egyértékű 137Cs+ ionok szorbciója történik meg. Majd a 

fennmaradt oladt pH−ját NaOH−dal 2−re állítják és bevezetik a KSM−17-tel impregnált PTFE−t 

tartalmazó elválasztó cellába. A membrán felületén kötött 90Y eltávolítására 0.5 M HNO3, vagy 0.5 M 
HCl oldatot használnak, az összes többi nem kívánatos izotóp, pl. 90Sr, 125Sb, 106Ru, stb. a cellában 
marad. E technika lehetővé teszi a mCi–s aktivitásoknak megfelelő 90Y mennyiségi elválasztását 
inaktív ittrium hordozó alkalmazása nélkül, elsősorban orvosi célú felhasználásokhoz.  
 

A teljesség kedvéért meg kell még említeni a vékonyréteg kromatográfiás [126,127], a HPLC−s 

[128] és az ún. ring−oven technikákat [129,130], melyek analitikai célú elválasztásokra szintén 

alkalmasak.  
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2.4. Az alkalmazott eljárások értékelése 
 

A 2.3.−ban tárgyalt igen sokrétű radiokémiai elválasztási módszer szinte mindegyikére jellemző − 

az ionkromatográfiás és a szilárdfázisú extrakciós technikákat kivéve −, hogy azok általában 

soklépcsős fizikai−kémiai műveleteket tartalmaznak. Emiatt bonyolultak és időigényesek, 

alkalmatlanná téve ezzel az alkalmazott eljárást az automatizálhatóság megvalósítására.  
Nukleáris balestek alkalmával a környezetbe (talaj, természetes vizek, növények) került 

radiostronciumok rutinszerű mennyiségi meghatározásának egyik alapfeltétele az alkalmazandó 
vizsgálati módszer gyorsasága. Az ismertetett analitikai eljárások közül ez a gyors és egyben 
hatékony (esetleg még automatizálható) elválasztás csak az ionkromatográfiás és a szilárdfázisú 
extrakciós módszerekkel valósítható meg. E két módszer hátránya azonban, hogy viszonylag kis 
(néhány száz ml) oldat térfogatokból történő elválasztásra alkalmasak, ezért csak a savas feltárással 
feldolgozott minták esetében alkalmazhatóak. Ekkor ugyanis általában az elválasztandó 
komponensek kis térfogatban koncentrálódnak. Nagy térfogatú minták (pl. természetes vizek) 
kromatográfiás módszerekkel történő feldolgozását csak úgy tudjuk megvalósítani, ha a vizsgálandó 
Sr2+, vagy Y3+ ionokat előzetesen koncentráljuk (pl. csapadékos leválasztás és savas oldás). 

A bonyolultabb stroncium elválasztáson alapuló módszerek helyett előnyösebben alkalmazhatóak 
az ittrium elválasztására kidolgozott technikák. Ezek az eljárások azonban nukleáris 
vészhelyzetekben nem alkalmazhatók (szekuláris egyensúly kialakulásának időfüggése). 

Mindezekből levonhatjuk azt a következtetést, miszerint napjainkban nagyfokú előrelépés történik 
a radiostronciumok gyors, automatizált mérését megvalósító elválasztási technikák kifejlesztésében 
(az analízis eszköz és anyagigényének csökkentése érdekében). Ugyanakkor, ha az analízis célja 
csak a 90Sr gyors meghatározása (pl. nukleáris vészhelyzetben), akkor ezek az automatizált 
eljárások nem alkalmazhatók. 
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3. KÍSÉRLETI RÉSZ 
 
3.1. A KÍSÉRLETI RÉSZBEN ALKALMAZOTT ANALITIKAI− ÉS NUKLEÁRIS 

MÉRŐRENDSZEREK RÖVID ISMERTETÉSE 
 

3.1.1. Az induktív plazmacsatolású tömegspektrométer (ICP−MS) 

 
A Finnigan MAT TS Sola típusú ICP−MS elvi felépítése az 1. ábrán látható. 
 

 
 
1. ábra. A Finnigan MAT TS Sola ICP−MS elvi felépítése. 

 
A mintaoldat egy Gilson Minipuls perisztaltikus pumpa segítségével kerül a 

Meinhardt−porlasztóba. A nagyobb cseppek a ködkamrából eltávoznak, a finom aeroszol pedig a 

vízszintes helyzetű argon−plazmába jut. A plazmát gerjesztő RF generátor 2 kW 

teljesítményfelvétellel, 27.1 MHz frekvencián működik. A plazmába 1.4 kW energiát csatol ki. A 
plazmaégő optimális pozícióját manuálisan vízszintes és függőleges irányban lehet beállítani.  

A plazma előállítása, hűtése és a minta porlasztása is argon gázzal történik. Az alkalmazott 
gázáram nagyban befolyásolja a készülék érzékenységét. Ugyanis magasabb 

porlasztógáz−áramnál nagyobb érzékenységet kaphatunk (különösen a kisebb tömegszámoknál), 

de ilyenkor a zavaró molekulaionok is nagyobb mennyiségben keletkeznek és romlik a 8 eV−nál 

magasabb ionizációs potenciállal rendelkező elemek ionizációs hatásfoka. Alacsonyabb gázáramnál 
a nagyobb tömegszámú elemek érzékenysége javul, de nő a multiplier detektor zaja. 

A mintaoldatból keletkezett ionáram három Ni−Cr−Cu ötvözetből készült kónuszon keresztül jut 

az ionoptikára. Az egymás mögött álló kónuszok lyukátmérője soorendben 1.0−0.7−0.9 mm. A 

vákuumrendszer 3 turbomolekuláris és két rotációs szivattyúból áll. A harmadik kónusz nyílásán 
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áthaladva az ionsugár a tömegspektrométerbe jut. Az X− és Y− irányú deflektorok, a fókusz és a 

terelőlemezek az optimális ionsugárnak a tömegszűrőbe történő továbbjutását biztosítják. Az 
ionoptika különleges megoldású, abból a szempontból, hogy az ionáramot kibillentve, leválasztja a 
geometriai tengely vonalában repülő, de töltéssel nem rendelkező, ezért felesleges részecskéket, 

illetve a túl gyors ionokat (Turner-féle "off−axis" optika).  

A tömegszűrő kvadrupol terét négy párhuzamos hengeres rúddal állítják elő (tömegtartomány: 

1−255 amu; RF: 1.6 MHz). A szemben lévő elektródok azonos-, a szomszédosak azonos nagyságú, 

de ellentétes polaritású potenciálon vannak. Íly módon kétdimenziós kvadrupol tér keletkezik. Itt 
minden ion tengelymenti sebessége állandó és azt csak az iongyorsító feszültség szabja meg. Az 
ionok a z tengelyre merőleges oszcillációt végeznek. Adott paramétereknél csak egy adott 
tömegszámú, illetve tömegtartományú ionok haladhatnak keresztül a kvadrupol téren és juthatnak el 
a detektorig. 

A készülék két detektorral rendelkezik: egy Faraday−cellával és egy elketron multiplier−rel. A 

Faraday kalitkás kollektornak számos előnye van az elektronsokszorozós detektálással szemben. 
Azonban egyetlen, de elég jelentős hátránya az, hogy az elektronsokszorozóhoz képest nagy az 
időállandója és alacsonyabb az érzékenysége. Az elektron multiplier igen nagy detektálási 
érzékenységű és kis időállandójú iondetektor. A Solá-nál alkalmazott GALILEO Chaneltron 

folytonos dinóda−rendszernek fogható fel. A detektort az igen jó erősítés és dinamikus tartomány 

mellett kis zaj és nagy követési sebesség jellemzi. Ezek mellett nagy előnye az is, hogy 
meglehetősen érzéketlen az atmoszférikus nyomású gázok hatásával szemben. 

A műszer és a mérések vezérlését egy Compaq ProLinea 4/50 típusú 486/50 MHz−es 

számítógép és a gyártó cég által kifejlesztett software biztosítja. 
Nagyobb mintasorozatok mérését megkönnyíti a Gilson 222 automata mintaváltó, melynek 

táráiba 5∗14, azaz 70 db, csavaros kupakkal lezárható 20 ml-es mintacső helyezhető. 
 

3.1.2. Az izotópgerjesztéses energia−diszperzív röntgen−fluoreszcenciás (IEXRF) elemző rendszer 

 
A berendezés a következő egységekből épül fel: 

• NZ−870 röntgen-fluoreszcenciás mérőfej, mely egy egységben tartalmazza a sugárforrást 

és a félvezető detektort, 

• NV−809 hűtött, alcsony zajú, kétfokozatú előerősítő, 

• NZ−880 röntgen−sugár analóg jel processzor (analóg előerősítő és jelformáló), 

• Camberra S−100 sokcsatornás amplitúdó analizátor, 

• Compac PC kompatibilis számítógép. 
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A röntgen−fluoreszcenciás mérőrendszer elvi felépítése a 2. ábrán látható. 

 
2. ábra.Az IEXRF mérőberendezés folyamatábrája.  
 

A gerjesztő−egység 

 

A radioizotópos sugárforrás−minta árnyékolás−detektor elrendezés a MTA ATOMKI fejlesztése. 

Az árnyékolás ólomból és vasból készül. A kollimátor 125I esetében alumínium, 55Fe esetén réz. A 

gerjesztő−forrás gyűrű alakú, ami a pontszerű sugárforrással szemben jobb gerjesztési hatásfokot 

biztosít. 
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Az árnyékolás a gerjesztő izotópból közvetlenül a detektorba jutó fotonokat szűri ki. Vastagságát 
anyagi minősége, az izotóp aktivitása, a sugárzás fajtája és energiája szabja meg. A detektálási 
hatásfokot befolyásolja. 

A fluoreszcens sugárzás a minta felületéről a mintatartó fólián áthaladva jut a detektorba, így a 
fólia kis elnyelésű vékony anyagból készül.   

 
A Si(Li) félvezető detektor 

 

A mintából kilépő sugárzás vákuum−biztos, 25 µm vastag Be fólia abalkon át jut a hűtött térben 

elhelyezett 20 mm2 felüetű, 3 mm vastag Li−al driftelt Si kristályba. 

A záró-irányban előfeszített p−I−n típusú diódában a röntgen−foton a Si atomjaival 

fotoelektromos kölcsönhatásba lépve N = E/B db lyuk−elektron töltéshordozó párt hoz létre (E: a 

belépő röntgen−fotonok energiája eV−ban; B: 3.76 eV, 1 elektron−lyuk pár létrehozásának 

energiája Si−ban −195 0C−on). 

A keletkezett töltéshordozók a polaritásuknak megfelelő elektródán gyűlnek össze. Az 
összegyűjtött töltés arányos a detektort ért sugárzás energiájával. 

Mivel a Si(Li) detektor maradék árama fordítottan arányos a hőmérsékletével, ezért a detektort 

cseppfolyós nitrogénnel hűtik. A vákuumot Ti ion−getter szivattyú biztosítja. 

 

Töltés−érzékeny előerősítő 

 

Ez az elektronikus egység a detektor kimenetén jelentkező töltésimpulzust alakítja 
feszültségimpulzussá. Az előerősítő kétfokozatú. Első fokozata egy FET tranzisztor, mely a 
detektorházban helyezkedik el. A második fokozat ötszörös erősítést hoz létre. Az előerősítő 
felbontóképessége 25 eV/pF. A teljes mérőlánc elektronikus zaját döntően ez az egység határozza 
meg.  

 
Analóg előerősítő és jelformáló 
 

Az ún. főerősítő feladata a jel/zaj viszony javítása a mérendő energia és az erősítő kimenetén 
megjelenő impulzus amplitúdó arányosságának megtartásával. Az egység ún. időfüggő jelformálást 

valósít meg, azaz a formáló időállandót folyamatosan változtatva, a jel−amplitúdó mérése akkor 

történik, amikor a szűrő a legkisebb zaj−amplitúdót engedi ki. 
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A frekvencia−jelátvitel szempontjából a lineáris erősítő meghatározó funkciót tölt be, mivel a 

rendszerbe érkező és feldolgozott jelsűrűség viszony determinálja a kvantitatív analízis 

érzékenységét. Az analóg jelátalakító egység feladata az ún. pile−up effektus kiküszöbölése, amely 

azt jelenti, hogyha a részecskék által keltett töltésimpulzus lecsengése előtt újabb részecske érkezik, 
akkor a jelek egymásra szuperponálódnak, s így rontják a detektor energia felbontását. A jelenség 
1000 imp/sec-ot meghaladó intenzitásoknál keletkezik, hamis csúcsot hozhat létre a spektrumban, 
növeli a hátteret, és a csúcsok elvándorlásához vezethet. 

Az analóg jelátalakító kimenetén négyszögimpulzusok jelennek meg, melyet a sokcsatornás 
amplitúdó analizátor pontosabban tud feldolgozni. 

 

Sokcsatornás amplitúdó analizátor  
 
Feladata az analóg jelfeldolgozó lánc kimenetén megjelenő impulzus sorozat amplitúdó-

eloszlásainak és intenzitásának meghatározása. Ez az impulzusok amplitúdójának idő 
konvertálásával történik, miközben a berendezés az amplitúdóval arányos jelet digitalizálja és az 

amplitúdókhoz rendelt memória−rekeszeket tárolja. A mérés végén megjeleníthető az amplitúdó 

eloszlás. A röntgen-fluoreszcenciás spektrum a röntgenfotonok számát ábrázolja a csatornaszám 
függvényében. A csúcs alatti terület arányos a megfelelő energiájú karakterisztikus röntgenfotont 
kibocsátó atomok számával, a csúcshoz tartozó csatornaszám pedig, a röntgenfotonok energiájával. 

Az analizátor−kártya 2∗8192 csatornás analizátor. Az analizátor memóriatartalma (spektrum) a 

monitoron megjeleníthető. A maximális csatornatartalom 232 impulzus. 
 

Számítógépes adatfeldolgozás  
 

A sokcsatornás analizátort az S−100 nevű program kezeli. A program automatikusan, vagy 

interaktívan képes megtalálni a csúcsok maximumát, kis és nagyenergiájú oldalának kezdő 
csatornáit. A csúcs alatti területeket az alapvonal korrekciójával számítja ki. Az egyes csatornákhoz 
energiaértékeket rendel hozzá, majd meghatározza a csúcsintegrálokból az elem vonalának 
intenzitását. 

A csúcshatárok és a csúcs maximum kijelölése után a program összegzéses csúcsterületet 
számol az 1.sz. egyenlet alapján: 
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ahol: 

− N a nettó csúcsterület, 

− y(b) az i-edik csatorna tartalma, 

− b a bal határcsatorna, 

− j a jobb határcsatorna, 

− y(b) a bal határcsatorna korrigált beütés száma, 

− y(j) a jobb határcsatorna korrigált beütés száma. 

 
3.1.3. Az alacsony hátterű alfa/béta monitor 
 

A HARSHAW TASC−12 típusú alacsony hátterű gammaháttér−kompenzációs alfa/béta monitor, 

egy egy mérőhelyes szcintillációs kristálydetektorral ellátott, nem gázhalmazállapotú minták alfa és 
béta aktivitásának mérésére szolgáló műszer. Az ún. PHOSWICH detektorral, a hozzákapcsolt nagy 
pontosságú elektronikával, és lehetséges egy minta egyidejű alfa és bétamérése is. 

A berendezés elvi felépítési vázlata a 3.sz. ábrán látható.  
 

 
 

3.sz. ábra. A HARSHAW TASC−12 típusú berendezés elvi felépítési vázlata. 
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A detektor, illetve a mérőhely árnyékolása 10 cm ólom és 1 cm vastag réz, a szcintillációs kristály 
közvetlen védelme és a mintaváltó kis tömegszámú műanyagból készült. A berendezéssel mérhető 

minták maximális felülete 2π geometriában 20 cm2. 

A rendszer egyik legfontosabb része a különleges felépítésű PHOSWICH detektor. Nevét onnan 
kapta, hogy két különböző szcintillációs kristály van optikailag csatolva egymáshoz, amelyet egy 
fotomultiplier figyel. A két kristály között vékony (3 mm) kvarc réteg van, így hasonlít egy 
szendvicshez. A NaI(Tl), illetve a CaF2(Eu) szcintillátorban a becsapódó részecskék különböző alakú 
jeleket hoznak létre, amelyeket az impulzus alak analizátor választ szét. Ezt a két jól elkülöníthető 
csúcsból álló időspektrumot láthatjuk a 4.sz. ábrán.  

 
4.sz. ábra. A CaF2 (Eu) alfa, béta és a NaI (Tl) háttér időspektruma. 

 

A két eltérő felfutási idő (0.23 µsec, illetve 0.90 µsec) teszi alkalmassá ezt a két kristályt 

PHOSWICH pár alkotására. A béta csúcs átfedésének mértéke az alfa csúcsba mindössze 1.5 %. 
A CaF2(Eu) kristályban a gamma háttérsugárzás minimális kölcsönhatást okoz, míg az alfa és 

bétarészecskék jó hatásfokkal nyelődnek el. A kristály inert és nem higroszkópikus természete 
szükségtelenné teszi külön bemeneti ablak alkalmazását. Másrészt a vékony (0.1 mm) CaF2(Eu) 
kristálynak kis neutron hatáskeresztmetszete van, így ezen tulajdonságok miatt igen jól használható 
alfa és bétarészecskék detektálására. 
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A NaI(Tl) kristály a magasabb atomsúlyok miatt a gammaháttérrel nagy hatásfokkal lép 
kölcsönhatásba, így ez "ősdetektorként" szolgál. A primer detektorban az alfa és bétarészecskék 

Compton−effektusa révén szóródott gammarészecskéket is detektálja az "ősdetektor". 

Az alfarészecskék teljesen abszorbeálódnak a primer szcintillátorban. A bétarészecskék 
becsapódási szögüktől függően energiájuk csak egy részét veszítik el a primer detektorban, de a két 
szcintillációs kristályt elválasztó 3 mm-es kvarc rétegben teljesen elnyelődnek. Ez azt eredményezi, 
hogy az alfarészecskék impulzus magasság spektruma szétválik a bétarészecskék spektrumától. 
Kvarc réteg hiányában a béta spektrum kiterjedne az alfa spektrum energiatartományára is, így nem 
lehetne elválasztani a két spektrumot. 

A kvarc réteg teszi lehetővé azt, hogy egy egyszerű diszkriminációs alapon, a különböző 
impulzus magasságok révén az alfa és bétasugárzást teljesen szét lehet választani. 

A szcintillátorokban keletkező fotonok a fotoelektron−sokszorozóban mérhető jelet hoznak létre, 

amely az előerősítőn keresztül az impulzusalak analizátorba jut. Ez az analizátor képes 

szétválasztani a kalcium−fluorid és a nátrium−jodid különböző természetű jeleit. A 

kalcium−fluoridból származó jelek kerülnek csak tovább az NC−25A impulzusalak analizátorból, a 

nátrium−jodid impulzusai csak antikoincidencia jelként vannak felhasználva. 

Az impulzusalak analizátor kezelőgombjaival beállíthatók azok a paraméterek, amelyek az 

NC−12E egycsatornás analizátorba jutó jeleket jellemzi. Ezek úgy vannak beállítva, hogy az alfa és 

bétarészecskéktől származó impulzusokat maximálisan átengedje, de a háttérből származó gamma 
és neutronsugárzás okozta jeleket minimálisra csökkentse. 

Az alfa és bétarészecskék szétválasztása az NC−12E analizátorral történik. Az alfa és 

bétarészecskék energia spektruma az 5.sz. ábrán figyelhető meg. Az analizátoron beállítható E és 

∆E értéke. Az optimálisan megválasztott energiák estén a zaj minimálisra csökkenthető, az alfa és 

bétarészecskék szétválasztása maximális és a detektálási hatásfokok megfelelőek. Látható, hogy 

nagyobb ∆E értéknél csökkenthető a háttér, de ezzel együtt csökken a bétarészecskék mérési 

hatásfoka. ∆E változtatásával befolyásolhatjuk az alfa és bétarészecskék szétválasztásának 

mértékét. Szűkebb energia ablakkal csökkentjük a béta csúcs detektálási hatásfokát, viszont így 
növelhetjük az alfa detektálás hatékonyságát. 

A szétválasztott kimeneti jelek az NT−14DS számlálóba kerülnek, ahol az alfa és bétabeütések 

külön számlálódnak. 

A mérési idő 1−999 másodperc, illetve 1−999 perc között választható. Egy adott mintát 

automatikus üzemmódban többször újra lehet méretni. 
 



 54

 
5.sz. ábra.Az NC 12 E analizátor ideállis beállítása az α és β csúcsok maximális szétválasztásához. 

 
3.1.4. HPGe félvezető detektoros, gamma spektrometriás mérőrendszer  

 

A HPGe félvezető detektorral kapcsolt Canberra−Packard sokcsatornás analizátor, mint gamma 

spektrometriás mérőrendszer elvi felépítését a 6.sz. ábrán mutatom be. 
 

 
 

6.sz. ábra. PC alapú sokcsatornás gamma spektrométer blokkvázlata 
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A fenti ábrán bemutatott ún. harmadik generációs sokcsatornás gamma spektrométer az utóbbi 
évtizedben került kialakításra. Maga a sokcsatornás analizátor valójában egy személyi 

számítógépbe (PC) helyezhető kártya, amely illesztve a PC−hez, fel− illetve kihasználja annak 

számos, már eleve meglévő szolgáltatását. Az ilyen berendezések lehetőséget adnak arra is, hogy 
pl. elindítva egy mérést (gamma spektrum felvételt), a számítógép ezen időközben más feladatot 
oldjon meg. 
 
A félvezető detektor 
 

Napjainkban két fajta félvezető detektor a legelterjedtebb: a Ge− és a Si− alapanyagú 

egykristályok. Ezek a detektorok − megfelelő speciális formában − alkalmasak béta és nehéz töltött 

részecskék mérésére is. A félvezetődetektorok működése sokban hasonlítható a gáztöltésű 
ionizációs kamrákéhoz. Lényegében olyan ionizációs detektornak tekinthető, amelyben az ionizáció 
szilárd, félvezető anyagban történik. 

Az egykristályos Ge−, vagy Si− anyagban kb. 3 eV abszorbeált energia szükséges egy 

elektron−lyuk pár (ionpár) létrehozásához. Ez a szám majdnem 10−es faktorral kisebb a gáztöltésű 

detektor és kb. 100−as faktorral a szcintillációs detektorokhoz képest. Ez azt eredményezi, hogy 

azonos energia átadással a félvezetődetektorban sokkal több töltéshordozó keletkezik, mint a másik 
két említett detektorban. A nagyobb töltéshordozó szám relatív ingadozása kisebb, ami jobb 
energiafelbontást eredményez. 

Mint ismeretes a gammasugárzás és az anyag kölcsönhatásából a hatáskeresztmetszetek 
alakulását a detektor anyag rendszáma, sűrűsége és térfogata erősen befolyásolja. Ezért pl. a kis 
sűrűségű és térfogatú gáztöltésű detektorok hatásfoka alacsony. 

A Ge rendszáma is és sűrűsége is kb. 2−es faktorral nagyobb, mint a Si−é, ezért lehet a Ge 

detektorokat nagyobb energiájú (25−10000 keV) gammasugárzás mérésére alkalmazni, míg a Si 

detektorokat alacsony energiájú (3−60 keV) gamma−, illetve röntgensugárzásra. 

 
Elektronikus egységek 
 

A gamma spektrométerek egyes elektronikus egységeinek kiválasztását mindig az adott feladat 
szabja meg. Az előerősítő funkciója a detektor és a következő egység (főerősítő) közötti illesztés 
úgy, hogy a jel/zaj viszony hosszabb kábel közbeiktatásával is minél nagyobb legyen. A főerősítő-vel 
szemben támasztott követelmény a nagy fokú linearitás (energia mérés!) és stabilitás. A 
blokkvázlaton (6.sz. ábra) feltüntetett alapszint helyreállító (base line restorer) nagy számlálási 
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sebességek esetén fellépő alapszint csökkenést (jel−amplitúdó változást) mérsékli. Az újabb 

főerősítőkbe ezt az egységet már általában beépítik, tehát külön ilyenre nincs szükség. Az expander 
(nyújtó) erősítő a spektrum bizonyos részének széthúzását teszi lehetővé, ha finomabb struktúra 
vizsgálatokra van szükség. A stretcher (jel nyújtó) az analizátor bemenetének (ADC: analóg digital 
converter) kedvezőbb jelformát biztosít, de meg kell jegyezni, hogy ugyanakkor valamelyest rontja az 

energia felbontást. A pulser − stabil frekvenciájú és amplitúdójú impulzus generátor − jelalak 

vizsgálathoz, illetve holtidő korrekcióhoz használatos. 
A sokcsatornás analizátor fontos jellemzői a gyorsaság, a linearitás és a csatornaszám. Kétféle 

típusú ADC−vel rendelkező analizátor típus terjedt el: a lassúbb ún. Wilkinson típusú és a gyorsabb 

szukszcesszív approximáción alapuló. Félvezetődetektorok alkalmazása esetén - a jó 

energiafelbontás miatt − 4−8000 csatorna szükséges. A perifériák fajtáját a mért adatok további 

feldolgozási módja szabja meg. Leggyorsabb a végeredményhez jutás, ha a spektrumot a PC−ben 

(amelyben az analizátor kártya is elhelyezkedik) futtatott programok értékelik ki. 

A nagyfeszültségű tápegység biztosítja a detektor működéséhez szükséges feszültséget (2−5000 

V). Félvezetődetektorok esetében nem kívánalom a nagy stabilitás. A kisfeszültségű tápegység (6, 
12, 24 V) az egyes elektronikus egységek tápfeszültség forrása. 

Az oszcilloszkóp az egyes jelalakok megfigyelésére, ellenőrzésére - esetleges rendellenes 
működésnél a hibakeresésre - szolgál. 
 
Gamma spektrum alak és kiértékelés  
 

Egy sokcsatornás gamma spektrométerrel (Eγ>1.022 MeV) monoenergetikus gammasugárzásról 
felvett spektrum alak látható a 7.sz. ábrán. 

 
7.sz. ábra. Általános gamma spektrum forma. 
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A teljesenergia csúcs − régebben nem helyesen fotocsúcsnak nevezték − megjelenése 

elsősorban a fotoeffektussal magyarázható. A kiszökési csúcsok akkor jelennek meg, ha a 
gammafoton párkeltési kölcsönhatásban abszorbeálódik és a pozitron annihilációban keletkezett két 

511 keV−es foton közül az egyik vagy mindkettő kölcsönhatás nélkül "kiszökik" a detektorból. Az 

511 keV−nél jelentkező ún. annihilációs csúcs vagy a párkeltés következménye vagy pozitron bomló 

sugárforrásé. A visszaszórási csúcs helye mérési geometria függő, ugyanis létrejötte a detektor 
burkolatán, a mérőhely árnyékolásának (ólomtorony, vagy más alacsonyhátterű kamra) belső falán 
történő gammafoton szóródás következménye. Nagysága és ezzel a kimutathatósági határ 
csökkenthető a szórófelületek távolabb helyezésével, illetve anyaguk rendszámának 

csökkentésével. A visszaszórási−, annihilációs−,stb. csúcsok a Compton kölcsönhatás miatt 

kialakuló ún. Compton tartományra szuperponálódnak. 

A spektrum kiértékelés általában a teljesenergia−csúcsok alapján a következő lépésekben 

történik: energia kalibráció után csúcskeresés, (multiplett csúcsok szétválasztása) csúcsterület 

számítás, izotóp−azonosítás, aktivitás vagy aktivitás−koncentráció számítás, a végeredmény 

megjelentetése. Mint fentebb említettük, ezeket a számításokat a PC−n futtatott programok, a 

felhasználó utasításainak megfelelő paraméterek bevitele alapján végzik. 
 
A gamma spektrométer főbb jellemző adatai 
 

A gamma spektrométerek jellemzésére a következő alapvető paraméterek szolgálnak:  

− energia felbontó képesség: az a két legközelebbi energia érték, melyet a mérőberendezés még 

szét tud választani. Definíció szerint (ld.7.sz. ábra): 
 

                                                        f E
Eo

= ⋅∆ 100       (8) 

 

ahol: f = az energia felbontás (%). Félvezető detektorok esetében általánosan a ∆E ún. 

félértékékszélességgel (FWHM = Full With at Half Maximum) jellemzik a felbontást keV egységben 
megadva; 

 Eo  =  a teljesenergia− csúcs centroidja (keV). 

További bontásban írható, hogy: 
 

                                                               ( ) 2/122 )()( efdff +=     (9) 
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ahol: f(d)  = a detektor felbontó képessége, 
 f(e)  = az elektronikus egységek felbontó képessége (zaja). 

Az f adott detektor esetén függ a gamma energiától (növekedésével csökken) és valamelyest a 
számlálási sebességtől (ennek növekedésével f romlik). 

Ge detektorok esetében f kb. 1.8−2.7 keV közötti érték 1332 keV (Co−60) gamma energiánál. 

− abszolút, teljesenergia csúcs hatásfok: értéke azt adja meg, hogy a sugárforrásból kibocsátott, 

adott energiájú összes gammafotonból mennyi kerül regisztrálásra a teljesenergia csúcsban. 
Definíció szerint: 

 

                                                                 η
γ

=
⋅ ⋅

N
t A km o

                (10) 

 
ahol: N  =  a teljesenergia csúcs területe (imp), 
 tm  =  a mérési idő (s), 

 Ao  =  a sugárforrás abszolút aktivitása (Bq), és 

 kγ   = az ún gamma−gyakoriság (táblázatokban található nukleáris állandó), amely 

megadja a 100 radioaktív elbomló atommagra jutó, adott energiájú gammakvantumok 
számát. 

A hatásfok értéke függ a gammasugárzás energiájától (növekedésével csökken), a detektor 
térfogatától (növekedésével nő) és a mérési geometriától. 

Nemzetközileg elfogadott módszer az abszolút teljesenergia csúcs hatásfok meghatározásra a 

következő: egy Co−60 sugárforrás 1332 keV−es gamma vonalánál a teljesenergia csúcsban 

időegység alatt mérhető impulzusszámot meghatározni 25 cm−es detektor-sugárforrás távolság 

mellett, és ebből számítani η értékét. Pl. egy 70 cm3 térfogatú Ge detektorra ez kb 10-4 érték. 

A félvezető detektorokat gyártók katalógusaiban található az ún. relatív hatásfok, mely a fenti 
módon mért értékeket adja meg a következő összefüggés szerint: 
 

η η
ηrel

Ge

NaI
=                (11) 

 

ahol: ηNaI a fent ismertetett módszer szerint mért abszolút teljesenergia csúcs hatásfok egy 75∗75 

mm−es NaI(Tl) szcintillációs kristállyal mérve. (Irodalmi érték ηNaI−ra 1.2∗10-3. Ez az ún. 

Heath−szám). 
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3.2. ELJÁRÁS ATOMERŐMŰVI FOLYÉKONY HULLADÉKOK Sr−90 TARTALMÁNAK 
MEGHATÁROZÁSÁRA  

 
A Paksi Atomerőmű Rt. üzemi területén tartályokban gyűjtik az ún. kis− és közepes aktivitású 

(Low and Intermediate−level Liquid Waste: LILW) folyékony radioaktív hulladékokat. Ezek forrása az 

erőmű technológiai szennyvize. E hulladékvizek kibocsátását − a bennük előforduló radionuklidok 

fajtáját és aktivitását tekintve − szigorú hatósági előírások szabályozzák. Tekintettel erre, szükséges 

a tároló tartályok 90Sr tartalmának időszakos, rutinszerű ellenőrzése.  
A stroncium radioanalitikai elválasztási formái közül a csapadékos leválasztás, illetve a 

kromatográfiás eljárás nemzetközi irodalomból jól ismertek. A két módszer együttes alkalmazása 
még hatékonyabb elválasztást tesz lehetővé. E stronciumszelektív kémiai szeparációs módszert 

Vajda és mtsai. már sikeresen alkalmazták 90Sr−nek a PA Rt. radioaktív folyékony hulladékaiban 

történő meghatározására [42]. Másrészt nukleáris méréstechnikai és elválasztástechnikai 
megfontolások alapján előnyösebb az 90Y elválasztása a mérendő mintákból. Ennek megfelelően 
Vincze és mtsai. egy ittriumszelektív kémiai szeparációs módszert dolgoztak ki természetes 
vizekben történő 90Y meghatározására [131]. Mindkét módszer nagy előnye, hogy egyszerű kémiai 
szeparációs technika alkalmazásával valósítja meg a mérendő izotóp(ok) mintából történő 
elválasztását. Emellett viszonylag olcsók, gyorsak, valamint reprodukálható mérést tesznek 
lehetővé.  

Célszerűnek látszott azonban a fenti elválasztási elveket egyesítő kémiai szeparációs módszer 

alkalmazhatósági feltételeinek meghatározása a PA Rt. kis− és közepes aktivitású folyékony 

hulladékaiból vételezett mintákra. Az általam továbbfejlesztett kombinált eljárás előnye, hogy minden 
egyes mérendő mintából két, egymástól független módon elkészített preparátumot kapunk. Ez 
nagyban hozzájárul az analízis sikerességéhez: azaz e módszerrel egyrészt a stroncium radioaktív 

izotópjait (90Sr, vagy 89/90Sr együttesen), másrészt a 90Sr−el szekuláris egyensúlyban lévő 90Y−et is 

elválasztjuk, majd béta számlálást végzünk. 
 

E módszer elvi alapját a mérendő mintában kialakult 90Sr−90Y szekuláris radiokémiai egyensúly 

szolgáltatja. A megfelelően előkészített mintákból (a stroncium ionok csapadékos leválasztása ún. 
előkoncentrálása, majd savas oldása után) a stronciumot egy szilárdfázisú extrakciós technika 
felhasználásával szelektíven koncentráljuk (stronciumspecifikus kromatográfiás oszlop használata; 

Sr•Spec®, EIChroM Industries Il. USA, típusa: SR−20−A), majd SrCO3 csapadék formájában 

membránszűrőre preparáljuk. A kromatográfiás oszlop töltőanyaga: Amberlite XAD−7 polimergyanta 
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(méret: 100−150µm) felületén fizikailag kötött dibenzo−18,6 (DB18C6), illetve 

4,4’(5’)−di−(t−butil)−diciklohexo−18,6 (DC18C6) koronaéterrel (Függelék II. 1/a.sz., illetve 1/b.sz. 

ábra). E vegyületek nagy hatékonysággal és szelektivitással kötik meg a stronciumot.  

A kromatográfiás oszlopon áthaladó ittrium tartalmú frakcióból az 90Y−et a megfelelően 

előkészített vizes oldatból ittrium−oxalát és ittrium−ammónium−oxalát−tartalmú sókeverék 

segítségével elválasztjuk, amit vékony rétegben membránszűrőre preparálunk egy korábban 
kidolgozott eljárásnak megfelelően [35]. Az így elkészített preparátumok béta számlálását alacsony 

hátterű gammaháttér−kompenzált alfa/béta monitorral végezzük. A stronciumpreparátum kémiai 

kitermelését atom emissziós spektroszkópia (AES), az ittriumét 88Y belső standard gamma 
spektrometriás méréssel határozzuk meg. A preparátumok kémiai tisztaságát izotópgerjesztéses 

röntgen−fluoreszcencia spektroszkópiás (IEXRF), radiokémiai tisztaságát gamma spektrometriás 

méréssel ellenőrizzük. Az esetleges α−kontaminációt az alkalmazott alfa/béta monitor alfa 

csatornájában mérjük. A minták 90Sr aktivitását a preparátumok 200−300 óra időtartam alatti, 

többszöri méréséből számítható kinetikai kép alapján számítjuk, a stroncium− és az 

ittriumpreparátumból kapott értékek összevetésével.  
 

Kísérleti munkám első részében az alábbi kérdésekre kerestem választ: 

− megvizsgáltam a radioanalitikában is széles körben alkalmazott karbonátos−, illetve oxalátos 

csapadékos leválasztások hatékonyságát a PA Rt. hulladék vizeiben lévő 90Sr meghatározásához; 

− meghatároztam továbbá a stronciumszelektív kémiai megkötődését biztosító kromatográfiás 

oszlop (Sr•Spec®)  elválasztási hatásfokát, 

− végül az előző pontok alapján meghatározott optimális kísérleti paraméterek felhasználásával, 

az elválasztás során kapott stroncium−, illetve ittriumpreparátumok aktivitásának korrelációs 

kapcsolatát ellenőriztem.  
 Ezek a mérések lehetővé tették a kombinált módszer alkalmazhatósági feltételeinek 

meghatározását a PA Rt. folyékony radioaktív hulladékaiból vételezett mintákra. 
 

3.1.1. A csapadékos leválasztások hatékonyságának vizsgálata modelloldatokkal  

 
A tényleges erőművi folyékony hulladékminták feldolgozása előtt meg kellett győződnöm a minták 

előkészítése folyamán alkalmazott karbonátos−, illetve oxalátos csapadékképzés (stroncium, vagy 

stroncium−ittriumionok előkoncentrálása) hatékonyságáról. Ezekhez a vizsgálatokhoz olyan 
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modelloldatokat készítettem, melyek kémiailag hasonlóak voltak a Függelék II. 1/a. és 1/b.sz. 
táblázataiban foglalt összetevőkkel. 
 
 
3.1.1.1. A csapadékképzés körülményei 
 

1. Modelloldatok 
 
Hordozók és nyomjelzők 

 

A vizsgálat tárgyát képező egyenként 100−100 ml térfogatú és azonos kémiai összetételű 

modelloldat (1−6.sz.) mindegyikébe 10−10 mg Sr2+, Cs+, Co2+, 50 mg Ca2+ és 1 mg Zr4+ hordozót 

adagoltam. Emellett az oxalátos leválasztások vizsgálatához a 4−6.sz. oldatokba 10 mg Y3+ 

hordozót is adagoltam. Nyomjelzéshez az 1−3.sz. oldatok esetében 1 ml 23.3 Bq/ml 

aktivitás−koncentrációjú 85Sr belső standardot (Amersham, USA SOS. 1, t0 = 1996.01.19.), illetve a 

4−6.sz. oldatok esetében a 85Sr nyomjelző mellett 1 ml 23.3 Bq/ml aktivitás−koncentrációjú 88Y 

belső standardot (Analytics, USA SRS−51597−405, to = 1996.01.21.) alkalmaztam.  

 
Adalékok 
 

Az összeállított modelloldatok − a hordozók és nyomjelzők mellett − az alábbi ionokat is 

tartalmazták borsavas közegben (zárójelben az iont tartalmazó vegyülettípus − analitikai tisztaságú 

Fluka reagensek − van feltüntetve). 

 

Mn2+ :     4.6·10-4 mol/100 ml           (MnCl2⋅4H2O) 

Mg2+ :     1.0·10-3 mol/100 ml          (Mg(NO3)2⋅6H2O) 

Fe3+ :      1.8−5.4·10-4 mol/100 ml           (FeCl3⋅6H2O) 

Cu2+ :    3.1·10-5 mol/100 ml          (Cu(NO3)2⋅6H2O) 

Zn2+ :    7.6·10-6 mol/100ml            (Zn(NO3)2⋅6H2O) 

Ni2+ :    8.5·10-6 mol/100 ml          (NiCl2⋅6H2O) 

Cr3+ :  9.6·10-6 mol/100ml         (Cr2(SO4)3⋅6H2O) 
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Bórsav :  0.3 mol/100 ml  
 
2. Csapadékképző reagensek 
 
Ezek szintén analitikai tisztaságú Fluka reagensek voltak. 
 
Karbonát  
1 M Na2CO3 oldat 
 
Oxalát 
0.5 M (COOH)2 oldat  
 
3.1.1.2. A csapadékképzés gyakorlati kivitelezése 
 
Karbonátos csapadékképzés 
 

Az 1−3.sz. modelloldathoz − az esetleges kolloidális szerves anyagok megkötésére − 1 g aktív 

szenet adagoltam, majd az elegyet felforraltam és 1−2 órán keresztül kevertettem. Ezután az oldatot 

szűrtem (I. oldat), majd a kapott szüredéket 800 0C−on teljesen elizzítottam és 1:1 hígítású tömény 

HNO3−mal forralva teljesen feloldottam (II. oldat). Az I. és II. oldatot egyesítettem, majd az oldat 

pH−ját tömény ammónia oldat (karbonát mentes) adagolásával pH = 4−5 közé állítottam. A levált 

csapadékot szűrtem. A szűrlethez 10 ml 1 M Na2CO3 oldatot adagoltam, pH−ját tömény ammónia 

oldattal 9−10 közé állítottam, majd az oldatot 80 0C−ra melegítettem. Lehűlés után a kivált karbonát 

csapadékot vákuumszűrőn szűrtem és 100 ml desztillált vizzel mostam. 
 

Oxalátos csapadékképzés 
 

A 4−6.sz. modell oldathoz 1 g aktív szenet adagoltam, majd az elegyet néhány percig forraltam 

és 1−2 órán keresztül kevertettem, ezután redős szűrőn szűrtem (I. oldat). A szüredéket 800 0C−on 

teljesen elizzítottam, majd 1:1 hígítású tömény HNO3−mal forralva teljesen feloldottam (II. oldat). Az 

I. és II. oldatot egyesítettem, majd hozzáadtam 30 ml 0.5 M oxálsavat. Az oldat pH−ját tömény 

ammónia oldat adagolásával 8−9 közé állítottam, majd 15 percig forraltam. Lehűlés után a kivált 

csapadékot vákuumszűrőn szűrtem és 100 ml desztillált vizzel mostam. 
A kapott szűrlet stroncium tartalmát atom emissziós spektroszkópia (AES) és 85Sr belső standard 

módszerrel határoztam meg. A szűrlet ittrium tartalmát induktív csatolású plazmaion−forrású 

tömegspektrometria (ICP−MS) és 88Y belső standard alkalmazásával mértem.  
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Az AES−val és ICP−MS−el mért ionkoncentráció adatok értékelésénél a 100 ml modelloldatból 

lecsapott karbonát−, illetve oxalát csapadékoknak a szűrletek térfogatát csökkentő hatását 

korrekcióba vettem.  
A szűrletminta 85Sr, illetve a 88Y gamma spektroszkópiás mennyiségi meghatározása HPGe 

félvezető detektorral kapcsolt Canberra−Packard sokcsatornás analizátorral történt (ih<1 cpm, 

mérési idő = 1000 s) flakon geometriában. A szűrlet dekontaminációját (fD) a 85Sr 514 keV−os, illetve 

az 88Y 898 keV−os vonalához tartozó standard mintára vonatkoztatott relatív intenzitásokból 

határoztam meg. A standard minta a karbonátos leválasztás esetében a 100 ml oldatban lévő 10 mg 
Sr2+ és 1 ml 85Sr nyomjelző karbonátos lecsapásával; az oxalátos leválasztás esetében a 100 ml 

oldatban lévő 10−10 mg Sr2+, Y3+ és 1−1 ml 85Sr, 88Y nyomjelző oxalátos lecsapásával kapott 

csapadék szűrésével, majd 100 ml desztillált vizes mosásával kapott szűrlet volt. 

A 100 ml modell−, valamint a 100 ml standard oldatból lecsapott karbonát−, illetve oxalát 

csapadék térfogatcsökkentő hatását szintén korrekcióba vettem.   
 

3.1.1.3. Mérési eredmények, értékelés 
 
A 3/a.sz. táblázatban foglaltam össze azokat a mérési eredményeket, melyek a 3.1.1.2. 

fejezetben tárgyalt stroncium ionok karbonátos−, illetve a stroncium−ittrium ionok oxalátos 

leválasztására alkalmas csapadékképzési módszerek hatékonyságát vizsgálja modelloldatokban 
végzett kísérletekkel.  

fP fD Lecsapószer 
 

Modelloldat 
száma Sr Y Sr Y 

M1 884 ± 39 − 844 ± 35 − 

M2 842 ± 35 − 832 ± 34 − 

 
1 M Na2CO3 

M3 800 ± 31 − 883 ± 39 − 
M4 323 ± 12 1400 ± 66 353 ± 15 1380 ± 64 

M5 335 ± 12 1442 ± 70 324 ± 12 1422 ± 68 

 
0.5 M (COOH)2 

M6 305 ± 10 1428 ± 69 332 ± 12 1395 ± 65 

 

3/a.sz. táblázat. A modelloldatok mérési adataiból meghatározott tisztítási−, illetve dekontaminációs 

faktorok értékei. 
 
A táblázatban szereplő fP ún. tisztítási faktor az eredeti oldatban lévő és a megtisztított oldatban 

maradt oldott Sr2+, illetve Y3+ mennyiségének hányadosa; fD ún. dekontaminációs faktor az eredeti 
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oldat 85Sr, illetve 88Y aktivitása osztva a szűrlet 85Sr, illetve 88Y aktivitásával. A faktorok mellett 

feltüntetett hibaértékek fP esetében az AES−val mért Sr2+, illetve ICP−MS−el mért Y3+ 

ionkoncentrációk RSD hibáinak (Sr2+−ra, illetve Y3+−ra: ± 5 %); fD esetében a nukleáris mérésekkel 

kapott adatok hibáinak hibaterjedéssel számolt értékei. 
A táblázat adatai alapján látható, hogy a szűrletek elemzésére használt két, egymástól független 

méréstechnikai módszer a stroncium és az ittrium ionok oldatból történő teljes − a szűrletekre nézve 

stroncium és ittrium esetében egyaránt min. 99 %−os eltávolíthatóságát mutatja. Az oldat 

“tisztíthatósága” ittriumra nézve fél−egy nagyságrenddel nagyob mint stronciumra, ami a stroncium− 

és az ittrium−oxalát eltérő oldhatóságával magyarázható. A párhuzamos mérések eredményei a 

sorozatos lecsapások jó reprodukálhatóságát mutatják. Ugyanis a tisztítási− és a dekontaminációs 

faktorok százalékos formában is megadható értékei tizedes pontossággal megegyeznek (pl. a 
szűrletek "tisztasága" és dekontaminációja stroncium ionokra karbonát lecsapószer esetén: fP = 
99.8, 99.8 és 99.8 %; fD = 99.8, 99.8 és 99.8 %). Ugyanez ittrium ionokra oxalát lecsapószer esetén: 
fP = 99.9, 99.9 és 99.9 %; fD = 99.9, 99.9 és 99.9 %). A táblázat adati ugyanakkor azt is mutatják, 
hogy a stroncium ionok oldatból történő oxalátos lecsapásának hatásfoka sokkal rosszabb, mint a 

karbonátos leválasztásé (csak mintegy 30−40 %−os). 

 

3.1.2. A csapadékos leválasztások hatékonyságának vizsgálata valós oldatokkal  

 
A modelloldatokkal végzett mérések eredményei igazolták azt a tényt, hogy az oldatok teljes 

stroncium− és ittrium tartalma csapadékos formában kinyerhető az oldatból (kivéve a Sr2+ ionok 

oxalátos lecsapását). 
Meg kellett vizsgálnom azonban, hogy e két módszer milyen hatékonysággal alkalmazható a 

valós erőművi folyékony hulladékok esetében. A méréssorozatot a Paksi Atomerőmű területén lévő 
2TW30B002 jelzésű, 381 m3 sűrítményt tartalmazó tartály közepéről vételezett mintával végeztem. 
 
3.1.2.1. A csapadékképzés gyakorlati kivitelezése 

 

A tartályból vételezett 6 db, egyenként 100 ml térfogatú mintához (1−6.sz. minták) a 3.1.1.1.− 

ben ismertetett hordozókat és nyomjelzőket (1−3.sz. minták esetében csak 85Sr, míg a 4−6.sz. minták 

esetében 88Y belső standardot is) adagoltam. Az így előkészített minták további feldolgozását a 

3.1.1.2. pontban ismertetett csapadékos leválasztások alapján végeztem. Mivel a valós oldatok pH−ja 
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erősen bázikus volt, így a karbonátos leválasztás esetén a vizsgált oldatok lúgosítására nem volt 
szükség. 

A kapott szűrletek stroncium tartalmát atom emissziós spektroszkópia, valamint 85Sr belső 
standard módszerrel határoztam meg. A szűrletek ittrium tartalmát induktív csatolású 

plazmaion−forrású tömegspektrometria, valamint 88Y belső standard alkalmazásával mértem. 

A 85Sr, illetve a 88Y gamma pektroszkópiás mennyiségi meghatározását a 3.1.1.2. pontban 
ismertetett módon és mérőrendszerrel végeztem. 

 
3.1.2.2. Mérési eredmények, értékelés 
 

A 3/b.sz. táblázatban foglaltam össze azokat a mérési eredményeket, melyek a 3.1.2.1. pontban 

tárgyalt stroncium ionok karbonátos−, illetve a stroncium−ittrium ionok oxalátos leválasztására 

alkalmas csapadékképzési módszerek hatékonyságát vizsgálja a valós erőművi minták esetében.  
 

fP fD  
Lecsapószer 

 

Modelloldat 
száma Sr Y Sr Y 

M1 760 ± 27 − 771 ± 28 − 
M2 780 ± 29 − 740 ± 25 − 

 
1 M Na2CO3 

M3 730 ± 24 − 785 ± 29 − 

M4 230 ± 6 1240 ± 60 248 ± 9 1210 ± 57 

M5 235 ± 5 1285 ± 64 261 ± 11 1248 ± 61 

 
0,5 M (COOH)2 

M6 272 ± 9 1252 ± 61 232 ± 5 1221± 58 

 
3/b.sz. táblázat. Valós oldatok mérési adataiból meghatározott tisztítási−, illetve dekontaminációs 

faktorok értékei. 
 
A valós oldatokkal végzett méréssorozat 3/b.sz. táblázatban rögzített adatai alapján látható, hogy 

a stroncium− és ittrium ionok az oldatból legalább 99 %−os valószínűséggel eltávolíthatók − a 

modelloldatokkal végzett méréssorozathoz hasonlóan. A párhuzamos mérések eredményei itt is a 
sorozatos lecsapások jó reprodukálhatóságát mutatják.  

 

A stroncium−, vagy a stroncium−ittrium ionok előkoncentrálására gyakran alkalmazott 

csapadékos eljárások helyett kationcserélő oszlopok (pl. DOWEX −50 WX8 gyantával töltött oszlop) 
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is előnyösen használhatók. Ezek használatát a hazai atomerőművi folyékony hulladékok 
mintaelőkészítési fázisában több dolog is indokolttá teheti:  

(1) az előkoncentrálásra szánt minta kationcserélő oszlopon való áthaladásakor − a minta 

további feldolgozását a későbbiekben zavaró − borátanionok nem kötődnek meg az oszlopon, 

(2) a gyantán megkötődött stroncium− és/vagy ittrium ionok az oszlopról − a többi kation mellől, 

esetleg egymástól is − akár szelektíven is eluálhatók.  

Ennek jelentősége a minta további feldolgozásakor jelentkezik. Ugyanis megszabadulhatunk 
azoktól az izotópoktól, melyek béta sugárzásuk révén esetlegesen elszennyezhetik a mérendő 
preparátumot (pl. 210Pb), vagy jelentős gammahátteret okozva megnehezítik ennek béta számlálását 
(pl. 110mAg). E zavaró izotópok csapadékos elválasztása azonban időigényes és sok esetben csak 
ismételt elválasztási lépéssel valósítható meg (pl. szulfidos csapadékképzés). Ennek következtében 
a csapadékképzés pontos paramétereinek beállításától való csekély eltérés is a mérendő mintában 
lévő stroncium kémiai mennyiségének jelentős veszteségét okozhatja (pl. IEXRF mérések 
eredményei a zavaró ezüst és ólom ionoknak stroncium mellől történő szulfidos elválasztásakor). A 
stroncium szelektív megkötését megvalósító oszlopkromatográfiás töltőanyagok helyett 

alkalmazhatók olyan más aktív kémiai molekulák is, melyek − a stroncium ionokkal ellentétben − 

nagy szelektivitást mutatnak az ittrium ionok iránt. E töltetek alkalmazását az 90Y−nek a 90Sr−hez 

képest kedvezőbb nukleáris méréstechnikai tulajdonságai indokolják. Egy ilyen molekula a 

peptidszintézissel előállítható 2−(p−nitrobenzil−1,4,7,10−tetraaza−ciklodekán−N,N’,N”,N’”) 

−tetraecetsav [132] (Függelék II. 2.sz. ábra) is, amely nitrocsoportjának redukciója után alkalmas 

szilárd hordozóra (pl. Merifield gyanta) kémiailag felköthető. A szelektivitást biztosító aktív 
molekulának a szilárd hordozó felületén történő kémiai megkötése sokkal előnyösebb egy egyszerű 
fizikai kötésnél. Utóbbi esetben ugyanis az elválasztás során a komplexképző fokozatos 
elvesztésével kell számolnunk.  

 

3.1.3. A kromatográfiás oszlop elválasztási hatásfokának vizsgálata  

 

Az előkoncentrálással leválasztott stroncium−karbonát és stroncium/ittrium−oxalát csapadékok − 

melyek IEXRF−es vizsgálata a stroncium és ittrium mellett a kobalt, cézium, mangán, kalcium, 

magnézium és vas jelenlétét is kimutatta − savas oldásával kapott oldat stroncium tartalmát 

Sr•Spec® kromatográfiás oszlopon kötjük meg. Az ittrium ionok szelektív elválasztása [131] szerint 

történik. Az 90Y kémiai kötődését biztosító ittrium−oxalát/ittrium−ammónium−oxalát vegyes só 

elválasztási hatékonyságát Vincze és mtsai. részletesen tanulmányozták. Azonban a PA Rt. 
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folyékony radioaktív hulladékaiban lévő 89/90Sr−ok esetében célszerűnek látszott a szelektív 

elválasztást biztosító Sr•Spec® kromatográfiás oszlop tesztelése, kiegészítve ezzel a Vajda és 

mtsai. [42] által már korábbi tesztmérések eredményeit. Mivel az általam tesztelt kombinált eljárás 
egyik kulcslépése a kromatográfiás oszlopon történő stroncium elválasztás, így a módszer valódi 
mátrixokon történő tesztelését megelőzően modelloldatokkal végzett sorozatméréssel 
meghatároztam az elválasztás hatékonyságát.  
 
3.1.3.1. Modelloldatok készítése  
 

A párhuzamos mérések reprodukálhatóságának ellenőrzése végett három − azonos kémiai 

összetételű és 10−10 ml térfogatú − modelloldat a következő összetételű  volt: 8 M HNO3−ban 

10−10 mg Sr2+, Y3+, Ca2+, 2−2 mg Cs+, Co2+ és Mn2+, 1−1 mg Ag+, Ba2+ és Pb2+ hordozó, valamint 1 

mg Mg2+ és 3 mg Fe3+ adalék (nitrátos formában) volt feloldva. A stroncium kémiai kitermelésének 

mérése céljából az oldatot 1 ml 23.3 Bq/ml aktivitás−koncentrációjú 85Sr belső standarddal, a 

készítendő stroncium preparátum béta mérése céljából 19.13 Bq 90Sr−90Y radioaktív hiteles 

anyagmintával, valamint a preparátum esetleges gamma−kontaminációjának ellenőrzése végett 1 ml 

23.3 Bq/ml aktivitás−koncentrációjú 137Cs−el, 60Co−al és 54Mn−el nyomjeleztem. 

 
3.1.3.2. A kísérlet kivitelezése 
 

Első lépésként a mintaoldatból szulfidos csapadékképzéssel eltávolítottam a kromatográfiás 
oszlopon történő stroncium elválasztást erősen gátló Pb2+ ionokat, valamint a béta számlálást 

zavaró 110mAg ionokat (a szüredék stroncium−tartalmát IEXRF módszerrel ellenőriztem). Ezt 

követően a 20 mg aktív töltetű oszlopot 10 ml 8 M HNO3 átáramoltatásával előkészítettem az 
elválasztáshoz. Majd a modelloldatot perisztaltikus pumpával (0.5 ml/min áramlási sebesség mellett) 
átfolyattam az oszlopon (Sr megkötés, t0 időpont). Ezután az oszlopot 20 ml 3 M HNO3 + 0.05 M 
oxálsav elegyével átmostam. A kötött stroncium ionokat 30 ml desztillált vízzel eluáltam. Az így 

kapott oldat pH−ját tömény NH4OH adagolásával 9−10 közé állítottam, majd melegítés közben az 

oldat stroncium tartalmát 10 ml 0.1 M Na2CO3 hozzáadásával karbonát formájában melegen 

leválasztottam. Az így kapott SrCO3 csapadékot membránszűrőn szűrtem, 10−20 ml 0.1 M Na2CO3 

oldattal mostam és szárítószekrényben 40 0C−on 30 percig szárítottam.  

 
A kolonnán kötődött stronciumnak az oszlopról történő maradéktalan desztillált vizes elucióval 

történő eltávolíthatóságát IEXRF módszerrel ellenőriztem (Függelék II. 1/b.sz. spektrum).  
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A kémiai kitermelést a vékony rétegben szűrőpapírra kipreparált minták gamma spektroszkópiás 

mérésével, alacsony hátterű HPGe detektoros mérőrendszerrel a 85Sr 514 keV−os gamma 

vonalához tartozó standard mintára vonatkoztatott relatív intenzitásából határoztam meg. A standard 
mintát az 1ml 23.3 Bq/ml aktivitású 85Sr oldat mikropipettával szűrőpapírra történő csepegtetésével 
és levegőn való szárításával készítettem. Ezzel a méréssel egyúttal a minták radiokémiai tisztaságát 
is ellenőriztem (137Cs, 60Co és 54Mn). A 137Cs, 60Co és 54Mn standard szűrőpapír mintákat szintén a 
megfelelő nyomjelzők szűrőpapírra történő csepegtetésével és levegőn történő szárításával 

készítettem. A minták radiokémiai tisztaságát a 137Cs 661.6 keV−os, a 60Co 1173.2 keV−os és 

1332.5 keV−os, valamint a 54Mn 834.8 keV−os gamma vonalak intenzitás mérésével ellenőriztem.  

A minták aktivitását − a 3.1.4.5. pontban ismertetendő − gammaháttér−kompenzált alacsony 

hátterű béta számlálóval (háttérintenzitás 1−2 cpm, mérési idő 60 perc, 90Sr hatásfok 39 %) mértem. 

A preparátumok 90Sr tartalmát, és egyúttal radiokémiai tisztaságát is a minták 200−300 óra 

időtartam alatti, többszöri méréséből számítható kinetikai kép alapján számítottam, illetve 
ellenőriztem. A mért aktivitásokból az elválasztások idejének (t = 0) és a minták mennyiségének 
ismeretében számítottam a minták aktivitását.  
 
3.1.3.3. Mérési eredmények, értékelés 

 
Az eredményeket 4.sz. táblázatban foglaltam össze. 
A mérési eredményekből látható, hogy mind a három esetben sikerült az elméletileg lehetséges 

aktivitás−koncentráció értéket kimérni. Az egyes mintákra kapott kémiai kitermelések átlaga csak 

80% körül adódott −annak ellenére, hogya 3.1.2.2. pontban tárgyalt stroncium ionok karbonát 

formában történő leválasztása közel 100%−os és a szulfidos csapadékképzés sem távolított el 

stronciumot az oldatból − ami egyúttal a kromatográfiás oszlopon történő stroncium elválasztás 

hatékonyságát is jellemzi. 
Jelen esetben a vártnál kisebb, csak 80% körüli hatékonyság egy valószínűsíthető gyakorlati oka 

lehet a stroncium ionok desztillált vizes eluálása előtt alkalmazandó 20 ml (esetenként 30−40 ml) 3 

M salétromsavval történő kolonna öblítés − melynek végrehajtása nélkülözhetetlen az oszlopon 

esetlegesen megtapadt ittrium, illetve későbbiekben a béta számlálást zavaró 

gamma−kontaminációt okozó izotópnyomok (137,134Cs, 60Co, 54Mn, stb.) eltávolítása végett. Egy 

másik, elvi probléma lehet például az, ha az elválasztásra szánt előkoncentrált minta nitrát tartalma  
nem megfelelő. Ennek kiküszöbölésére gyakran alkalmazott eljárás, hogy az előkoncentrált minták 
nitrát tartalmát más, nagy nitrát tartalmú só (pl. Al(NO3)3) adagolásával megnövelik. A 
stronciumkihozatal elméleti értéktől való eltérés egy további okát a kromatográfiás oszlop ún. 
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munkakapacitás paraméterében kereshetjük. Ugyanis ha az analizálandó mintához adagolt inaktív 
stroncium mennyisége nagyob mint a kolonna aktív töltetének kapacitása, akkor a gyakorlati 

stronciumkihozatal általában nem haladja meg az elméleti érték 50 %−át. További problémát 

jelenthet olyan minták vizsgálata, melyek eleve kiseb−nagyob inaktív stroncium tartalommal 

rendelkeznek (pl. geológiai−, vagy talajminták). 

 

 
Minta 

sorszáma 

 
Sr kémiai 
kitermelés 

[%] 
 

 
Sz. 90Sr aktivitás

[Bq] 
 

 
ad. 90Sr aktivitás 

[Bq] 

M1 82 ± 2 8.57 ± 0.90 9.56 
M2 80 ± 2 9.01 ± 0.90 9.56 
M3 77 ± 2 9.49 ± 0.95 9.56 
M4 72 ± 2 9.50 ± 0.95 9.56 
M5 65 ± 2 9.52 ± 0.95 9.56 
M6 60 ± 4 9.54 ± 0.96 9.56 
M7 53 ± 2 9.59 ± 0.96 9.56 
M8 49 ± 2 9.65 ± 0.97 9.56 
M9 43 ± 2 9.69 ± 0.97 9.56 

M10 40 ± 5 9.73 ± 0.98 9.56 
 

4.sz. táblázat. Modelloldatokkal végzett mérések eredményei. 
Az sz. 90Sr aktivitás a mérési adatok alapján számított aktivitás, az ad. 90Sr aktivitás a  
modelloldatba eredetileg adagolt aktivitás érték. 

 
Mivel a kolonnában lévő aktiv molekula csak fizikailag van kötve a hordozó felületén, emiatt 

ennek kezdeti mennyisége a többszöri felhasználás során − a hordozóról történő fokozatos 

lemosódás miatt − fokozatosan csökken. Ezért célszerűnek látszott annak megállapítása, hogy egy 

adott minta feldolgozási ciklusban többszörösen alkalmazott kolonna gyakorlatilag hány 
előkoncentrált minta feldolgozását teszi lehetővé. Ehhez a 3.1.3.3. pontban ismertetett további 7 db 

modelloldatot készítettem. Ezek stroncium elválasztását - az 1−3.sz. modelloldatok feldolgozásához 

már előzetesen használt − oszloppal végeztem. A kapott mérési eredmények (Lásd 4.sz. táblázat) 

azt mutatták, hogy a 6. párhuzamos méréssel kapott stroncium kitermelés 60%−os, míg a 10. mérés 

után kapott már csak 40 % körülinek adódott. Ennek figyelembe vételével indokoltnak látszik, hogy 
legalább minden tizedik szeparációs lépést követően egy új oszloppal folytassuk a méréssorozatot.  
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A koronaéter fokozatos lemosódásának az elválasztás kvantitatív, stronciumkihozatalát 
befolyásoló hatását még további mérésekkel kell igazolni. 

Ahhoz, hogy a fenti mérésekkel kapott stroncium kihozatal eredményeit a továbbiakban alapul 
vehessük, a sorozatos mérések közötti ún. kolonna regenerálási lépés végrehajtása elengedhetetlen 
feladat. Ennek megtétele után feltételezhetjük ugyanis, hogy az oszlopról maradéktalanul 
eltávolítottuk a kötött inaktív (és egyben az aktív) stronciumot. E folyamatot a stroncium szeparációs 
lépcső után úgy hajtottam végre, hogy először a kolonnát 10 ml 8 M HNO3 oldattal mostam. Ezután 

5 ml 8 M HNO3−ban oldott 2−2 mg Sr2+, illetve Y3+ hordozót tartalmazó oldatot öntötten fel, majd a 

kolonnát 20 ml 3 M HNO3 + 0.05 M oxálsav elegyével öblítettem. A kötött inaktív stronciumot 20 ml 
desztillált vízzel eluáltam. E lépcső hatékonyságát a desztillált vizes frakció szárazra párlásával nyert 
minta elemzésével ellenőriztem: az oszlop radiokémiai tisztaságát HPGE gamma spektroszkópiával, 
míg 90Sr mentességét gamma háttérkompenzált béta számlálással. 
 

3.1.4. Alkalmazás valós mintákra  

 
3.1.4.1. Alkalmazott eszközök és reagensek 
 

Az analízis során a pH méréséhez OP−208/l típusú preciziós digitális pH mérőt használtam 

pH−érzékeny, kombinált üvegelektróddal. A minták preparálásához cellulóz−nitrát alapú 

membránszűrőt (Sartorius: ∅=50 mm, pórusméret 0.45 µm) alkalmaztam. Az alkalmazott reagensek 

(telített oxálsav, 5 %−os ammónium−oxalát, tömény NH4OH, 3 és 8 M HNO3, 0.1 M (NH4)2S, 1 és 

0.1 M Na2CO3) és hordozó oldatok (Sr(NO3)2 c=10 mg Sr2+/ml, Y(NO3)3 c=10 mg Y3+/ml, Ca(NO3)2 
c=50 mg Ca2+/ml, Co(NO3)2 c=2 mg Co2+/ml, CsNO3 c=2 mg Cs+/ml, Mn(NO3)2 c=2 mg Mn2+/ml és 
AgNO3 c=2 mg Ag+/ml) analitikai tisztaságú (Fluka puriss.) vegyszerek és kétszer desztillált víz 
felhasználásával készültek. A derítési lépéshez Chemviron Act. Carbon BL Pulverised aktív szenet, 

belső standardként 88YCl3−ot (Analytics, USA SRS−51597−405, to = 1996.01.21., a = 23.3 Bq/ml) 

használtam.  
 
3.1.4.2. A minták előkészítése 
 

A vizsgálat a PA Rt. üzemi területén tárolt kis− és közepes aktivitású folyékony hulladékot tároló 

tartályokból vételezett mintákra terjedt ki. A mintákat a tartályok tetejéről, közepéről és aljától 
vételeztem.  
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A Függelék II. 1/a.sz. és 1/b.sz. táblázata az egyes tartályok kémiai összetételét, míg a 2/a. és 
2/b.sz. ezek radiokémiai összetételét, illetve ezek mért átlagos értékeit tartalmazza (az adatok a PA 
Rt. éves jelentésű adatállományából származnak). 
 
A stroncium ionok karbonátos leválasztása  

 

A megfelelő tartályból vételezett minta 10 ml−ét − mivel a vizsgálandó minták 90Sr aktivitása 

"viszonylag nagy" volt, elegendőnek mutatkozott e kis térfogatú minták vételezése (elkerülve ezzel 
azt az esetleges analitikai problémát, melyet a nagyobb térfogatú mintában jelenlévő nagyobb 
mennyiségű szerves komplexképzők (pl. EDTA, citromsav) okozhatnak a minták előkészítési 

fázisában) − desztillált vízzel 100 ml−re higítjuk, majd hozzáadunk 10 mg Sr2+, 50 mg Ca2+, 2 mg 

Cs+, Co2+ és Mn2+, valamint 1 mg Zr4+ hordozót és 1 g aktív szenet. Az így elkészített elegyet 

felforraljuk, 1−2 órán keresztül kevertetjük, majd legalább 12 órán keresztül állni hagyjuk az egyes 

izotópok homogén megoszlási egyensúlyának beállásáért. Az elegyet ezután redős szűrőn szűrjük 

és a szűrletet félretesszük (I.sz. oldat). A szüredéket 800 oC−on teljesen elizzitjuk, majd 1:1 hígítású 

tömény HNO3−mal forralva teljesen feloldjuk. A kapott elegyet az l.sz. oldattal egyesítjük, majd 

pH−ját tömény ammónia oldat (karbonát mentes) adagolásával 4−5 közé állítjuk. A levált 

csapadékokat szűrjük, majd a kapott szűrlethez hozzáadunk 10 ml 1 M Na2CO3 oldatot. Az oldat 

pH−ját tömény ammóniaoldat adagolásával 9−10 közé állítjuk, majd felforraljuk. Lehűlés után a 

kivált csapadékot vákuumszűrőn szűrjük és kétszer 100 ml desztillált vizzel mossuk. Az így nyert 
karbonát csapadékot tömény salétromsavval többször szárazra párolva melegítjük, majd 50 ml 3 M 

NHO3−ban teljesen feloldjuk. Az oldatot desztillált vizzel higítjuk, majd hozzáadunk 10 mg Ag+ 

hordozót és 5 ml 0.1 M (NH4)2S oldatot − Ag, esetleg Pb mentesítés. A leváló szulfid csapadékot az 

oldat felmelegítése és hűlése után szűrjük, 50 ml desztillált vízzel mossuk, majd oldatot lassan 5−10 

ml−re pároljuk (II.sz. oldat). 

 

A stroncium−ittrium ionok oxalátos leválasztása 
 

A megfelelő tartályból vételezett minta − melynek pH−ja 10−11 között volt − 10 ml−ét desztillált 

vízzel 100 ml−re hígítjuk, pH−ját tömény HNO3 adagolásával 1−2 közé állítjuk. Majd hozzáadunk 

10−10 mg Sr2+, Y3+, Cs+, Co2+ és Mn2+, valamint 50 mg Ca2+ és 1 mg Zr4+ hordozót. Továbbá az 

oldatot 2 ml 23.3 Bq/ml aktivitás−koncentrációjú 88Y belső standarddal nyomjelezzük és hozzáadunk 

1 g aktív szenet. Az így elkészített elegyet 20 percig forraljuk (széndioxid mentesítés), egy órán 
keresztül kevertetjük, majd legalább 12 órán keresztül állni hagyjuk az egyes izotópok homogén 
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megoszlási egyensúlyának beállásáért. Az elegyet ezután redős szűrőn szűrjük és a szűrletet 

félretesszük (I.sz. oldat). A szüredéket 800 OC−on teljesen elizzítjuk, 1:1 hígítású tömény HNO3−mal 

forralva teljesen feloldjuk, majd az I.sz. oldattal egyesítjük. Az így kapott oldathoz hozzáadunk 30 ml 

0.5 M oxálsavat, a pH−ját tömény ammónia oldat adagolásával 8−9−re állítjuk, majd az oldatot 15 

percig forraljuk. Lehűlés után a kivált csapadékot vákuumszűrőn szűrjük, kétszer 100 ml desztillált 
vízzel mossuk. Az így nyert oxalát csapadékot tömény salétromsavval többször szárazra párolva 

melegítjük, majd 50 ml 3 M NHO3−ban teljesen feloldjuk. Az oldatot desztillált vízzel hígítjuk, 

hozzáadunk 10 mg Ag+ hordozót és 5 ml 0.1 M (NH4)2S−oldatot. A leváló szulfid csapadékot az 

oldat felmelegítése és hűlése után szűrjük, 50 ml desztillált vízzel mossuk, majd az oldatot lassan 

5−10 ml−re pároljuk (II.sz. oldat).  

 
3.1.4.3. Preparátum készítés 
 
Stronciumpreparátum készítése 

 

A kromatográfiás oszlopot (10 mg aktív töltetű Sr•Spec® kolonna) 10 ml 8 M HNO3 

átáramoltatásával előkészítjük az elválasztáshoz. Majd a II.sz. oldatot perisztaltikus pumpával (0.5 
ml/min áramlási sebesség mellett) átfolyatjuk az oszlopon (Sr megkötés, t0 időpont). Ezután az 
oszlopot 20 ml 3 M HNO3 + 0.05 M oxálsav elegyével átmossuk (az oxálsav a mintákban 
esetlegesen előforduló cirkónium oszlopon történő megkötődését gátolja meg). Az átfolyt oldatokat 
egyesítjük (III.sz. oldat). A kötött stroncium ionokat 30 ml desztillált vízzel eluáljuk. Az így kapott 

oldat pH−ját tömény NH4OH adagolásával 9−10 közé állítjuk, majd melegítés közben az oldat 

stroncium−tartalmát 10 ml 0.1 M Na2CO3 hozzáadásával karbonát formájában melegen leválasztjuk. 

Az így kapott SrCO3 csapadékot membránszűrőn szűrjük, 10−20 ml 0.1 M Na2CO3 oldattal mossuk, 

majd szárítószekrényben 40 OC−on 30 percig szárítjuk.  

 
Ittriumpreparátum készítése 
 

A III.sz. oldatot 500 ml desztillált vizet tartalmazó 1000 ml−es főzőpohárba öntjük. Majd 5 ml 

telített oxálsav hozzáadása után mágneses keverővel kevertetjük. Közben az oldat pH−ját 

1.3−1.4−re állítjuk, majd hozzáadjuk az ittrium tartalmú sókeveréket, amit [131] alapján készítünk. 

Körülbelül 20 perces kevertetés után a csapadékot membránszűrőn szűrjük és 5−5 ml Co2+−ot, 

Mn2+−t, Cs+−ot és 2 ml Ag+−öt tartalmazó mosófolyadékkal öblítjük. Ezután 40 OC−on 

szárítószekrényben 30 percig szárítjuk. 



 73

3.1.4.4. Kémiai kitermelések meghatározása 
 

A stronciumpreparátumok kémiai kitermelését atom emissziós spektroszkópiával, míg az 

ittriumpreparátumokét 88Y belső standard módszerrel − az  88Y 898 keV−es vonalához tartozó 

standard mintára vonatkoztatott relatív intenzitásokból − HPGe gamma spektroszkpiás analízissel 

határozzuk meg.  

A stroncium− és ittriumpreparátumok kémiai tisztaságának ellenőrzésére izotópgerjesztéses 

röntgen-fluoreszcencia spektroszkópiát alkalmazunk. Az ittriumpreparátumok kémiai kitermelésének 

meghatározására − az 88Y belső standard helyett − alkalmazhatunk induktív csatolású 

plazmaion−forrású tömegspektrometriát (ICP−MS) is, illetve a stronciumpreparátumok kémiai 

kitermelésének meghatározását végezhetjük atom emissziós spektroszkópia helyett 85Sr belső 

standard módszerrel is. Ennek kiértékelését − az 88Y nyomjelzős módszerhez hasonlóan − HPGe 

gamma spektroszkópiás analízissel végezzük. 
 
3.1.4.5. Béta detektálás 
 
Az alkalmazott mérőberendezés 
 

A szűrőpapír geometriában lévő minták béta számlálását HARSHAW−TASC−12 típusú alacsony 

hátterű gammaháttér−kompenzációs α/β monitorral végezzük. A berendezés számlálási hatásfokát 

az egyes izotópokra az 5.sz. táblázatban foglaltam össze. 
 

Izotóp Hatásfok 
[µ] 

89Sr 
 

0.41 

90Sr  
0.39 

90Y 
 

0.43 

 

5.sz. táblázat. A HARSHAW−TASC−12 típusú α/β 

monitor számlálási hatásfoka az egyes mért izotópokra. 
 

A berendezés háttér intenzitása minta nélkül 1−2 ±  0.1 cpm, míg a csak 88Y belső standardot 

tartalmazó vakminta esetében 3.75 ± 5 cpm volt. Az 88Y háttér növelő hatását (amely a konverziós 
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elektronoktól és pozitronoktól származik) a kiértékeléskor a kémiai kitermeléssel súlyozva 
korrekcióba vettem. 
 

A kiértékelés elve 
 

Az eljárás során a mintából elválasztott stronciumpreparátum teljes aktivitása a t0 időben: 

A + A=A 89
Sr

90
S

0
t r        (1) 

A 89Sr és 90Sr bomlásából, valamint a keletkező 90Y bedúsulásából adódóan a t1 időben mért 
teljes aktivitás: 
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ahol A 89
Sr,A90

Y ,A90
Sr  és λ1, λ2, λ3 rendre a megfelelő radionuklidok aktivitásai (dpm), illetve bomlási 

állandóik. 

Ugyanakkor a mérhető intenzitás (cpm) a t1 időben I1t :   

        [ ] [ ] [ ] Ib  e  )t0-t1(λ3-  A89
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ahol Ib a háttérintenzitás, illetve µ90
Sr , µ89

rS , µ90
Y  a mérőrendszer hatásfoka az egyes izotópokra 

(cpm/dpm).   

A t2 időpontban mért intenzitás: 

[ ] [ ] [ ] Ib  e  )t0-t2(λ3-  A89
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Srµ90
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Srµ90
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Az intenzitásokra felírt egyenletek összevonásával a stroncium aktivitásokra a következő 
formulákat kapjuk: 
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ahol ∆t1 = t1 - t0, illetve ∆t2 = t2 - t0.  
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Ha azonban az analizálandó mintában a stroncium 89-es izotóp nincs jelen, továbbá a stroncium 

90-es izotóp kimutathatósága elhanyagolható (pl. Cserenkov−detektorral vizes közegben történő 

detektálás esetén µ90
Sr ≅ 0.3 %) a (6) egyenlet jelentősen egyszerűbb formában írható [133]: 
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⎠
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A szeparációhoz alkalmazott Sr•Spec® kromatográfiás oszlop aktív makromolekulája szelektíven 

köti magához a mintaoldat aktív− (89/90Sr2+ ionok, melyek izotópcserés egyensúlyi folyamat révén 

kerülnek az oldatba) és inaktív stroncium ionjait. Ennek megfelelően, illetve a 3.1.4.3-ban ismertetett 
szeparálási lépcsőnek köszönhetően (inaktív ittrium hordozó alkalmazása, valamint a stroncium 

kötődése után alkalmazott savas mosás − mely az oszlopon esetlegesen megragadt 90Y nyomok 

teljes eltávolítását biztosítja) az oszlopról eluált stroncium radiokémiai értelemben is tisztának 
tekinthető. Elviekben azonban lehetséges az, hogy a kolonnáról elucióval eltávolított stroncium, mely 

közvetlenül a stronciumpreparátum készítéséhez szolgál, szubmoláris mennyiségű 90Y−et is 

tartalmazzon (pl. nem megfelelő mennyiségű ianaktív ittrium hordozó alaklmazása, vagy a nem 

kielégítően végrehajtott savas kolonna öblítés következtében a hordozó−polimeren ragadt ittrium 

nyomok desztillált vizes bemosása a strocium elutumba). 
Ebben az esetbe az (1) egyenlet a következőképpen módosul: 

AA + A=A 90
Y

89
Sr

90
S

0
t r +                 (1a) 

Ennek értelmében a fenti gondolatmenetet követve a 89Sr, illetve a 90Sr aktivitásokra levezethető 
módosított egyenletek a következők: 
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A stronciumpreparátumhoz tartozó intenzitásokat mérjük a t1 ( I 1
t ) és t2 ( I 2

t ) időpontokban, majd 

az (5) és (6) egyenletek felhasználásával számítjuk a minták 90Sr, illetve 89Sr aktivitását. Az eredeti 

mintatérfogat (V) és a kémiai kitermelés (η) ismeretében, pedig számítjuk a megfelelő 

aktivitás−koncentrációkat:  

  
Vη

Aa
∗

=       (8) 
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A preparált ittriumminták bomlási kinetikáját regisztráljuk. Az így kimért lnI−t bomlásgörbéből az 

ismert módon határozzuk meg a t0 időpontnak megfelelő 90Sr összaktivitásokat. Végül a kémiai 

kitermelés és a mintatérfogat ismeretében számítjuk a 90Sr aktivitás−koncentrációkat. Íly módon a 

fenti analízistől függetlenül is meghatározzuk a minták 90Sr tartalmát, amely az analízis 
megbízhatóságát növeli. Ez a tapasztalatok alapján a kémiailag bonyolult és nagy, egyéb aktivitást is 
tartalmazó minták esetében indokoltnak látszik.  
 
A módszer kimutatási határa 
 

Az eljárás kimutatási határát (KH) a Currie−kritérium alapján, 99.5 %−os szignifikancia szintre 

számítva meghatározhatjuk az alábbi paraméterek esetére: 

■ háttér intenzitás: ih = 3.75 ± 0.5 cpm 

■ kémiai kitermelés: η = 0.40 

■ 90Sr hatásfok: µ = 0.39; 89Sr hatásfok µ = 0.41 

■ mérési idő: tm = 1−60 óra 

■ Currie−konstansok: C1 = 5.5, C2 = 3.3 

A számítást egy adott izotópra a 9. egyenlet segítségével végezzük: 
 

                              [ ] 1000   
η   µ     3600   tm
3600     tmih   2  C2 C1  mBq KH ∗

∗∗∗
∗∗∗∗+

=                                (9) 

 

A KH−ra vonatkozó számítások eredményeit az 1.sz. diagrammon mutatom be. 

1.sz.  diagram. Számított KH értékek 89Sr és 90Sr esetében. 
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Fenti paraméterekre 15 órás mérési idő esetén a módszer kimutatási határa 89Sr−re, illetve 
90Sr−re egyaránt ∼ 30 mBq/minta.  

 
3.1.4.6. Mérési eredmények, értékelés  

 

A vizsgálat a PA Rt. üzemi területén tárolt kis− és közepes aktivitású folyékony radioaktív 

hulladékokra, bepárlási maradékokra (sűrítmény) és elhasznált ioncserélő gyantákra terjedt ki. A 
mintavételezés a tartályok tetejéről, közepéről és aljáról történt. Az 5.sz. táblázatban példaként 
bemutatom a 01TW10B001 jelzésű tartály (folyékony hulladék) tetejéről, közepéről és aljáról, a 
02TW30B002 jelzésű tartály (bepárlási maradék) aljáról, valamint a 02TW10B001 jelzésű tartály 
(elhasznált ioncserélő gyanta) közepéről vételezett minták analízisének eredményeit. 

 
 

Minta 
sorszáma 

 
Minta 
kódja 

Sr 
kémiai 

kitermelés 
[%] 

90Sr 
aktivitás 

koncentráció 
[Bq/dm3] 

Y 
kémiai 

kitermelés 
[%] 

90Y 
aktivitás 

koncentráció 
[Bq/dm3] 

M1/1 41 ± 5 < 2 38 ± 6 < 2 
M1/2 47 ± 5 < 2 36 ± 6 < 2 
M1/3 

 
01TW10B001/T 

44 ± 5 < 2 42 ± 5 < 2 
M2/1 40 ± 5 2 39 ± 6 < 2 
M2/2 42 ± 5 3 ± 1.2 36 ± 6 < 2 
M2/3 

 
01TW10B001/K 

38 ± 5 2 31 ± 7 3 ± 1.2 
M3/1 43 ± 5 8 ± 3 29 ± 8 7 ± 3 
M3/2 48 ± 5 11 ± 4 33 ± 7 9 ± 3 
M3/3 

 
01TW10B001/A 

45 ± 5 9 ± 3 27 ± 8 12 ± 4 
M4/1 52 ± 4 416 ± 42 22 ± 8 494 ± 51 
M4/2 49 ± 4 408 ± 40 24 ± 8 314 ± 34 
M4/3 

 
02TW30B002/A 

44 ± 5 424 ± 43 19 ± 9 533 ± 55 
M5/1 41 ± 5 30480 ± 4570 37 ± 5 31800 ± 4770 
M5/2 45 ± 5 35100 ± 5260 40 ± 5 37550 ± 5630 
M5/3 

 
02TW10B001/K 

53 ± 4 33200 ± 4980 43 ± 4 30120 ± 4510 
 

5.sz. táblázat. Néhány kis −  és közepes aktivitású folyékony hulladékminta analízisének mérési 

eredménye 
 

A táblázat adataiból jól látható, hogy az ittriumpreparátumok méréseiből számított 90Y aktivitások, 
illetve a stronciumpreparátumok méréseiből számított 90Sr aktivitások hibahatáron belül korrelálnak 
(kivéve bepárlási maradék minták eredményei). Ugyanez mondható el a párhuzamos mérések 

esetében számolt stroncium−, illetve ittrium aktivitásokra is. Ez az analízis helyességének 

szükségszerű indikációja. Amennyiben ez nincs így, az adott minta analízisét célszerű megismételni. 
(Azonban ha az előkoncentrálási fázisban kapott aktívszenes szüredék feltárását nem tudjuk 
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maradéktalanul végrehajtani, úgy a ki nem oldott − nem egyensúlyi −  90Sr (90Y) aktivitásokat is 

figyelembe kell vennünk az aktivitás−koncentrációk megadásánál). 

A viszonylag kicsi stronciumkihozatal valószínűleg a kolonna ún. munka kapacitási 

paraméteréhez képest többlet adagolt stroncium hordozó mennyiségével magyarázható. 

A vizsgált minták esetében a 89Sr aktivitás−koncentrációja gyakorlatilag zérusnak adódott. Ez a 

minták korának (több év) egyértelmű következménye.  

A legtöbb tartály esetében a tartály tetejéről származó minták aktivitás−koncentrációi kisebbnek 

adódtak, mint a tartály aljáról származóké. Ez a tartályban lévő, lassan kiváló csapadék és a szilárd 
részecskék kiülepedésére utalhat.  

A mérések reprodukálhatóságának ellenőrzésére a táblázatban feltüntetett tartályok esetében 
párhuzamos méréseket végeztem. A mérési eredmények a folyékony radioaktív hulladékok 

esetében stronciumra és ittriumra egyaránt reprodukálhatóak. Bepárlási maradékok esetében − 

főleg a tartáy alján lévő mintákban − azonban az 90Y aktivitások hibahatárt meghaladó szórást 

mutatnak. Ennek okát eddig még nem sikerült tisztáznom, de egy valószínű magyarázat lehet a kicsi 
ittriumkihozatal, ami a zagyszerű minták előkészítési/feldolgozási fázisában történő ittrium hordozó 
jelentős veszteségével magyarázható.   

 
A kapott mérési eredményekkel kiegészítettem azt a nemzetközi összehasonlító mérési 

sorozattal (COST radioanalitikai alprogram) kapott adatállományt, mellyel a PA Rt. igazolta az általa 
átfogó hulladékminősítésre kidolgozott mérési eljárásainak megbízhatóságát. Az erőmű több hazai 

intézménnyel − ATOMKI Debrecen, BME Nukleáris Technikai Intézet és BME Fizikai Kémia Tanszék  

− együttműködve 1992−ben a Hulladék Elhelyezés Nemzeti Programjához kapcsolódva − a 

minősítő program keretén belül a COST alprogram kidolgozásával − egy átfogó hulladékminősítési 

program kidolgozását és bevezetését kezdte el, amely a hosszú életű ún. nehezen mérhető (nem 
gammasugárzó) komponensek meghatározását teszi lehetővé [133]. 
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3.1.5. KONKLÚZIÓ 

  
Fent ismertetett kísérletek eredményeként sikerült egy komplex kémiai eljárást adaptálnom, 

amely sikeresen alkalmazható kis− és közepes aktivitású atomerőművi folyékony hulladékokban 

történő 90Sr meghatározására. A szintén vizsgálatok tárgyát képező sűrű, zagyszerű bepárlási 
maradékok esetében kapott 90Y aktivitások azonban egymással, illetve a 90Sr aktivitásokkal 
hibahatáron felüli szórást mutatnak.   

A kémiai elválasztás alapját egy olyan szilárdfázisú extrakciós kromatográfiás technika biztosítja, 
melynek segítségével az analizálandó minták 90Sr tartalma viszonylag gyorsan és nagy 
hatékonysággal választható el a mátrixból. A módszer alkalmazhatósága csak a minta előkészítési 
fázisától függ. Ugyanis e folyamat egyben az eljárás sebesség meghatározó lépcsője is. Az analízis 
egyszerűsége lehetővé teszi, hogy a feldolgozást még nagyszámú minták esetében is viszonylag 
gyorsan, rutinszerűen és reprodukálhatóan végezhessük el.  
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3.1.6. A SCALING−FAKTOR [133−137] 

 

Az atomerőművek, így a PA Rt. kis− és közepes aktivitású hulladékaiban is található (a 

hulladéktároló hosszú távú biztonsága szempontjából − melyet a tároló környékén élő lakosság 

egyedeire megengedett éves dóziskorlátokból származtatott radionuklidok koncentrációja alapján 
minősítenek) ún. kritikus radioizotópok [134] egyrészt hasadási termékek, mint pl. 90Sr, 99Tc, 134Cs, 
137Cs és 129I, másrészt aktivációs termékek, mint pl. 3H, 14C, 54Mn, 55Fe, 59Ni, 60Co, 63Ni, 94Nb. Ezen 

kívül találhatók még − bár igen kis koncentrációban − transzurán izotópok is (241Am, 242Cm, 244Cm, 

U és Pu izotópok). Az izotóp összetétel szempontjából a hulladékáramok természetesen nem 
homogének, hiszen számos, különböző felezési idejű radioizotóp keverékéből állnak. A 

hulladékminősítés nehézsége abban áll, hogy azok a radioizotópok melyek (tisztán) béta−, illetve 

alfasugárzók, nem mérhetők olyan közvetlen módszerekkel, mint a gamma−sugárzók. Ezek 

meghatározása olyan radiokémiai és nukleáris méréstechnikai módszereket igényel, melyek 
rutinszerű alkalmazása nem könnyű feladat. 

Mivel számos − a hulladéktároló biztonsága szempontjából fontos − radioizotóp nem 

gammasugárzó, következésképpen az atomerőműben alkalmazott rutin mérési módszerekkel nem 
lehet mérni, ezért ezek az ún. nehezen mérhető izotópok (az angol 'difficult to measure nuclide' 
alapján a továbbiakban: DMN), koncentrációjának meghatározása közvetett módszerekkel történik.  

A scaling−faktor alkalmazása a (10) egyenlet szerinti összefüggést tételezi fel a 

meghatározandó, nehezen mérhető izotóp aktivitás−koncentrációja (CDMN) és a megfelelő 

vonatkoztatási, vagy kulcs izotópok (az angol 'key nuclides' alapján a továbbiakban: KN) − az 

Amerikai Nukleáris Hatóság (NRC) ajánlata alapján − aktivitás−koncentrációja (CKN) között: 

 

KNxDMN C  SFC =                 (10) 

 

ahol SF az adott izotóp párra jellemző scaling−faktor. Ennek legjobb becslése a következő (11) 

definíción alapul: 

SF = 10

lg
C

C
N
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ii

N i
∑

                (11) 
 

ahol N − a mért adatpont párok száma, illetve az egyenlet jobb oldalán lévő tag a scaling−faktor 

logaritmikus középértéke (LKÉ) [135,136]. 
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Hasonlóan definiáljuk a kapott scaling−faktor standard deviációját is, az ún. logaritmikus közepes 

szórást (LKS), melyet a (12) egyenlet fejez ki: 
 

( )LKS = 10
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Ez az érték arra jellemző, hogy az aktivitás−koncentrációk hányadosai mekkora intervallumot 

ölelnek fel. Például, ha az egyes hányadosok értékei 1, 10 és 100, akkor a LKÉ 10 és a LKS szintén 

10. Az NRC alapján a LKS−re maximálisan megengedhető érték 10. Ha az LKS értéke 10−nél 

nagyobb (vagyis az egyes hányadosok szórása egy nagyságrendnél nagyobb) a (10) alapján 
számított SF használata nem javasolt. Ez azt is jelenti, hogy az (10) egyenlet alapján definiált 

összefüggés (továbbiakban SF−modell) biztosan nem igaz. 

Ha az LKS érték 10−nél kisebb, akkor az SF gyakorlati használhatósága megengedett, de ez 

még nem jelenti feltétlenül, hogy az SF−modell igaz. Erre csak a feltételezett összefüggés 

statisztikus elemzésével (korrelációs analízis) adhatunk választ. 
 

A hulladék minősítési program keretében 1992−ben végrehajtott nemzetközi összehasonlító 

mérési sorozat adatai az ezt követő időszakban újabb mérési sorozatokkal kapott eredményekkel − 

beleértve az általam végrehajtott méréssorozatot is − egészültek ki, melyek felhasználásával 

korreláció képezhető a nehezen mérhető és a vonatkoztatási izotópok között [137]. Az eddigi 
minősítési eredmények felhasználásával, kiértékelésével meg lehet tehát határozni a nehezen 

mérhető radionuklidokhoz rendelhető vonatkoztatási izotópokat és a megfelelő scaling−faktorokat. A 

fenti összefüggések alapján számítható scaling−faktor értékek megbízhatóságát és a megfelelő 

nuklidok között fennálló összefüggés meglétét statisztikai korrelációs analízissel ellenőrizzük [137]. 
A gyakorta használt lineáris, illetve súlyozott lineáris regresszióval szemben a logaritmikus 

lineáris regresszió előnye, hogy az adatokra jobb illeszkedés érhető el, mint az előző két módszer 

esetében − az irodalomban vizsgált adatbázisok alapján. 

Ez utóbbi módszer az aktivitás−koncentráció értékek logaritmusaira alkalmazza a lineáris 

regressziót. Feltételezi tehát, hogy a kérdéses aktivitás koncentrációk között hatvány kapcsolat áll 

fenn a (13) egyenletnek megfelelően (továbbiakban LOG−modell).  

 
b

KNx DMN )(C a = C                 (13) 
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A (12) egyenletet logaritmizálva lineáris összefüggéshez jutunk, amelynek paraméterei egyszerű 

regressziós számítással meghatározhatók. A LOG−modell statisztikus elemzése alapján − melyet az 

illeszkedés szorosságát jellemző regressziós koefficiens négyzetével (R) adhatunk meg − 

becsülhető, hogy mennyire szignifikáns a kérdéses izotópok közözött a korreláció. Ebben az esetben 
tehát a lineáris regresszióra vonatkozó összefüggések alapján végezzük az analízist. 

 
Kritikus és kulcs izotópok 

 
A kritikus izotópok három fő csoportba sorolhatók: 

1. Hasadványtermékek, 
2. Aktivációs termékek, 
3. Transzuránok. 

 

Könnyen detektálható izotópnak minősül − a megfelelő gamma sugárzásuk alapján − a 134Cs, 
137Cs, 60Co és a 54Mn. A többi, úgynevezett nehezen mérhető izotóp meghatározására 

scaling−faktorok alkalmazása lenne praktikus és gazdaságos, tekintettel a direkt meghatározáshoz 

alkalmazandó analízisek költséges voltára. A hulladékok minősítése szempontjából tehát a 
megfelelő kulcs izotópokat a fentebb felsorolt könnyen detektálható izotópok közül célszerű 
kiválasztani a következő szempontok figyelembevételével. 

A legfontosabb elméleti követelmény, hogy a meghatározni kívánt izotóp és a kulcs izotóp 
hasonló, vagy legalább összevethető viselkedést mutasson a forrásuktól az adott hulladékáramba 
való kerülésükig. Az aktivitás koncentrációk arányát ugyanis a keletkezés sebességén túlmenően az 

adott izotópok eltérő kémiai, fizika−kémiai viselkedése is megváltoztathatja. A hasadványtermékek 

közül a 137Cs izotóp oldható formában van jelen, a legtöbb hulladékban megtalálható, viszonylag 

hosszú a felezési ideje (30 év) és gamma−spektroszkópia segítségével jól mérhető. Ezért 

potenciális kulcs izotóp lehet a szintén jól oldódó, nem gamma sugárzó hasadvány ermékek 
meghatározásához.  

A 90Sr szintén az urán hasadása során keletkezik, hasadási hozama magas. A primer 
hűtőközegben döntő mértékben oldott formában van jelen, de az enyhén lúgos PWR üzemi 

körülmények között egy része oldhatatlan karbonát formájában is jelen lehet, ezért a 60Co−al 

fennálló korreláció is adódhat. A céziumtól főképpen a fűtőelemekből való kijutás körülményeiben és 

az ioncserélőkön való eltérő viselkedésében különbözik. Ezért valószínűleg általános scaling−faktor 

nem adható meg, hanem azt az NRC javaslata alapján hulladék specifikusan − erőműtípustól és 
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hulladékáramtól függően (sőt adott erőmőtípuson és hulladékáramon belül is változhat; kulcsizotóp: 
137Cs, (60Co)) − érdemes meghatározni. 

A 6.sz. táblázatban összesítettem az EPRI által közölt, illetve a PA Rt. adatbázisa alapján 
90Sr/137Cs izotóp párra számított általános−  és hulladék specifikus scaling−faktor értékeket.  

 

LKÉ: 4,8∗10-3 Az EPRI által a PWR típusú reaktorokra meghatározott 
általános scaling−faktor 
 

LKS: 15 

PA Rt. 1,7∗10-4 -  4,3∗10-3 
Tihange (Belgium PWR) 6,4∗10-3 
Loviisa (Finnország VVER 440) 5∗10-3 

 
Bepárlási maradékokra meghatározott scaling−faktor 
összehasonlítása különböző irodalmak alapján 

EPRI LKÉ: 6,8∗10-4 
LKS: 8 

A PA Rt. adatbázisa alapján számolható általános 
scaling−faktor 
 

LKÉ: 8,4∗10-4 
LKS: 9 

A PA Rt. adatbázisa alapján a bepárlási maradékok 
esetében számított scaling−faktor 

LKÉ: 3,9∗10-4 
LKS: 7 

EPRI  LKÉ: 6,8∗10-4 
LKS: 8 

A PA Rt. adatbázisa alapján az elhasznált ioncserélő 
gyanták esetében számított scaling−faktor 

LKÉ: 1,1∗10-3 
LKS: 10 

EPRI  LKÉ: 4,5∗10-3 
LKS: 12 

A PA Rt. adatbázisa alapján az egyéb folyékony 
hulladékok esetében számított scaling−faktor 
 

LKÉ: 9,3∗10-3 

LKS: 4 

 
6.sz. táblázat. Általános− és hulladék specifikus scaling−faktor értékek 90Sr/137Cs izotóp pár 

esetében. 
 

Amíg az NRC általános scaling−faktorokat nem tételez fel, addig a 6.sz. táblázat adatainak 

összevetéséből jól látható, hogy a PA Rt. adatbázisa alapján számított logaritmikus középérték 

(LKÉ) követi az EPRI által közölt LKÉ értéket − scaling−faktor esetében az eltérés kisebb, mint egy 

nagyságrend − annak ellenére, hogy az általunk felhasznált adatok száma kevesebb, mint ami az 

EPRI által felhasznált adatbázisban található. Ez a hasonló (PWR) reaktortípus következménye.  

A bepárlási maradékokra rendelkezésre álló mérési eredmények alapján számított LKÉ−et és a 

megfelelő logaritmikus közepes szórást (LKS) összevetve az EPRI megfelelő értékeivel látható, 
hogy az egyezés szintén nagyon jó. 

Az elhasznált ioncserélő gyantákra rendelkezésre álló mérési eredmények alapján számított 

LKÉ−et és a megfelelő LKS−t összevetve az EPRI megfelelő értékeivel az LKÉ−ek nagyon jó 

egyezést mutatatnak. Előrebocsátandó, hogy erre a hulladéktípusra rendelkezésre álló adatok 

száma valamennyi esetben 10−nél kevesebb, ami bárminemű következtetés érvényességét 
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megkérdőjelezi. A viszonylag nagy szórás több tényező eredményére is visszavezethető. Ezek közül 
a legfontosabbak a mintavételezés és az alkalmazott analízis reprodukálhatósága, illetve 
pontossága. Ezt a kérdést további vizsgálatokkal mindenképpen érdemes tisztázni.  

Az egyéb folyékony hulladékok LKÉ és LKS értékeire nemzetközi referencia adatok nem állnak 
rendelkezésre, így csak a hazai eredmények alapján számított értékeket vehetjük alapul. Mivel a 

számított LKS érték jóval a megengedhető érték alatt van, így a scaling−faktor (LOG−modell) erre a 

hulladék osztályra is jól alkalmazható. 

Az SF− és LOG−modellek helyességének ellenőrzésére elvégzett korrelációs analízis 

számszerű értékeit a 7.sz. táblázat foglalja össze. A korrelációs vizsgálatokat először az általános 

scaling−faktorokra végezzük el, majd ha az indokolt, hulladékáram specifikusan is tovább bontjuk az 

adatpárokat. 
 

SF−modell LOG−modell Korrelációs 
analízis módja SF R F/Fmax N−k a b R F/Fmax N−k

Általános 
esetben 

(valamennyi 
adatra) 

 
8,44E-04 

 
-0,20 

 
-2,18 

 
52 

 
16,03

 
0,18 

 
0,05 

 
0,90 

 
51 

Ioncserélő 
gyantákra 

 
3,87E-04 

 
-0,01 

 
-0,07 

 
35 

 
2,99 

 
0,29 

 
0,08 

 
0,95 

 
34 

Bepárlási 
maradékokra 

 
9,31E-03 

 
-186,27

 
-2,01 

 
10 

 
1,41 

 
0,49 

 
0,56 

 
2,66 

 
9 
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7.sz. táblázat. A 90Sr/137Cs izotóp pár általános− és hulladékáram specifikus scaling−faktorai 

korrelációs analízisének adatai.  
 

Az általános scaling−faktorokra elvégzett korrelációs analízis eredménye alapján megállapítható, 

hogy a 90Sr/137Cs izotóp pár esetében egyik modell sem ad jó illeszkedést. Ezért valószínűleg a 

megfelelő aktivitás−koncentráció értékek között nincs általános érvényű korreláció. A 90Sr 

radionuklid esetében indokoltnak látszik a hulladékáram szerinti külön analízis elvégzése!  

A hulladék minősítés szempontjából nagyon előnyös és egyszerű, scaling−faktorokkal történő 

izotópleltár megadásakor csak azokat a scaling−faktorokat használhatjuk teljes bizonyossággal, 

amelyekre fennáll a korreláció. Mivel azonban a 90Sr/137Cs izotóp pár esetében végzett hulladékáram 
specifikus analízis sem mutat szignifikáns korrelációt a két aktivitás koncentráció érték között, ezért 
indokolt a meglévő radiokémiai analízisek mellett számos, újabb elvégzése folyamatosan frissítve a 

scaling−fakotorok, velük együtt a korrelációs analízisek adatállományát is. 

Fenti analízis adatok alapján meg kell még jegyezni, hogy azokban az esetekben, amikor az LKS 

értéke 10−nél nagyobb, korreláció nem valószínű, így az analízis elvégzése is indokolatlan. Ez 

egyben azt is mutatja, hogy az LKS megadása ilyen szempontból is nagyon informatív és a 
korreláció meglétének egy elsődleges mutatója. 
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3.2. ELJÁRÁS KÖRNYEZETI MINTÁK 90-Sr TARTALMÁNAK MEGHATÁROZÁSÁRA 
 

Környezeti minták 90Sr tartalmának mérését a PA Rt. környezetében létesített vízkutakból 
(talajvíz), illetve ezek közelében vételezett talajmintákból (felszín és altalaj) végeztem. A talajminták 
analízisét a 3.1.4. pontban ismertetett eljárás szerint hajtottam végre. A talajvíz minták analízisét a 
Radiokémia csoport által korábban kidolgozott, a 3.2.2. pontban ismertetett ún. gyors vizes módszer 

általam módosított változatával végeztem. 
 

3.2.1. TALAJMINTÁK ANALÍZISE 

 
Az analizálandó talajminták paramétereit a 8.sz. táblázatban foglaltam össze. 

 
 

Minta 
Sorszáma 

Minta kódja Feldolgozott 
nyers minta tömege 

[g] 
M1 ZGL−2, 5 m 200 
M2 ZGL−3, 7 m 200 
M3 ZGL−5, 7 m 200 
M4 ZGL−10, 4 m 200 
M5 ZGL−10, 13 m 200 
M6 ZGL−12, 5 m 200 
M7 ZGL−2, 7 m 200 
M8 ZGL−14, 4 m 200 
M9 ZGL−15, 5 m 200 
M10 ZGL−16, 4 m 200 

 
8.sz. táblázat. Talajminták főbb paraméterei. 

 
3.2.1.1. A minták feltárása 
 

Az analízis első feladata a minták feltárása optimális körülményeinek meghatározása. Ennek 

illusztrálására a ZGL−2, 5 m kódú talajminta 5−5 grammjával a következő feltárási próbákat 

végeztem. E kísérletsorozattal arról próbáltam információt szerezni, hogy az egyes feltárási eljárások 
milyen hatásfokkal oldják ki a talaj inaktív stroncium tartalmát. 
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1. Feltárás forró, tömény sósavval. 
 

A forró, tömény savba lassan, kevertetés mellett adagoljuk a feltárandó mintánkat. Az adagolás 
után az oldatot még 60 percig tovább forraljuk, majd hűlés után szűrjük és mossuk. A szűrletet 
használjuk fel a további analízisre. 

 
2. Feltárás forró, tömény salétromsavval . 

 

A feltárást a sósavas feltáráshoz hasonlóan végezzük. 
 

3. Feltárás hidrogén−fluorid sav és tömény kénsav keverékével melegen. 

 

A feltárást platina tégelyben végezzük, a feltárandó anyag lassú adagolásával és 

hidrogén−fluorid sav folyamatos pótlásával. Ez a típusú feltárás nagyon nagy figyelmet és 

körültekintést igényel. A feltárás befejeztével a szűrőn lévő SrF2 csapadékot desztillált vízzel 
mossuk, majd szűrjük és szárítjuk. 

 
Az egyes feltárási módszerek eredményességét izotópgerjesztéses röntgen-fluoreszcenciás 

analízissel állapítottam meg. Felvettem az eredeti minta és a feltárási maradék spektrumát és azok 
összevetéséből következtettem a feltárás hatékonyságára. Mivel a feltárás során a minta összetétele 
változik, ezek az eredmények a minták inaktív stroncium tartalmának pontos kvantitatív analízist 

nem teszik lehetővé, csupán kvalitatív értékelést tehetünk. A ZGL−2, 5 m kódú talajmintán végzett 

feltárásokhoz tartozó röntgen spektrumok a Függelék III. 1−4.sz. spektrumain láthatók. 

A röntgen spektrumok alapján azt a kvalitatív következtetést vonhatjuk le, hogy mindhárom 
feltárás utáni maradékban, a kalcium kivételével, megtalálhatók az eredeti mintában is jelenlévő 
fémek (elsősorban Fe, Rb, Sr és Zr). Ennek valószínű oka, hogy a szilikátok és/vagy egyéb vulkáni 
eredetű ásványok formájában kötött stroncium és egyéb ásványok még a harmadik típusú eljárással 
sem oldódnak fel tökéletesen. Ezen fémtartalom feltárására további, speciális feltárási módszereket 
kell alkalmazni (pl. lúgos ömlesztés). Tekintettel azonban a kőzettípusok keletkezésének időpontjára 
[138], valamint a 90Sr kihullásának körülményeire, ezen ásványok esetleges 90Sr tartalmától 
eltekintettem. 

Ezek figyelembe vételével az analízist a következőképpen végeztem. 
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3.2.1.2. Az analízis 
 

A talajminták esetében is a 3.1.4. pontban ismertett kombinált szeparációs eljárást alkalmaztam. 
Mint az atomerőművi radioaktív folyékony hulladékok esetében, a taljminták kombinált analízise 
során is meg kellett győződnöm a módszer alkalmazhatóságáról.  

A módszer elvi alapja szerint a megfelelően előkészített mintákból (a stroncium ionok 

csapadékos leválasztása − előkoncentrálás −, majd savas oldása után) a stronciumspecifikus 

kromatográfiás oszlop; Sr•Spec®, EIChroM Industries Il. USA, típusa: SR−C20−A), majd SrCO3 

csapadék formájában membrán szűrőre preparáljuk. A kromatográfiás oszlopon áthaladó ittrium 

tartalmú frakcióból az 90Y−et a megfelelően előkészített vizes oldatból ittrium−oxalát és 

ittrium−ammónium−oxalát tartalmú sókeverék segítségével elválasztjuk, amit vékony rétegben 

membránszűrőre preparálunk. Az így elkészített preparátumok béta számlálását alacsony hátterű 

gammaháttér−kompenzált alfa/béta monitorral végezzük. A stronciumpreparátum kémiai 

kitermelését atom emissziós spektroszkópiával, az ittriumét 88Y belső standard gamma 
spektrometriás méréssel határozzuk meg. A preparátumok kémiai tisztaságát izotópgerjesztéses 
röntgen-fluoreszcencia spektroszkópiás, radiokémiai tisztaságát gamma spektrometriás méréssel 

ellenőrizzük. A minták 90Sr aktivitását a minták 200−300 óra időtartam alatti, többszöri méréséből 

számítható kinetikai kép alapján számítjuk, a stroncium− és az ittriumpreparátumból kapott értékek 

összevetésével.  
 

Az analízis menete a következő:  

200 g nyers talajmintát ízzító kemencében 800 OC−on elhamvasztunk, majd ezekből 50−50 g 

hamut ismételt, forró 3 M HNO3 adagolás mellett feloldunk (mintánként össesen 100−200 ml 

salétromsav szükséges a minta karbonát tartalmától függően).  Majd az oldatot 10 percen keresztül 
forraljuk. Ezután az elegyet szűrjük, majd desztillált vízzel mossuk. Az ismert térfogatú szűrlet 1 

ml−ét elkülönítjük a minta inaktív stroncium tartalmának atom emissziós spektroszkópiával történő 

meghatározására. A szürlet fennmaradó részéhez 10 mg Sr2+, 10−10 mg Y3+, Co2+ hordozót, 

valamint 20 Bq 88YCl3 belső standardot adagolunk az ittriumkihozatal mérése végett. 

Ezután az oldat pH−ját tömény ammónia oldattal (karbonát mentesített) 4−5 közé állítjuk, majd 

néhány percig forraljuk. Az oldat hűlése után leváló csapadékot centrifugáljuk. A fennmaradó tiszta 

folyadék hőmérsékletét 70−80 OC közé melegítjük, majd stroncium tartalmát 1 M Na2CO3 oldat 

adagolásával és az oldat pH−jának tömény ammónia oldattal történő 9−10 közé állításával 
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leválasztjuk. Az így kapott elegyet legalább 30 percig kevertetjük, majd a csapadékot centrifugával 

elválasztjuk és 5−10 ml forró, 8 M HNO3 −ban feloldjuk (I. oldat). 

A stroncium− és ittriumpreparátumok készítését a 3.1.4.3. pont szerint hajtottam végre. 

  

A szűrőpapír geometriában lévő minták aktivitását HARSHAW−TASC−12 típusú alacsony 

hátterű gammaháttér−kompenzációs α/β monitorral határoztam meg. A berendezés hatásfoka 
89Sr−re, 90Sr−re, illetve 90Y−re rendre µSr89 = 0.41, µSr90 = 0.39, illetve µY90 = 0.43; a berendezés 

háttér intenzitása 3.75 ± 0.5 cpm. 90Sr−re a minimálisan detektálható aktivitás (MDA) 3.75 ± 0.5 

cpm−es háttérintenzítás, 100 perces mérési idő, 39 %−os 90Sr hatásfok és átlagosan 70 %−os 

kémiai kitermelés esetén (a jól ismert Currie−féle kritérium alapján) ∼ 0.5 Bq/kg. 89Sr, illetve 90Y 

izotópok esetében szintén a 8. egyenlet alapján adhatjuk meg a kérdéses határértékeket. 
A kémiai kitermeléseket stronciumos minták esetében atom emissziós spektroszkópiával, míg az 

ittriumos minták ittrium tartalmát HPGe detektoros gamma spektroszkópiával határoztam meg. A 

HPGe mérőrendszerrel egyben a minták radiokémiai tisztaságát − esetleges gamma−kontamináció 

− is ellenőriztem. A minták kémiai tisztaságát izotópgerjesztéses röntgen-fluoreszcenciás analízissel 

ellenőriztem. 
 

3.2.1.3. Mérési eredmények, értékelés 
 

Az analizált minták közül a ZGL−14 és ZGL−16 (4 m mélyből vételezett), a ZGL−3 és ZGL−5 (7 

m mélyből vételezett) minták számított 90Sr és 90Y aktivitásai a 9.sz. táblázatban láthatók.  
 

Minta 
sor-

szám 

Minta kódja Sr kémiai 
kitermelés 

[%] 

90Sr aktivitás 
koncentráció 

[Bq/kg] 

Y kémiai 
kitermelés 

[%] 

90Y aktivitás 
koncentráció 

[Bq/kg] 
M1 ZGL−14, 4 m 72 ± 2 0.93 ± 0.19 48 ± 5 1.11 ± 0.22 
M2 ZGL−16, 4 m 68 ± 3 0.95 ± 0.20 51 ± 4 0.87 ± 0.16 
M3 ZGL−3, 7 m 70 ± 2 1.50 ± 0.33 55 ± 4  1.38 ± 0.26 
M4 ZGL−5, 7 m 65 ± 3 1.46 ± 0.31 50 ± 5 1.68 ± 0.32 

 
9.sz. táblázat.Talajminták mérési eredményei. 
A Sr és Y kémiai kihozatal, valamint a 90Sr és 90Y aktivitás−koncentrációk három párhuzamos mérés átlagából adódnak. 

 
Talajminták esetében is alkalmazott kombinált szeparációs eljárás szintén gyors és reprodukálható 
mintafeldolgozást tesz lehetővé. A valós mátrixokra kapott eredmények összevetéséből jól látszik, 
hogy az ittriumpreparátumok méréseiből számolt 90Y aktivitások és a stronciumpreparátumok 
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méréseiből számolt 90Sr aktivitások hibahatáron belül egyeznek. Ez az analízis helyességét igazolja. 

Másrészt a 90Sr aktivitás−koncentrációk nagyságrendileg megegyeznek más nemzetközi [139], 

illetve hazai laboratóriumok által közölt értékekkel (pl. az Országos Frédéric Joliot-Curie 
Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutatóintézet által a MSz. szerint standard módszerrel mért 
értékek). 
 
3.2.2. TERMÉSZETES VÍZMINTÁK ANALÍZISE 
 

Természetes vízmintákban történő 90Sr meghatározásának egyik formája a stroncium szelektív 

elválasztásán, majd aktivitásának mérésén alapul [140−145]. A módszerek másik csoportja abból a 

feltételezésből indul ki, hogy a vizsgálandó mintákban már beállt a szekuláris radiokémiai egyensúly 
a 90Sr és leányeleme, az 90Y között. Ekkor az ittriumot szelektíven elválasztják, és annak 

aktivitásából számítják az eredeti minta 90Sr aktivitás−koncentrációját [146−152]. Ez utóbbi eljárást 

az 90Y−nek a 90Sr−hez képest kedvezőbb nukleáris méréstechnikai tulajdonságai indokolják. Ez a 

tény lehetővé teszi, hogy gyors és egyszerű elválasztási módszereket dolgozzunk ki. 
A BMGE Fizikai Kémia Tanszék Radiokémiai laboratóriumában a 90Sr természetes vízmintákban 

történő mérésére korábban kifejlesztett egyszerű, gyors és automatizálható ún. gyors vizes módszer 

[131] alapjául az ittrium−oxalátból és ittrium−ammónium−oxalátból álló vegyes sókeverék szolgál, 

melynek segítségével az 90Y szelektíven elválasztható. 

A PA Rt. Kibocsájtás−ellenőrző környezeti laboratóriuma nagyszámú minta elemzésével tesztelte 

e módszert az erőmű közvetlen és távolabbi környezetében lévő természetes vizek (duna− és 

talajvizek) 90Sr tartalmának meghatározása végett. Említett eljárással készített 90Y preparátumok 
bomláskinetikai képe valamilyen rövid felezési idejű izotóp kontaminációjára utalt. A részletes 
kinetikai vizsgálatok alapján kiderült, hogy a kérdéses izotóp a 234Th (a természetes 238U 
leányeleme), melynek felezési ideje 24.1 nap, gyakorlatilag tisztán bétasugárzó (Eβmax = 188.6 keV), 

és átlagos aktivitás−koncentrációja a Dunában a 90Sr mennyiségével azonos nagyságrendű (10−50 

mBq/dm3). A tórium kémiai viselkedése − ami nagyon hasonló az ittriuméhoz − okozza azt a 

kontaminációt, amely a korábbi modelloldatokkal végzett kísérleteknél nem derült ki. A 234Th 
kontaminációja a korábbi eljárás eredményeit bizonytalanná tette, ezért zavaró hatásának 
kiküszöbölése megoldandó feladatként jelentkezett.  

Ez a korrekció végrehajtható lenne akár egy számítógéppel on−line kapcsolatban lévő folyadék 

szcintillációs mérőrendszerrel is. Azonban ennek alkalmazása a Kibocsátás−ellenőrző laboratórium 

által havi rendszerességgel elemzett, nagyszámú környezeti minta esetében nem lenne előnyös. 
Másrészt éppen a gyors vizes módszer automatizálhatósági esélyét csökkentené. Ezért a problémát 
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a méréstecnikailag egyszerűbben kivitelezhető béta számlálással oldottam meg. Ennek 
legelőnyösebb kivitelezése pedig egy szelektív kémiai elválasztási lépcső beiktatásával vált 
lehetővé.  

A nuklidszelektív elválasztás technikákban a szilárd fázisú extrakciós módszerek mellett az 

ioncserés kromatográfiás eljárások is nagyon elterjedtek. Ezek alkalmazása − főleg nagy térfogatú 

minták esetében − egyszerű és gyors mintafeldolgozást biztosít, az alkalmazott ioncserélő anyagok 

viszonylag olcsók és többszöri felhasználást tesznek lehetővé. A gyakran alkalmazott eluciós 

módszerek hatékonyságát megnövelhetjük például megfelelő koncentrációjú és pH−jú 

komplexképző anyagok alkalmazásával − szelektív eluciós technikák [153 - 155]. 

Doktori munkám során ez irányban végzett kutatásaim lehetővé tették a [131]−ben közölt 

módszer ioncserés kromatográfiával kiegészített továbbfejlesztését, melyben kationcserélő gyantán 

(Dowex−50 WX 8) a jó komplexképző tulajdonságokkal rendelkező citromsav segítségével, gyors és 

hatékony módon hajtható végre az Y3+ és Th4+ ionok egymástól történő szeparálása. Így a gyors 

vizes eljárás már lehetővé teszi a környezeti minták 90Sr tartalmának pontos analízisét 
leányelemének, az 90Y szelektív elválasztásával és aktivitásának mérésével. 

Az 90Y szelektív elválasztásának alapja az, hogy kationcserélő gyanta és citromsav 

alkalmazásával − a megfelelő pH viszonyok mellett − megvalósítható, hogy az ioncserélő gyantán 

csak az Y3+ ionok kötődjenek meg, míg a Th4+ ionok tórium−citrát komplexek formájában 

maszkírozhatók legyenek. Ennek megvalósításához a citromsavnak azt a tulajdonságát használjuk 
fel, miszerint a különböző fémionokkal képzett komplexeinek stabilitási állandói több 
nagyságrendben eltérnek egymástól. 

 
A Th4+ és Y3+ ionok egymástól történő szétválasztása anioncserélő gyanták alkalmazásával is 

megvalósítható. A Th 12M HCl−el [Th(IV)Cl6]2-, vagy a 7 M HNO3−al keletkező [Th(IV)NO3)6]2- 

anionos komplexei Dowex 1 gyantán (10, illetve 8 % DVB-vel térhálósítva), míg a Th 6, illetve 8 M 

HNO3−al keletkező anionos komplexei Deacidite FF gyantán erősen kötődnek [156]. 

Anionos szeparációs technikát alkalmaznak Vajda és mtsai. is talajminták α−bomló urán−, 

tórium− és plutónium tartalmának elemzésére [157]. A tórium−nitrát komplex előállítását a feltárt 

minta 65 %−os sósavval történő 8 M−ra savanyításával végzik, majd az oldatot BioRad AG 1x8 

márkanevű anioncserélő gyantával töltött oszlopra viszik. Ezt követően a Th4+ ionok vizes 
elutumából Nd3+ ionok adagolása mellett, HF felesleg jelenlétében membránszűrőre preparálva 
kapják a szilícium detektoros alfa spektrometriás elemzésre szánt csapadékmintát.   
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A szilárdfázisú extrakciós technikák napjainkban történő gyors ütemű fejlődése lehetővé tette, 

hogy a radioanalitikában igen fontos szelektív radiostroncium elválasztás mellett az α−bomló urán és 

transzurán izotópok is nagy szelektivitással köthetők legyenek egy erre a célra speciálisan kifejleszett 
kromatográfiás tölteten. Egy ilyen anyag az UTEVA Resin kereskedelmi márkanevű töltőanyag is 

(Eichrom Inc., USA; töltete: di−pentaoxi−pentil−foszfin−oxid), mely U6+, Pu4+, Am3+ és Np4+(Th4+) 

ionok szelektív megkötését végzi. 
Vajda és Molnár is UTEVA gyantát használnak aktínidák és radiostronciumok egyidejű 

meghatározására atomerőművi hulladékokban [158]. A tölteten megkötött Th4+, Np4+ ionokat 4M 

HCl−el eluálják, majd az oldatból Nd3+ ionok adagolása után HF felesleg jelenlétében a Th4+ ionokat 

csapadékosan leválasztják. A membránszűrőn lévő tórium csapadék alfasugárzását szilícium 
detektoros alfa spektrométerrel határozzák meg. 
 
3.2.2.1. A gyors vizes módszer kontaminációs problémája 
 

[131] szerinti eljárással kipreparált számos minta esetében a vizsgálati eredmények azt mutatták, 
hogy az 90Y bomlásgörbéje a normális bomlási kinetikától eltér. Ennek egy lehetséges ésszerű 

magyarázata az, hogy az 90 Y mellett más béta−bomló izotóp is jelen van a mérendő mintákban, ami 

erősen zavarja a béta számlálást. A bomlásgörbék − melyek izotóp keverékek bomlási kinetikáját 

mutatták − pontos tanulmányozása alapján megállapítható volt, hogy a zavaró izotóp a tisztán 

bétasugárzó 234Th. 

Az 90Y−234Th izotóp keverék sematikus bomlásgörbéje a 8.sz. ábrán látható.  

Az 238U mindenütt megtalálható a természetben köszönhetően nagy kémiai stabilitásának, illetve 
igen hosszú felezési idejének. Ez utóbbi miatt közte és leányeleme, a 234Th között gyakorlatilag már 
150 napon belül kialakul a szekuláris radiokémiai egyensúly (Lásd 9.sz. ábra). Az elmondottak 
alapján a természetes vízminták esetében is jogosan feltételezhető az 238U és 234Th közötti 
szekuláris egyensúly megléte [159].  

Az 238U bomlási sorából adódik, hogy a  234Th mellett a metastabil 234mPa (t1/2 = 1.2 perc) és a 
234Pa (t1/2 = 6.66 óra) is − rövid felezési idejük miatt − zavarhatják az 90Y béta számlálását. 234Th 

kontamináció esetén a 234mPa és a 234Pa izotópok aktivitása rövid időn belül felfut. Néhány órán belül 

a 234mPa aktivitása gyakorlatilag eléri, a 234 Pa−é pedig közelíti a 234Th aktivitását. Az egységnyi 

aktivitású 234Th−ból 3 óra elteltével keletkező bomlástermékek aktivitását a 10.sz. táblázat mutatja 

be. 
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8.sz. ábra. 234Th−el szennyezett 90Y bomlásgörbéje. 

 
 
 
 

 

9.sz.ábra. 238U−234Th szekuláris egyensúly 238U(A0) = 100 Bq esetén. 
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234Th  

és bomlástermékei 
Aktivitás  

[Bq] 
234Th 0.9964 

234mPa 0.9964 
234Pa 4.227∗10-4 
234U 2.13∗10-13 

230Th 2.229∗10-22 
226Ra 6.453∗10-26 

 
10.sz. táblázat. 234Th és bomlástermékeinek aktivitása 1Bq 234Th  
kontamináció után 3 órával. 

 
Arról, hogy képet kapjunk a természetes vizek 234Th tartalmáról, a Dunából vételezett vízminták 

urán tartalmára vonatkozó mérési eredményeket (Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Rt. (VITUKI) 
adatállományából közölt) használtam fel. A minták urán tartalma és az ebből számított 234Th 

aktivitás−koncentrációk a 11.sz. táblázatban láthatók. 

 

Mintavétel helye és ideje Átlagos urán tartalom 
[µg/dm3] 

Átlagos 234Th  
aktivitás−koncentrációk  

[mBq/dm3] 
Baja                1979 5.1 62 
                       1980 4.6 57 
                      1981 2.84 35 

                       1982 4.1 50 
Dunaföldvár   1979 6.1 75 
                       1980 1.9 23 
                       1981 2.3 28 
                      1982 2.8 34 
 

11.sz. táblázat. Néhány Dunából származó vízminta 234Th aktivitás−koncentráció értéke.  

 

Hazai laboratóriumok dunavíz minták 90Y tartalmát 2−10 mBq/dm3 között mérik: pl. az OSSKI 

által mért értékek 3−10 mBq/dm3 közöttiek, míg az ÁNTSZ Bajai Környezetvédelmi laboratóriuma 

által mértek 2−7 mBq/dm3 között változnak. 

Az eddig elmondottakból láthatjuk, hogy a 234Th és bomlástermékei jelentősen zavarhatják az 90Y 

aktivitás mérését. Az így mért aktivitás akár többszöröse is lehet az 90Y−nek. Az analizálandó 

minták valós 90Y tartalmának meghatározásához szükség van a 234Th−től való maradéktalan 

elválasztására. 
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Nemzetközi irodalomban − e problémakör tárgyalására vonatkozóan − csak alig található 

hivatkozás. J. Borcherding és H. Nies [75] által tengervíz minták 90Sr tartalmának meghatározására 
kidolgozott két módszer hatékonyan valósítja meg a 234Th szeparációját a vízmintákból leválasztott 
90Y mellől. 

Az egyik szerint az ittrium kinyerés (Ca és Sr karbonátos lecsapása + 

bisz−2−etilhexil−foszforsavas extrakció + az ittrium hidroxidos lecsapása) eredményeként kapott 

ittrium−hidroxid csapadékot 5M HNO3−ban feloldják, majd felöntik AG MP−50 makroretikuláris 

szulfonát kationcserélő oszlopra. Ezután az oszlopról 2.5 M−os HNO3−al eluálják a megkötődött 

ionokat. Ha az elució előtt ZrO(NO3)2−ot adnak az oldathoz − a Zr vegyületet a 234Th hordozójaként 

van jelen −, akkor a cirkónium elucióját Alizarin S−el lehet jelezni. Az eluciót addig folytatják, míg az 

Alizarinnal vörösre festett cirkónium (234Th) megjelenik az oszlop alján. Az így lemosott ittriumot 

telített oxálsavval lecsapják, a keletkezett ittrium−oxalát csapadékot 900 OC−on Y2O3−dá bontják, 

majd gravimetriásan mérik. 

A másik szerint az ittrium−hidroxid csapadékot salétromsavban feloldják, majd az oldat pH−ját 

1.3−1.5 közé állítják. Erőteljes kevertetés közben Zr4+ hordozót és telített Na2HPO4 oldatot adnak 

hozzá úgy, hogy a pH végig 1.7 alatt maradjon. Ezzel a lépéssel a tórium teljes mennyisége 
leválasztható. A kapott csapadékot centrifugálják, majd ezt követően a csapadéktól elválasztott 

oldatból az ittriumot szintén ittrium−oxalát formájában csapják le. 

 

A témával foglalkozó néhány hivatkozásban bemutatott eljárás − közöttük a J. Borcherding és H. 

Nies által kidolgozott módszer is − körülményes a soklépcsős szeparáció alkalmazása miatt, 

másrészt az extrakciós lépés igencsak megnöveli az analízis időigényét. Ezeket összegezve 
nehezen lennének beilleszhetők a Vincze és mtsai. által kifejlesztett gyors vizes eljárás profiljába 
éppen az analízis időigényének növekedése, másrészt az automatizálhatóság feltételeinek romlása 
miatt.  
 
3.2.2.2. Y3+ és Th4+ ionok kationcserélő gyantán történő elválasztásának tanulmányozása  
 

A 234Th kontaminációjának kiküszöbölése szükségessé tette a gyors vizes eljárás módosítását. 
Ezt egy olyan ioncserés kromatográfián alapuló kémiai szeparációs lépéssel valósítottam meg, 
mellyel gyorsan és hatékonyan válaszhatók el a tórium és ittrium ionok egymástól. Ezek mellett e 

szeparációs lépcsővel kiegészítve a 90Sr gyors analízisét megvalósító eljárást − azaz az 90Y 

szelektív meghatározását természetes vizek esetében − az előzetesen már célként kitűzött 

automatizálhatósági feltétel is megtartható. 
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Vonatkozó irodalmak [160,161] alapján erősen savas kationcserélő gyantán és jó komplexképző 
tulajdonságokkal rendelkező ágens (pl. citromsav) együttes felhasználásával is megoldható az 
ittrium és a tórium ionok egymástól történő maradéktalan szétválasztása. Ezért a kationok 

elválasztására vizsgálataim során egy széles körben használt kationcserélő gyantát (DOWEX®−50 

WX 8) és citromsavat alkalmaztam. A citromsavnak azt az előnyös tulajdonságát használtam fel, 
miszerint a különböző fémekkel alkotott komplexeinek stabilitása több nagyságrendben eltérnek 
egymástól. 

Kísérleti munkám első részében elvégeztem a szóba jöhető ionok (Fe3+, Y3+, Th4+ és Sr2+) 
kationcserélő gyantán egymástól történő elválasztásának matematikai modellezését citromsav 
komplexképző jelenlétében, majd ennek eredményeit modelloldatokkal végrehajtott kísérletsorozattal 
igazoltam. Másodrészben a modelloldatokkal végzett vizsgálatok eredményeit felhasználva 
továbbfejlesztettem a Fizikai Kémia Tanszéken korábban kidolgozott gyors vizes eljárást, kiiktatva 
ezzel a 234Th kontaminációs hatását az 90Y minták készítésekor. A módosított eljárás a gyakorlatban 
is eredményesen alkalmazhatónak bizonyult. 
 
3.2.2.2.1. Fe3+, Y3+, Th4+ és Sr2+ ionok kationcserélő gyantán történő elválasztásának matematikai 
modellezése 
 

A vizsgált modellrendszer Fe3+, Y3+, Th4+ és Sr2+ kationokat és citromsav vizes oldatát 
tartalmazta egyensúlyban a kationcserélő gyantával. Az elválasztás során az Y3+ és Sr2+ ionok a 

gyantán kötött állapotban maradnak, míg a Fe3+ (amely a [131]−ben ismertetett vas−hidroxidos 

leválasztásnál kerül nagy mennyiségben a rendszerbe és zavarja az ittrium sókeverékes 

leválasztását) és a Th4+ ionok vas−, illetve tórium−citrát formájában maszkírozhatók (nem kötődnek 

meg a gyantán).  
A bemenő paraméterek a következők voltak: az elválasztandó fémionok totál koncentrációi 

(bemérési fémion koncentrációk), pH, a citromsav mennyisége és disszociációs állandói, a 
fémionoknak a gyantán való kötődése erősségét jellemző állandói (térfogati ioncsere állandók), és a 
fémionok citromsavval képzett komplexeinek állandói (bruttó stabilitási állandók).  

 Meg kell azonban jegyeznem, hogy a nemzetközi irodalomban gyakran olvashatók egymásnak 
ellentmondó (jelen esetben citromsavra vonatkozó) komplex stabilitási értékek. Ennek valószínű oka 
lehet, hogy ezeket az állandókat eltérő módszerekkel és körülmények között határozzák meg. Ezt 
figyelembe véve azokat a stabilitási állandó értékeket használtam az egyensúlyi modellezés során, 
melyek legjobban megfeleltek a rendszer vizsgálati körülményeinek [160 -170]. 
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Ezek ismeretében a fémionoknak a vizes fázis és a gyanta közötti megoszlását jellemző 
állandóinak (megoszlási hányadosok) kiszámítását a következő egyensúlyi egyenletek alapján 
végeztem: 

 
A citromsav (H3Cit) disszociációs állandói (T = 298 K): 

 

H3Cit ⇔ H+ + H2Cit-, ahol    
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A fémkomplexek képződésére felírható az alábbi általános reakcióegyenlet: 

 

mM + nL ⇔  MmLn                 (17) 

 
ahol M és L egy fém, illetve egy lehetséges ligandumot (citrát) jelöl. 
 

A rendszerben jelen lévő lehetséges fémkomplexek stabilitási állandói a következő általános 
egyenlet alapján írhatók fel: 

 
[ ]

[ ] [ ]nm
nm

nLmM LM
LMK
⋅

=                 (18) 

 
Ha az egy vegyértékű A+ ionokat (amely lehet H+, NH4+, Na+, stb.) tartalmazó kationcserélő 

gyanta a z vegyértékű Mz+ fémionokat tartalmazó oldattal érintkezik, akkor a két fázis között a 

következő egyensúlyi, ioncsere reakció játszódik le: 
 

Mz+ + zR-A ⇔ Rz -M + zA+               (19) 

 
ahol R az egyenértéknyi mennyiségű ioncserélő gyantát jelöli.  
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Egyensúly esetén a koncentrációkkal felírható tömeghatástört a következő: 
 

( ) [ ]
[ ] ( )         z

z
x
MA    

AM
AMK

•

•=                (20) 

 
ahol a gömbölyű zárójelek az ioncserélő fázisban lévő koncentrációt, a szögletes zárójelek az oldat 

fázisbeli koncentrációt, Kx pedig a térfogati ioncsere állandót jelöli.  

 
Az M fémionok megoszlási hányadosa kifejezhető az alábbi egyenlettel: 
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Kromatográfiás elválasztások esetén (A+) értéke gyakorlatilag a gyanta teljes térfogati 

kapacitásával, Q−val egyezik meg. Így a megoszlási hányados a következőképpen alakul: 

 

DM = Kx 
• Qz • [A+]-z                 (22) 

 
A gyantán kötődő ionok koncentrációja az alábbiak szerint írható fel: 

 

(M) = DM • [M] = Kx  • Qz • [A+]-z 
• [M]                 (23) 

 

A rendszer fent taglalt egyensúlyi folyamatait összegző nem−lineáris egyenletrendszer független 

változói a totál (bemérési) fémion− és citromsav koncentrációk, a pH, a gyanta fázis térfogata 

(amely szoros kapcsolatban van Q−val), a gyanta formája (A+ típusa) és [A+] vizes fázisbeli, kezdeti 

koncentráció értéke. A MathCad PLUS 6.0 nevű matematikai szoftver a felállított egyenletrendszer 

függő változóit − melyek a rendszerben lévő fémionok és komplexeik egyensúlyi koncentrációi voltak 

− iterációval számította ki. 

A fontosabb bemenő paraméterek között szereplő komplex stabilitási állandók, térfogati ioncsere 
állandók és bemérési fémion koncentrációk értékeit a Függelék III. 1.sz. táblázata tartalmazza. 
Ezekkel a kezdeti feltételekkel elvégezve az egyensúlyi számításokat a modellezés eredményeként 
az adódott, hogy a kationcserélő gyanta H+ ionjai jelentősen befolyásolják az elválasztás 

hatékonyságát. Az a tény, miszerint a kationcsere folyamatokat reprezentáló egyenletekben a [H+] 
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koncentráció az iontöltés szám (Z) negatív hatványán szerepel ([H+]-Z), az ioncsere folyamatok 

egyensúlyi állandói rendkívül nagy értékeket vehetnek fel − melyek meghaladhatják a komplex 

stabilitási állandók értékeit −, így a Fe3+ és a Th4+ ionok komplexálódását nem tudnánk 

megvalósítani (az összes ion a gyantához kötődne). A pH ioncsere egyensúlyt befolyásoló 

hatásának kiküszöbölésére a Dowex gyanta erősen savas −SO3H csoportjának H+−jét NH4+−re 

cserélve a rendszerben állandó ammóniumion koncentráció biztosítható: [H+]-Z helyett [NH4+]-Z 

szerepel az ioncsere egyenletekben, ahol [NH4+] = konst.  
A vizsgált fémionok gyantán való kötődésének százalékos mértékét egyensúly esetén a rendszer 

vas tartalmára sztöchiometrikus, illetve feleslegben adagolt citromsav esetében a Függelék III. 1/a. 

és 1/b.sz. diagramja tartalmazza. A diagramokból jól látszik, hogy az ittrium pH = 2.5−3 között 

elválasztható a tóriumtól és a vastól, ha a citromsavat a vasra legalább sztöchiometrikus 
mennyiségben adagoljuk a rendszerbe (az ittrium és a stroncium a gyantán marad, míg a vas és a 
tórium nem kötődik meg). Ellenben, ha a sztöchiometrikus mennyiségű citromsavnál jelentősen 
többet mérünk be, az ittrium jelentős része a gyantán való kötődés nélkül az oldatban marad. 
 
3.2.2.2.2. Fe3+, Y3+, Th4+ és Sr2+ ionok kationcserélő gyantán történő elválasztása 
modellkísérletekkel 
 

A matematikai modellezés eredményeit felhasználva az alábbi modellkísérleteket végeztem el 
egyrészt a matematikai modell igazolására, másrészt annak érdekében, hogy a későbbiekben 
feldolgozandó nagy mennyiségű természetes vízminta 90Y tartalma rutinszerűen és 
reprodukálhatóan elválasztható legyen. 
 
Kvalitatív vizsgálatok IEXRF alkalmazásával 
 

E kísérlet sorozatban izotóp gerjesztéses röntgen-fluoreszcencia spektroszkópia segítségével 

vizsgált ionokat stroncium, ittrium és vas esetében karakterisztikus Kα és Kβ vonalaik, míg tórium 

esetében karakterisztikus Lα, Lβ és Lγ vonalai energiája alapján azonosítottam.  
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Felhasznált vegyszerek és eszközök 
 

− 10 mg Y3+/ml Y(NO3)3, 10 mg Sr2+/ml Sr(NO3)2, 2 mg Th4+/ml Th(NO3)4 és 34.5 mg Fe3+/ml 

FeCl3 oldatok, 

−  25%-os ammónium−hidroxid oldat, 

−  5%−os ammónium−acetát oldat, 

 −  szilárd citromsav, 

−  10%−os citromsav oldat, 

−  3 M salétromsav oldat, 

−  8 g DOWEX−50 WX 8 kationcserélő gyantát tartalmazó oszlop, 

 −  RADELKIS OP 208/1 digitális pH−mérő, 

−  IEXRF mérőrendszer. 

 
A kísérlet kivitelezése 

 
A fémionok gyantán való megkötődésének vizsgálatát két lépésben végeztem el: 

1. szerint 200 ml desztillált vízbe bemértem 2 mg Th4+−ot, 0.8625 g Fe3+−at, 10 mg Y3+−ot és 10 

mg Sr2+−ot. A kapott oldatot átfolyattam az 50 ml 5%−os ammónium−acetáttal oldattal előkezelt 

kationcserélő oszlopon. Ezután az oszlopon megkötődött kationokat IEXRF−el vizsgáltam meg 

(Függelék III. 5/a.sz. spektrum). 

2. szerint 200 ml desztillált vízbe az előbb felsorolt ionokat adagoltam az 1.−ben ismertetett 

mennyiségekkel egyezően. Emellett az oldathoz 3.24 g citromsavat is (a bemért vassal 

sztöchiometrikus mennyiségben) hozzáadtam, majd az oldat pH−ját 25 %−os ammónium−hidroxid 

oldattal 2.5−re állítottam. Az oszlopot az oldat átfolyása után szintén IEXRF vizsgálatnak vetettem 

alá (Függelék III. 5/b.sz. spektrum). 
 
Mérési eredmények, értékelés 

 
A Függelék III. 5/a.sz. és 5/b.sz. spektrumainak összehasonlításából látható, hogy előzetes 

citromsav adagolás és pH beállítás hiányában mind a négy ion megkötődik az oszlopon. Az így 
kötött ionok citromsav oldattal történő szelektív eluciója nem lehetséges, mert e komplexképző a 

Th4+−ot, a Fe3+−at és az Y3+−ot is gyakorlatilag egyszerre eluálja az oszlopról. Továbbá probléma, 

hogy a Th4+ ionok nagyon erős kötődésük miatt citromsavval gyakorlatilag nem távolíthatók el 
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teljesen az oszlopról. A Th4+ nyomok eluciója 80 OC−os, 7 %−os (telített) oxálsavval is csak nagyon 

nehezen, az oszlop többszöri átmosásával valósítható meg [164]. 
Azonban citromsav adagolás és megfelelő pH beállítás együttes alkalmazásával a vas és a 

tórium teljes mennyisége megkötődés nélkül átfolyik az oszlopon, melyet a nagy érzékenységű 
IEXRF vizsgálat igazolt (a vas és a tórium karakterisztikus vonalai nem figyelhetők meg a Függelék 
III. 5/b.sz. spektrumában).  

Az oszlopon kötött Sr2+ és Y3+ ionok − citromsav kopmlexeik nagyságrendekkel eltérő stabilitása 

miatt − jól elválaszthatók egymástól. A két ion szelektív eluciója 10 %−os, 3.5−ös pH−jú 

ammónium−citrát pufferrel valósítható meg [165]. A stroncium ionok eltávolítása 3 M−os 

salétromsavval történik. 
 
Kvantitatív vizsgálatok modelloldatokkal 
 
Felhasznált reagensek és eszközök 
 

Az ion kötődési vizsgálatokhoz kétféle (1. és 2.sz.) modelloldatot  készítettem:  

1.sz. modelloldat 250 ml desztillált vízben 6.75∗10-4 mol Y3+−ot, 4.31∗10-5 mol Th4+−ot, 6.84∗10-4 

mol Sr2+−ot, 9.3∗10-2 mol Fe3+−at és 9.3∗10-2 mol citromsavat tartalmazott − ami a modelloldatban 

lévő vassal sztöchiometrikus mennyiségű és citromsavra nézve 2 %−os oldat;  

2.sz. modelloldat 250 ml desztillált vízben, szintén az előbb felsorolt ionokat és mennyiségüket 

tartalmazta, de a bemért citromsav mennyisége 4.65∗10-1 mol volt − ami a modelloldatban lévő 

vashoz képest ötszörös sztöchiometrikus mennyiség és citromsavra nézve 10 %−os oldat. 

 
A modelloldatok analitikai tisztaságú (Fluka puriss.) vegyszerek és kétszer desztillált víz 

felhasználásával készültek. Az alkalmazott erősen savas Dowex®−50 WX 8 gyanta (Merck) átlagos 

részecskeátmérője 0.08−0.25 mm (60−170 mesh ASTM), gyanta kapacitása Q = 1.8 mekv/ml és 

sűrűsége 0.82 kg/dm3. A modelloldatok pH−jának beállítása analitikai tisztaságú (Merck puriss.) 

ammónium−hidroxid oldattal történt. A modellkísérletek során a pH méréshez digitális pH−mérőt 

használtam, pH−érzékeny membránelektróddal. 

Az elválasztandó ionokat tartalmazó mintaoldatok ioncserélő gyantával történő érintkeztetéséhez 

egy 30 ml−es az alján zsugorított üvegszűrővel ellátott, henger alakú üvegedényt használtam. Az 

üvegszűrő lehetővé tette a gyanta és a mintaoldat gyors elválasztását. Az edény alját a szűrés 
pillanatáig egy dugóval zártam a mintaoldat kiszivárgásának elkerülése végett.  
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A kísérlet kivitelezése 
 

1. és 2.sz. modelloldatokban lévő fém ionok Dowex gyantán történő kötődésének vizsgálatát − a 

modellezés eredményeiből kapott gyanta kötődési tendenciák alapján − 2 %−os, illetve 10 %−os 

citromsav koncentráció mellett, 2−4 pH tartományban, 0.5−ös pH−érték változtatásokkal hajtottam 

végre. 

1., illetve 2.sz. modelloldatokból 5−5 db mintaoldatot készítettem úgy, hogy az egyes 

modelloldatokból 20 ml−t pipettáztam egy 50 ml−es főzőpohárba és ennek pH−ját tömény 

ammónium−hidroxid oldattal a kívánt értékre állítottam. Az egyes mintaoldatokat a már 1.5 g 

NH4+−es formára alakított Dowex gyantát tartalmazó üvegedényekbe öntöttem. A mintaoldatok és a 

gyanta folyamatos érintkeztetését 20 perces kevertetéssel biztosítottam. Kevertetés után az 
üvegedényt vákuumszűrőre helyezve a gyantát a mintaoldattól elválasztottam, majd a gyantát 10 ml 
kétszer desztillált vizzel mostam. 

Az így kapott egyenként 30 ml térfogatú minták fémion tartalmát Y3+ és Th4+ ionok esetében 

induktív csatolású plazmaion−forrású tömegspektrométerrel, míg a Sr2+ és Fe3+ ionokat atom 

emissziós spektroszkópiával (AES) határoztam meg. A koncentráció mérések RSD hibái Y3+ és Th4+ 

ionok esetében ± 5.0 %, illetve ± 10.0 %; Sr2+ és Fe3+ ionok esetében ± 5.0 %, illetve ± 2.5 %. 

 
Mérési eredmények, értékelés 
 

Az ICP−MS és az AES mérések adatainak értékelésével kapott eredmények alapján szerkesztett 

két diagramm (Függelék III. 2/a. és 2/b.sz. diagramm) a pH változásának függvényében ábrázolja 
a Dowex gyantán kötődött ionok százalékos mértékét. 

A diagrammok elemzésével megállapítható, hogy a Sr2+ ionok gyantán való kötődésének mértéke 

2 %−os citromsav oldat alkalmazásakor olyan nagy, hogy a vizsgált pH tartományon belül 

gyakorlatilag nem változik. 10 %−os citromsav oldat alkalmazásakor a stroncium ionok 2.5−es 

pH−tól kezdődően egyre kevésbé kötődnek a gyantán. Ugyanis a 3−4 pH tartományon belül 

keletkező stroncium−citrát komplex (SrCitH2) [166] már stabilisabb, mint a Sr2+ ionok gyantán való 

kötődésének mértéke.  

A Th4+ ionok pH = 2−től kezdődően csak néhány %−os mértékben kötődnek meg a gyantán − 

egyaránt 2 és 10 %−os citromsav oldat esetében − köszönhetően az e pH tartománytól kezdődő 

nagyon stabilis tórium−citrát komplexeknek (ThCit, ThCit2H, és ThCit2) [167, 168]. 

A Fe3+ ionok 2.5−ös pH−án gyakorlatilag már nincsenek az ioncserélő gyantánhoz kötődve 

(különböző Fe−citrát komplexek formájában az oldatban vannak [168] ) mindkét citromsav 
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koncentráció esetében. Ellenben az Y3+ ionok ugyanezen a pH−án, legalább 95 %−os mértékben 

találhatók a gyantán (2 %−os citromsav esetében). 3−as pH−tól kezdődően az ittrium ionok 

csaknem fele már komplex (YCitH2, YCitH, YCit2H2) [169,170] formában oldatban van (2 %−os 

citromsav esetében), míg 10 %−os citromsav alkalmazásakor az Y3+ ionok csaknem 100 %−a van 

komplex formában jelen ugyanezen a pH−án. 

 

Az IEXRF−es kvalitatív vizsgálatok és a modelloldatokkal végzett kvantitatív mérések 

eredményeit összesítve megállapítható, hogy az Y3+, Th4+, Sr2+ és a Fe3+ ionokat tartalmazó oldatból 

− amely a vassal sztöchiometrikus mennyiségű citromsavat is tartalmaz − a Th4+ ionok az Y3+ 

ionoktól Dowex gyanta alkalmazásával egyszerűen, gyorsan és nagy hatékonysággal elválaszthatók 

úgy, hogy az oldat pH−ját 2.5-re állítjuk az elválasztás előtt. 

Az elválasztás másik nagy előnye, hogy az oldatban lévő Fe3+ ionokat az alkalmazott 
komplexképző segítségével szintén elválasztjuk az Y3+ ionok mellől, ugyanis a vas ionok zavarják a 
későbbi sókeverékes leválasztást (oxálsav fogyasztás). 

Fent említett kísérletsorozatok alátámasztották a matematikai modellezés eredményeit, így 
lehetőség nyílt e szelektív szeparációs módszerrel természetes vízminták 90Sr tartalmának gyors 
meghatározására 
 
3.2.2.3. Módosított eljárás természetes vizek 90Sr tartalmának gyors meghatározására 
 
3.2.2.3.1. A mérés elve 
 

Az alkalmazott analízis alapja egy olyan szeparációs módszer, mellyel a 90Sr−nel egyensúlyban 

lévő 90Y−et elválasztjuk, majd ennek béta számlálást hajtjuk végre. A megfelelően előkészített vizes 

oldatból az ittriumot kationcserélő gyantán (Dowex®−50 WX 8) koncentráljuk, majd az oszlopon 

megkötött ittriumot ammónium−citrát oldattal eluáljuk. Az elutumból az ittriumot ittrium−oxalát és 

ittrium−ammónium−oxalát tartalmú sókeverékkel választjuk el, melyet (megközelítőleg végtelen) 

vékony rétegben membránszűrőre preparálunk. Az így elkészített minták béta számlálását alacsony 

hátterű gammaháttér−kompenzációs alfa−béta számlálóval végezzük. Az ittriumpreparátum kémiai 

kitermelését 88Y belső standard gamma spektrometriás mérésével határozzuk meg, mellyel a 

preparátumok radiokémiai tisztaságát is ellenőrizzük. A minták 90Y aktivitását a minták 200−300 óra 

időtartam alatti, többszöri mérésből számítható kinetikai kép alapján határozzuk meg. A minták 90Y 
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tartalmának radiokémiai tisztaságát (234Th−el való szennyezettségét) a kinetikai kép alapján 

felvehető bomlásgörbével ellenőrizzük.  
 
3.2.2.3.2.Természetes vízminták 
 

Természetes vizek radiostroncium tartalmának meghatározásához nagy (több tíz liter) 
mintatérfogatból kell kiindulnunk és meg kell oldani a mintában lévő ionok koncentrálását. A 
gazdaságtalan bepárlási művelet több szempontból előnyösebb alternatív megoldása lehet például a 
feldolgozandó vízminta ionjainak szelektív koncentrálása, melynek segítségével a későbbi 
elválasztási lépéseket zavaró ionok (főképpen a kalcium) nagy feleslegétől is megszabadulhatunk. 

Az irodalomban számos helyen alkalmazzák az ionok vas(III)−hidroxiddal együtt történő 

koncentrálását [28]. Ismeretes, hogy a kalcium ionok nagy feleslegétől Fe(OH)3−os elválasztással 

megszabadulhatunk, amennyiben a mintaoldott karbonát−tartalma elhanyagolható. Ezért a 

hidroxidos leválasztást megelőzően a vizet széndioxid mentesítenünk kell. Ez legkönnyebben 

kilevegőztetéssel valósítható meg. Vincze [35]−ben hazai természetes vizek esetében vizsgálta a 

vas(III)−hidroxiddal történő Y3+ ionok koncentrálásának hatékonyságát, valamint a kilevegőztetés 

hatását az analizálandó vízmintákban szintén jelenlévő Sr2+ és nagy mennyiségű Ca2+ ionok 

karbonát csapadék (oldott karbonát−tartalom) formájában történő leválasztásánál. A kísérleti 

eredmények egyrészt azt mutatták, hogy a minták 30 perces kilevegőztetésének hatására a 

csapadék formájában leválasztott vas(III)−hidroxid + Y3+ ionok mellett a hidroxid felületén szintén 

adszorbeálódó Ca2+ ionok mennyisége mintegy a tizedére, a Sr2+ ionok mennyisége mintegy a felére 
csökkent a kilevegőztetetlen mintákból leváló Sr2+ és Ca2+ ionok mennyiségéhez képest. Másrészt 

rámutattak arra, hogy a leváló vas(III)−hidroxid ittrium összegyűjtő hatásának átlagos mértéke 

legalább 80%−os.  

Ezek alapján megállapítható az a tény, hogy a vas(III)−hidroxidos lépés gyakorlati szempontból 

megfelelő az oldott ittrium−tartalom összegyűjtésére és a nagy kalcium feleslegtől történő 

elválasztásra. 
 
 
3.2.2.3.3. Módosított eljárás természetes vízek 90Sr tartalmának meghatározására 
 

Természetes vízminták radiostroncium tartalma két részből tevődik össze. Az izotópok egy része 
oldott állapotban van jelen, míg a maradék a vizekben található lebegő szennyeződéseken 
adszorbeálódva található. Az irodalmakban fellelhető leírások általában nem tesznek említést a 
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szűrés fontosságára pedig valószínű, hogy a kolloidális lebegő anyagok majdnem mindig zavarják a 
kémiai szeparációs lépéseket. Ha viszont az analízis előtt leszűrjük a mintát, akkor csak az oldott 

aktivitás−koncentrációt határozhatjuk meg és a szüredéket külön analízisnek kell alávetnünk. Ez a 

tény a teljes radiostroncium analízisre alkalmas gyors és automatikus megoldást lehetetlenné teszi. 
Talán javít valamit a helyzeten, ha a radiostroncium megoszlási egyensúlyát a víz és a 

lebegőanyagok között megváltoztatjuk. Ezt inaktív hordozó adagolásával érhetjük el, hiszen valószínű, 
hogy az inaktív stroncium nagy feleslege az oldatban lecseréli a lebegőanyagokon adszorbeálódott 
aktív izotópokat, javítva ezzel az analízis eredményét. 

 
A kémiai modellre alkalmazott matematikai számítások, valamint a modelloldatokkal elvégzett 

kvalitatív és kvantitatív vizsgálatok eredményeit felhasználva a következő (módosított) eljárást 
terveztem természetes vízminták oldott 90Sr tartalmának meghatározására: 

50−100 l természetes vízmintához hozzáadunk adott mennyiségű Sr2+ és Y3+ hordozót − Th4+ 

hordozó adagolására a természetes vizekben kémiai mennyiségben előforduló tórium miatt nincs 

szükség −, majd a mintából szűréssel eltávolítjuk a lebegőanyagokat. Az átszűrt vízhez nagy 

feleslegben szilárd FeCl3−ot adagolunk, belső standardként ismert aktivitású 88Y etalont, majd az 

oldat pH−ját tömény HCl adagolásával 1−2 közé állítjuk. Ezután a vizet 30 percen keresztül 

levegővel (CO2 mentes) kilevegőztetjük. Ez után a pH−át karbonátmentes tömény ammónia oldattal 

8−10 közé állítjuk.  

A leváló 1−2 liternyi vas(III)−hidroxid csapadékot dekantálással elválasztjuk a felülúszótól, az 

elválasztás idejét feljegyezzük (t = 0). Ezzel az előkezeléssel összegyűjtjük a vízben lévő ittrium 
ionokat, és egyben megszabadulunk az alkáli és alkáliföldfém ionok nagy feleslegétől. 

A leválasztott vas(III)−hidroxid csapadékot aktívszenes szűrőpapíron vákuummal szűrjük, majd 

100 ml 1M forró HNO3−ban feloldjuk. Az így kapott oldatot − a benne lévő szilikát tartalmú üledék és 

a kolloidális szennyeződések eltávolítása végett − sima és/vagy membrán szűrőpapíron vákuummal 

szűrjük. 

A kapott szűrletet desztillált vízzel 200 ml−re hígítjuk, majd hozzámérünk az oldat adagolt vas 

tartalmának megfelelő sztöchiometrikus mennyiségű szilárd citromsavat (3.76 mg citromsav per 1 

mg Fe3+) és kevertetés mellett − a bemért citromsav teljes feloldódása után − az oldat pH−ját 

tömény ammónia oldattal 2.5−re állítjuk. 

Az így kapott oldatot átfolyatjuk a Dowex gyantával töltött oszlopon, amit a felöntés előtt 60 ml 5 

%−os ammónium−acetát oldattal kondicionálunk. Ezután az oszlopot 30 ml desztillált vízzel mossuk 

(Fe− és Th−citrát nyomok eltávolítása).  
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Az oszlopon kötődött Y3+ ionokat 50 ml 3.5−ös pH−jú 10 %−os citromsav oldattal szedőedénybe 

eluáljuk (az oszlopon nyomokban kötődött stroncium ionok mellől történő szelektív elució), majd az 

oszlop tartalmát 30 ml desztillált vízzel ugyanebbe a szedőedénybe öblítjük ( maradék ittrium−citrát 

nyomok eltávolítása).  
A kolonnán nyomokban kötődött stroncium ionokat 30 ml 3 M salétromsavval távolítjuk el, majd 

az oszlopot 100 ml desztillált vizes mosással alkalmassá tesszük a következő analízishez. 
A szedőedényben felfogott ittrium tartalmú oldatot kiegészítjük 0.5 literre. Az így kapott oldathoz 

hozzáadunk 40 ml telített oxálsavat majd pH−ját 3 M salétromsavval 1.5 alá visszük. Ehhez az 

oldathoz adjuk hozzá az előre elkészített 40 mg Y3+ tartalmú ittrium−oxalát − 

ittrium−ammónium−oxalát sókeveréket, amit Y3+ ionok 80 OC−on történő ammónium−oxalátos (5−8 

ml 5 %−os oldat) leválasztásával készítünk. 20 perces kevertetés után a csapadékot vákuumszűrőn 

szűrjük, öblítjük, és 40 OC−on szárítjuk. 

A minták kémiai tisztaságát IEXRF analízissel ellenőrizzük (a T 14.sz. vízminta feldolgozásával 
kapott ittriumpreparátum spektrumát a Függelék III. 6.sz. spektrum tartalmazza). A kémiai 
kitermelést a vékony rétegben kipreparált minta gamma spektroszkópiás mérésével határozzuk meg 

az 88Y 898 keV−es gamma vonalának intenzitása alapján. Ezzel a méréssel egyúttal a minták 

radiokémiai tisztaságát is ellenőrizzük (137Cs, 40K, 140La, stb.). A minták béta aktivitást 

gammaháttér−kompenzált alacsony hátterű alfa−béta monitorral végezzük.  

Az 90Y preparátumhoz tartozó mintaintenzitás (Im) és a háttérrel korrigált, szűrőpapír 

geometriában felvett háttérintenzitás (Ih), az 90Y elválasztásának ( t0
90Y ) és béta mérésének 

időpontja ( tm
90Y ), valamint az eredeti mintatérfogat (V), a kémiai kitermelés (µ) és a mérőrendszer 

hatásfokának (η) ismeretében a (24) egyenlet felhasználásával számítjuk a minták t0 időpontjának 

megfelelő 90Y (= 90Sr) aktivitás−koncentrációját ( a0
90Y ): 
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= [Bq/m3]              (24)  

 
A preparátumok radiokémiai (90Y) tisztaságát azok bomláskinetikai képe alapján is ellenőriztem (a 

T14. kódú vízminta feldolgozásával kapott ittrium preparátum bomlásgörbéjét a Függelék III. 3.sz. 

diagrammja tartalmazza. A görbe alapján t1/2(90Y)−re számított érték 66.6 óra, ami 4%−os eltérést 

jelent az irodalmi értékhez képest)  
A módosított gyors módszer folyamatábráját a Függelék III. 1.sz. ábrája szemlélteti. 
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Az eljárás esetleges standardizálása esetén további szelektivitási vizsgálatok kívánatosak a 

La−Y és a Ce−Y elválasztás hatékonyságára is. A gyors vizes módszer esetében Vincze többek 

között az inaktív La3+−kontaminációját is vizsgálta az Y3+ szelektív elválasztását biztosító vegyes 

sókeverék esetében, természetes vizek kémiai összetételéhez hasonló modelloldatokkal. A 

kontaminációs faktor La3+ esetében 2.1%−nak adódott [131]. Azonban környezeti minták esetében a 
140La jelenléte nem valószínű, tekintettel anyaelemének (140Ba) rövid felezési idejére (t1/2 = 12.8 nap). 
Másrészt viszont, a minták 140La tartalma gamma spektroszkópiás méréssel ellenőrizhető és 
amennyiben szükséges a béta mérés eredménye korrigálható. 
 

Alkalmazás tesztoldatokra 
 

A módosított eljárás tesztelésére standard vízmintákat készítettem a következő módon. 25 liter 

desztillált vízhez 9.0 g Ca2+−ot adtam a keménység beállításához (ez megfelel kb. 50 nk0−ú víznek, 

ami a legkeményebb természetes vizeknél − 30−40 nk0 − is keményebb). Belső standardként a 

vizet 1 ml 23.3 Bq/ml aktivitás−koncentrációjú 88Y etalonnal (Analytics, USA SRS−51597−405, to = 

1996. 01. 21.) és 19.13 Bq 90Sr−90Y radioaktív hiteles anyagmintával nyomjeleztem. Az így 

elkészített oldatokból a minták preparálását a fent ismertetett módon végeztem el. A kipreparált 
minták gamma spektrumát HPGe gamma spektroszkópiás mérőrendszerrel mértem, a kémiai 

kitermelést az 88Y 898 keV−es vonalához tartozó standard mintára vonatkoztatott relatív 

intenzitásából határoztam meg. A standard mintát 40 mg Y3+ és 1 ml 88Y etalon oxalátos 
leválasztásával készítettem. 

A minták aktivitását FHT 700 T alacsony hátterű gázáramlásos proporcionális számlálóval 

határoztam meg (háttér intenzitás 3.1 ± 0.4 cpm, mérési idő 900 mp, 90Y hatásfok 43 %). A mérést 

először két párhuzamos mintára végeztem el, majd a kémiai kitermelés nagyfokú különbözősége 
miatt még újabb háromra.  

Az eredményeket a 12.sz. táblázat tartalmazza. 
A mérési eredményekből látható, hogy valamennyi esetben sikerült az elméleti 90Sr 

aktivitás−koncentrációt kimérni. Az egyes mintákra kapott kémiai kitermelések 50−60 % körülinek 

adódtak − kivéve M2 estében − ahol ez az érték kiugróan alacsony. Ennek okára nem tudtam 

rájönni. Valószínűleg valamelyik lépésben elkövetett hiba okozhatta. A többi minta esetében kapott 
kémiai kitermelések és számolt 90Sr aktivitások az eljárás tesztmintákra történő jó 
reprodukálhatóságát mutatják. 
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Minta 

sorszáma 

 
Y kémiai 

kitermelés 
[%] 

 
90Y béta aktivitás 

 
[Bq] 

 

 
sz. 90Sr aktivitás 

 
[Bq] 

 

 
ad. 90Sr aktivitás 

 
[Bq] 

M1 51 ± 5 3.2 ± 0.3 9.1 ± 0.8 9.6 
M2 31 ± 7 2.2 ± 0.9 10.2 ± 1.0 9.6 
M3 57 ± 5 3.4 ± 0.3 8.9 ± 0.7 9.6 
M4 59 ± 5 3.5 ± 0.3 9.3 ± 0.8 9.6 
M5 63 ± 4 3.9 ± 0.4 9.4 ± 0.8 9.6 

 
12..sz. táblázat. A tesztoldatokkal végzett mérések eredményei. 
Az sz. 90Sr aktivitás a mérési adatok alapján számított-, az ad. 90Sr aktivitás a tesztmintába eredetileg adagolt aktivitás.  

  
Alkalmazás valós mintákra 
 

Az alkalmazott reagensek és eszközök megegyeznek a 3.2.2.3.3. pontban leírtakkal. Az eljárás 

valós minták esetében történő tesztelését a PA Rt. Kibocsátás−ellenőrző környezeti 

laboratóriumában, az erőmű környezetében létesített vízkutakból vételezett talajvíz minták 
elemzésével hajtottam végre. Tekintettel a természetes minták alacsony 90Sr aktivitására a béta 

számlálás mérési idejét 900 mp−ről 10000 mp−re változtattam, hogy a várhatóan néhány mBq−nyi 

aktivitás−koncentrációk (az FHT 7000 T alacsony hátterű gammaháttér-kompenzációs 

gázáramlásos proporcionális számlálóval) még mérhetőek legyenek. Mivel a háttérintenzitás 3.1 

cpm volt, 900 mp−es mérési idő esetében a kimutatási határ a Currie−féle kritériummal számolva 

(90 %−os konfidencia szint esetében és C1 = 3.29) 387 mBq a kipreparált minta összaktivitására 

nézve. Ez 60 liter minta és 100 %−os kémiai kitermelés estén 3.9 mBq/dm3 aktivitás−koncentrációt 

jelent. Mivel a kémiai kitermelés várhatóan maximum csak 60 %−os, ez a kimutatási határ nem volt 

megfelelő. Az egyetlen paraméter, amivel a kimutatási határt változtatni tudtam a mérési idő volt. 
10000 mp esetében a fenti értékre már 11 mBq és 0.2 mB/qdm3 adódik, ami már egy elfogadható 
érték. Ennek megfelelően a természetes vízminták feldolgozásával kapott 90Y preparátumok mérési 

idejét 10000 mp−re állítottam be. 

 
Mérési eredmények, értékelés 
 

A módszer alkalmazhatóságát természetes vízminták esetében is megvizsgáltam. A 
sorozatmérés eredményei közül néhányat a 13.sz. táblázatban mutatok be. 

A táblázat adatait vizsgálva látható, hogy a valós mátrixok mérési eredményei más hazai 
laboratóriumok által standard módszerrel rendszeresen mért értékekkel nagyságrendileg jó egyezést 
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mutatnak. Azon minták esetében, melyeknél a kémiai kitermelés lényegesen kisebb az 50 % körüli 
átlagos értéknél, e hátrány a mérési idő megfelelő változtatásával korrigálható. Az M6 számú minta 
esetében végrehajtott párhuzamos mérések a módszer jó reprodukálhatóságát igazolják. 

 

Minta 
sorszáma 

 

Vízminta 
(vízkút) 
kódja 

90Y (= 90Sr) 
aktivitás−koncentr

áció 
[mBq/dm3] 

Hiba 
[%] 

Y 
kémiai 

kitermelés 
[%] 

M3 T13 < 1.5 - 62 ± 4 
M4 T14 2.4 25 55 ± 5 

M6/1 < 1.5 - 58 ± 5 
M6/2 < 1.5 - 57 ± 5 
M6/3 

 
T17 

< 1.5 - 55 ± 5 
M7 T18 < 1.5 - 60 ± 4 
M15 M7 2.6 25 57 ± 5 

 
13.sz. táblázat. Módosított gyors vizes eljárással feldolgozott néhány természetes 
vízminta mérési eredménye. 

 
A tesztelési vizsgálatok azt is mutatták, hogy az ittriumnak az ioncserélő oszlopon, illetve 

sókeverékkel történő elválasztását a mintákban előforduló nagyobb mennyiségű Fe3+ ionok zavarják. 
Emiatt indokolt a rendszerhez adagolt nagy mennyiségű vas tartalom ittriumtól történő elválasztása. 

Az eljárás viszonylagos egyszerűsége és technikai feltételei lehetővé tesznek egy olyan 
automatikus mintapreparálást, amely akár egy laborkocsiban gyakorlatilag „in situ” elvégezhető. Az 
ittrium belső standard módszerrel történő mennyiségi meghatározását lényegesen egyszerűbbé 
tehetjük például atom abszorpciós mérőberendezés alkalmazásával. 
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3.2.2.4. KONKLÚZIÓ 
 

A Paksi Atomerőmű Rt. felkérésére a BMGE Fizikai Kémia Tanszék Radiokémiai 
laboratóriumában kifejlesztett Módosított gyors vizes módszer természetes vizek 90Sr radioaktív 

koncentrációjának meghatározására eljárással tesztelt nagyszámú természetes vízminta mérési 
eredményei a hazai szakhatóságok által természetes vizekben mért 90Sr aktivitásokkal 
nagyságrendileg jó egyezést mutatnak. Az ittriumpreparátumok radiokémiai tisztaságának 
ellenőrzése végett kimért bomláskinetikai kép is a módszer sikerességét igazolja. 

A korábbi vizsgálatok azt mutatták, hogy a 90Y ammónium−oxalátos elválasztását a mintákban 

szintén jelenlévő nagyobb mennyiségű vas zavarja. Ezért vált szükségessé a Fe3+ ionok 
elválasztása is az analizálandó rendszerből. Másrészt a természetes vizek vas(III) tartalma változó: 

pl. a PA Rt. V3. jelzésű kútjának vas tartalma néhány száz − néhány tízezer ppb között változik a 

rendszeres mérések adatai szerint. Ez a vas többlet − amely citromsav hiányában nem 

komplexálódik − kolloidális vas(III)−hidroxid kiválással eltömítheti az ioncserélő oszlopot. Emiatt 

indokolt a citromsavnak a minta természetes vas tartalmával megegyező többlet adagolása. Az 
eredmények azt is igazolták, hogy a komplexáló citromsav jelenléte nem zavarja az 90Y sókeverékes 
leválasztását. 

Az eljárás viszonylagos egyszerűsége és technikai feltételei lehetővé tesznek egy olyan 
automatikus mintapreparálást, amely akár egy laborkocsiban gyakorlatilag „in situ” elvégezhető. 
Abban az esetben, ha az ittrium mennyiségi meghatározását atomabszorpciós mérőberendezéssel 
végezzük, a minták vas tartalmát is egyszerűen ellenőrizhetjük.  

A módszer egyéb mátrixok esetében (talaj, aeroszolszűrő, stb.) is adaptálható. Ugyanis az ilyen 

mátrixok estében keletkező tömény, savas feltárási maradékot kellően hígítva a vas−hidroxidos 

ionkoncentrálás megoldható és az eljárás további lépései a fent ismertetett módon történhetnek. 
Természetesen a savas feltárás szükségessége miatt e mátrixok analízise esetében az 
automatizálás csak nehezen képzelhető el. A módszer ilyen jellegű tesztelése és más módszerekkel 
történő összemérése jelenti a témában végzendő további kutatás fő irányát.  
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4. ÖSSZEFOGLALÁS 
 

 
A 90Sr, mint hosszú felezési idejű izotóp, és mint a nukleáris tecnika egyik nem kívánatos 

hasadványterméke napjainkra megjelent teljes környezetünkben. Mint potenciális veszélyforrás 
károsíthatja az élővilág minden megjelenési formáját, a gombáktól az emberig. 

Mivel a stroncium a kalciumhoz hasonló kémiai elem, így a szervezetbe könnyen beépülhet 

annak helyére és ott − kifejtve káros tevékenységét − nagyon veszélyessé válhat. Ezen okok miatt, 

hazai vonatkozásban is a BMGE Fizikai Kémia Tanszék és a Nukleáris Technikai Intézet már hosszú 

ideje kutatja a 89Sr és a 90Sr atomerőművi hulladékokban, valamint természetes víz− és 

talajmintákból történő, minél egyszerűbb meghatározásának lehetőségeit. 
Lévén tisztán bétasugárzó izotóp, emiatt méréstechnikailag nen egyszerű a feladat, hiszen a 

bonyolult kémiai szeparáció elkerülhetelen. A probléma megoldásával már − miután az ún. 

stroncium program az ötvenes években elkezdődött − számos kutatás foglalkozott. Így az idáig 

kidolgozott eljárások változatosak és bőségesek. Az eljárások többségének közös jellemzője, hogy 
általában időigényesek és/vagy bonyolult mechanikai műveleteket tartalmaznak, mindezek mellett az 
eredmény nagymértékben függ az analízist végző személy jártasságától és ügyességétől. Ahhoz 
tehát, hogy nagyszámú minta esetében is használható legyen egy módszer, automatizálásra kell 
törekednünk, minél inkább elkerülve ezzel az emberi tényezőket. 

Az analízis első, de egyben meghatározó lépése a megfelelő gondossággal végrehajtott 

mintavételezés. Fontos szerepet játszik ez az atomerőművek kis− és közepes aktivitású folyékony 

hulladékai radiostroncium tartalmának meghatározásakor is (atomerőművi radioaktív folyékony 
kibocsátások), hiszen a megfelelő adatoknak óriási a jelentősége az éves dóziskorlátok 
ellenőrzésekor. Másfelől a 90Sr környezeti, folytonos monitorozása is elengedhetetlen feladat, hiszen 
az így kapott értékes adatok is felvilágosítást nyújthatnak a reaktor nukleáris környezetvédelemmel 
összefüggő biztonságos üzemeltetéséről.  

Fenti szempontokat figyelembe véve a Paksi Atomerőmű kis− és közepes aktivitású folyékony 

hulladékaiból történő 90Sr meghatározására kidolgoztam egy olyan komplex kémiai eljárást, mely 
sikeresen adaptálja a stroncium csapadékos, illetve nagy hatékonyságú szilárd fázisú extrakciós 
technikával történő szelektív kémiai elválasztását. 

Másrészt , mivel a Fizikai Kémia Tanszék által a természetes vizek 90Sr tartalmának analízisére 
kidolgozott korábbi eljárás alkalmazása során a minták 90Y tartalmának pontos meghatározását a 
mérést zavaró természetes eredetű 234Th izotóp meghiúsíthatja, célul tűztem ki e probléma 
tisztázását, illetve megszüntetését, megtartva az eredeti módszer automatizálhatóságának 
lehetőségét.  
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Munkám során az alábbi, tudományos tézis értékű eredményeket értem el: 
 
1. Kidolgoztam egy komplex kémiai eljárást a PART kis- és közepes aktivitású folyékony 

radioaktív hulladékaiban jelenlévő 89Sr és 90Sr tartalom együttes meghatározására, a stroncium 

kémiai elválasztását megvalósító analitikai módszerek adaptálásával. A kísérleti munka során 

meghatároztam az analízis alapját képező csapadékképzéses-, illetve elem szelektív 

szeparációs technikák alkalmazhatóságának optimális paramétereit és hatásfokát. Az így 

optimalizált eljárást nagyszámú atomerőművi mintával teszteltem és igazoltam annak jó 

reprodukálhatóságát.  

2. Az eljárás alkalmazhatóságát megvizsgáltam aktív bepárlási maradékokra és zagyszerű 

iszapmintákra. Kiderítettem, hogy e minták koncentráltabb szerves komplexképző anyagtartalma 

az eljárás kémiai kitermelését nagyon lerontja, ezért az analízis az említett minták esetében 

direkt módon nem alkalmazható. Ennek oka, hogy a nagyobb komplexképző tartalom jelentős 

mennyiségű inaktív hordozót köt magához. 

3. Fenti eredmények alapján az eljárást kiterjesztettem természetes talajminták vizsgálatára is. 

Az analízis gyakorlati alkalmazhatóságát az atomerőmű környezetében gyűjtött minták 90Sr 

aktivitás−koncentrációjának mérésével igazoltam, amely ∼1 − 2 Bq/kg-os értéknek adódott. 

Ezek nagyságrendben jól egyeznek az OSSKI és más nemzetközi laboratórium által mért 

értékekkel. 

4. Kimutattam, hogy a BMGE Fizikai Kémia Tanszékén természetes vizek 90Sr tartalmának 

meghatározására korábban kidolgozott ún. gyors vizes eljárással analizált minták béta 

mérésében jelentős hibát okoz a jelenlévő természetes 234Th izotóp. A 234Th hatásának 

vizsgálatára kidolgoztam egy kémiai modellre alkalmazott matematikai módszert, mellyel 

meghatároztam az analízis során elválasztandó Sr2+ és Y3+, valamint Fe3+ és Th4+ ionok el-, 

illetve szétválasztásának optimális paramétereit kationcserélő gyantán.  
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5. Ezt követően mesterségesen összeállított oldatokat felhasználva kísérleti úton igazoltam a 

modell helyességét. Megmutattam, hogy megfelelően megválasztott szelektív komplexképzőt 

(citromsav) alkalmazva az Y3+ és Th4+ ionok tökéletesen elválaszthatók egymástól. 

6. Fenti tapasztalatból kiindulva továbbfejlesztettem a természetes vízminták gyors analízisére 

kidolgozott korábbi eljárást, kiegészítve azt egy kationcserés elválasztáson alapuló ion-

elválasztással.  

7. A modell alapján optimalizált eljárást teszteltem az általam készített standard oldatokkal és 

bizonyítottam annak jó reprodukálhatóságát. Az új módszerrel meghatároztam az atomerőmű 

környezetében létesített víz kutak 90Sr aktivitás−koncentrációját, amely < 1.5 − 3 mBq/dm-3-es 

értéknek adódott. Az elért eredmények alapján javaslatot tettem a korábbi módszer automatikus 

minta−előkészítési fázisának módosítására és megállapítottam az eljárás alkalmazhatóságának 

feltételeit is. 

 Eredményeimről több cikkben, előadásban és kutatási jelentés keretében számoltam be 
[172-183].  
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FÜGGELÉK I. 
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Függelék I. 1/b.sz. diagram. PA Rt. 90Sr légnemű kibocsátosok.
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FÜGGELÉK II. 
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Függelék II. 1/a.sz. ábra. 

 

 
 

Függelék II. 1/b.sz. ábra. 

 

 
Függelék II. 2. sz. ábra. 
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Függelék II. 1/a.sz. spektrum. A modelloldatból készített minta IEXRF spektruma. 
 

 
 

Függelék II. 1/b.sz.. spektrum. A modelloldatból készített minta IEXRF spektruma. 
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FÜGGELÉK III.
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Függelék III. 1.sz. spektrum. A ZGL−2, 5 m kódú talajminta IEXRF spektruma. 

 

 
 

Függelék III. 2.sz. spektrum. A ZGL−2, 5 m kódú talajminta sósavas feltárás utáni maradék  

IEXRF spektruma. 
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Függelék III. 3.sz. spektrum. A ZGL−2, 5 m kódú talajminta salétromsavas feltárás utáni maradék  

IEXRF spektruma. 
 

 
 

Függelék III. 4.sz.  spektrum. A ZGL−2, 5 m kódú talajminta HF  + H2SO4  feltárás utáni maradék  

IEXRF spektruma. 
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Függelék III. 5/a.sz. spektrum. A kationcserélő oszlopon az 1. kísérlet során 
megkötődött fémionok IEXRF spektruma.  

 

 
 

Függelék III. 5/b.sz. spektrum. A kationcserélő oszlopon a 2. kísérlet során 
megkötődött fémionok IEXRF spektruma.  
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Függelék III. 6.sz. spektrum. A T 14. kódú vízminta feldolgozásával kapott ittriumpreparátum IEXRF 
spektruma. 
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Függelék III. 1/a.sz. diagramm. Fe3+, Th4+, Y3+ és Sr2+ ionok Dowex gyantán való  
kötődésének mértéke vasra sztöchiometrikus citromsav jelenlétében 

( [citromsav]bemérési = [Fe3+] ). 
 

 
 

Függelék III. 1/b.sz. diagramm. Fe3+, Th4+, Y3+ és Sr2+ ionok Dowex gyantán való  
kötődésének mértéke vasra nézve felesleg citromsav jelenlétében  

( [citromsav]bemérési = 5 ∗ [Fe3+] ). 
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Függelék III. 2/a.sz. diagramm. Fe3+, Th4+, Y3+ és Sr2+ ionok Dowex gyantán való kötődésének 
mértéke vasra sztöchiometrikus citromsav jelenlétében a modelloldatokkal végzett kísérlete során 

( [citromsav]bemérési = [Fe3+] ). 

 
 
Függelék III. 2/b.sz. diagramm. Függelék III. 2/a.sz. diagramm. Fe3+, Th4+, Y3+ és Sr2+ ionok Dowex 

gyantán való kötődésének mértéke vasra sztöchiometrikus citromsav jelenlétében a 
modelloldatokkal végzett kísérlete során 

( [citromsav]bemérési = 5 ∗ [Fe3+] ).
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Függelék III. 1.sz.. ábra. Módosított eljárás természetes vizek 90Sr tartalmának gyors 
meghatározására. 

 

50 -100 liter 
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szűrése 

Sr (II), Y(III), 
  Fe (III) 

belső standard  

pH=1-2 
 CO 2  mentesítés 

Levegőztetés 

pH = 8-10 
Dekantálás 
Elválasztás 

Csapadék oldása 
1M HNO 3

Hígítás 200 ml-re 

Citromsav 
adagolása 
pH = 2.5   

Th (IV) és Y(III) 
elválasztása ion- 
cserélő oszlopon 

Sókeverékes 
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Kevertetés 30 perc 
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Kémiai kitermelés 
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