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1.

Rövidítések jegyzéke

A rövidítések jegyzékében többségében azok angol nyelvű jelentését adtam meg, mivel a
szakirodalomban ezek a jelölések terjedtek el.
2D
3D
AXIL
CI

kétdimenziós
háromdimenziós
analysis of X-ray spectra by Iterative Least squares
confocal imaging

CRL

compound refractive lens

CT

computer tomography

DESY

Deutsches Elektronen-Synchrotron

DORIS

Double-Ring Storage

ESRF

European Synchrotron Radiation Facility

ED

energy dispersive

FBP

filtered back projection

FPM

fundamental parameter method

FZP

Fresnel zone plate

FWHM

full width at half maximum

HASYLAB

Hamburger Synchrotronstrahlunglabor

HMDS

1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane

HPGe

high purity germanium detector

KB

Kirkpatrick-Baez

LN2

liquid nitrogen

NIST

National Institute of Standard and Technology

MC

Monte Carlo

ML

multilayer

MA-XRF

macro X-ray fluorescence

µXRF

micro X-ray fluorescence

PETRA

Positron-Elektron-Tandem-Ring-Anlage

SDD

silicon drift detector

Si(Li)

szilícium detektor lítium kompenzációval

Si-PIN

silicon PIN diode

SR
SRM

synchrotron radiation
standard reference material
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TXRF

total reflection X-ray fluorescence

WD
XANES
EXAFS
XFEL
XRF
XRS

wavelength dispersive
X-ray absorption near edge structure
Extended X-Ray Absorption Fine Structure
X-ray free electron laser
X-ray fluorescence
X-ray spectrometry
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2.

Bevezetés

A röntgenfluoreszcencia jelenségen alapuló elemanalitika (XRF) méréstechnikájának első
változata már az 1928-as években megjelent [1], amely azóta hatalmas fejlődésen ment
keresztül. Ez a tendencia továbbra is megfigyelhető a növekvő teljesítményű
röntgenforrások, röntgenoptikai elemek, új típusú energiadiszperzív, pozícióérzékeny
röntgendetektorok megjelenésével és a modern számítástechnika alkalmazásával. A
szakirodalomban egyre jobb energia- és térbeli felbontással bíró XRF elemzési eljárásokról
lehet olvasni. Ezen vizsgálatok során a felvett elemtérképek laterális felbontásának és
kimutatási határának javítása mellett célul tűzik ki a kvantitatív analízis lehetőségének
kidolgozását is. Ezen a téren a technikai és módszertani fejlődés abban mutatkozik meg,
hogy egyre szélesebb rendszám- és koncentrációtartományban lehet egyidejűleg kvantitatív
analízist végezni a minta fő- és mellékkomponensein, illetve a nyomnyi mennyiségben
előforduló kémiai elemeken. Már a laboratóriumi XRF spektrométerekkel is kb. 6
nagyságrend tartományban lehet koncetrációmeghatározást végezni. Egyes kutatócsoportok
a kvantitatív analízishez elengedhetetlen atomi paraméterek értékeinek egyre kifinomultabb
meghatározására összpontosítanak [2], melyek alkalmazásával nő a kvantitatív
meghatározási eljárásokkal végzett számítások megbízhatósága. Az analitikai célokra
alkalmazott röntgenspektrometriában a jelenleg megfigyelhető fejlesztési tendenciák a
„minél kisebb mintaanyagban minél kisebb mennyiségben előforduló kémiai elemek
kimutatása” célt szolgálja. Ennek elsődleges módja a szinkrotronoknál elérhető nagy
gerjesztő röntgenfluxus alkalmazása. A legfejlettebb európai gyorsítóknál már lehetőség van
az 50-100 nm átmérőjű tértartományokban lévő anyagdarabok kvantitatív elemzésére is, ami
számos ma is nyitott mikro- vagy nano-jelenség, fizikai, kémiai vagy biológiai folyamat
közvetlen vizsgálatát teszi lehetővé. Erre a célra több európai szinkrotron is rendelkezésre
áll, amelyek technikai csúcsát a közös európai ESRF és a hamburgi PETRA gyorsítók
jelentik. Rendkívül rövid időtartamú besugárzást tesz lehetővé a most induló XFEL
berendezés Hamburgban, amivel eddig el nem ért fényességű röntgenforrást állítanak elő,
amely sugárzás egy pulzusának az időtartama eléri a fs nagyságrendet is.
A röntgenspektrometria másik jelentős fejlődési iránya a laboratóriumi alkalmazások
területe. Ezeknél a fejlesztési célokat nemcsak a „minél kisebb és minél gyorsabb” elv
határozza meg, hanem olyan új berendezések és spektrometriai eszközök létrehozása,
amelyekkel a korábbi eszközökhöz képest rugalmasabban alkalmazható, kompakt felépítésű,
egy-egy adott típusú analitikai feladathoz minél jobban adaptált röntgenspektrometriai
eszköz hozható létre. Ezt a fejlődési irányt elsősorban az olyan új típusú alapeszközök tették
lehetővé, mint a LN2 típusú hűtést nem igénylő SD detektorok és a léghűtéses, kis
elektromos teljesítményű röntgencsövek megjelenése. Ez utóbbi eszközök már olyan
kimeneti spektrummal rendelkeznek, amelyekhez egyszerűbb röntgenoptikai elemek is
kapcsolhatók, így mikroszkopikus méretű röntgennyalábok is előállíthatók olyan nagy
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fluxussal, ami akár elegendő lehet az 5-10 ppm mennyiségben előforduló nyomelemek
kimutatásához is [3].
A röntgenspektrometria fentiekben vázolt fejlesztési és kutatási irányának megfelelően, a
dolgozatomban főként a szinkrotronos és laboratóriumi emissziós röntgenspektrometria
analitikai vonatkozású kérdéseivel és problémáinak megoldásával foglalkozok. A kutatási
tevékenységem egy részét a laboratóriumi XRF eszközök fejlesztésének és új adatkiértékelő
módszereinek kidolgozása jelentette. Ezen kívül foglalkoztam a szinkrotronsugárzásra
alapozott 2D/3D mikroanalitikai XRF módszerek és a kémiai elemek abszorpciós
vizsgálatának méréstechnikai és módszertani fejlesztésével.
2.1. Az emissziós röntgenspektrometria jelenségei
(a)

e−

(b)

hν=E 2 -E 0

E=0

hν ≥E 0
2.1. ábra.
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A röntgenflureszcencia atomfizikai folyamata: (a) ionizáció, (b) legerjesztődés.

XRF analízis során a minta atomjai elektronjainak röntgensugárzással történő gerjesztése
után, azok legerjesztődését követő karakterisztikus röntgensugárzás (2.1. ábra) valamilyen
módon történő detektálását végezzük. A karakterisztikus röntgensugárzás energiájának és
intenzitásának mérésével lehetőség van a mintában található egyes kémiai elemek
rendszámának és mennyiségének meghatározására. A 2.1. ábrán látható folyamatot több más
atomfizikai jelenség is befolyásolhatja, amelyek nem feltétlenül eredményeznek
karakterisztikus röntgensugárzást az atom relaxációját követően. Ezeket e tulajdonságuk
alapján sugárzásmentes átmeneteknek neveznek: Auger-folyamat, Coster-Kronig átmenet. A
röntgenspektrumokban a karakterisztikus röntgencsúcsok alatt megjelenő háttér intenzitása
és energiaeloszlása nagyobbrészt a mintában és a detektorban, esetleg a
forrás-minta-detektor rendszer környezetében lévő anyagokon történő szórási folyamatokból
ered, ami lehet Compton vagy Rayleigh, illetve rugalmas vagy rugalmatlan szórás. Emiatt
minden újonnan összeállított röntgenspektrometriai mérési elrendezés estében fontos, hogy
az ilyen, az analitikai érzékenységet rontó folyamatoknak a spektrumokban jelentkező
eredménye a lehető legkisebb legyen az adott méréstechnikai feltételek esetén. Ennek a
kérdésnek több aspektusával is foglalkozok a disszertációmban, ahol kerestem az optimális
méréstechnikai kísérleti összeállítást, amely minimalizálja az ilyen szórási folyamatok
spektrumtorzító hatását. A röntgenspektrometria azon ágai, ahol ez a kérdés kritikus, a
totálreflexiós
röntgenfluoreszcencia
spektrometria
(TXRF),
a
konfokális
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röntgenfluoreszcencia analízis, a laboratóriumi kialakítású, kis elektromos teljesítményű
röntgencsövekkel ellátott XRF, vagy makro-XRF spektrométerek. A röntgensugárzás
abszorpciójának elméleti és empirikus leírását a disszertáció irodalmi hivatkozásai közül
néhány összefoglaló alapmű [7], [13], [21], [34], [37] részletesen tárgyalja.
2.2. Röntgenforrások
Az XRF méréstechnika egyik viszonylag egyszerű megoldása lehet a radioizotópok
alkalmazása gerjesztő sugárforrásként. A módszert még ma is használják egyes, különleges
esetekben, amikor az ilyen sugárforrások jobban megfelelnek az elemzésre szabott
környezeti és analitikai feltételeknek. Például, a kulturális örökség részét képező tárgyak
(szobrok, festmények, stb.), ipari környezetben, bányászatban, kohászatban előforduló
alapanyagokon végzett on-line elemanalízisek esetén, ahol a legtöbbször használt
sugárforrások a 125I, 55Fe, 109Cd izotópokból készülnek. Ezen izotópok radioaktív bomlását
követően a leányelem belső héján elektronhiányos állapot jön létre, azaz az atom gerjesztett
állapotban lesz. Ebből a gerjesztett állapotból az elektronburok legerjesztődik, aminek során
karakterisztikus röntgenfotonok keletkeznek, amely sugárzást alkalmazni lehet ionizáló
sugárzásként is, azaz valamilyen anyag atomjait gerjesztett állapotba lehet hozni. A
radioizotópok röntgenforrásként történő alkalmazása azzal az előnnyel jár, hogy a gerjesztő
sugárzás energiaeloszlása nem folytonos, hanem a leányelem diszkrét energiájú
karakterisztikus röntgenvonalaiból áll. Így a másodlagos (detektált) röntgenspektrumban
lényegesen kisebb intenzitású lesz a fékezési sugárzás, mint egy röntgencsővel végzett
gerjesztés esetén. Ez a hatás nagymértékben javítja a módszer analitikai teljesítőképességét.
A fékezési sugárzás egy olyan folytonos energiaeloszlással rendelkező röntgensugárzás,
amely töltött részecskék fékeződése során keletkezik. Radioizotópok sugárforrásként történő
alkalmazása azzal a hátránnyal jár, hogy a forrás fényessége, más gerjesztési módozatokhoz
képest nem túl nagy, ezért alacsonyabb a gerjesztett atomok száma. További hátrányos
tulajdonságuk, hogy gondoskodni kell az ilyen radioaktív röntgenforrások sugárvédelméről,
biztonságos tárolásáról. Mivel a legtöbb XRF célra alkalmas radioizotóp felezési ideje
viszonylag rövid, az intenzitásuk gyorsan csökken, ezért gyakran kell cserélni őket. E
hátrányos tulajdonságok ellenére számos alkalmazásban, így a helyszíni mérésekre is
használható XRF berendezésekben még ma is megtalálhatóak [4].
A radioizotópokkal szemben a röntgencsövekkel lényegesen nagyobb sugárzási fluxus
érhető el, amely gerjesztő sugárzás energiaeloszlása folytonos. A röntgencsövekkel
létrehozott röntgensugárzás részben a röntgencsőben gyorsított elektronok fékezési
sugárzásából, valamint az anód anyagának karakterisztikus röntgenfotonjaiból tevődik össze.
Ennek a sugárzástípusnak egy jellemző energiaeloszlását mutatja be a 3. fejezetben a
3.4. ábra. A röntgencsövek spektrumának energia szerinti eloszlása függ a röntgencső
geometriai és működési paramétereitől, így az anód elektronsugárhoz képest kialakított
geometriai helyzetétől, alakjától és anyagától, a kilépő ablak anyagától és vastagságától,
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valamint az elektronok gyorsítására használt anód-katód feszültségtől. A röntgencső
szerkezeti kialakítása meghatározza a folytonos fékezési sugárzás és az anód karakterisztikus
sugárzásának intenzitásarányát is, valamint a nyaláb divergenciáját. A röntgenspektrometriában használt röntgencsövek felépítése és teljesítménye függ az egyes
alkalmazások jellegétől: a kis elektromos teljesítményű (2-10 W, 106 foton/s) léghűtéses
röntgencsövektől a nagy teljesítményű (2-100 kW, 1011 foton/s) víz-, vagy olajhűtéssel
rendelkező, illetve a forgóanódos röntgencsövekig. A röntgenforrások adott energiára
vonatkozatott fényességét (B) a (2.1) egyenlettel lehet definiálni [5].

B

dI
dt  dA  d  d / 

fotonok száma


 s  mm2  mrad 2  0.1% BW 



(2.1)

A spektrális fényesség azt fejezi ki, hogy időegység alatt hány darab foton származik a
röntgenforrás emittáló felületének egységnyi területéről, egységnyi térszögben, 0,1 %-os
energiatartományra. Az emissziós röntgenspektrometria fejlődése egyben az alkalmazott
röntgenforrások fényességének növekedését is jelentette, amit a 2.2. a. ábra [6] mutat be az
1900-2030 időszakra, a 2018. év utáni időszakra a jelenleg épülő röntgenforrások (XFEL)
várható fényességét is feltüntetve.

2.2. ábra Röntgenforrások átlagos fényességének időbeni fejlődése a röntgencsövektől a
szabadelektron lézerekig (a) [6], szinkrotronos sugárforrárok fényességének
energiaeloszlása (b) [9].
A röntgenforrásoknak az 1960-as években megfigyelhető gyors fényességnövekedése az
abban az időszakban kifejlesztett új típusú sugárforrással, a részecskegyorsítók bending
(eltérítő) mágneseivel előállított szinkrotronsugárzás alkalmazásának volt köszönhető. Ezen
berendezésekkel előállított röntgensugárzás fényessége nagyságrendekkel meghaladta az
abban a korszakban rendelkezésre álló röntgencsövekkel elérhető fényességet. Az első
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generációs szinkrotronok a korábbi részecskegyorsító berendezések tárológyűrűiből (DESY)
[7] épültek, az abban keletkezett „parazita” sugárzás hasznosítására. A későbbiekben
(2. generációs szinkrotronok), a szinkrotronsugárzás előállítására építettek új gyorsítókat [8].
Az eltérítőmágnesekből származó pulzált szinkrotronsugárzás divergenciája kisebb, mint
ami a röntgencsövek esetén elérhető, a sugárzás intenzitása pedig nagyságrendekkel
nagyobb. A harmadik generációs szinkrotronok esetében a szinkrotronsugárzás
fényességének növelésére új eszközöket („insertion device”: undulator, wiggler) [7]
fejlesztettek ki, amelyek tovább növelték a keltett röntgensugárzás intenzitását, miközben a
divergencia és a nyalábméret csökkent. A különböző szinkrotronos sugárforrások
fényességének energiaeloszlását a 2.2.b. ábra [9] mutatja be. A legújabb röntgenforrások a
szabadelektron-lézerek (XFEL) [10], melyekkel további fényesség növekedést és még
kisebb nyalábméretet lehet elérni. A szabadelektron-lézerek további különleges képessége,
hogy ps és fs időtartamú pulzált nyalábok előállítására is alkalmasak. Ez lehetővé teszi az
atomi elektronburokban lejátszódó legerjesztődési folyamatok tanulmányozását, mivel a
gerjesztő sugárzás az extrém rövid impulzus miatt nem zavarja a legerjesztődési folyamatok
megfigyelését.
A szinkrotron tárológyűrűhöz kapcsolt bending („eltérítő”), wiggler és undulator típusú
sugárforrásokhoz épített nyalábcsatornák méréstechnikai felszereltségét egy-egy
röntgenemissziós (vagy abszorpciós) alkalmazásra kiépítve speciális vizsgálatokra alkalmas
nyalábcsatornákat lehet létrehozni. Szinte minden nagy szinkrotronberendezésnél kiépítettek
egy-egy dedikált nyalábcsatornát röntgenemissziós analitikai célokra.
2.3. Röntgensugárzás detektálása
Röntgenemissziós spektrometriai vizsgálatokban meg kell mérni a gerjesztett minta
atomjainak legerjesztődési folyamataiban keletkezett fluoreszcens röntgensugárzás
energiaspektrumát. Ennek két alapvető módja van: energiadiszperzív (ED), vagy a
hullámhossz-diszperzív (WD) detektálási módszer. Az egyre jobb technikai minőségű
félvezető röntgendetektorokat egyre elterjedtebben használják, amely detektálási eljárás jobb
hatásfokú a hullámhossz-diszperzív elven működő berendezésekkel elérhető hatásfoknál,
viszont csak jóval rosszabb energiafelbontású detektálást tesz lehetővé. Az energiadiszperzív
röntgendetektálásban az első áttörést a folyékony nitrogénhűtést igénylő Be ablakkal ellátott
Si(Li) detektorok jelentették, amelyek félértékszélessége az E=5,900 keV energián
kb. 120-140 eV. Az újabb fejlesztésű szilícium drift (SD) és Si-PIN detektorok már nem
igényelnek nitrogénhűtést, mivel szerkezetüknél fogva a működésükhöz szükséges -30-50°C
hőmérséklet már Peltier-berendezéssel is biztosítható. Ennek révén az SD detektorok
kompakttá váltak, mivel nem szükséges tartozék a 20-30 dm3 térfogatú dewar tartály a
cseppfolyós nitrogén tárolására. A hagyományos Si(Li) detektorokhoz képest az SD
detektorok teljes tömege kb. annak csak század része. Az SD detektorok számlálási
sebessége eléri a 1000 kcps nagyságrendet is. Az SD vagy Si(Li) detektorok Be ablakát
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vékony polimerablakkal [11] helyettesítve, vákuumban történő mérések esetében már
lehetőség van akár a C, N, O, F, Na kémiai elemek karakterisztikus röntgensugárzásának
detektálására. A félvezető gyártástechnológia gyors fejlődése a 2010-es évekre lehetővé tette
a 2D energiadiszperzív félvezető kamerák [12] megalkotását, amivel párhuzamos
üzemmódban lehet egy 2D mátrix elemeiben lévő egy-egy félvezető érzékelővel emissziós
röntgenspektrumokat mérni.
A hullámhossz-diszperzív (WD) detektálási mód sokkal jobb energiafelbontást eredményez,
mint amit egy félvezető energiadiszperzív detektorral el lehet érni. A WD rendszerek
opcionálisan több egykristályt is alkalmaznak, amelyeken végbemenő Bragg-reflexió
következtében létrejött másodlagos röntgensugárzást kell mérni. A WD rendszerek hasonló
geometriai elrendezéssel rendelkeznek, mint a diffrakciós röntgenspektrometriai vizsgálatok
[13] esetén alkalmazott mechanikai kialakítás. A hullámhosszdiszperzív detektálási
rendszerekkel elérhető energiafelbontás 10-50 eV körüli érték a röntgenenergiától, valamint
az alkalmazott kristály típusától és számától függően [14]. Hátránya, hogy a reflexiós
képesség rendkívül kicsi, ezért a detektált röntgensugárzás több nagyságrenddel kisebb lesz,
mint az energiadiszperzív detektorok esetében. A WD spektrométerekben nem feltétlenül
szükséges jó energiafelbontású detektort alkalmazni, mivel a jó energiafelbontás ezekben a
rendszerekben az analizáló egykristályok és a goniométerek minőségén múlik. A kis
detektálási hatásfok miatt a WD rendszerekkel végzett WD-XRF mérések időtartama
jelentősen megnőhet, ha egy teljes energiaspektrumot detektálunk [15]. Rutin analitikai
vizsgálatoknál elegendő lehet a kívánt energiaértékeket (karakterisztikus vonalak energiái)
szög szerint kiválasztva, több „energiapontban” meghatározni az intenzitásokat.
2.4. Röntgenoptikai elemek
A legtöbb röntgenforrás által emittált divergens nyaláb nehezen definiálható analizált
mintatérfogatot eredményez. Az FPM (fundamental parameter method, alapvető
paraméterek módszere) kvantitatív eljárás egyik alapfeltevése, hogy a mintát gerjesztő
röntgensugárzás nem széttartó, közel párhuzamos sugármenetekből áll. Ennek legegyszerűbb
előállítási módja a kollimátorok alkalmazása, ami praktikusan egy-egy csövet jelent. Ezen
cső kiszűri a sugárforrás emissziós tengelyéhez képest nagy szögben kiinduló
sugármeneteket, amely persze a mintát érő fluxus jelentős csökkenésével jár.
A
kollimálással járó fluxusveszteség csökkentésére és a nyaláb széttartó jellegének
összetartóvá tételére, azaz a nyaláb fókuszálására és monokromatizálására többféle
röntgenoptikai eszközt fejlesztettek ki [16]: mono- és polikapilláris röntgenlencsék, CRL
(compound refractive lens), FZP (Fresnel zone plate), multiréteg monokromátorok,
Bragg-Fresnel lencse. Mivel a röntgensugárzás energiatartományában a szilárd anyagok
törésmutatójának valós része egynél kisebb értékű, ezért a mono- és polikapilláris
röntgenoptikai eszközök működése a teljes visszaverődésen alapul.
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A röntgensugárzás monokromatizálását legegyszerűbben egy vagy két egykristály
Bragg-geometriában történő elhelyezésével lehet elvégezni, ami persze a primer
röntgensugárzás fluxusát több nagyságrenddel is csökkenti. A monokromátorok
energiafelbontásának javítására kettő helyett négy egykristályt alkalmaznak, amivel a
ΔE/E≈10-5 energiafelbontás is elérhető. A monokromátorok másik csoportja az ún.
multirétegek, amelyekkel elérhető energiafelbontás (ΔE/E≈10-2) jóval az egykristályokkal
elérhető érték alatt marad, viszont a reflexiós képességük sokkal nagyobb a
Bragg-monokromátorral összehasonlítva. Ez az optikai eszköz általában két eltérő típusú
anyag egymásra felhordott vékony rétegeiből áll, amely rendszer így a sok (50-200)
rétegátmenet következtében nagyobb reflexiós hatásfokot eredményez. A multirétegek,
illetve egykristályok görbítésével lehetőség van a monokromatizálás mellett a nyaláb
fókuszálására is, az ehhez szükséges görbületi sugár és a fókusztávolság azonban elérheti a
több tíz métert is. Ennek oka az, hogy a röntgensugárzás energiatartományában a szilárd
anyagok törésmutatója csak 10-5-10-6 értékkel különbözik a vákuum törésmutatójától. A
röntgensugárzás optikai formálására tükröket is lehet készíteni. Szinkrotronok
nyalábcsatornáinál a primer sugárzás fókuszálására legújabban alkalmazott Kirkpatrick-Baez
tükrökkel akár az 1 µm alatti fókuszált nyalábátmérőt is el lehet érni [17]. Egy ilyen optikai
eszköz egy precíziósan megformált Si rétegre felvitt rendkívül vékony fém (Ni) reflexiós
rétegből áll.
A szinkrotronos sugárforrásoknál kisebb fluxussűrűséggel rendelkező, röntgencsövekkel
előállított röntgennyalábok fókuszálására is alkalmas röntgenoptikai eszközök a mono- és
polikapilláris lencsék. A monokapilláris optikai elem egy kvarc cső, amelybe bejutó
röntgensugárzás a cső belső falán, a többszörösen bekövetkező teljes visszaverődések
sorozatával kijut a cső másik végén. Mivel a teljes visszaverődés során a röntgennyaláb
kisebb, mint 1 nm mélységig hatol a cső anyagába, ezért a szórási folyamatok intenzitása
elhanyagolható mértékű lesz, így a nyaláb intenzitáscsökkenése elhanyagolható lesz.
Kimutatható, hogy a kvarc cső belső alakjának változtatásával egy fókuszáló optikát lehet
létrehozni. Így, az egyszerű párhuzamos falú hullámvezető kapilláris alakjának formálásával
(kúp- és elliptikus alakok) el lehet érni a nyaláb fókuszálását. Ennek eredménye, hogy a
fókuszfoltban a fluxussűrűség jóval nagyobb lesz, mint a monokapilláris belépő oldalán. A
kapilláris optika transzmissziós képességét növelni lehet, ha egyetlen monokapilláris helyett
sok százezer darab kapillárist használunk, az ún. polikapilláris röntgenoptikát. A
polikapilláris lencsék a nyaláb átmérőjét akár tízezred részére is le tudják csökkenteni a
fókuszfoltba [18], amelynek jellemző mérete 10-100 µm lehet. A polikapilláris lencsék
fókusztávolságát a gyártás során kialakított külső alakkal és az egyes csövek belső alakjával
is befolyásolni lehet, aminek értéke az 1-20 mm tartományban változhat.
Szinkrotronok nyalábcsatornájánál gyakran alkalmazzák analitikai célokra az összetett törési
lencséket (CRL) amelyekből összeállított sorozat [19] segítségével akár pár 10-50 nm
átmérőjű fókuszfolttal rendelkező nyaláb is előállítható. 2D leképezésekre is alkalmas
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eszköz a Fresnel-zóna lemez (FZP), amely típusnak van transzmissziós és reflexiós módban
is alkalmazható változata. Ezek segítségével elsősorban röntgenmikroszkópos vizsgálatokat
lehet végezni vékony mintákon nagyobbrészt transzmissziós módban nm mérettartományba
eső röntgennyalábokkal [20].
2.5. Az emissziós- és abszorpciós röntgenspektrometria mérési módszerei: ED-XRF,
XRF-CT, XRF-CI, XANES.
A hagyományos értelemben vett röntgenemissziós méréstechnika azt jelentette, hogy egy
anyagot röntgensugárzással besugározva, meg lehet mérni a primer sugárzás által az anyag
atomjaiból kiváltott röntgenemissziót, amelynek elemzésével következtetéseket lehet
megállapítani az anyag atomi összetételére, molekuláris tulajdonságaira, mikroszerkezetére
és mindezek térbeli eloszlására. A röntgenoptikai elemek nélkül végezhető emissziós
röntgenspektrometriai vizsgálatokat csak az ún. makro, azaz mm mérettartományba eső
anyagdarabokon lehetett elvégezni. A 90-es években azonban megindult a modern
röntgenoptikai elemek kifejlesztése és sorozatgyártása, ami mára nm nagyságrendű térbeli
felbontással rendelkező 1D-2D-3D elemzéseket is lehetővé tesz. Kezdetben mindezt a
röntgennyalábot fókuszáló modern optikai eszközök nélkül, apertúrákkal és kollimátor
csövekkel lehetett megvalósítani, amelyek használatával azonban a mintát érő fluxus
jelentősen csökkent az eredeti röntgennyalábéhoz képest. A µXRF spektroszkópia
(2.3.a. ábra) elterjedése a ’90-es években a kapilláris lencsék megjelenésével indult el, mivel
ez az optikai elem a minta felületére eső foton-fluxust szignifikánsan megnövelte [21] a
konvencionális XRF mérési elrendezésekhez képest. Így lehetőség nyílt mintákon 2D
elemtérképek felvételére is akár 10 µm-es pixelmérettel.
Konvencionális µXRF mérések során a minta összetételéről információt hordozó emittált
fotonok a minta teljes gerjesztett térfogatából, azaz a primer nyaláb mintabeli útvonalának
teljes hosszáról érkeznek, így egy 3D kiterjedésű minta esetében az elemi összetétel
mélységi eloszlása nem határozható meg. A 3D elemzési probléma megoldását az ún.
konfokális mérési elrendezés adja, ahol két polikapilláris lencsét alkalmaznak: egyet a minta
és a röntgenforrás közé a µXRF elrendezéshez hasonlóan, egy másik fél-lencsét pedig a
detektor elé helyezve, amely két optikai eszköz fókuszát [22] ugyanazon térbeli voxelre kell
beállítani (2.3.b. ábra). Ha a minta mérendő térfogatdarabja a konfokális összeállítás közös
fókusztérfogatában van, akkor az ebben a pozícióban felvett energiadiszperzív
röntgenfluoreszcens spektrum nagyobbrészt ebből a térfogatdarabból származik. Ezzel a
konfokális méréstechnikai megoldással a minta egy nagyobb térfogatáról fel lehet venni egy
2D vagy 3D elemtérképet [23], amihez a minta 3D precíziós mozgatása szükséges. Az ilyen
módon detektált fotonok nagyobb hányada a minta fókusztérfogatából származik, és csak
egy elhanyagolható része érkezik a fókusztérfogaton kívüli mintaanyagból. A konfokális
mérési összeállítás ezért a szórásból származó háttér csökkenését eredményezi a
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hagyományos módon végzett XRF mérésekhez képest, ami a kimutatási határ javulásához
vezet [24]. Egy ilyen jellemző konfokális XRF mérési összeállítást szemléltet a 2.3.b. ábra.
Szilícium
drift detektor
(SDD)
Minta
mozgatása

(a)

(b)

Szilícium
drift detektor
(SDD)

Polikapilláris
lencse

Polikapilláris
lencsék

Minta
mozgatása

Minta Gerjesztő nyaláb

Minta

Gerjesztő nyaláb

2.3. ábra Szinkrotronsugárzással végzett röntgenfluoreszcencia képalkotás hagyományos
µXRF (a) és µXRF-CI (b) mérési összeállítása.
A konfokális mérési geometria effektív használatához nagy fotonfluxus szükséges, ezért ezt
a módszert általában szinkrotron nyalábcsatornáknál alkalmazzák, de az elmúlt 10 évben
egyre elterjedtebbé vált a röntgencsövekhez telepíthető változat a laboratóriumi
rendszerekben is [25]. Mikrofókusz-típusú vagy transzmissziós röntgencsövek, SD
detektorok, polikapilláris lencsékkel összeépítve szintén alkalmas eszközt eredményezhetnek
konfokális µXRF analitikai célú vizsgálatokhoz [26]. A szakirodalomban számos olyan
publikáció található, amiben konfokális XRF rendszer kifejlesztéséről számolnak be a
szerzők, festmények, művészeti alkotások felületeinek, vagy akár drágakövek zárványainak
[27] vizsgálatára. Az ilyen egyszerűbb felépítésű és röntgencsövekre alapozott,
költséghatékonyabb XRF eszközökkel elérhető kimutatási határok (MDL) természetesen
nem érik el a szinkrotronsugárzással még kimutatható szinteket. Szinkrotronokban keltett
röntgensugárzással konfokális μXRF mérési összeállításban lehetőség van heterogén
összetételű mintákban nyomelemek és főkomponensek [28] 2D vagy 3D elemeloszlási
térképeinek meghatározására is. A μXRF és μXRF-CI módszerek kiválóan alkalmazhatóak
például régészeti tárgyak [29], üvegek [30], biológiai [31] és geológiai [32] minták 2D/3D
elemtérképének felvételéhez. Az analitikai szakirodalomban nagy figyelmet keltett, az első
festőművészeti μXRF-CI vizsgálat [33], amelyben egy Vincent van Gogh festmény alatt
mutattak ki egy, a festő által korábban készített festményt. A „rejtett” festmény
17,5 × 17,5 cm2 területű részén végeztek méréseket a HASYLAB L nyalábcsatornájánál,
500 µm-es monokromatikus röntgennyalábbal. A konfokális µXRF analitikai technika
jelenleg egyik kiemelkedően fejlődő területe a biológiai alkalmazások iránya, amelyekben
növények és állatok egyes szöveteinek fő- és nyomelem térképeit lehet meghatározni. A
biológiai minták könnyű elemekből álló, szerves mátrixszal rendelkeznek, ami a nagy
fényességű szinkrotronsugárzás hatására részben alkotórészeire bomolhat, illetve
elpárologhat. Ez a hatás szerkezeti károsodást eredményezhet a vízben gazdag szövetekben
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vagy az egyes sejtekben, amely jelenség mértékét a mérés alatti kriogenikus hűtéssel lehet
csökkenteni. A sugárkárosodás kiküszöbölésére az egyik leghatásosabb megoldás a vizsgált
minta folyékony nitrogén gőzzel történő hűtése. Tekintve a µXRF technikával vizsgálható
mintaméreteket, illetve a kapilláris lencsék viszonylag rövid fókusztávolságát (2-10 mm), a
77 K hőmérsékletű gőz veszélyes lehet a kapilláris optikára, ami a termikus sokk hatására
eltörhet. Emiatt biológiai minták analíziséhez leggyakrabban valamilyen előzetes
mintapreparálási technikát alkalmaznak, például liofilizálást. Ennek hatására a minta
anyagában lévő víz távozik, ami jelentősen megnöveli a minta sugárállóságát. A megfelelő
módon végzett liofilizálással a minta eredeti biológiai szerkezete is megőrizhető.
Szinogram

Szilícium drift detektor (SDD)
Vetített intenzitáseloszlás
forgatása

Minta
Minta mozgatási
irányai

Monokapilláris
röntgenlencse

Szinkrotronsugárzás

2.4. ábra Szinkrotronsugárzással végezhető röntgenfluoreszcencia
(µXRF-CT) mérési összeállítása és az így felvehető szinogram.

mikrotomográfia

A µXFR technikával elvégezhető másik lehetséges elemtérkép-meghatározási módszer a
röntgenfluoreszcens mikrotomográfia (µXRF-CT), amelyhez a primer nyalábot közel
párhuzamos nyalábbá kell formálni például egy monokapilláris röntgenlencsével. A
µXRF-CT eljáráshoz a detektor látóterét elegendő csak egy kollimátorral korlátozni a
környezetben lévő szerkezeti elemeken keletkező szórt sugárzás árnyékolására. A µXRF-CT
módszer mérési összeállításának vázlata a 2.4. ábrán látható. A kollimált gerjesztő
röntgennyaláb a terjedési útvonalában lévő teljes mintatérfogatban gerjeszti az atomokat,
amely mintarészből emittált karakterisztikus röntgenspektrum egy energiadiszperzív
detektorba érkezik. Ez a sugárzás a mintában lévő anyag atomi összetételéről hordoz
információt. Ahhoz, hogy a minta egy tetszőlegesen kiválasztott síkbeli szeletének
elemeloszlásáról közvetlen információt nyerjünk, a minta teljes szeletének a területét át kell
„világítani” a gerjesztő nyalábbal. Ha a gerjesztő sugárzás egy kis átmérőjű kollimált
nyalábot alkot (x irány), akkor a mintának a gerjesztő nyalábra merőleges síkbeli transzlációs
mozgatásával (y irány) lehet szekvenciálisan átvilágítani a minta teljes keresztmetszetét. A
mintát átszelő röntgennyaláb nyomvonalában emittált karakterisztikus sugárzás
fluxussűrűsége a minta más voxeleiben a detektor irányába történő terjedés során az
abszorpció miatt csökken (2.4. ábra). A minta forgatásával az így felvett
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röntgenspektrumokat kiértékelve, az egyes kémiai elemek karakterisztikus sugárzásának
intenzitásait a minta elforgatásának szöge függvényében ábrázolva nyerhetők a
szinogramok, amiből pl. a szűrt visszavetítés rekonstrukciós eljárással nyerhető a mintában
lévő adott kémiai elem 2D intenzitáseloszlása a minta vizsgált síkszeletében.
A disszertáció 7. fejezetében mutatom be, hogy szinkrotronsugárzás felhasználásával hogyan
lehet az élközeli röntgenabszorpciós (XANES) méréstechnika módszerével meghatározni
növényekben lévő As oxidációs állapotát. A XANES mérés az egyes kémiai elemek
abszorpciós függvényének élközeli energiatartományának matematikai vizsgálatát jelenti. A
röntgenanalitikai vizsgálatokban a kémiai elemek energiafüggő abszorpciós hatását általában
függetlennek szokták tekinteni az elemek kémiai állapotától, mivel annak nincs lényeges
szerepe az egyes kémiai elemek mennyiségi meghatározásában. Azonban, a belső
elektronhéjakhoz tartozó abszorpciós együttható függvény élének (továbbiakban:
abszorpciós él) energiáját és a függvény alakját befolyásolja a külső elektronok állapota, ami
az adott atom kémiai környezetétől függ. Ezért a belső elektronhéjak abszorpciós élei
feltérképezéséből következtetni lehet a kémiai kötésben lévő elektronok számára (oxidációs
szám). Míg az abszorpciós függvény élközeli vizsgálata (XANES) az atomok kémiai
kötéséről ad információt, addig az abszorpciós együttható függvénye élétől az energiaskálán
távolabb eső részét a kötési elektronok elrendeződése és a szomszédos atomok
elektronjainak távolsága határozza meg (EXAFS).
(a)

(b)
Minta
I1

Ionizációs kamra

Minta
ψ

I0

Ii

I0
x

SDD

2. Ionizációs kamra 1. Ionizációs kamra
2.5. ábra
módban.

Szinkrotronos XANES mérési elrendezés (a) transzmissziós és (b) fluoreszcens

Az abszorpciós együttható energiafüggvénye élközeli tartománya finomszerkezetének
szinkrotronos mérésekkel történő vizsgálatára a két legismertebb módszer a transzmissziós
és a fluoreszcens méréstechnika (2.5. ábra). Mindkét elrendezés monokromatikus gerjesztő
sugárzást igényel, amelynek energiáját leggyakrabban 0,1-1,0 eV lépésekben változtatják.
Ezzel meg lehet határozni az abszorpciós függvényt az abszorpciós élhez közeli
energiatartományban. Egyes speciális esetekben ettől eltérő lépésközöket is szoktak
alkalmazni. A XANES technika transzmissziós módban végzett alkalmazásához szükséges a
gerjesztő nyaláb intenzitásának mérése a röntgennyaláb mintába történő bejutása előtt,
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illetve a minta után (2.5.a. ábra). A két detektor általában ionizációs kamra, mivel ehhez a
méréshez nem szükséges energiadiszperzív röntgenspektrum felvétele, valamint ezek a
detektorok alkalmasak a nagy fluxus-dinamikával rendelkező szinkrotronsugárzás mérésére
is. Ekkor a két detektor által mért intenzitásérték alapján az adott gerjesztési energiához
tartozó tömegabszorpciós együttható a (2.2) összefüggéssel számítható, ahol d a minta
vastagsága (g/cm2), I0 és I1 a minta előtt és után mért intenzitások, µME a minta
tömegabszorpciós együtthatója az E energiájú röntgensugárzásra, valamint a egy
arányossági tényező.
I 

1

ME  a ln  0 
d  I1 

(2.2)

A XANES vizsgálatot a minta adott kémiai eleme karakterisztikus sugárzásának
detektálásával is el lehet végezni (2.5.b. ábra). A fluoreszcens módban végzett XANES
mérésben a vizsgált kémiai elem karakterisztikus intenzitását detektáljuk a gerjesztési
röntgenenergia függvényében. Ezzel meghatározható az abszorpciós együttható
energiafüggése. A XANES fluoreszcens módban történő alkalmazásában az ionizációs
detektor (I0) és az SDD által mért (Ii) intenzitások és a minta tömegabszorpciós együtthatói
(µME, µMi) közötti összefüggést a (2.3) egyenlet adja meg, ahol b egy arányossági tényező. A
minta felülete és a besugárzó nyaláb tengelye között bezárt szög φ, míg ψ az emittált
karakterisztikus sugárzások detektálásának irányát adja meg.

iE  b

Ii
GiE
I 0 1  e dGiE

GiE 

ME

 Mi
sin  sin 

(2.3)

Amennyiben a minta elegendően vastag és a vizsgált kémiai elemet csak kis
koncentrációban tartalmazza, akkor az abszorpciós együtthatót megadó közelítő összefüggés
leegyszerűsödik a (2.4) egyenletre, melyben c egy arányossági tényező.

iE  c

Ii
I0

(2.4)

Az ismeretlen anyagokon végzett XANES mérésekből számított XANES spektrumok (az
abszorpciós együttható élközeli energiafüggése) kvantitatív kiértékeléséhez az adott kémiai
elemekre vonatkozó, különböző oxidációs számmal rendelkező kémiai kötéseket tartalmazó
referenciamintákon végzett mérések szükségesek. A referencia mintákra felvett spektrumok
lineáris kombinációjával előállítható a valós minta XANES spektruma, amely alapján
következtetni lehet a vizsgált kémiai elem lehetséges oxidációs állapotainak jelenlétére és
azok mennyiségére a mintában.
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2.6. FPM alapú kvantitatív analízis az emissziós röntgenspektrometriában
Röntgenfluoreszcens analitikai vizsgálatok során a minta összetételének kvantitatív
meghatározására kifejlesztett módszereket két nagy csoportba lehet sorolni: empirikus
eljárások, valamint a matematikai modellekre alapozott számítási és numerikus szimulációs
módszerek. A röntgentartományban (1-50 keV) végzett analízis során a mért
röntgenspektrumot jelentősen befolyásolja a minta mátrixának teljes összetétele az
abszorpciós hatásokon, valamint a belső gerjesztési folyamatokon keresztül. Ez utóbbi a
minta egyes elmeinek a minta más elemeinek karakterisztikus sugárzása által okozott
gerjesztését jelenti, amelynek hatása hozzáadódik az elsődleges gerjesztésből eredő
karakterisztikus intenzitásokhoz. Az empirikus módszer a vizsgált mintához összetételben
hasonló etalon anyagokkal végzett kalibráción alapszik, míg a matematikai módszerek a
teljes mérési folyamatot írják le matematikai egyenletek formájában. A kísérleti módszerek
fő alkalmazási területe elsősorban az ipari környezetben végzett XRF elemzések, ahol
rendszerint egy-egy kémiai elem mennyiségének meghatározása szükséges folyamatos
üzemben. A külső standard módszer azt jelenti, hogy a mintával közelítőleg azonos
mátrixszal rendelkező kalibrációs mintasorozatot kell mérni, ami tartalmazza a vizsgált
kémiai elemet is. A belső standard módszernél a mintához ismert mennyiségű, a
meghatározni kívánt kémiai elemhez közeli rendszámú, hasonló gerjesztési és abszorpciós
paraméterekkel rendelkező, a mintában eredetileg nem található elemet keverünk, majd ezen
elemek XRF mérésének eredményéből az ismeretlen mennyiség számítható. A hígításos
módszer során a cél a mátrixhatás elhanyagolhatóvá tétele, amit a minta kis abszorpciós
hatású anyaggal történő hígításával lehet elérni.
A legkisebb kimutatható relatív mennyiség (MDL) megadja, hogy egy adott XRF
spektrométerrel, annak egy adott beállításával és egy meghatározott mátrixszal rendelkező
minta esetén mennyi a (2.5) egyenlettel egy-egy kémiai elemre megadott érték. Az abszolút
kimutatási határt a relatív MDL-ből a minta sűrűsége és térfogata ismeretében ki lehet
számítani. A (2.5) egyenletben az IiB az i. kémiai elem adott vonalának helyén mérhető
háttérintenzitást jelenti a spektrumban [34], míg az Si változó a minta abszorpciós és belső
gerjesztési hatásoktól mentes elemi érzékenység az i. kémiai elemre, amely csak a gerjesztő
és mérőrendszer méréstechnikai tulajdonságaitól függ.
MDLi 

3 I iB
Si

Si 

Ii
Ci

(2.5)

A matematikai modellekkel operáló módszerek az XRF mérés során lejátszódó fizikai
folyamatokat (primer- és szekunder gerjesztési folyamatok a minta anyagában, szórási és
detektálási folyamatok, stb.) írják le matematikailag, amelyhez felhasználják az atomfizikai
tulajdonságokat kifejező, a kémiai elemekhez rendelhető függvényeket és egyéb
paramétereket (fluoreszcenciahozam, ionizációs valószínűség, abszorpciós függvények,
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abszorpciós élek ugrása). Ezeket az eljárásokat összefoglaló néven az alapvető paraméterek
módszerének nevezik (FPM), amelynek egyenletei teljes egészében modellezik a gerjesztésiés abszorpciós folyamatokat, a belső gerjesztést, a detektálási eseményeket, és megadják a
gerjesztett kémiai elemek mennyisége és azok detektált karakterisztikus intenzitása közötti
matematikai összefüggést. Az FPM módszer az XRF eljárás szinte minden típusára
alkalmazható modellezési eljárás (EDXRF, WDXRF, TXRF, µXRF, µXRF-CI). Az FPM
módszeren alapuló kvantitatív analízis során a modell egyenleteit kell megoldani, ami
legtöbbször csak numerikusan lehetséges, tekintve, hogy a modell nem-lineáris
integrálegyenletekből áll.
A Monte Carlo módszeren [35] alapuló számítások a lejátszódó atomfizikai eseményeket
sztochasztikus folyamatként szimulációs úton vizsgálják az egyes események
valószínűségsűrűség-függvényének mintavételezésével. Ezzel az eljárással „ki lehet
számítani” a spektroszkópiai eseményekben az egyes fotonok útját a gerjesztő forrástól a
detektálásig. Egy iterációs folyamattal a szimulációs és mért spektrum összehasonlítása
alapján a minta összetételének változtatásával el lehet érni, hogy a szimulált és mért
spektrumok közel azonosak legyenek, ami az előzetes feltételezés szerint a szimulációban
csak a valóságos mintával azonos összetételű minta esetén teljesül. A módszer ebben a
formában nagy számítási kapacitást igényel, amelyet csökkenteni Monte Carlo
szóráscsökkentő módszerekkel, vagy az egyes folyamatok szimulációja helyett egyes
folyamategyütteseknek a szimulációba beépített előre kiszámított valószínűségi függvények
[36] mintavételezésével lehet.
A röntgenemissziós spektrometriában szokásosan alkalmazott jelölésrendszer és alapvető
definíciók áttekintő összefoglalása megtalálható e spektroszkópiai kutatási terület alapjait
bemutató művekben [37], [34], ezért ezek áttekintő ismertetését a disszertációmban
mellőzöm.
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3.

Modellszámítások a röntgenemissziós analízisben

Röntgenfluoreszcencia analízis kvantitatív kiértékelésének a leggyakrabban alkalmazott
módszereit az előző bevezető fejezetben mutattam be. Az általunk fejlesztett számítási
modell az alapvető paraméterek módszerén (FPM) alapul, amely eljárás rugalmasan
adaptálható olyan esetekre is, amikor az XRF méréseket különböző gerjesztő forrással,
detektorral és mérési összeállításhoz alkalmas spektrométerrel végezzük. A BME NTI
Nukleáris Analitikai kutatócsoportja által kifejlesztett XRF spektrométerek, illetve
szinkrotron nyalábcsatornánál végzett méréseink egymástól sok méréstechnikai
tulajdonságban jelentősen eltérő XRF rendszert jelentett. Így az FPM modell
adaptálhatóságának kutatása és az analitikai gyakorlatban is alkalmazható módszer
kidolgozása az egyes XRF analitikai rendszerekhez ideális választásnak bizonyult.
Az FPM modellezés alapötlete az, hogy matematikai összefüggést [37] ad a mintában lévő
kémiai elemek koncentrációja (mennyisége) és ezek detektált karakterisztikus
röntgensugárzásának intenzitásai között. A modell figyelembe veszi a gerjesztő forrásból
érkező sugárzás mintában bekövetkező abszorpcióját (mátrixeffektus), az elektronburok
gerjesztési folyamatait (ionizáció, rugalmas és Compton-szórás, karakterisztikus sugárzás
emissziója, sugárzásmentes elektron átmenetek: Auger és Coster-Kronig jelenségek),
valamint a másodlagos gerjesztési folyamatokat (belső gerjesztés). Az FPM egyenleteket a
minta összes kémiai elemére fel lehet írni, és az egyes elemek koncentrációját a nem-lineáris
egyenletrendszer megoldásával lehet kiszámítani. Egy minta tartalmazhat olyan kis
rendszámú elemeket is, amelyek az XRF spektrometriai mérések során nem detektálhatóak a
levegő vagy a detektorablak jelentős abszorpciós hatása miatt. A minta ezen részét a
szakirodalomban sötétmátrixnak nevezik. Ezt az ismeretlen mértékű, a minta elemei
karakterisztikus sugárzására kifejtett abszorpciós hatást valamilyen módon mégiscsak
figyelembe kell venni az FPM egyenletekben. A sötétmátrix-probléma megoldásához két
lehetőség van, amelyek közül az egyik esetben feltételezzük, hogy előzetes információ áll
rendelkezésre a sötét mátrix összetételéről. Ilyen lehet az, ha egy előzetes analitikai vizsgálat
eredményéből ismerjük a sötétmátrix közelítő vagy pontos összetételét, esetleg az abban
lévő kémiai elemek mennyiségi arányaira lehet következtetni az anyagot alkotó kémiai
vegyületek sztöchiometriai összetételéből. Amennyiben nincs előzetes ismeretünk a sötét
mátrix összetételéről, lehetőség van annak abszorpciós hatásának figyelembe vételére olyan
módon, hogy ezt a mátrixrészt egyetlen fiktív kémiai elemmel helyettesítjük [38] az effektív
rendszám bevezetésével. Erről feltételezzük, hogy az energiafüggő abszorpciós hatása a
mintának a nem a sötétmátrixhoz tartozó elemeire, azaz a detektálható elemekre [23] azonos
a sötétmátrix abszorpciós hatásával.
Egy síkfelülettel rendelkező, szilárd és anyagában homogén mintára vonatkozó FPM
egyenletrendszer a (3.1) szerinti formában írható le, amelynek teljes elméleti leírását először
a [39] publikáció szerzői tették közzé hullámhosszdiszperzív rendszerre. Az FPM modell
felírásához feltételezzük, hogy a minta n darab, Z1, Z2,…, Zn rendszámú kémiai elemből áll
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C1, C2,…, Cn mintabeli koncentrációkkal [59]. Abban az esetben, ha a minta sötétmátrixot is
tartalmaz, akkor az n. kémiai elem jelenti a sötétmátrixot helyettesítő fiktív kémiai elemet és
a Zn=Zs lesz ennek az elemnek az effektív rendszáma, illetve Cn=Cs a koncentrációja. A (3.1)
egyenletrendszerben n elemű minta esetén Ii az i. elem detektált karakterisztikus intenzitása.
Az egyenlet tartalmazza a geometriai viszonyoktól, a detektor térszögétől, stb. függő egyéb
állandó paraméterek szorzatát, a K geometriai faktort. A mintába belépő és kilépő
sugármenetek a minta felületének síkjával bezárt szögei φ és Ψ. A 3.1. ábra bemutatja az
FPM modell egyszerűsített változatának számítási módját [40]. A detektor energia szerinti
hatásfokfüggvényét az i. elem adott karakterisztikus vonalának energiáján az εiE függvény
jelöli, míg az IE függvény a gerjesztő röntgenforrás primer spektrumának energia szerinti
eloszlása. Ezeket a függvényeket empirikus úton vagy valamilyen elméleti modell
felhasználásával lehet meghatározni. A minta vastagsága d (g/cm2), a GiE változó fejezi ki a
mátrixeffektust a primer és az i. elem szekunder röntgensugárzására.
Minta
d

Ii
Ii
φ

Ij
ψ

ψ

I0
3.1. ábra

Vázlat az FPM modell egyszerűsített változatának számítási módjáról
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Az SiEd és az FijEd változók a mintában lévő i. és j. kémiai elemek között lejátszódó belső
gerjesztési effektust írják le, amely közül az FijEd a jelenség mintavastagság-függését írja le.
Ez utóbbit nem lehet zárt alakban analitikusan megadni. A µ függvények jelentik a
tömegabszorpciót együtthatót, amelyek indexei közül az első utal az abszorbensre, így az m
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jelöli a teljes mintamátrixot, míg az i, j egy-egy elemre utal. A második index adja meg azt
az energiaértéket, amelyre vonatkozó abszorpciós hatást számítjuk. Az E jelöli a gerjesztő
energiát, míg az i jelölés utal az i. elem detektált karakterisztikus vonalára. E definíció
alapján például, az µmE változó adja meg a mátrix tömegabszorpcióját a gerjesztő nyaláb E
energiájára. A gerjesztési függvény értékét a (3.2) összefüggéssel lehet számítani, ami
szerint az i. elemre az E gerjesztő energiával történő gerjesztés esetén ez a mennyiség giE,
míg ezt egy másik, j. elem karakterisztikus vonalával történt belső gerjesztés esetén gij jelöli.

giE  i pi J i iE

(3.2)

A giE függvényben τiE jelenti a fotoabszorpciós együtthatót, ami a röntgentartományban
közel egyenlő a tömegabszorpciós együtthatóval (µiE), mivel az analitikai
röntgentartományban (1-50 keV) ez a domináns atomfizikai folyamat. Ji az adott héjra
vonatkozó ugrásviszonyt jelöli, ami megadja, hogy az ionizáció hányad része történik az
adott héjon. Az 𝜔i a fluoreszcencia hozam, amely megadja, hogy az atom legerjesztődése
során mekkora valószínűséggel következik be egy fluoreszcens foton emissziója. A 𝑝𝑖 az
adott átmenet relatív gyakoriságát jelöli adott vonalcsoporton belül. Az FPM egyenletek az
abszorpciós együtthatókon (μ) és a másodlagos gerjesztés intenzitásnövelő hatását leíró
tagon (S) keresztül implicit módon a minta összes elemének koncentrációját tartalmazzák.
Amennyiben a minta sötétmátrixot is tartalmaz, azt a minta n. összetevőjeként s indexszel
szokás jelölni. A sötétmátrix átlagrendszáma (ZS), amellyel számítható a sötétmátrix
abszorpciója a Thin és Leorux által kidolgozott [41], energiafüggő empirikus közelítéssel.
3.1. Az FPM számítási modell
A fentiekben vázolt FPM egyenletek numerikus megoldásához olyan módszert kerestünk,
ami lehetőség szerint nem teszi szükségessé összehasonlító etalon minták alkalmazását. A
számítások során az elsődleges és másodlagos gerjesztési folyamatokat érdemes figyelembe
venni, mivel a magasabb rendű gerjesztések szélsőséges esetekben is csak maximum 1-2 %
mértékű relatív hibát eredményeznek [34]. Az FPM egyenletek standard nélküli
megoldásához szükséges az egyenletekben szereplő összes, a mérőrendszer egyes elemeire
vonatkozó paraméter (detektálási hatásfok, gerjesztő röntgensugárzás energiaeloszlása stb.)
ismerete. Ezek egy részének meghatározása kísérletileg is lehetséges, így például a gerjesztő
forrás intenzitáseloszlása közvetlen méréssel, vagy az alkalmazott félvezető detektor
hatásfokfüggvénye a kísérletileg igazolt összefüggéssel is számítható. Egy adott kísérleti
összeállításra vonatkozó geometriai faktor (K) meghatározása csak kalibrációs mérésekkel
lehetséges. Ha a minta nem tartalmaz sötétmátrixot, akkor a (3.1) egyenletrendszerben
teljesül a (3.3) normálási feltétel.
n
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(3.3)

Az FPM egyenletek a minta összes elemének koncentrációját implicit módon tartalmazzák,
és annak analitikus megoldása jelenleg nem ismert, tehát erre a célra csak valamilyen
numerikus eljárás jöhet szóba. Egy ilyen iterációs eljárást a (3.1) egyenletrendszerből
származtatott (3.4) implicit egyenletrendszerrel lehet elvégezni. Ehhez a gerjesztő
röntgensugárzást, spektrumának energiatartományát k=1,…,m számú, Δ szélességű
energiacsatornára felosztva, mint diszkrét, virtuális gerjesztő forrásokat lehet figyelembe
venni. Ezzel a közelítéssel könnyebben programozhatóvá és gyorsabbá lehet tenni a
numerikus számításokat, mivel a (3.1) egyenletrendszerben szereplő integrált eléggé
körülményesen és lényegesen hosszabb processzoridővel lehetne szoftveresen számítani.
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i  1,  , n

A koncentrációk iterációs számítására szolgáló szukcesszív approximációs algoritmus a
kezdeti koncentrációértékek becslésével indul. Ebben a számítási műveletben elhanyagoljuk
a mátrixhatás és a belső gerjesztési folyamatok hatását a kémiai elemek karakterisztikus
intenzitására. Mindezt a (3.5) formulák számításával lehet megtenni, amely vonatkozik a
koncentrációértékekre, illetve a K arányossági tényező értékére. Ez utóbbi magában foglal
minden olyan paramétert, ami egy-egy szorzófaktorként szerepel a (3.1) FPM
egyenletrendszer minden tagjában.
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A további iterációs lépésekben a (3.6) szerint az r. lépésben számított értékekből meg lehet
határozni az r+1. közelítő értékeket az összes ismeretlen koncentrációra és a K faktorra.
Természetesen, minden iterációs lépés után a kapott koncentrációkat normálni kell az
egységre.
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(3.6)

k

A tapasztalatok szerint a numerikus folyamat konvergens sorozatot eredményez, ami akkor
következik be, ha teljesülnek a Banach-féle fixpont tétel szerint megszabott feltételek [42].
Ebben az esetben a megoldás a (3.6) összefüggéssekkel megadott szukcesszív
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approximációval előállított sorozattal közelíthető, ahol az r változó az iterációs lépések
sorszámát jelenti. Az iterációs folyamatot addig érdemes folytatni, míg a számított
koncentrációértékekben megjelenő, két egymás utáni lépésben, a számított
koncentrációértékek különbsége minden kémiai elem esetén kisebb, mint egy előre megadott
felső korlát. Ez az algoritmus alkalmas olyan mintákra vonatkozó FPM számításokra is,
amelyek sötét mátrixot tartalmaznak. Ilyen esetben a kémiai elemek sorában az utolsó,
n. elem, képviseli a sötétmátrixot, amelynek abszorpciós hatását minden mintából emittált
karakterisztikus sugárzásra számítani tudjuk az effektív rendszám definíciójával. A saját
fejlesztésű QXRF szoftverrel a sötétmátrix koncentrációját a többi kémiai eleméhez
hasonlóan számíthatjuk az iterációs folyamatban. A teljes számítási eljárás vázlatát a
3.2. ábrán mutatom be, ahol az FPM modell numerikus megoldásának áttekintő blokkvázlata
látható.
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Az XRF paraméterek és az FPM adatok
betöltése és tárolása, grafikus megjelenítése.

Minta kiválasztása, az
illesztésből kapott intenzitásértékek
betöltése. Sötétmátrix, állandó
koncentrációk manuális megadása,
tetszőleges módosítások. Minta
adatainak tárolása.

Karakterisztikus intenzitások korrekciója a
detektor hatásfokával és az abszorbens közegek
abszorpciójával.

Grafikus
megjelenítés

A koncentrációk 0. közelítése

n

Van ismert
komponens,
sötétmátrix
i

Ismert összetevők
koncentrációjának beállítása
Új koncentrációértékek
normálása

Konvergenciakritérium
vizsgálata

i

Iteráció vége
Grafikus megjelenítés

n
Új koncemtrációértékek
számítása az FPM
egyenletekkel/normálás
3.2. ábra A QXRF kód szukcesszív approximációra épített numerikus iterációs
blokkdiagramjának egyszerűsített, áttekintő26szerkezete az FPM egyenletrendszer
megoldására.

3.2. Röntgencsövek spektrumának és az SDD hatásfokának meghatározása
Az FPM számításokhoz mindenképpen szükséges a gerjesztő röntgensugárzás spektrumának
és a detektor energiafüggő hatásfokának az ismerete. Az FPM számítások során a
monokromatikus gerjesztő források intenzitásának számítása azonos mérési körülmények
között mért tiszta elemek segítségével lehetséges, vagy a koncentrációk normálásával
elhagyható. Folytonos energiaeloszlású röntgenforrás esetén azonban meg kell határozni a
gerjesztési spektrumot. Erre a célra számos elméleti és fél-empirikus modellt dolgoztak ki,
amelyek viszonylag pontosan megadják a röntgencső által kibocsátott sugárzás
energiaspektrumát [43]. Egyik legegyszerűbb, de nehezen megvalósítható módszer a
röntgenforrás sugárzásának közvetlen mérése, ami csak kis intenzitású sugárforrások esetén
jöhet szóba a detektor terhelhetőségének korlátai miatt. Nagy fluxust produkáló röntgencső
spektrumának meghatározására is van mód, amely empirikus módszer során egy vékony
anyagréteget besugározva 90°-os geometriai elrendezésben, mérjük a szórt sugárzás
energiaspektrumát. Kimutatható [44], hogy a detektált szórt sugárzás jó közelítéssel a
röntgencső spektrumát adja vissza. Az így kimért fehér spektrumot általában több
tartományra bontva szokták polinomfüggvényekkel illeszteni, majd a kapott empirikus
függvényekkel leírt spektrális eloszlást használják az FPM számítások során [45].

Vákuumozható
plexicső

SD detektor

MINI-X-Ag röntgencső

Al kollimátor a vákuumcső
belépő és kilépő végén

3.3. ábra.

A MINI-X-Ag transzmissziós röntgencső spektrumának közvetlen mérése.

Mivel az általunk alkalmazott röntgencső (Amptek Mini-X, Ag [46]) kis elektromos
teljesítménnyel rendelkezik, lehetőségünk volt a röntgencső spektrumát a közvetlen mérési
módszerrel meghatározni. Az alkalmazott mérési összeállítást a 3.3. ábra mutatja be. A
röntgencső és a detektor közötti távolság 1 m volt. A röntgencső áramát a minimum értékre
állítottuk annak érdekében, hogy a detektor holtideje kisebb legyen, mint 5 %. Azért, hogy a
röntgencső emissziós spektruma a röntgencső és a detektor közti hosszú levegőrétegen
áthaladva ne torzuljon, a nyaláb útjába egy vákuumozott csövet tettünk. A cső be- és kilépő
ablakai 6 µm-es Mylar fóliából készültek, amely speciális fólia abszorpciós hatása az 1 keV
feletti energiatartományon elhanyagolható mértékű. A vákuumcső belépő- és kilépő végére
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alumínium kollimátorokat helyeztünk a cső falán esetlegesen szóródó sugárzás további
kiszűrésére. Mivel az FPM számításokat a gerjesztő röntgencső különböző
gyorsítófeszültsége mellett végzett mérések eredményeire is használhatjuk, ezért a fehér
spektrumot különböző gyorsítófeszültségekre is kimértük. A mért spektrumokat korrigáltuk
a detektor hatásfok-függvényével és egy 3 cm hosszúságú levegőréteg abszorpcióval, ami
utóbbi a kollimátorokban lévő levegőre vonatkozott. A korrigált spektrumokat a 3.4. ábra
mutatja be. A spektrumok 2 keV alatti tartománya a 25 µm vastagságú berillium
detektorablak nagy abszorpciója miatt nem használható a számítások során, de egy
vékonyabb (8-12 µm) belépő ablakkal rendelkező detektorral való mérés esetén, amikor akár
a magnézium is „látható” az emissziós spektrumban, a röntgencső spektrumának kisenergiás
részének ismerete is szükséges.
4

3.4. ábra. Amptek gyártmányú,
Mini-X-Ag transzmissziós, ezüst
anóddal rendelkező röntgencső
kimeneti spektruma különböző
gyorsító-feszültségek esetén. A
méréseket a 3.3. ábrán látható
egyedi mérési összeállítással
végeztük.
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3.5. ábra. Amptek
gyártmányú, Mini-X-Ag típusú
röntgencső mért, valamint
Gauss-típusú és polinom
függvényekkel
illesztett
spektruma 50kV gyorsítófeszültség esetén a 3-50 keV
energiatartományban.
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A röntgencső gerjesztő spektrumának mérése során, a detektor véges energiafelbontása
következtében, a mért spektrum a valós spektrumnak és detektor válaszfüggvényének
konvolúciójaként adódik. A mért spektrumalakkal történő számítás hatását úgy vizsgáltuk
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meg, hogy a röntgencsőspektrumot polinom és Gauss-típusú függvényekkel illesztettük
(3.5. ábra), és az ezüst Kα és Kβ karakterisztikus vonalait az elméleti, természetes
vonalszélességgel adtuk hozzá a spektrumhoz oly módon, hogy az illesztés során kapott
Gauss-függvény integrálja és a hozzáadott csúcs integrálja egyenlő legyen. A módszer
ellenőrzésére végzett próbaszámításokat egy nagy molibdén tartalmú mintára végeztük el. A
molibdén abszorpciós élének energiája (E=20,902 keV) közel található az ezüst K
vonalaihoz, így azok gerjesztő hatása jelentős és ezen röntgenvonalak kiszélesedése
észrevehető hatást fejthet ki a Mo detektált intenzitására. A próbaszámításokban a mért és az
ilyen módon létrehozott gerjesztő spektrumalakot alkalmazva a kétféle számításból kapott
mintaösszetételben nem kaptunk nagyobb eltérést, mint 0,01 m/m%, ezért a továbbiakban a
detektor válaszfüggvényének az energiafelbontásra gyakorolt hatását elhanyagoltuk. A
félvezető detektor hatásfokfüggvényének egy általánosan elterjedt elméleti matematikai
leírását a [47] és [48] publikáció szerzői igazolták kísérleti úton, amelynek eredményét
alkalmazva számítottuk az XRF elemzésekhez használt félvezető detektorok
hatásfokfüggvényét. A félvezető detektorok hatásfokát az azt alkotó egyes abszorbeáló
rétegek anyagának és vastagságának ismeretében a (3.7) egyenlet szerint lehet számítani, E
energián.
  BeE d Be  SiEdinSi 
  d 
1  exp   SiE acSi  
sin  


 sin    

 E  exp 

(3.7)

A (3.7) függvényben a µBeE, µSiE paraméterek az egyes rétegeket alkotó anyagok (Be, Si)
abszorpciós együtthatóját az E energián, valamint dBe, dinSi, dacSi az egyes rétegek (Be ablak,
Si kristály inaktív- („holt-”) és aktív rétegei) vastagságait jelölik. A detektorgyártók
általában megadják ezeket a rétegvastagságokat, így analitikusan ki tudjuk számítani a
detektorok hatásfokfüggvényét. A tesztméréseink során alkalmazott Amptek 123SDD [49]
paraméterei: 12,5 µm Be ablak, 300 µm Si kristály, melyből 270 nm a holt-réteg vastagsága.
Egy SD detektor számított hatásfokfüggvényét a 3.6. ábra mutatja be.

S D detektor realtív hatásfoka

1

3.6. ábra. Amptek gyártmányú,
123SDD, 12,5 µm vastag Be
ablakkal felszerelt szilícium drift
félvezető detektor, számításokkal
meghatározott energia szerinti
hatásfokfüggvénye. A modellt a
(2.7) függvény írja le.
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3.3. Az FPM modell számítása a QXRF szoftverrel
A 3.2. fejezetben szereplő számítási algoritmus megoldását végző szoftvert MATLAB
programozói környezetben írtam meg. A QXRF szoftver olyan minta kvantitatív
összetételének számítására alkalmas, amelyre igazak az alábbi megállapítások.
1. A minta nem tartalmaz sötét mátrixot, vagy
2. Ha a minta tartalmaz sötétmátrixot, akkor ismert a sötét mátrix pontos
mennyiségi összetétele vagy ennek hiányában az effektív rendszáma.
3. A minta tartalmazhat tetszőleges számú és rendszámú ismert mennyiségű
összetevőt is, amelyek koncentrációját a szoftver a szukcesszív approximáció
során az előre megadott állandó értéken tartja.
A szoftver tartalmaz egy modult a mérés során alkalmazott SD detektor
hatásfokfüggvényének számítására (3.7.a. ábra), illetve képes a gerjesztő röntgenspektrum
(akár monoenergetikus, akár folytonos energiaeloszlású) file-ból történő betöltésére és
alkalmazására. A mérési körülményeket, mint például a gerjesztő röntgensugárzásnak a
minta felületéhez viszonyított beesési szögét, a detektálási szöget, a minta-detektor gáztér
anyagát és a másodlagos sugárzásnak az ebben megtett útjának hosszát szintén meg
kell/lehet adni az egyes mérésekhez (3.7.b. ábra). Az egyszerűség kedvéért e paraméterek
halmaza egy előre megadott szerkezetű input file-ban tárolódik és betölthető, tetszés szerint
módosítható. Ezzel az opcionális lehetőséggel az azonos méréstechnikai körülmények között
történő mérések gyorsabban kiértékelhetők.

3.7. ábra. A detektor, a gerjesztő forrás, valamint a mérési körülmények paramétereit
betöltő modul.
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A röntgencső folytonos energiaeloszlású spektrumának szokásos empirikus vagy elméleti
modell szerinti közelítő leírása helyett az algoritmus a mért fehér spektrumot eredeti
formájában használja fel az FPM számításokhoz. Az eredeti fehér spektrum gerjesztő hatását
egy véges számú monoenergetikus röntgenforrás fiktív sokaságának tekintve, az egyes
monoenergetikus forrásokkal végzett egyidejű gerjesztés hatásának számításával
helyettesítettük. Ez azt jelenti, hogy a kód a primer nyaláb gerjesztő hatását minden egyes
energiacsatornában egyenként, az előzetesen kimért intenzitással veszi figyelembe a
számítások során. Ez a művelet a numerikusan megvalósított algoritmusban több ezer
elemből álló mátrixok szorzását jelentheti. A teljes megoldási algoritmus mátrixműveletekre
történő megfogalmazásával lehetőség van arra, hogy az ilyen műveletekre optimalizált
MATLAB programozási környezetben a szükséges számítások a mai számítástechnikai
háttér mellett gyorsan elvégezhetők legyenek.
A szoftver az alapvető paramétereket egy saját összeállítású, valamint a szakirodalomban
publikált adatbázisokból válogatja ki. Az XrayLib [50] adatbázisa leegyszerűsítve,
táblázatos formában került kimentésre, amelyben lévő paraméterek beolvasásával a program
alkalmas a Kα és Lα vonalak gerjesztését, a kémiai elemek abszorpcióját és az
elsődleges/másodlagos gerjesztési folyamatok hatását számítani. Az algoritmus és a szoftver
a számítások során nem veszi figyelembe a szórt sugárzás gerjesztési folyamatainak hatását,
az FPM egyenletek M és magasabb rendű vonalakkal történő megoldását és a másodlagosnál
magasabb rendű gerjesztési folyamatokat. A szoftver bemenő adatai a mérési paraméterek
(korábban), valamint a mérés során felvett spektrum kiértékeléséből kapott intenzitásértékek.
Ehhez a felvett röntgenspektrumot egy arra alkalmas (AXIL, WinQXAS, bAxil) szoftverrel
ki kell értékelni, amely megadja a karakterisztikus röntgencsúcsok integrálját és az ahhoz
tartozó statisztikus szórását. A próbaszámítások során alkalmazott WinQXAS szoftver a
spektrumkiértékelésből származó adatokat egy *.asr típusú file-ban tárolja el, amely
állomány ASCII kódban tartalmazza az egyes azonosított elemek rendszámát, az illesztett
vonal (Kα, Lα, Mα) azonosítóját, energiáját, az illesztett intenzitásértéket, valamint annak
statisztikus szórását. Az ilyen mérési eredményeket tartalmazó file-ok beolvasása után a
QXRF program egy táblázatot jelenít meg, ahol ezek az adatok szükség esetén korrigálhatók.
Ebben az ablakban lehet a sötétmátrixot, vagy egy előre ismert koncentrációval rendelkező
kémiai elem koncentrációját megadni (3.8. ábra). A levegőben és vákuumban történt
mérések spektrumai között az egyik alapvető különbség a levegő Ar tartalmának
spektrumban megjelenő Kαβ vonalai, vagy azok hiánya. Ezért, a program nem eliminálja
automatikusan az általában levegőből származó argon csúcsának integrálját. Ezt megteheti a
felhasználó az Ar, de bármely másik kémiai elemnek a spektrumban megjelent csúcsával. Ha
egy kémiai elemet ismert koncentrációval adunk meg, akkor annak az intenzitásadatai
törlődnek egy előzetes figyelmeztetés után. Amennyiben a sötét mátrix rendszámára nulla
értéket adunk meg, akkor a szoftver automatikusan úgy tekinti, hogy a mintában nincs sötét
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mátrix. A minta adatainak a betöltése, illetve lehetséges módosításainak grafikus felületét a
3.8. ábra mutatja be.

3.8. ábra. A QXRF szoftver mintabetöltő felülete, amelyen az XRF analízis során mért és
kiértékelt röntgenspektrum adatai láthatóak.

3.9. ábra. A QXRF program fő oldala a számításokhoz betöltött fontosabb paraméterek
értékének és a számított koncentrációértékek megjelenítésével.
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Az FPM számítások elvégzése után az eredményeket egy ASCII file-ban lehet tárolni, amely
kimeneti file nemcsak a végeredményt, hanem az egyes iterációs lépések részletezett
eredményeit, a mérési körülmények modell file-ban tárolt paramétereit és egyéb, az adott
mintához tartozó, a megoldó numerikus számításokhoz előre megadott adatokat is
tartalmazza.
3.4. Számítások az FPM modell, a numerikus algoritmus és a QXRF kód validálására
A számítási algoritmus tesztelésére különböző fémötvözetekből készült etalon mintákat
elemeztünk, mivel az algoritmus elsődleges célja atomerőművi radioaktív hulladék minták
gyors és roncsolásmentes analízise, amely minták leggyakrabban valamilyen fém alkatrész
elemei voltak.
A mérésekhez egy Amptek Mini-X-Ag, 4W elektromos teljesítményű, maximálisan 50 kV
gyorsítófeszültségre képes, Ag anóddal rendelkező transzmissziós röntgencsövet és egy
25 µm vastag berillium ablakkal rendelkező, Canberra SD detektorból álló
röntgenspektrométert állítottunk össze levegőben történő XRF mérésekhez, amelynek
megvalósított változatát a 3.10. ábra mutatja be. Az etalon ötvözet mintákat a Worldwide
Analytical Systems AG, (Wellesweg 31, D-47589 Uedem, Germany) gyártotta.

Mini-X-Ag

Detektor

Minta

Mintatartó

3.10. ábra. Etalon minták XRF méréséhez alkalmazott mérési összeállítás.
Az XRF mérések során felvett spektrumokból a karakterisztikus intenzitásokat a WinQXas
szoftverrel számítottam ki, amely egy szabadon letölthető, energiadiszperzív
röntgenspektrumok [51] kiértékelésére alkalmas kód. Ezzel a kóddal analitikus függvényeket
lehet illeszteni az energiadiszperzív röntgenspektrumokra, amelyek segítségével
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matematikailag le lehet írni a mintában lévő kémiai elemek karakterisztikus csúcsait (Gaussfüggvény) és a szórási folyamatokból származó spektrális hátteret (polinom függvények:
exponenciális, lineáris, ortogonális polinomok stb.). Az illesztésből kapott karakterisztikus
intenzitásokból számított eredményeket a 3.1. és 3.2. táblázatok tartalmazzák. A két
számítási eredménysorozat közötti különbség az, hogy amíg az első (3.1.) táblázatban a K
vonalaikkal nem, csupán az L vonalaikkal detektálható elemek (Pb, Bi) koncentrációit a
gyártó által megadott nominális értékkel vettük figyelembe a számítások során, addig a
3.2. táblázatban ezeknek az elemeknek a koncentrációit az Lα vonalaik intenzitásainak
felhasználásával határoztuk meg. A K vonalaik alapján detektálható elemek tartományának
határa a mérés során alkalmazott 50 kV-os gyorsító feszültséggel előállított gerjesztő
sugárzás mellett kb. az 57-es rendszámnál (La, EKél = 38,9 keV) volt. Az eredményekből
látszik, hogy az L vonalakra történő számítások nagyobb eltéréseket mutatnak a nominális
koncentrációktól, aminek az egyik lehetséges oka az, hogy azonos rendszám esetén az L
vonalak abszolút hozamai kb. ötször kisebbek a K-vonalak hozamainál, így a detektált
intenzitásértékek bizonytalansága is nagyobb lesz.
3.1. táblázat. Fém etalon minták kémiai elemeinek Kα vonalai intenzitásából számolt
koncentrációi.
Koncentráció (m/m%)
Elem

RC 32/32

RC 14/24

RC 36/36

Nominális

FPM

Nominális

FPM

Nominális

FPM

Be

< 0,01

0,01

< 0,01

0,01

< 0,01

0,01

Mg
Al
Si
Cr
Mn

< 0,01

0,01

< 0,01

0,01

< 0,01

0,01

1,39 ± 0,02

1,389

< 0,01

0,01

< 0,01

0,01

0,436 ± 0,009

0,436

0,033 ± 0,002

0,033

< 0,01

0,01

0,011 ± 0,001

0,06 ± 0,01

0,931 ± 0,035

1,133 ± 0,016

< 0,01

0,034 ± 0,005

1,584 ± 0,019

1,946 ± 0,024

< 0,01

0,036 ± 0,006

< 0,01

0,033 ± 0,007

Fe
Co

0,065 ± 0,002

0,206 ± 0,007

0,017 ± 0,003

0,013 ± 0,003

0,019 ± 0,001

0,067 ± 0,006

< 0,01

0,073 ± 0,004

< 0,01

0,036 ± 0,002

<0,01

0,058 ± 0,003

Ni
Cu

0,024 ± 0,002

0,116 ± 0,004

0,011 ± 0,002

0,098 ± 0,005

1,560 ± 0,023

1,913 ± 0,014

59,314 ± 0,434

58,404 ± 0,06

98,757 ± 0,053

98,196 ± 0,115

76,457 ± 0,162

76,348 ± 0,079

Zn
As

36,7 ± 0,432

36,88 ± 0,05

0,136 ± 0,008

0,329 ± 0,007

0,825 ± 0,013

1,465 ± 0,012

< 0,05

0,05

< 0,05

0,05

< 0,05

0,05

Ag
Sn

< 0,01

0,01

< 0,01

0,01

0,0114 ± 0,0004

0,0114

< 0,04

0,04

< 0,04

0,04

8,32 ± 0,13

7,259 ± 0,087

Pb
Bi

0,348 ± 0,006

0,348

< 0,015

0,015

12,703 ± 0,146

12,703

< 0,02

0,02

< 0,02

0,02

< 0,02

0,02
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A táblázatokban szereplő üres sorok azt jelentik, hogy a minta nem tartalmazza az adott
kémiai elemet. Amely elem az XRF elemzésünkkel már nem mutatható ki az (1.5)
összefüggéssel definiált kimutatási határ alatti koncentrációban, annál a számított kimutatási
határ értékét tüntettük fel a táblázatban. A kék betűvel szedett koncentrációértékeket az FPM
algoritmussal számítottuk, míg a normál fekete betűszínnel feltüntetett koncentrációkat a
számítások során az etalon minták gyártója által megadott nominális értékekkel vettük
figyelembe. Ilyen esetekben a megoldási algoritmus során a nominális értékekkel megadott
koncentrációkat konstans értéken tartottuk. Az L vonalak intenzitásaiból számított
koncentrációkat piros betűkkel tüntettük fel.
3.2. táblázat. Fém etalon minták kémiai elemeinek Kα és Lα vonalai intenzitásából számolt
koncentrációi.
Koncentráció (m/m%)
Elem

RH 18/33
Nominális

C
Al
Si
Ti
V
Cr
Mn
Fe
Co
Ni
Cu
Zn
Nb
Mo
Ag
Sn
W
Pb
Bi

RN 19/28
FPM

Nominális

RC 36/36
FPM

Nominális

FPM

1,200 ± 0,021
1,2
0,987 ± 0,014
0,987
0,045 ± 0,002
0,045
0,505 ± 0,015
0,505
< 0,01
0,01
0,455 ± 0,017
0,455
1,39 ± 0,03
1,39
< 0,01
0,01
< 0,01
0,01
0,128 ± 0,003 0,172 ± 0,032
2,604 ± 0,044 3,081 ± 0,021 0,507 ± 0,007
0,543 ± 0,03
3,847 ± 0,083
4,335 ± 0,1
3,029 ± 0,023 3,269 ± 0,066
< 0,01
0,01
0,256 ± 0,004 0,536 ± 0,025 1,419 ± 0,012 1,741 ± 0,114
< 0,01
0,01
67,986 ± 0,329 69,569 ± 0,114 85,543 ± 0,113 85,107 ± 0,498 0,019 ± 0,001
0,236 ± 0,021
9,780 ± 0,205 9,872 ± 0,038 0,751 ± 0,027 1,390 ± 0,073
<0,01
0,017 ± 0,001
0,049 ± 0,008 0,118 ± 0,011 2,891 ± 0,029 2,799 ± 0,109
1,560 ± 0,023
1,935 ± 0,014
0,092 ± 0,004 0,017 ± 0,001 0,565 ± 0,018 0,483 ± 0,047 76,457 ± 0,162 79,314 ± 0,082
0,825 ± 0,013
1,498 ± 0,012
0,016 ± 0,002 0,015 ± 0,009 0,658 ± 0,013 0,474 ± 0,023
3,670 ± 0,066 2,587 ± 0,512 0,940 ± 0,016 0,811 ± 0,028
0,0114 ± 0,0004
0,0114
8,320 ± 0,13
6,177 ± 0,61
10,027 ± 0,230 8,169 ± 0,061 0,593 ± 0,031 0,329 ± 0,104
< 0,01
0,01
< 0,01
0,01
12,703 ± 0,146 10,821 ± 0,062
< 0,02
0,02

A fenti 3.1 és 3.2 táblázatokban feltüntetett számítási eredmények olyan esetre vonatkoznak,
amikor a mintában nincs sötét mátrix, csak ismert mennyiségben előforduló kémiai elemek
(a normál szedéssel feltüntetett koncentrációk).
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3.5. Összefoglalás, 1. tézis
Kifejlesztettünk egy, az alapvető paraméterek módszerén alapuló számítási modellt, amely
könnyen adaptálható különböző XRF mérési összeállításokra, amennyiben ismert a gerjesztő
forrás spektruma (vagy monoenergetikus forrás esetén az energiája), a detektor paraméterei
és a mérés geometriai körülményei. A modell olyan minták analízisére alkalmas, amelyek
nem tartalmaznak olyan XRF technikával nem mérhető elemet, amely minőségére és
mennyiségére nincs előzetesen valamilyen más forrásból származó információnk.
Az FPM egyenletek megoldása során numerikus iterációs algoritmust alkalmazunk. A
számítási algoritmust egy felhasználóbarát, MATLAB környezetben fejlesztett szoftver
végzi, amely strukturált felépítésének köszönhetően könnyen tovább fejleszthető új mérési
körülményekre. A folytonos energiaeloszlással rendelkező gerjesztő források esetén a
gyakorlatban a forrás emissziós spektrumát főként polinom függvényekkel szokás közelíteni.
Az általunk kifejlesztett számítási algoritmus a gerjesztő forrás előzetesen meghatározott
spektrumát nem folytonos függvényként, hanem monoenergetikus gerjesztő források
összegeként közelíti, így az FPM egyenleteket minden egyes monoenergetikus gerjesztésre
megoldja, a számított végeredmény ezen részeredményeknek a gerjesztő forrás emissziós
spektruma alapján súlyozott összege. Ilyen számítások elvégzésére a MATLAB környezet
jól alkalmazható, mivel a MATLAB egy mátrixműveletekre optimalizált fejlesztői
környezet, ami így kiválóan alkalmas az egyes virtuális monoenergetikus forrásokkal történő
gerjesztési-detektálási folyamatok egyidejű számítására.
A számítási modellel lehetőség van K és L vonalaik alapján detektálható elemek analízisére
is, azonban az L vonalak alapján történő számítások hibája nagyobb azok kisebb intenzitása
miatt.
1. Tézis
Kiterjesztettem a röntgenemissziós spektrometria alapvető paraméterek módszere (FPM)
modelljét folytonos emissziós spektrummal rendelkező röntgenforrásokra. Kísérletekkel és
elméleti számításokkal kimutattam, hogy a folytonos spektrummal rendelkező röntgenforrás
gerjesztő hatása ekvivalensen helyettesíthető véges számú, diszkrét energiaértékekkel
rendelkező, fiktív röntgenforrással végzett egyidejű gerjesztéssel. Az FPM számítási modell
figyelembe veszi az első- és másodrendű gerjesztési folyamatokat a K- és L-sorozatú
karakterisztikus röntgenvonalakra. Az FPM nem-lineáris egyenletrendszer általános
numerikus megoldására egy új számítási eljárást és azt megvalósító szoftvert fejlesztettem ki
MATLAB programozási környezetben.
Az 1. tézishez kapcsolódó publikációk listája
[1.1] A. Gerényi, T. Pintér and I. Szalóki, FPM model for portable X-ray fluorescence
spectrometer, European Conference of X-Ray Spectrometry, Vienna, Austria,
18-22 June, 2012.
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[1.2] A. Gerényi, I. Szalóki, Micro-XRF studies on biological samples using synchrotron
radiation, PhD Conference of the Doctoral School for Physics, 22. June, 2012.
[1.3] Gerényi Anita, Szalóki Imre, Röntgenfluoreszcens spektrométer fejlesztése, Őszi
radiokémiai napok, Eger, 2013, p. 81.
[1.4] I. Szalóki, A. Gerényi, G. Radócz, A. Lovas, B. De Samber, L. Vincze, FPM model
calculation for micro X-ray fluorescence confocal imaging using synchrotron
radiation, J. Anal. At. Spectrom., 32, 334-344, 2017.
[1.5] I. Szalóki, G. Radócz, T. Pintér, jnr. I. Szalóki and A. Gerényi, Development of mobile
macro XRF spectrometer and FPM algorithm for surface analysis of solid objects, J.
Anal. At. Spectrom., (benyújtva, várható megjelenés 2018).
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4.

Laboratóriumi XRF-Raman spektrométer fejlesztése

Az elmúlt két évtizedben megjelentek a léghűtéses, kis méretekkel és elektromos
teljesítménnyel rendelkező röntgenforrások, illetve LN2 kriogén hűtés helyett
termoelektromos hűtéssel működő SD detektorok. Ezek a röntgenspektrometriai eszközök
lehetőséget adnak olyan spektrométerek építésére, amelyek kompakt kialakításúak, kis
geometriai méretekkel rendelkeznek, amely tulajdonságokkal hordozható méretben és
kivitelben alkalmassá váltak terepi mérésekre is. A laboratóriumi körülmények között
alkalmazható, vagy hordozható XRF spektrométerek egyre elterjedtebbek régészeti leletek,
szépművészeti alkotások, radioaktív összetevőket is tartalmazó anyagok in-situ
elemanalitikai vizsgálataiban, illetve egyes ipari analitikai alkalmazásokban. A másik nagy
fejlődési dinamikát mutató terület a kapilláris röntgenlencsék fejlesztése, amelyeket először
a szinkrotron nyalábcsatornáknál alkalmaztak, majd az előállítási technika fejlődésével az
asztali XRF spektrométerek körében is elterjedt. A mono- vagy polikapilláris optikát
alkalmazó, laboratóriumi konfokális méréstechnikai elrendezések a korábbi konvencionális
XRF eszközökhöz képest jelentősen javították a kimutatási határokat, valamint az elérhető
térbeli felbontást, ami jelenleg már a laboratóriumi eszközök esetén is a 10-100 µm [52],
[53], [54] mérettartományban van. Az ilyen röntgenspektrométerek körében gyakori a
vákuum és vékonyablakos detektorok alkalmazása is, amellyel lehetőség nyílt a könnyű,
akár 6-10 rendszámtartományban lévő mintaösszetevők elemzésére is [55]. Az egyszerűbb
felépítésű berendezések [56] a két kapillárist használó konfokális geometriai elrendezés
helyett csak egyetlen kapilláris lencsét tartalmaznak konvencionális µXRF elrendezésben.
A röntgenspektrometriai piacon ma már több, különböző felépítésű, többnyire kompakt
kialakítású XRF spektrométer kapható, amelyeket a gyártók főként egy-egy speciális
alkalmazási körre fejlesztettek ki. A röntgenspektrométerek piacán a legegyszerűbb
felépítésű hordozható eszközöktől [57] a laboratóriumi µXRF [58] berendezésekig, az egyes
speciális alkalmazásokra alkalmas berendezések is kaphatók. Ez utóbbi kereskedelmi
eszközök előnye, hogy kompakt felépítésben tartalmaznak minden olyan
röntgenspektrometriai elemet, amelyekkel jó térbeli és energiafelbontással lehet elemzéseket
végezni. Az ilyen típusú eszközök a röntgenspektrometriai adatok kiértékelését egy-egy
adott típusú analitikai feladathoz kifejlesztett automatikus algoritmus alapján végezik [58].
Az előnyök egyben hátrányok is, mivel az így felépített röntgenspektrométer nem alakítható
át tetszőleges, egyedi analitikai feladathoz és gyakran a kezelő szoftverük is kizárólag csak
előre programozott beállítások alkalmazását teszi lehetővé.
Egy nukleáris ipari K+F projekt keretében egy olyan laboratóriumi röntgenfluoreszcens
spektrométer kifejlesztésében vettem részt, amely alkalmas szilárd atomerőművi hulladékok
és nukleáris biztosítéki eredetű minták gyors és roncsolásmentes kvantitatív elemanalízisére.
Ennek a projektnek az alapvető célkitűzése nemcsak az atomi összetétel meghatározása volt,
hanem információt kapni a vizsgált anyag kémiai tulajdonságairól is. Ennek érdekében egy
olyan kombinált spektrométert fejlesztettünk ki, amely az XRF elemzésen kívül
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Raman-vizsgálatot is képes végezni ugyanazon minta, ugyanazon felületi pontjában. A
spektrométer technikai kialakításánál egyik fontos szempont volt a minta fizikai épségének
megőrzése, továbbá olyan anyagok vizsgálati lehetősége, amelyek tetszőleges geometriai
alakkal rendelkeznek. Ezért, a kombinált spektrométer mintatartó asztala akár 1-5 kg
tömegű, 10-20 cm geometriai mérettartományba eső szilárd halmazállapotú mintákra is fel
lett készítve. A detektálható elemek körének bővítése érdekében a tervezés során a levegő
atmoszférában végzett mérések mellett lehetőség van He atmoszféra alkalmazására is. Ezzel
a legkisebb rendszámú, még mennyiségileg is elemezhető kémiai elem a magnézium lett,
míg levegőben ugyanez a határ a szilícium.
4.1. XRF spektrométer eszközei és felépítése
Az XRF-Raman spektrométer kifejlesztésének egyik célja a Paksi Atomerőműben keletkező
ismeretlen eredetű hulladék minták gyors elemzésének lehetősége volt. Atomerőművi
környezetben a kampányok közötti karbantartási időszakban radioaktív hulladékok
keletkezhetnek, amelyek gyors fizikai és kémiai azonosítása lehetővé teszi azok további
kezelési módjának eldöntését.

Raman-próba
He be-kimenet

Laser-1

Kamera

Röntgencső

SDD

Laser-2

4.1. ábra

Az XRF-Raman kombinált spektrométer besugárzó kamrájának felső része.
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A kombinált spektrométer egy kis teljesítményű, léghűtéses röntgencsőből és egy SD
detektort tartalmazó kompakt XRF és egy Raman spektrométerből áll. A két spektroszkópiai
eszköz kombinációjának célja az XRF módszer által nyújtott, elsősorban a szilíciumnál
nagyobb rendszámú elemekre végezhető gyors és roncsolásmentes elemzés a mintában lévő
kémiai elemek koncentrációjára, illetve a RAMAN spektrométerrel e kémiai elemek által
alkotott vegyületek kvalitatív azonosítása. A teljes spektrométert egy zárt kamra foglalja
magába, amely hermetikusan elzárható a külső légtértől (4.1. ábra). A zárt kamra fix
pozícióban tartalmazza az SD detektort, míg a RAMAN spektrométer mérőfeje és a
röntgencső olyan mechanikai kialakításba helyezhető, hogy azok hossztengelyének irányát
változtatni lehessen egy kb. ±15° szögtartományban. A kamra hermetikusan zárható, mivel
minden eszköz vákuumzáró tömítéssel csatlakoztatható (4.1. és 4.2. ábrák), valamint a
kamra alsó felén kialakított ablak egy vékony kapton fólia (<25µm), ami szintén
vákuumbiztos lezárást biztosít. Ezt a fóliatípust a DuPont cég fejlesztette ki a hatvanas
években, amely anyagot először a NASA alkalmazott az űrprogramjában. A Kapton nagy
ellenállóképességgel rendelkezik az ionizáló és roncsoló hatású röntgen, gamma és töltött
részecske sugárzásal szemben, úgy, hogy hosszú időn keresztül megőrzi a vákuumzáró
képességét.
(b)

(a)

4.2. ábra A röntgencső (a) és az SD detektor (b) csatlakoztató mechanikai eleme a
kamrához.
Az XRF spektrométer gerjesztő röntgenforrása egy kis elektromos teljesítményű (4 W),
léghűtéses Amptek Mini-X Ag [46] típusú, transzmissziós röntgencső, amely maximális
gyorsítófeszültsége 50 kV. A berendezés szilícium drift detektora szintén Amptek
gyártmányú: 123Fast SDD [49]. Az SDD egy 25 mm2 felületű és 500 µm vastagságú
érzékeny térfogattal rendelkező Si kristályt tartalmaz és egy 12,5 µm vastagságú berillium
belépő ablakot [59].
A röntgencső és a detektor előtt is kollimátor található, amelyek megformálják az elsődleges
(gerjesztő) és másodlagos (gerjesztett) röntgennyalábot oly módon, hogy azok közel
párhuzamos sugármeneteknek tekinthetőek. Erre a méréstechnikai feltételre a kvantitatív
elemzéshez kifejlesztett FPM modell (3. fejezet) alkalmazhatósága érdekében volt szükség,
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mivel az így létrehozható konfokális geometriai kialakítás közel párhuzamos
sugármenetekből álló (elsődleges és gerjesztett) nyalábokat eredményez. A röntgencsőből
érkező nyalábot egy, a röntgencsőre szerelhető alumínium belső borítással rendelkező réz
kollimátor formálja, amely kollimátor részben a röntgencső hűtését is elősegíti. Az SD
detektor „látószögét” két, egymástól kb. 15 mm távolságban lévő alumínium apertúrából
létrehozott kollimátor biztosítja.

4.3. ábra

A kész kombinált XRF-Raman-spektrométer.
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4.2. Röntgenkollimátorok tervezése
Az XRF spektrométer röntgencsöve és detektora elé beépített optikai eszközökkel lehetőség
van a két eszköz által analizált mintatérfogat méretének változtatására. A röntgencső
transzmissziós elven működik, aminek következtében kb. 120°-os térszögben sugároz, így
egy meghatározott mintadarab gerjesztéséhez kollimátorral csökkenteni kell a gerjesztő
nyaláb méretét. Az SD detektor látóterének kollimálása is fontos, mivel ekkor a minta csak
egy meghatározott részéből érkező karakterisztikus sugárzást detektálja. Így a detektált
térszög csökkentésével csökken a szórt sugárzás mennyisége és energiatartománya is,
csökkentve a felvett spektrumban megjelenő hátteret.
A röntgencső kollimátora egy kb. 2 mm falvastagságú alumínium csővel bélelt réz cső, mely
alumíniumban 2 mm átmérőjű lyuk található. Ilyen kollimátorból szinte tetszőleges
hosszúságú gyártható és felszerelhető a röngtencsőre. Tapasztalataink szerint kb. 4 cm-es
hosszúságú kollimátor elegendő ahhoz, hogy közeli fókuszfolt kialakítás esetén a fókuszfolt
mérete ne legyen sokkal nagyobb, mint a kollimátor belső átmérője. A röntgencső
kollimátorának kialakításában szerepet játszott a röntgencső hűtésének elősegítése is: ugyan
léghűtéses, tapasztalataink alapján 22°C-os szobahőmérsékleten huzamosabb idejű
(fél-egy óra) folyamatos, nagyobb teljesítményű (> 1 W) használat mellett felmelegszik
40-45°C-ra. Ezzel reális alkalmazási időtartományon megközelítheti a gyártó által
maximálisan engedélyezett üzemelési hőmérsékletet (60°C), mely hőmérséklet negatív
hatással van a röntgencső élettartamára. A röntgencső anódjának további hűtését
eredményezi, ha hosszabb réz kollimátort alkalmazunk, mivel a réz jó hővezetésével és nagy
felületével jelentős mennyiségű hőt adhat le. Ezt a jó hővezetést és nagy hőleadó felületet az
alkalmazott 8 cm hosszúságú kollimátor kielégíti. Az alkalmazott kollimátorral
tapasztalataink alapján az anód hőmérséklete szobahőmérsékleten hosszabb használat mellett
is csak egy alacsonyabb, kb. 40°C-os egyensúlyi hőmérsékletet ér el.
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4.4. ábra A gerjesztő röntgennyaláb intenzitáseloszlása a röntgencső kollimátora után (a)
és a kollimátorokkkal megvalósítható konfokális XRF analízis elvi megvalósíthatósága (b).
42

A detektor kollimátora alumíniumból készült, két alumínium apertúrából kialakított belső
szerkezettel ellátva. Ennek a komplex geometriai elrendezésnek a feladata az volt, hogy a
nem megfelelő szögben érkező, azaz nem a detektorkristály irányába terjedő,
röntgenfotonokat könnyen „csapdába” lehessen ejteni, úgy, hogy a kollimátorok belső falán
bekövetkező szórt fotonok csak sokkal kisebb valószínűséggel jussanak a detektorba, mint
egy hagyományos cső alakú kollimátor esetében. Ez a technikai megoldás [60] lehetővé
teszi, hogy a detektor előtt lévő kollimátorban lévő apertúrák cserélhetők és így tetszőleges
belső átmérővel rendelkező kollimátor alakítható ki. A legegyszerűbb esetben 1 mm-es belső
átmérőjű apertúrákat alkalmazunk, amelyek 1 cm távolságra helyezkednek el egymástól. A
kollimátorokkal felszerelt röntgencső és detektor tengelyei irányának beállításával egy
konfokális térrész jelölhető ki egy kb. 2x2x2 mm3 térfogatban, amelyre az a jellemző, hogy
megvilágítja a primer röntgennyaláb és a detektor ezt a tértartományt látja. Ezt a konfokális
mérési elrendezésnek nevezett összeállítást mutatja be a (4.4.b. ábra). Az ilyen analitikai
tulajdonságokkal rendelkező XRF-CI spektrométernek a szakirodalomban az elmúlt 10
évben elterjedt elnevezése [61] makro XRF konfokális leképezés (MAXRF-CI). A teljes
spektrométert tartalmazó zárt kamra lehetővé teszi, hogy a röntgencső és az SD detektor egy
mechanikai szempontból stabil pozícióba legyen csatlakoztatható a kamrához. A finomabb
mechanikai beállítás érdekében a röntgencső kollimátorának iránya kismértékben
változtatható a kollimátor röntgencső felőli végéhez közel elhelyezkedő excentrikus
befogatószerkezettel (4.2. ábra). Mivel a röntgencső transzmissziós kialakítású, a nyaláb
nem pontforrásból keletkezik, így térbeli intenzitáseloszlása nem Gauss-os, hanem egy
szögtartományban konstans értékű (4.4.a. ábra). Ezen tulajdonságnak köszönhetően a
kollimátor szögének a nyaláb tengelyéhez képest kismértékű változtatása nem eredményez
jelentős intenzitáscsökkenést. A mintára eső fókuszfolt helyzetét úgy állítottuk be, hogy az a
kamra ablakán kívül essen, de lehetőleg minél közelebb helyezkedjen el hozzá. Így egyrészt
a minta-detektor távolságnak a lehető legkisebb értékre állításával, a levegő abszorpciós
hatását csökkenteni lehet. He gázzal történő mérések során pedig a cél a teljes (levegő+He)
abszorpció csökkentése.
4.3. Az XRF-Raman spektrométer geometriai pozícionálása
Hasonló berendezések és szinkrotronok esetében a minta pozícionálása olyan
mélységélességgel rendelkező mikroszkóppal történik, ami megfelel a felbontás által
megkövetelt pontosságú pozícionálásnak. Ez esetben a mikroszkóp úgy van beállítva, hogy a
minta felületének képe akkor legyen éles, ha az XRF eszközzel analizált pont éppen a minta
felületére esik. Ennek a feltételnek csak jó minőségű optikával rendelkező mikroszkópok
felelnek meg. A költségcsökkentés érdekében egy másik pozícionáló megoldást
választottunk, ami két lézermodullal és egy egyszerű digitális kamerával is kiépíthető
pozícionáló rendszert jelent. A két lézernyaláb metszéspontja egybeesik az XRF
spektrométer, már előzőleg beállított fókuszfoltjával, aminek bekövetkeztét a mintafelületre
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fókuszált, beépített kamera által közvetített képen lehet észrevenni. A kamra belső oldalára
két, gömbcsuklóval állítható mini lézer modult szereltünk fel (4.1. ábra), melyek térbeli
metszéspontját a röntgencső-detektor pozícionálása során meghatározott fókuszfoltba kell
állítani. Ezzel az adott beállításban a minta mérendő pontját úgy kell pozícionálni, hogy a két
lézer egy pontban metssze egymást. A beállítást és a lézer modulokat a 4.5. ábra szemlélteti.
A minta mért pontjának vizuális rögzítése és a lézeres pozícionálás egyszerűsítése érdekében
a kamra tetejébe egy a mintára merőleges irányból néző digitális kamerát is beépítettünk. A
kamera képe alapján könnyen eldönthető, hogy a minta megfelelő pozícióban van-e. A
4.5. ábrán jelölt (a) pozíció esetében a mikroszkóp felvételén a két lézernyaláb két különálló
foltja jelenik meg, míg abban az esetben, amikor a minta felülete az XRF spektrométer
fókuszfoltjában van, a két lézer egyetlen fényfoltot hoz létre a felvételen.
4.5. ábra A
spektrométer
függőleges
pozíciójának
változatásával a lézernyalábok
metszéspontjának a minta felületére
történő beállítása. Az (a) esetben a
minta nincs helyes pozícióban, míg
a (b) egy majdnem helyes pozíciót
mutat be.

(a)

(b)

A minta felületének a spektrométer fókuszfoltjába pozícionálása érdekében a teljes kamrát
egy függőleges irányú mozgatást lehetővé tevő spirálmenetes szerkezetre tartja, melynek
beállítási pontossága pár tized mm. Ez a beállítási pontosság megfelelő reprodukálhatóságot
biztosít az XRF spektrométer 2-3 mm átmérőjű fókusztérfogatához. A berendezés
pozícionáló rendszerének és a röntgencső, detektor és Raman-fej előzetes geometriai
beállítása oly módon történik, hogy első körben a gerjesztő röntgennyaláb, SD detektor
tengelye és a Raman-fej lézernyalábját kell konfokális helyzetbe hozni. A röntgennyaláb
helyzetét egy erre a célra alkalmas fluoreszcens optikai lemezzel lehet láthatóvá tenni, amit a
rendszer kamerájával lehet megfigyelni. Mivel a detektor helyzete rögzített, ezért a
röntgencső excentrikus kialakítású kollimátora irányának folyamatos változtatásával lehet pl.
egy Cu lemez karakterisztikus detektált intenzitásának a maximumát megkeresni, majd a
röntgencső-kollimátor helyzetét fixálni. Ezek után a fluoreszcens ernyőn látható, a
röntgencső sugárzása okozta világító folthoz kell beállítani a két lézernyaláb metszéspontját.
Legutolsó lépesben a Raman-fej irányát kell beállítani a röntgencső kollimátoránál
alkalmazott módszerrel, majd ha a három lézernyaláb egyetlen pontban metszi egymást, a
fejet rögzíteni kell. A továbbiakban három spektroszkópiai berendezés tengelyei és a két
pozícionáló lézer nyalábjai a konfokális foltban metszik egymást és a berendezés alkalmas
lesz az XRF és Raman-spektrometriai elemzésre a konfokális foltba helyezett mintafelületen.
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4.4. He gáz alkalmazása a 11<Z<14 kémiai elemek detektálásához
A kisrendszámú elemek karakterisztikus röntgensugárzására a minta anyagán kívüli
abszorpciós hatások mértékét egy röntgenspektrométernél két fő szempont határozza meg:
(1) az atmoszféra minősége és a benne megtett út, valamint (2) az alkalmazott félvezető
detektor belépő ablakának anyaga és vastagsága. A minél kisebb abszorpciós hatás
érdekében a legkedvezőbb összeállítás a vákuumban történő mérés és vékony
polimerablakos detektor alkalmazása lenne. Ez a mérési elrendezés azonban speciális
körülményeket igényel, ami nem egyeztethető össze a tervezett spektrométer alkalmazási
céljaival. A megépített XRF spektrométer alkalmazhatóságának a kis rendszámú elemek
tartományába történő kiterjesztését úgy is el lehet érni, hogy a besugárzó kamrát hélium
gázzal töltjük fel, amely technikai megoldás lényegesen egyszerűbb feltételeket követel,
mint a vákuum alkalmazása.
A spektrométer tervezésénél figyelembe vettük mind a vákuum létrehozásának lehetőségét,
mind a He atmoszféra használatát. Mindkét lehetőséghez egy kis abszorpcióval rendelkező,
légmentesen záró belépő ablakot (3-6 µm kapton/mylar fólia) lehet felszerelni, amivel a
kamra hermetikusan és nyomás/vákuumálló módon lezárható, így vákuumot lehet benne
létrehozni, vagy hélium gázzal feltölteni. A hélium gáz alkalmazásának előnye a vákuummal
szemben, hogy csak kicsit változik a kamra belső nyomása, így nem valósszínű a röntgencső
vagy detektor ablakainak sérülése. Emellett a légköri nyomású hélium abszorpciós
tulajdonságai hasonlóak a mbar nagyságrendű nyomású vákuumhoz, amit a (4.6. ábra) mutat
be.
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4.6. ábra. Röntgensugárzás transzmissziója 6 cm vastag, légköri nyomású hélium- és
különböző nyomású levegőrétegben. Alumínium mátrix és MgO minták XRF spektruma
normál légköri nyomású He gázban és levegőben.
A 4.6.a. ábrán látható, hogy az 1 bar nyomású kb. 6 cm vastagságú (22°C) He abszorpciója
az E > 1,4 keV energiatartományban közel egyenlő az 1 mbar-os levegőréteg abszorpciós
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hatásával. A 4.6.b. ábrán bemutatott három röntgenspektrum szerint az Al-Kα sugárzása két
nagyságrenddel nagyobb He atmoszférában, mint levegőn. A He alkalmazása abban is
megmutatkozik, hogy a levegőben 1m/m %-ban jelenlévő Ar K vonalai szinte teljesen
eltűnnek. Ez a jelenség az indikátora annak, hogy mikor szorul ki teljesen a kamrából a
levegő a héliummal történő feltöltés kezdete után. Megfigyelhető viszont a Fe-Kα és Fe-Kβ
vonalak kiszökési csúcsainak azonos intenzitása He és levegő esetében, mivel kiszökési
jelenség a detektor anyagában következik be, így a kamra különböző gázzal történő
feltöltése erre nincs hatással.
A spektrométer mechanikai tervezése során felmerült az a lehetőség, hogy a mintát a kamrán
belül helyezzük el, de a spektrométer építésének célja és a tervezett fő alkalmazási köre
veszélyes anyagok, esetenként radioaktív hulladékok elemzése volt. Így célszerűnek láttuk a
mintát nem a kamrán belül, hanem azon kívül elhelyezni. A spektrométer fókuszfoltja a
kamra belépő ablakán kívül, de ahhoz nagyon közel helyezkedik el, amely geometriai
elrendezésnek köszönhetően a szekunder sugárzás csak nagyon rövid levegőrétegen halad
keresztül, mivel a kamrában megtett út (héliumos feltöltés esetén) hélium közegben történik.
Ez a mechanikai kialakítás lehetővé teszi a vizsgált kémiai elemek rendszámtartományának
kiterjeszthetőségét a Z=12 rendszámig. Ennél kisebb rendszámú elemek kimutatására már
csak speciális, vékony polimer ablakos félvezető detektor alkalmas és ekkor a teljes mintát
magában foglaló vákuumtér alkalmazására lenne szükség.
4.5. Az XRF-Raman spektrométer szoftveres vezérlése és adatkiértékelés
Az egyes spektroszkópiai eszközök USB csatlakozással kapcsolódnak a vezérlő
számítógéphez. A röntgencső, SD detektor, a Raman-spektrométer és a pozícionáló kamera
saját vezérlő programmal rendelkezik. A pozícionáló lézermodulok be- és kikapcsolásához
egy saját készítésű vezérlő szoftver tartozik. Az XRF spektrumok kiértékeléséhez az IAEA
munkatársai által, az eredetileg DOS rendszerben az energiadiszperzív röntgenspektrumok
kiértékelésére kifejlesztett AXIL szoftverre alapozott WinQXAS [51] kód vagy a
kereskedelmi forgalomban is kapható modernebb változata a bAXIL [62] használható, míg a
kvantitatív analízis a spektrum illesztési eredményéből a 3. fejezetben részletesen ismertetett
algoritmussal működő saját fejlesztésű szoftverrel végezhető.
4.6. AvaRaman spektrométer
A kombinált spektrométerrel végezhető Raman analízis egy Avantes gyártmányú hordozható
AvaRaman spektrométerrel történt. A spektrométer 785 nm hullámhosszú lézerrel, mint
gerjesztő forrással működik, detektora egy hűtött CCD érzékelősor, amely a 785-1100 nm
hullámhossztartományt képes detektálni. A spektrométer tápegységét, magát az optikai
spektrométert, a CCD érzékelőket és az azok hűtését biztosító kétfokozatú Peltier-féle
termoelektromos hűtőeszközt magában foglaló egység a 4.7. ábrán látható.
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4.7. ábra. Az
XRF-Raman
kombinált spektrométer Ramanegysége. Jobb oldalon fent
látható a besugárzó kamrába,
annak elülső oldalán rögzített
Raman-szonda
beszerelt
állapotban.
A Raman-spektrométer mérőfeje az XRF spektrométert is tartalmazó kamrában rögzíthető
oly módon, hogy az XRF spektrométer fókuszfoltja megegyezik a Raman-szonda
fókuszfoltjával. Fémes, szilárd minták analízisére a Raman-méréstechnika alkalmazása nem
célszerű eszköz, elsősorban a jelentős intenzitással bíró fluoreszcens sugárzás
Raman-spektrumokban megjelenő zavaró hatása miatt. Másrészt, a gerjesztő lézersugár
behatolási mélysége a szilárd anyagokba rendkívül csekély (pl. a röntgensugárzáshoz képest)
így az amúgy is kis valószínűségű Raman-átmenetek csak nagyon gyenge intenzitású jelet
adnak a fluoreszcens folyamatokból származó háttérhez képest. Mivel a fejlesztést
finanszírozó megbízó kérése a folyékony anyagok azonosításának lehetőségét is magában
foglalta, ezért a nagyobb detektálási hatásfokú alkalmazási lehetőség érdekében, a
Raman-spektrométerhez egy külön, folyékony minták mérésére alkalmas, elsötétített
mérőkamrát is készíttettünk, amelybe a szondát a kamrából át lehet helyezni viszonylag
egyszerű szerelési művelettel. A Raman-spektrométer alkalmazási lehetőségeiről és
részletesebb technikai leírásáról dolgozatomban eltekintek, mivel a benyújtandó tézisek
tartalmát nem érinti.
4.7. A röntgenspektrométer kimutatási határainak meghatározása
Egy XRF spektrométer legfontosabb jellemzője a térbeli felbontáson kívül a rendszámfüggő
kimutatási határ. A kimutatási határ (MDL) értékét a (2.5) összefüggés alapján szokás
definiálni [13]. A kimutatási határt a vizsgált kémiai elem vonala alatt lévő
háttérintenzitáson keresztül befolyásolják a főleg Compton-szórásból származó fotonok. A
háttér függ a minta mátrixának összetételétől és a mérőrendszer geometriai elrendezésétől.
Így különböző típusú mintákra szükség esetén meg kell határozni a kimutatási határokat. A
háttér és a minta karakterisztikus intenzitására kapott beütésszámokra a gerjesztő spektrum
alakjának, a detektor hatások-függvényének és a mérés során alkalmazott atmoszféra
abszorpciójának van jelentős hatása. A detektor hatásfokfüggvénye azonos geometriai
elrendezésben, a detektor változtatása nélkül nem változik. A gerjesztő forrás spektruma a
röntgencső feszültségének változtatásával teljesen megváltozik, így a kimutatási határokat
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különböző gerjesztő spektrumok (röntgencső feszültség) esetére kell meghatározni. A mérés
során lehetőség van hélium vagy levegő atmoszféra alkalmazására, mely változtatás hatása
főként a kisebb energiájú röntgenvonalak, így a kis rendszámú elemek K vonalai, illetve a
közepes rendszámú elemek L vonalai esetén jelentkezik a karakterisztikus vonalak
intenzitásában.
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4.8. ábra. NIST SRM 1577c biológiai standardra kapott kimutatási határok 15 kV és 50 kV
röntgencső feszültség, valamint levegővel és héliummal feltöltött kamra esetén.
Az összeállított spektrométer kimutatási határait 2 mm-es kollimátorok alkalmazása mellett
levegő és hélium atmoszférában egy biológiai standard (NIST SRM 1577c) esetében
határoztam meg egy kisebb (15 kV) és egy nagyobb (50 kV) röntgencső-feszültség beállítás,
500 s-os mérési idők és 40 µA anódáram esetén, amely mérések eredménye a 4.8. ábrán
látható. Ez a standard minta kis rendszámú elemekből álló mátrixszal rendelkezik, így a
detektált spektrumban a szórásból származó háttér jelentős mértékű, amely növeli a
kimutatási határokat. A röntgencső feszültségétől függően a közepes rendszámtartományba
eső (35-55) elemek K, illetve L vonalainak gerjesztését érhetjük el, amely jelentősen, kb.
egy nagyságrenddel megemeli a kimutatási határokat az L vonalaik alapján detektálható
elemek esetében.
4.8. Összefoglalás, 2. tézis
A BME NTI Nukleáris Analitika kutatócsoporttal kifejlesztettem egy XRF-Raman
kombinált spektrométert atomerőművi és nukleáris biztosítéki eredetű anyagok kvantitatív
elemzésére. Az XRF spektrométer gerjesztő forrása egy 4W elektromos teljesítményű
transzmissziós röntgencső, detektora egy kompakt, a jelfeldolgozó elektronikával
egybeépített SDD 12,5 µm vastag berillium belépő ablakkal. A kombinált spektrométer
egyedi tervezésű mechanikai szerkezete lehetővé tette, hogy azt alkalmazni lehessen
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radioaktív anyagok elemzésére is, oly módon, hogy egy tetszőleges geometriai alakkal és kb.
20x20x20 cm méretekkel rendelkező szilárd minta bármely felületi pontjának 4-5 mm2
darabján lehessen végezni kvantitatív XRF analízist. A spektrométer besugárzó kamráját
mind vákuumozott, mind He gázzal feltöltött állapotban lehet használni, ami lehetővé tette,
hogy kiterjesszük az XRF spektrométer alkalmazhatóságát a Z = 12 rendszámú kémiai
elemig. Lézermodulok és egy nagyfelbontású kamera segítségével a saját fejlesztésű, optikai
elven működő mintapozícionálási eljárás lehetővé teszi a minta-spektrométer közötti
távolság 200 µm pontossággal történő beállítását. A berendezéssel konfokális geometriában
lehet méréseket végezni, amihez meghatároztuk a kollimált gerjesztő röntgennyaláb
intenzitáseloszlását.
2. Tézis
Kifejlesztettem és megépítettem az XRF-Raman kombinált spektrométer optikai és
mechanikai pozícionáló rendszerét. Kidolgoztam a spektrométer He gázzal történő
alkalmazhatóságát az FPM alapú elemzésekhez, amely megteremtette a rendszer analitikai
határai kiterjesztésének lehetőségét a 11<Z<15 rendszámú elemek kvantitatív elemzésére is.
Meghatároztam a kifejlesztett MA-XRF-CI spektrométer rendszám- és gerjesztési
paraméterektől függő kimutatási határait biológiai mátrixra és bizonyítottam, hogy He gáz
alkalmazásával a kimutathatóság javítható a kis és közepes rendszámok tartományában
(11<Z<22).
2. tézishez kapcsolódó publikációk listája
[2.1] Gerényi A., Szalóki I., Röntgenfluoreszcens spektrométer fejlesztése, Őszi radiokémiai
napok, Eger 2013, p. 81.
[2.2] A. Gerényi, T. Pintér and I. Szalóki, FPM model for portable X-ray fluorescence
spectrometer, European Conference of X-Ray Spectrometry, Vienna, Austria, June 1822, 2012.
[2.3] I. Szalóki, A. Gerényi, T. Pintér, Development of combined mobile X-ray fluorescence
and Raman spectrometer for quantitative chemical characterization of nuclear
materials, IAEA, Scanning the Horizon: Novel Techniques and Methods for
Safeguards, Vienna, 21-24 January 2014.
[2.4] I. Szalóki, A. Gerényi, Chemical characterization of nuclear materials: development a
new combined X-ray fluorescence and Raman spectrometer, IAEA Symposium on
International Safeguards: Linking Strategy, Implementation and People, Vienna, 20-24
October 2014.
[2.5] I. Szalóki, A. Gerényi, G. Radócz, Confocal X-ray fluorescence spectrometer on
commercial 3D printer, X-Ray Spectrom., 46, 497-506, 2017.
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5.

Röntgenfluoreszcens konfokális leképezés (XRF-CI) numerikus rekonstrukciója

Az elmúlt 30 évben számos különböző számítási modellt fejlesztettek ki a röntgencsővel és
szinkrotronokkal előállított sugárzással végzett XRF mérések eredményeinek kvantitatív
kiértékeléséhez. Ennek egyik prosperáló ága az FPM technika, ahol egy elméleti modell
segítségével lehet számítani a mintában lévő kémiai elemek mennyisége és a mért
karakterisztikus sugárzások közötti matematikai összefüggéseket. Az FPM modellszámítást
szinte az összes XRF technikára alapozott röntgenemissziós spektrometriai eljárásban lehet
használni, így a szinkrotronsugárzással végezhető konfokális mikro XRF módszerben
(µXRF-CI) is. Az FPM modellszámítás adaptálása a µXRF-CI módszerben azonban
nehézségekbe ütközik, mivel a különböző mintamélységekben végzett egyes
mikroelemzések nem függetlenek egymástól a gerjesztő és másodlagos röntgensugárzásnak
a minta mátrixában bekövetkező szelektív abszorpciója miatt [23]. A konfokális technika
jelenleg egyik fő nehézsége a kvantifikáció. A probléma megoldására Smit és szerzőtársai
[63] multirétegek analízisére alkalmazható kvantitatív analitikai modellt dolgoztak ki
régészeti és modern festékrétegek mélységi analíziséhez. A modell leírja a röntgennyaláb
abszorpcióját a külsőbb rétegekben, valamint a szomszédos rétegek másodlagos
fluoreszcenciára gyakorolt hatását. Hasonló jellegű kutatások keretében könnyű mátrixú
polimer rétegek kvantitatív analízisét végezték el Schaumann és szerzőtársai [64] egy 3D
konfokális mérési összeállítással. A polimer alacsony rendszámú mátrixa lehetővé teszi az
egyes rétegek vastagságának számítását a mátrixhatás elhanyagolhatóságával. Woll [65] és
szerzőtársai egy félempirikus modellt dolgoztak ki poli- és monokapilláris használatával
szinkrotronsugárzásra, amivel üveg minták felületén lévő festékrétegek struktúrája
geometriai paramétereit számították. Ehhez hasonlóan réteges szerkezetű minták egyes
rétegeinek vastagság- és összetétel-meghatározására dolgoztak ki egy FPM közelítésen
alapuló iteratív módszert a [66] publikáció szerzői. Determinisztikus, matematikai modellel
vizsgálták a µXRF-CI gerjesztési folyamatainak hatását a [67] publikáció szerzői. A modell
matematikai bonyolultsága miatt az összetétel meghatározása csak speciális minimalizációs
algoritmussal, numerikusan lehetséges. Az FPM modell konfokális 3D elemanalízisre
történő kiterjesztésével lehetőség nyílik olyan kalibrációs eljárás alkalmazására, mellyel a
detektálási oldalon alkalmazott polikapilláris transzmissziós függvénye meghatározható
[68]. Ez a kalibrációs módszer vékony minták fluoreszcens jelének mérésével lehetőséget ad
a gerjesztő röntgenspektrum és az alkalmazott röntgenoptikai elemek transzmissziójának
együttes meghatározására. Szintén réteges szerkezetű minták konfokális analíziséhez
fejlesztettek ki kalibrációs módszert a [69] szerzői, amelynek validációját egy hordozható
XRF spektrométerrel különböző arzén-koncentrációt tartalmazó poliészter gyantán
ellenőriztek.
Az FPM alapú kvantitatív elemzés µXRF-CI méréstechnikában történő alkalmazásának
egyik elengedhetetlen feltétele az alkalmazott kapilláris röntgenoptikai elemek
transzmissziójának ismerete, mert ez a tulajdonság hatással van a gerjesztő és a másodlagos
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röntgennyalábok intenzitáseloszlására. Így, a konfokális összeállításban végzett µXRF, és a
µXANES kísérletek során is, szükséges a kapilláris röntgenlencse energiafüggő
transzmissziójának ismerete [70]. A kapilláris transzmissziós függvénye becslésének egyik
lehetséges módja a Monte Carlo szimuláció [71], míg empirikus meghatározására alkalmas
lehet egy szórt röntgenspektrumnak azonos paraméterek között kapilláris optikával és
anélkül történő detektálása [72]. A kapilláris lencse által fókuszált röntgennyaláb térbeli
eloszlásának legegyszerűbb és legelterjedtebb közelítése, hogy párhuzamos nyalábot
feltételezünk, amely a teljes keresztmetszetben homogén eloszlású. A valóságban a nyaláb
alakja a fókuszfolt keresztmetszetében elliptikus, amely minden koordináta szerinti
intenzitáseloszlása egy Gauss függvénnyel közelíthető [73]. Ez utóbbi modell pontosabb
leírást ad, mint a homogén eloszlás feltételezése, viszont az FPM alapú numerikus
számításokat jelentősen bonyolultabbá teszi.
5.1. FPM számítási modell a μXRF-CI képalkotáshoz
A konfokális µXRF-CI mérések alapvető célkitűzése a mérendő minta kiválasztott metszete
vagy térfogatrésze 2D-3D elemtérképének felvétele, az egyes voxelek kvalitatív, vagy
kvantitatív összetételének meghatározásával. Heterogén mátrixösszetétel esetén a konfokális
µXRF empirikus kalibráción alapuló számításaiban nehézséget jelent, hogy nem ismerjük a
mátrix 3D helyfüggő abszorpcióját. A 2D-3D kvantitatív elemtérképek készítéséhez csak a
standardmentes, FPM alapú modellszámítással végzett közelítés jöhet szóba, amely
figyelembe veszi a gerjesztési és abszorpciós hatásokat. Az általános FPM módszer
alkalmazásával lehetőség van az egyes voxelek összetételének meghatározására.
Az általunk kifejlesztett és a továbbiakban bemutatandó µXRF-CI modell [23]
alkalmazhatóságának a feltételei a következők:
1. Az FPM számítások egyszerűsítése érdekében az algoritmusban a gerjesztő
röntgennyalábot párhuzamosnak és a terjedésre merőleges síkban homogénnek
tekintjük.
2. A minta tömegét az egyes voxeleken belül homogénnek tételezzük fel.
3. A minta egy Δz vastagságú szeletét x-y irányban p·t darab voxelre osztjuk fel, amelyek
térfogata egyenként V= ΔxΔyΔz.
4. A nyaláb méretét az intenzitáseloszlását leíró Gauss alak félértékszélességével
definiáljuk, a számítások során viszont azt az egyszerűsítést alkalmazzuk, hogy a
nyaláb intenzitáseloszlását a nyalábátmérőn belül homogénnek tekintjük.
5. A konfokális fókusz mérete fordítottan arányos az azon áthaladó röntgensugárzás
energiájával [74], amely tulajdonság az alkalmazott polikapilláris fizikai kialakításától
függ. A modell feltételezi, hogy a két konfokális kapilláris azonos röntgenoptikai
tulajdonságokkal rendelkezik.
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A konfokális folt által meghatározott voxelméret energiafüggésének egyszerűsítése
érdekében bevezethető a voxelek méretének minimuma (Δ0) a (5.1) összefüggéssel
meghatározva.

Δk  Δ0

E
Ek

Ek  E

(5.1)

melyben E jelöli a gerjesztő energiát, Δk a k. elem karakterisztikus vonalának az FPM
számítások során figyelembe vett energiájára (Ek) vonatkozó foltméretet. A modell
alkalmazása során a konfokális folt mérete és a mérés során alkalmazott lépésköz (Δx és Δy)
ugyanaz az érték, melyet kísérleti úton kell meghatározni egy adott méréssorozatra. A
modell számítása során szükség van a primer és szekunder nyaláb nyomvonalába eső
voxelek abszorpciójának számítására, aminek módját az 5.1. ábra szemlélteti.
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A gerjesztési és detektálási folyamatokat az alábbi részlépésekre lehet felosztani, amelyben
az 5.1. ábra jelöléseit alkalmazom.
1. A gerjesztő röntgennyaláb az (1,j) voxelen keresztül lép be a minta térfogatába, majd a
fotonok egy része az (i,j) voxelbe jut el. A primer nyaláb fluxusának csökkenését a
minta abszorpciója okozza, amelyet az (1,j) és az (i-1,j) szakaszon elhelyezkedő
voxeleken történő áthaladása eredményez.
2. A detektor az (i,j) voxelben történt gerjesztés eredményét detektálja.
3. Az (i,j) voxelben található Cijk koncentrációval rendelkező k kémiai elem által emittált
karakterisztikus sugárzásnak a detektor irányába kisugárzott hányadát a detektálás
térszögével lehet figyelembe venni. Az AijkE változó a k. elem karakterisztikus
sugárzására kifejtett mátrixhatás korrekcióját írja le az (i,j) voxelben az (5.2) egyenlettel
[23], ahol ρij jelöli a minta sűrűségét az (i,j) voxelben (g/cm2), n a mintát alkotó kémiai
elemek számát. μmE jelöli az m. elem E energiára vonatkozó abszorpciós együtthatóját,
μmk az m. elem abszorpciós hatását a k. elem karakterisztikus vonalára.
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4. Az (i,j) voxelből emittált, majd detektált fotonok az i. voxel-oszlopon keresztülhaladva
az (i,p) voxelen lépnek ki a mintából. Az (i,j) voxelből kilépő fotonok egy része az
(i,j+1) és az (i,p) voxelek közötti egyenes szakaszon elhelyezkedő voxeleken áthaladva
abszorbeálódik.
5. A minta és detektorablak közti térrészt kitöltő levegő abszorpcióját (ηk) adja meg (5.3),
melyben μairk jelöli a levegő abszorpciós együtthatóját a k. elem karakterisztikus
vonalára, valamint dair jelenti a levegőréteg vastagságát. A detektor energiafüggő
hatásfokát (εk) a (5.3) függvény adja meg, amely tartalmazza a detektort alkotó anyagok
egyes rétegeinek abszorpciós együtthatóját (μBe és μSi), vastagságát (dBe, dia és dac),
valamint sűrűségeiket (ρBe és ρSi) [75].

 k  exp  airkd air  air 
ε K  exp μBek d Be ρBe  μSik d ia ρSi 1  exp μSik d ac ρSi 

(5.3)

A fenti gerjesztési-abszorpciós-detektálási folyamatok leírásával megadhatók az (i,j) voxel
kémiai elemeinek koncentrációi az (5.4) egyenletrendszerrel, aminek egyenletei nem
függetlenek egymástól, mivel az Cijm változókat implicit módon mindegyik egyenlet
tartalmazza.
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Az egyenletekben IE paraméter jelöli az E energiájú monoenergetikus gerjesztő nyaláb
fluxus-sűrűségét mielőtt az belépne a mintatérfogatba, IijkE az (i,j) voxel k. kémiai eleme
karakterisztikus vonalának mért intenzitását jelenti, míg Ω a detektálási szöget. A
gkE=ωkRkKkμkE függvény adja meg a k. kémiai elem fluoreszcens gerjesztését, amely
tartalmazza a k. elem fotoabszorpciós hatáskersztmetszetét (μkE), az adott átmenet
valószínűségét (Rk), a vizsgált vonal fluoreszcens hozamát ( ωk) és az abszorpciós
ugrásviszonyát (Kk) [45].
Az (5.4) egyenletben az instrumentális faktor (FE) a gerjesztő fluxus-sűrűség, valamint a
detektor detektálási szögének függvénye. A Dk változó a mérési körülményeket foglalja
össze: a szekunder kapilláris transzmissziója (Tk), a minta-detektor közti levegő abszorpciós
hatása, valamint a detektor energiafüggő hatásfoka a k. elem karakterisztikus vonalára.
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Ez utóbbi két változó (Dk, FE) nem függ a mintában található kémiai elemek
koncentrációjától, a koncentrációkat GijkE és MijkE változók foglalják magukba. Ugyanakkor
ez a két változó matematikailag független egymástól, mivel eltérő voxelek összetételét
tartalmazzák.
1. A GijkE változó kizárólag az (i,j) voxel elemi összetételétől függő abszorpciót írja le.
2. Az MijkE változó foglalja magába azon voxelek abszorpciós hatását, amelyek a gerjesztő
és detektált nyalábok útjába esnek: a gerjesztő nyaláb (1,j) és (i-1,j) voxelek közötti
szakaszon való áthaladás során; valamint a kémiai elemek karakterisztikus sugárzásának
az (i,j+1)-(i,p) voxelek közötti abszorpcióját.
Az (5.4) FPM egyenletrendszernek ez a szeparálhatósági tulajdonsága lehetővé teszi, hogy
az (5.4) egyenletrendszer numerikus megoldásához egy viszonylag egyszerű algoritmust
szerkesszünk.
5.2. A konfokális FPM egyenletek numerikus megoldási algoritmusa és az azt
megvalósító szoftver
Az (5.4) egyenletrendszer összesen t∙p∙n egyenletet tartalmaz, ami egy szokványos
konfokális μXRF képalkotás esetében 2-5∙104 db egyenletet jelent. Ilyen nagyszámú, csatolt
egyenlet egyidejű megoldása komoly számítási és numerikus nehézségekhez vezet.
Azonban, az (5.4) egyenletrendszernek az előzőekben ismertetett tulajdonságai miatt az
csoportokra szeparálható, és ezzel a megoldás numerikus nehézségek nélkül megkereshető.
A megoldási algoritmus alapelve az a feltétel, hogy az egyes voxelek közül mindig olyan
voxel összetételére vonatkozó egyenleteket oldjunk meg, amelyek csak olyan
voxel-összetételt (MijkE tagban) tartalmaznak, melyeknek az összetételét már egy korábbi
lépésben kiszámítottuk. Ez azt jelenti, hogy egy adott (i,j) voxel összetételének számításánál
felhasználhatjuk az (1,j)-(i-1,j) voxelek, valamint az (i,j+1)-(i,p) voxelek több előző iterációs
lépésben meghatározott összetételét. E feltétel teljesülését az (5.4) egyenleteinek
meghatározott sorrendben történő megoldásával lehet elérni.
1. A numerikus eljárás a detektorhoz és a röntgenforráshoz legközelebb eső voxelnél
kezdődik, ami a 4.1. ábra jelölésével az (1,p) voxel. A következő számított voxelek a
primer nyalábterjedés irányába eső voxelsor egészen addig, amíg a detektortól azonos
távolságra eső voxelek el nem fogynak: (1,p) → (2,p) → … → (t-1,p) → (t,p)
2. Az első sor után a detektortól egyel távolabb eső voxelek által alkotott sor következik és
így tovább: (1,p-1) → … → (t,p-1) → … → (t,1).
Ezzel az algoritmussal végzett voxelenkénti számítással meghatározható minden egyes voxel
kvantitatív összetétele úgy, hogy az egyes voxelekre történő számításokban mindig csak
olyan más voxelek abszorpciója szerepel, melyek összetételét már egy előző lépésben
meghatároztuk. Az egyes (i,j) voxelek összetételét megadó egyenlet (5.4) egy egyszerűsített
felírásából létrehozott (5.5) egyenletrendszer az AijkE változókon keresztül implicit módon
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függ az adott voxel teljes összetételétől (Cijm m=1, …,n), ezért a numerikus megoldás
voxelenként végzett szukcesszív approximációval lehetséges.

C ijk  FE Dk M ijkE

I ijkE

 ij g kE

1
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i  1, , p

j  1, , t k  1, , n

(5.5)

A megoldási algoritmust bonyolítja, ha a minta sötét mátrixot (3. fejezet) is tartalmaz, amely
mintarész olyan kémiai elemekből áll, amelyek karakterisztikus röntgenvonalai kívül esnek a
detektálhatóság energiatartományán (B, C, O, N, F, Na). Ez a probléma általában akkor áll
elő, ha a detektálás levegő atmoszférában Be ablakkal rendelkező félvezető detektorral
történik, amelyek ablakának vastagsága tipikusan 8-25 µm között van. Az ilyen módon nem
detektálható elemek rendszámtartománya speciális vékony polimer rétegből készült ablakkal
rendelkező, vagy ablak nélküli detektorral vákuumban végzett mérési összeállítással
kiterjeszthető (csökkenthető) akár az 5-ös rendszámig. A detektálhatóság alapján a mintákat
alkotó elemeket két csoportra oszthatjuk, amiből a mintát alkotó kis rendszámú, nem
detektálható összetevők (1,...,d indexszel jelölve) alkotják a sötét mátrixot. A detektálható
karakterisztikus röntgenvonallal rendelkező elemek (d+1,...,n indexszel jelölve)
koncentrációja számítható a detektált karakterisztikus intenzitásuk alapján.
Az FPM módszer alkalmazása egy sötétmátrixszal rendelkező mintára úgy lehetséges, hogy
a minta sötétmátrixának abszorpciós függvényét közelítőleg meg tudjuk határozni [76], [45].
A modell és a számítások egyszerűsítése érdekében az (i,j) voxelben található sötét mátrixot
annak effektív rendszámával (ZijD) helyettesíthetjük az (5.6) összefüggés alapján (a
3. fejezetben leírtak alapján).
Z1 ,, Z d , Z d 1 ,, Z n 


Cij1 ,, Cijd , Cijd 1 , , Cijn 


d

 Z ijD 

W
m 1
d

m

CijmZ m

W
m 1

m

(5.6)
Cijm

amelyben Wm a sötétmátrix m. kémiai elemének atomtömege. Az effektív rendszám egy
olyan virtuális kémiai elemet jelent az FPM egyenletekben [77], [78], amely a
sötétmátrixszal azonos abszorpciós tulajdonságokkal rendelkezik, így azt ekvivalensen
helyettesítheti az FPM numerikus számítások során. A számítások egyszerűsítése érdekében
feltételezzük, hogy a sötét mátrix összetétele minden voxelben azonos, csupán annak
mennyisége változik az egyes voxelek között. Ilyen feltételek mellett beépíthető az FPM
modellbe a sötétmátrix mennyiségének meghatározása is. Amennyiben, a sötét mátrix
átlagrendszáma ismert (ZD), az energiafüggő abszorpciós együttható számítható a 𝜇𝐷𝐸 =
𝑎
𝑎1𝐸 𝑍𝐷2𝐸 [78] függvénnyel, melyben α1E és α2E energiafüggő paraméterek. Ha a sötétmátrix
effektív rendszáma nem ismert, akkor kísérleti úton meg lehet határozni a gerjesztő
sugárzásnak a minta anyagában történt rugalmas és rugalmatlan szórása intenzitásának
arányából. A sötétmátrix átlagrendszámának másik lehetséges meghatározása a mintát alkotó
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főkomponensek valamilyen előzetes ismerete (vegyületek, kőzetek típusának ismerete stb.).
Ismert összetételű vagy ismert átlagrendszámmal rendelkező sötétmátrix esetén a sötétmátrix
koncentrációja és az (i,j) voxelek abszorpciója egy normálással számítható (5.7).
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Jellemző alkalmazási terület biológiai minták kvantitatív XRF elemzése, amely esetben a
mátrix összetétele többnyire nem változik jelentős mértékben a minta teljes térfogatában, így
az átlagos mintaösszetétel becsülhető. Amennyiben az (5.7) egyenlet normálási feltétele
alkalmazható, akkor az egyes voxelekben történő iteráció során a sötét mátrix koncentrációja
eliminálható.
Az ismertetett numerikus számítások elvégzéséhez egy új szoftvert fejlesztettem ki
MATLAB programozási környezetben. Az alapvető atomi paraméterek, (pl. abszorpciós
függvények, gerjesztési paraméterek, stb.) számítása az XrayLib adatbázis [50] és a [78],
[45] publikációkban közölt algoritmusok felhasználásával történik. Az egyes (i,j) voxelek
összetételének meghatározásához szükséges egyéb függvényeket (pl. kapilláris
transzmissziós függvénye, detektor hatásfokfüggvénye, instrumentális faktor) a program
paraméterként alkalmazza, ezeket előzetesen meg kell határozni az adott mérésre. A
számításokat végző szoftver további bemeneti paraméterei a voxelméret és a sötétmátrix
átlagrendszáma, vagy akár a pontos összetétele. A megoldás során alkalmazott algoritmus a
fentiekben ismertetett módon számolja végig a minta egyes (i,j) voxelének összetételét. Az
egyes voxelekre felírható egyenletrendszer megoldása iterációs módszerrel történik,
hasonlóan a 3. fejezetben ismertetett algoritmushoz. A számítások időigénye a felhasználói
számítógépen egy átlagosnak mondható 50x40 voxelt, voxelenként 10-15 elemet tartalmazó
minta esetén 1-3 perc időtartamú.
4.3. Tesztkísérletek és eredményeik
A fentekben ismertetett FPM modell és az azt megvalósító szoftver tesztelésére µXRF-CI
méréseket végeztünk szinkrotronsugárzás alkalmazásával a HASYLAB L nyalábcsatornánál,
kisméretű, 1-2 mm térbeli kiterjedéssel rendelkező minták 2D/3D elemeloszlásának
meghatározására. A kísérletek során a detektor előtt elhelyezett optikai elem egy XOS
gyártmányú, 2,2 mm fókusztávolsággal rendelkező polikapilláris volt. A detektor-kapilláris
transzmissziójának meghatározásához a mintával teljesen azonos mérési elrendezésben
végeztünk méréseket egy vékony, film-típusú standard mintán (AXO Dresden GmbH,
RF4-200-S1749-6), amely az 5.2. ábrán látható.
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5.2. ábra. Az AXO gyártmányú vékony
minta 45 fokos szögben kialakított mérési
összeállítása a két XOS gyártmányú
polikapilláris
röntgen-lencsével,
a
detektror
előtti
polikapilláris
transzmissziós függvényének empirikus
meghatározásához.

A minta 200 nm vékony szilícium-nitrid filmre felvitt Pb, La, Pd, Mo, Cu, Fe és Ca elemeket
tartalmazott 1-20 ng/mm2 mennyiségben. A gyártói adatlap alapján a laterális homogenitás
1 %-on belül volt minden elemre. A standard minta nominális összetételét az 5.1. táblázat
adja meg.
5.1. táblázat Az RF4-200-S1749-6 referenciaszámú, AXO gyártmányú standard
minta összetétele.
Elem

Pb

La

Pd

Mo

Cu

Fe

Ca

Tömeg (ng/mm2)

7,61 11,01

1,8

1,32

2,84

5,04

19,31

Tömeg szórása (ng/mm2)

0,96

1,0

0,4

0,35

0,87

1,1

0,62

A vékony mintára azért volt szükség, hogy a számítási modell egyenleteiben a mátrixhatás
elhanyagolhatóan kicsi legyen. Így az ilyen vékony mintára (1-5 ng/mm2) az (5.4) egyenlet
két, abszorpciót megadó változója konstans értékekkel közelíthető a (5.8) szerint.

Δ0 , Δk  1  AijkE  Δ02 Δk

M ijkE  1

(5.8)

Ekkor, a detektorhoz használt polikapilláris röntgenlencse energiafüggő transzmissziós
függvényének meghatározásához az (5.8) közelítések alkalmazásával, valamint az (5.4)
egyenletrendszer átalakításával juthatunk, amit az (5.9) függvény ír le. Az (5.9) függvényben
az mp a fólián lévő p. elem felületegységre eső tömege (g/cm2), IpE a p. elemből emittált
majd detektált karakterisztikus fotonok száma (foton/s/cm2), ρ a minta sűrűsége, Δ0 a
gerjesztő nyaláb mérete. A standard referencia mintában (SRM) található detektálható
elemek száma q. A további változók jelentése megegyezik a korábban bevezetett
jelölésekkel.
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(5.9)

Az AXO fólián végzett µXRF-CI mérés eredményéből kiszámítottuk az egyes energiákhoz
tartozó transzmisszió értékét, majd eredményül a kapott mérési pontokra az (5.10) empirikus
függvényt illesztve kaptuk az 5.3. ábrán látható görbét,

T (E)  aEb exp cE

(5.10)

amelyben E a detektor előtt elhelyezett kapillárison áthaladó másodlagos sugárzás energiája,
a, b és c paraméterek.
30
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Transzmisszió ( %)

5.3. ábra. A detektor elé helyezett
polikapilláris
röntgenlencse
energiafüggő
transzmissziós
függvénye, az AXO gyártmányú vékony
polimer minta felületére felvitt
anyagréteg (RF4-200-S1749-6) XRF
elemzésével az (5.11) egyenlet szerint
meghatározott értékekkel.
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5.2. táblázat A kapilláris transzmisszió leírására alkalmazott
(5.10) empirikus függvény illesztési paraméterei, az AXO fólián
végzett mérési eredmények alapján
Paraméter
a
b
c

Érték
0,111±0,053
8,093±0,801
1,497±0,168

Az instrumentális faktor (FE) meghatározásához a valós mintával azonos geometriai és
gerjesztési-detektálási körülmények között SRM minta mérése szükséges. Több kémiai
elemet tartalmazó SRM minta esetében a mintában lévő elemek (k) karakterisztikus
vonalaira meghatározható az instrumentális faktor is (FEk) az (5.11) egyenlettel az (5.9)
egyenlethez hasonlóan az (5.4) és (5.8) összefüggések alapján, ahol az SRM mintában
összesen w számú elem található. A mérések során felvett fluoreszcens spektrumok
kiértékelése a legkisebb négyzetek módszerén alapuló illesztéssel az AXIL [79] szoftvert
alkalmazva végeztük a HASYLAB L nyalábcsatornához telepített MICROXRF2 szoftverrel.
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k  1,, w

(5.11)

Az egyes voxelek mérése során kapott spektrumokat összeadva, az összegspektrumon
határoztuk meg az egyedi mérési pontokban detektált röntgenspektrumok illesztéséhez
alkalmazott illesztési modellt (5.4. ábra).
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5.4. ábra. NIST SRM 1577c minta
konfokális
méréssorozatának
összegspektruma a MICROXRF2
szoftver
kiértékelési
paramétereinek meghatározásához.
A gerjesztő szinkrotronnyaláb
energiája 19,5 keV volt.
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A szinkrotronsugárzásra alapozott konfokális FPM modell teszteléséhez és validálásához
szükséges méréssorozatot NIST SRM 1577c borjúmáj standard és NIST SRM 611 üveg
standard mintákon végeztük el. A multiréteg monokromátorral monokromatizált
szinkrotronsugárzás energiája a tesztmérések során 17 keV, illetve 19,5 keV volt. A
konfokális beállítással elért laterális felbontás 10-20 µm között volt, így a mérések során
15 µm-es lépésekkel vettük fel az elemtérképet. Mivel a tárológyűrű árama időben változott,
minden mérési pontra kapott értéket azonos nyalábáramra (100mA) normáltunk. A mérési
idő több mint 10 s volt voxelenként a jó számlálási statisztika elérése érdekében, így a teljes
elemtérkép felvétele 7-10 órát vett igénybe. A biológiai minták esetében az AXO standard
mérésével azonos mérési összeállítást alkalmaztunk. A borjúmáj standard eredetileg por
állapotú, amelyből a mérésekhez tablettát préseltünk.
Az egyes µXRF-CI mérések során a minta kémiai elemeire kapott 2D intenzitáseloszlások és
a modellel végzett számítások eredményei az 5.5.-5.7. ábrákon láthatók. Az egyes ábrák bal
oldala mutatja az egyes elemek mért intenzitástérképeit. Ezeken jól látható, hogy a borjúmáj
minta jóval kisebb abszorpciós hatása miatt a minta mélyebb rétegeiből is érkezik
információ, míg az SRM 611 üvegstandard esetében csak a felszínhez közeli részből kapunk
elemzésre és számításra alkalmas intenzitásértékeket. Az ábrasorozat jobb oldalán az egyes
elemek konfokális FPM modellel számított koncentrációeloszlása látható. A számítások a
standard mintákra várt közel homogén eloszlásokat adták. Mindkét standard mintára kapott
homogén elemtérkép a konfokális FPM számítás jóságára utal. A kapott elemtérképekben
fellelhető inhomogenitások a mintákban lévő inhomogenitásra utalnak, ami lehet a préselt
minta esetében fellépő sűrűségingadozás. A koncentrációértékek fluktuációja mélyebb
rétegek felé haladva növekszik, amely jelenség az üvegstandard esetében a mintafelülethez
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viszonyítva kisebb mélységben lép fel ugyanolyan mértékben. Ennek oka a mélyebb rétegek
felé haladva a primer sugárzás intenzitásának csökkenése, valamint a fluoreszcens sugárzás
abszorpciója, ami a nagy átlagrendszámú és nagy sűrűségű mintában jelentős lesz.
A modell eredményeinek ellenőrzésére a kapott koncentrációtérképek homogenitása mellett
a számított koncentrációértékek átlagát is összehasonlítottuk a mért minták nominális
összetételével, amely eredményeket az 5.3. táblázat foglalja össze. A számított
koncentrációk hibája függ a detektált beütések számának statisztikájától valamint az FPM
számítások során alkalmazott paraméterek hibájától. A mélység növekedésével a detektált
intenzitás csökken, a számított koncentrációértékek hibája nő, amely végül egy
mélység-korlátot szab meg a számítások alkalmazhatóságának.
5.3. táblázat. NIST SRM 1755c minta nominális összetétele, valamint a két eltérő
gerjesztési energiával végzett mérések FPM modellel számított koncentrációk átlagos
értéke.

Elem
Ca
Mn
Fe
Cu
Zn
Rb

Nominális koncentráció
(mg/kg)

FPM modellel számított koncentráció átlaga
(mg/kg)
E=17 keV
153 ± 52
8,4 ± 2,2
194 ± 18
293 ± 27
180 ± 19
----

131 ± 10
10,46 ± 0,47
198 ± 0,65
275,2 ± 4,6
181,1 ± 1,0
35,3 ± 1,1
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E=19,5 keV
182 ± 57
8,3 ± 3,4
170 ± 20
257 ± 23
163 ± 16
46,8 ± 9,5

Kα intenzitás (cps)

Koncentráció (kg/kg)

Ca

Mn

Fe

Zn

Cu

Rb

5.5. ábra. NIST SRM 1577c mintára végzett konfokális XRF méréssorozatból kapott Kα
intenzitás eloszlások Ca, Mn, Fe, Cu, Zn és Rb elemekre (bal oldal) valamint a konfokális
FPM modellel végzett számítások eredményeként kapott koncentráció térképek (jobb oldal).
A mérés során a gerjesztő energia 19,5 keV, a voxelek mérete 15 µm x 15 µm volt.
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Kα intenzitás (cps)

Koncentráció (kg/kg)

Ca

Co

Mn

Zn

Fe

Se

5.6. ábra. NIST SRM 1577c mintára végzett konfokális XRF méréssorozatból kapott Kα
intenzitás eloszlások Ca, Mn, Fe, Co, Zn és Se elemekre (bal oldal) valamint a konfokális
FPM modellel végzett számítások eredményeként kapott koncentráció térképek (jobb oldal).
A mérés során a gerjesztő energia 17 keV, a voxelek mérete 15 µm x 15 µm volt.
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Kα intenzitás (cps)

Koncentráció (kg/kg)

Ni

Cu

Rb

5.7. ábra. NIST SRM 611
mintára végzett konfokális
XRF méréssorozatból kapott
Kα intenzitás eloszlások Co,
Ni, Cu, Zn, Ga, Rb, Sr és Y
elemekre (bal oldal) valamint
a konfokális FPM modellel
végzett
számítások
eredményeként
kapott
koncentráció térképek (jobb
oldal). A mérés során a
gerjesztő energia 19,5 keV, a
voxelek mérete 15 µm x
15 µm volt.

Zn

Sr

Ga

Y
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5.4. Összefoglalás, 3. Tézis
Kidolgoztunk egy új FPM alapú számítási modellt és az azt megvalósító algoritmust, amely
alkalmazható 2D-3D konfokális µXRF mérések kvantitatív analíziséhez. A modell
számításba veszi a primer és szekunder röntgennyalábok abszorpcióját a mintában, valamint
egy adott voxelen belül lejátszódó gerjesztési folyamatokat. A számítások bonyolultsága
miatt elhanyagoltuk a primer nyaláb intenzitáseloszlásának Gauss-függvénnyel leírható
alakját és a voxelen belül homogénnek tekintettük azt. Az FPM számítási modellt MATLAB
programozói környezetben írt szoftverrel lehet megoldani voxelenként numerikus
szukcesszív approximációval. A modell és az azt alkalmazó algoritmus tesztelésére standard
mintákon végeztünk 2D mélységi konfokális µXRF-CI méréseket a HASYLAB L
nyalábcsatornájánál. A mérések során alkalmazott SD detektor polikapilláris
röntgenlencséjének transzmissziós függvényét a mintákon végzett mérésekkel azonos mérési
elrendezésben egy vékony standard mintával határoztuk meg. A NIST SRM 1755c és NIST
SRM 611 standard mintákon végzett µXRF-CI mérésék eredményein végzett számítások
igazolták a konfokális FPM modell és megoldó algoritmus működőképességét. A kétféle
standard mintára kapott koncentrációtérképek homogén elemeloszlást mutattak, a vizsgált
elemek koncentrációinak a teljes analizált térfogatra számított átlagértékei hibahatáron belül
megegyeznek a nominális értékekkel. Nagy abszorpcióval rendelkező (nagy átlagrendszámú)
minta esetében a mérhető karakterisztikus intenzitások a mélység növekedésével jelentősen
csökkennek, így ilyen anyagra az analizálható mélység 50-300 µm körüli értékre is
redukálódhat. Mivel a biológiai eredetű minták általában alacsony rendszámú mátrixszal
rendelkeznek, ezért az ilyen típusú minták kvantitatív analízisére a kifejlesztett új µXRF-CI
modell és megoldási algoritmusa jól alkalmazható.
3. Tézis
Kifejlesztettem a µXRF-CI röntgenemissziós analitikai módszert leíró FPM
egyenletrendszer numerikus megoldó algoritmusát és a számításokat megvalósító szoftvert a
monokromatikus szinkrotronsugárzással végezhető röntgenfluoreszcens konfokális
leképezés rekonstrukciójára. Az eljárás algoritmusa és a kód alkalmas könnyű elemekből
álló mátrixszal rendelkező biológiai minták kvantitatív összetételének elemzésére és a
mintákban lévő kémiai elemek 2D/3D mennyiségi eloszlásának számítására a mintamélység
függvényében. A teljes analitikai eljárást és az FPM modell alkalmazhatóságát a HASYLAB
L nyalábcsatornánál végzett konfokális XRF méréseink eredményén végzett számításokkal
teszteltem és igazoltam.
3. tézisponthoz kapcsolódó publikációk listája
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6.

A szinkrotronsugárzással végzett µXRF-CI analitikai módszer méréstechnikai
fejlesztése

A különböző fókuszáló röntgenoptikai elemek megjelenésével lehetőség nyílt kisméretű
objektumok, 10-20 µm térbeli felbontással bíró 2D/3D elemanalitikai vizsgálatára, amely
mikroelemzési módszerről kiderült, hogy főként biológiai és geológiai mikroanalitikai
vizsgálatokban lehet leginkább hasznosítani. Ma már a legfejlettebb szinkrotron
nyalábcsatornáknál a legújabb röntgenoptikai kutatásoknak és eszközfejlesztésnek
köszönhetően az 50-100 nm térbeli felbontás is a rutin analitikai vizsgálatok része. Ilyen
laterális felbontás mellett a térfogati kvantitatív elemzés lehetővé teszi az egyedi biológiai
sejtek belső szerkezetének vizsgálatát is [80]. Ennek az új mikroanalitikai vizsgálati
technikának jelentős hozadéka van a biológiai élettani kutatásokban így többek között a
növények által a talajból felvett, különböző kémiai elemek élő szervezeten belüli
transzportjának, egyes szövetekben történő akkumulációjának és élettani biokémiai
szerepüknek a vizsgálatában is.
A növények által a talajból felvett anyagok felhalmozódása a növény egyes részeiben
különösen fontos jelentőséggel bír abban az esetben, ha az adott növény bekerül a
táplálékláncba és így végső soron az emberi fogyasztásba is. Egyes toxikus elemek a
talajvízben helyenként nagyobb mennyiségben is megtalálhatók, mely anyagok az öntözéssel
kijutnak a felszíni termőterületre, így ezeket a haszonnövények felveszik a talajból. Ilyen
problémát jelent Magyarország sík területein a talajvízben megjelenő arzén. A talajvíz
átlagos arzén koncentrációja Magyarország területén helyenként elérheti a 200 μg/dm3
értéket, amely koncentráció jóval az Európai Unió ivóvízre javasolt [81], magyar
jogszabályokban [82] is megjelenő 10 μg/dm3 határértéke felett van. A nagy
koncentrációban jelen lévő arzént a Pannon-medencében uralkodó geológiai viszonyokból
eredő geokémiai hidrológiai folyamatok eredményezik [83], mint például a folyók
hordalékának kiülepedése, vagy a termálvizek jelenléte, amely részben felelős faktor az
arzén-feldúsulás kialakulásában. Ezek a folyamtok 2-10-szeres arzén szintet eredményeznek
az Európai kontinens egyéb területeihez viszonyítva [84]. A fennálló EU-s és magyar
szabályozás szerint, amennyiben a víz arzéntartalma a meghatározott határérték felett van
[81], tilos azt ivóvízként felhasználni; viszont öntözővíznek alkalmas. Ilyen hasonló
geológiai terület található az USA-ban a Montezuma Well tájegység talajvizében, amelynek
koncentrációja jelentősen meghaladja az egészségügyi korlátot. Az öntözőrendszeren
keresztül azonban az oldott arzén vegyületek a talajba juthatnak, ahonnan a gyökereken
keresztül a növények felveszik azokat. Az így felvett arzén tartalmú vegyületek a növények
belső szállítórendszerén keresztül felszívódhatnak a gyökérzetből a növény többi részébe
(szár, levelek), amelyek így hatással lesznek a növény szöveteinek élettani folyamataira. A
növényekbe jutott arzén és egyéb toxikus elemek vegyületei ezen az úton bekerülhetnek a
táplálékláncba, az abban részt vevő biológiai rendszerekbe további toxikus hatást kifejtve
azokra. A [98] publikáció szerzői kimutatták, hogy az érintett területeken termesztett
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haszonnövények bekerülve a táplálékláncba észlelhető egészségügyi kockázatot
jelenthetnek. Ezért ezzel a toxicitási jelenséggel kapcsolatos analitikai és növényélettani
vizsgálatok különös jelentőséggel bírnak [85]. A növények élettani folyamatai vizsgálatához
többféle növényi és állati biomonitort is használnak a környezetből származó különféle
toxicitási események előrejelzésére [86], [87], [88].
Az ELTE Növényélettani és Molekuláris Növénybiológiai Tanszékének munkatársai az
arzénnak az uborkára, mint modellnövényre kifejtett élettani hatásait kutatták, amely projekt
keretében azt vizsgálták, hogy milyen biokémiai feltételek mellett lehet az arzénmérgezés
növényekre gyakorolt káros hatásait csökkenteni. Ennek érdekében vizsgálták a
vas-kloriddal vagy vas-aszkorbáttal dúsított, négyszeresére higított Hoalgland tápoldatban
nevelt uborka növények fejlődését, valamint különböző mértékű arzénexpozícióra adott
reakciójukat. Ezt nagyobbrészt a növények optikai megfigyelésével végezték, de a külső
biológiai elváltozások mellett fontos annak ismerete, hogy a növények milyen mennyiségben
veszik fel a tápoldatból az egyes kémiai elemek ionjait, így az arzént is, illetve a felvett
anyagok a növények mely részében és milyen mértékben halmozódnak fel. Ehhez a kutatási
projekthez kapcsolódva XRF képalkotó és XANES méréstechnikák kombinációjával
vizsgáltuk uborka hipokotil minták akkumulált arzén tartalmának laterális eloszlását [89],
valamint az uborka által tápoldatból felvett arzén oxidációs állapotát. Méréseink célja az
uborka növény arzén okozta mérgezéssel szemben kialakított biokémiai ellenállásának
vizsgálatához szükséges adatok meghatározása volt különböző tápoldatba bevitt vas tartalmú
vegyületek esetében (klorid vagy aszkorbát). Jelen fejezet az uborka növények
hipokotiljában lévő arzén térbeli eloszlásának vizsgálatát foglalja össze, míg a felvett arzén
oxidációs állapotának vizsgálatát a következő, 7. fejezet tartalmazza.
6.1. Uborka modellnövények nevelése és mintaelőkészítése
Az arzén növények biokémiai folyamataira gyakorolt hatásának vizsgálatához modellként
uborka növényeket használtunk fel (Cucumis sativus L. cv. Joker 1, 6.1. ábra). A növények
négyszeres hígítású Hoagland tápoldatban növekedtek, melyhez a vas hozzáadása
opcionálisan vas-aszkorbát vagy vas-klorid formában történt. A növényeket 14/10 órás
fény/sötétség periódusokban szabályozott körülmények között neveltük, 26°C/22°C
nappali/éjszakai hőmérsékleten, 70-80% levegő relatív páratartalom mellett. A csíráztatás
30-32 órán át tartott, melyet követően a minták öt napig a standard tápoldatban növekedtek,
majd ezt követően alacsony foszfát-tartalmú, 10-100 µM töménységű arzénnal dúsított
tápoldatba kerültek. A növények nevelésének körülményeit a 6.1. ábra mutatja be.
Az uborkanövények nevelése során a minták egy részének tápoldatához FeCl3 oldatot, míg
másik részéhez Fe-aszkorbátot adagoltunk, az aszkorbát élettani hatásának vizsgálata
érdekében. Az arzén hatásának vizsgálata érdekében a növényeket kismértékű
arzénexpozíciónak tettük ki (10-100 µM töménységű, arzénnel dúsított tápoldat). Mivel a
biológiai definíció szerint az arzén nem esszenciális elem, hanem az élettani folyamotok
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szempontjából mérgező hatású, ezért az arzénexpozíciót a továbbiakban arzénmérgezésnek
nevezem. Az arzénnal végzett kezeléshez alkalmazott standard folyadék 0,01 M-os
töménységű As(V) oldat volt, amely a Sigma-Aldrich Chemie GmbH által gyártott
KH2AsO4 törzsoldatból készült. Az arzénexpozícióhoz ezt az oldatot adagoltuk a növények
neveléséhez használt tápoldathoz.

6.1. ábra. Két hetes, szabályozott
körülmények
között,
négyszeres
higítású Hoagland-féle tápoldatban
nevelt uborka modellnövény, az arzén
kezelést megelőzően.

Az in-vivo méréseket vagy a mintafeldolgozást (liofilizálás) a 24-48 órás As-kezelést
követően végeztük el. Mivel a szinkrotronos nyalábidő pontos ütemezését csak a
nyalábcsatorna ezen kísérletekhez rendelt időszakának kezdetén lehetett megtervezni, ezért a
mérések elvégzése meglehetősen bonyolult mintaelőkészítést eredményezett, főként az
in-vivo mérések esetén. Az uborka minták nevelését és liofilizálását az ELTE
Növényélettani és Molekuláris Növénybiológiai Tanszék munkatársai végezték. A minták
nevelése a biológiai élettani vizsgálatokban standard eljárásként alkalmazott módon történt.
A liofilizálással a minták egy stabil szerkezetű, teljesen vízmentes állapotba kerültek.
6.2. Uborka, mint modellnövény hipokotiljának in-vitro µXRF-CI vizsgálata
A vizsgált uborka hipokotil minták keresztmetszeti elemtérképét szinkrotronsugárzásra
alapozott konfokális µXRF méréstechnikával mértük ki. A µXRF-CI méréseket a
HASYLAB L nyalábcsatornánál végeztük. Ez a röntgenforrás és az ahhoz csatlakozó
mérőállomás spektroszkópiai kialakítása lehetővé tette a növényi minták hipokotiljában
nyomnyi mennyiségben jelen lévő arzén kimutathatóságát. A biológiai minták szinkrotronos
vizsgálatának hátránya is van, ugyanis az intenzív röntgensugárzás hatására a nagy
víztartalommal rendelkező, élő minták vízzel telt sejtjeiből a mérés során a víz elpárolog,
ami roncsolja a biológiai mikroszerkezetet. Ezt a roncsoló hatást szemlélteti a 6.2. ábra,
amelyen egy hipokotil minta látható a rajta végzett 300 s időtartamú lineáris scan-típusú
mérés után. A sugárkárosodást csökkenteni lehet a minta kriogén hűtésével, így cseppfolyós
nitrogénnek a mintára fújt gőzével.
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6.2. ábra. Élő uborka hipokotiljából készített minta
sugárkárosodása egy konfokális összeállításban végzett
10 µm átmérőjű szinkrotronsugárzással végzett lineáris
scan-típusú, 300 másodperc időtartamú besugárzás
után.
A konfokális µXRF-CI mérési geometriát polikapilláris röntgenlencsével lehet
megvalósítani, amelyhez az L nyalábcsatornánál rendelkezésre álló optikai elemek
fókusztávolsága 2-5 mm volt. Ilyen kis minta-röntgenlencse távolságoknál a folyékony
nitrogénnel történő hűtés alkalmazására nincs lehetőség, mivel a polikapilláris lencsét érő
alacsony hőmérsékletű nitrogén gőz hűtő hatása a lencse mechanikai sérülését
eredményezheti. Ezért a µXRF-CI méréseket csak liofilizált mintákon, in-vitro körülmények
között lehetett elvégezni, mivel a víztartalmától megfosztott mintában a gerjesztő
szinkrotronsugárzás már nem okozott maradandó elváltozást sem a mikroszerkezetben, sem
az elemi összetételben. A liofilizált mintákat a 6.3. ábrán látható módokon egy 5 tengelyű
goniométerre vagy alumínium keretre rögzítettük függőleges irányban. A hipokotil
mintákról 2D keresztmetszeti elemtérképet készítettünk, amely kiválasztott síkfelület
közelítőleg merőleges volt a hipokotil tengelyére.

6.3. ábra. A liofilizált uborka hipokotil minták µXRF-CI mérési összeállítása. Bal oldali
fotón a minta egy 5 tengelyű goniométerre van rögzítve, a jobb oldalon látható mintákat egy
alumínium keretre helyeztük el.
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A méréssorozatot a HASYLAB L nyalábcsatornánál végeztük, multilayer monokromátorral
előállított monokromatikus röntgennyalábbal gerjesztve, SD detektorral felvéve a
fluoreszcens sugárzás energiaspektrumát. A konfokális elrendezést, ami a 6.3. ábrán is
látható, két polikapilláris lencsével valósítottuk meg, mely fókuszfolt méretét 15-30 µm
értékre állítottuk be. A felvett XRF spektrumok kiértékelésére a MICROXRF2 szoftver
automatikus működési opcióra beállított spektrumkiértékelő rendszerét (AXIL) alkalmaztuk.
A méréssorozat elsődleges célja a hipokotil keresztmetszetének összes kimutatható elemre
vonatkozó eloszlástérképének felvétele volt. Ennek érdekében, az elemtérképeket 20 µm-es
felbontással, 23,5 keV energiájú szinkrotronsugárzással, dinamikus pásztázó (sweep scan)
üzemmódban vettük fel. A dinamikus scan módszer a statikus scan üzemmódtól annyiban tér
el, hogy míg statikus üzemmódban a motor lépése után egy álló pozícióban történik a mérés,
a dinamikus üzemmód során az egyes voxelek mérése közben az x-irányú mozgatás nem áll
meg, hanem folyamatosan, egy előre megadható sebességgel mozog. Eközben az emittált
röntgenspektrum gyűjtése a beállított időintervallumokra folyamatosan történik. Mivel a
detektálással begyűjtött információ egy véges mintaszakaszra vonatkozik, ezért a dinamikus
scan üzemmódban a voxelek határai kissé elmosódnak. E módszer előnye a statikus mérési
módszerhez képest, hogy a lépés-megállás kiiktatásával jelentősen (20-30 %) lerövidül a
teljes mérési idő. Ennek oka az, hogy a mikrolépésekben a megállás egy oszcilláló jellegű
oda-vissza lépésből álló iterációból tevődik össze, ami jelentős időtöbbletet eredményez. Az
5.3. ábra bal oldalán látható példaként az As Kα intenzitás-eloszlása egy hipokotil minta
keresztmetszetében, mellette a jobb oldalon egy hasonló hipokotil mintáról készített
keresztmetszeti optikai felvétel van. Az arzén eloszlásából arra lehetett következtetni, hogy
az egyes xilém és floém szállítócsatornákban (ábrán bekarikázva), valamint a növény
felületén koncentrálódik az arzén jelentős része.
(a)

(b)

6.4. ábra Az uborka hipokotil minta keresztmetszetének 23,5 keV-os gerjesztő energiával
gerjesztett konfokális µXRF mérése során készített arzén elemeloszlás-térkép (bal oldal) és
hasonló minta keresztmetszeti optikai képe (jobb oldal).
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Az első kísérletekből származó elemeloszlás-térképek viszonylag jó térbeli felbontással
rendelkeztek, viszont az arzén kis mennyisége miatt az egyes voxelekre kapott
intenzitásértékek statisztikai bizonytalansága nagy volt. Ezért a felhalmozódott kis
mennyiségű arzén érzékenyebb kimutatása és a térbeli felbontás javítása érdekében növeltük
egy-egy voxel mérési időtartamát valamint hangoltuk a gerjesztő sugárzás energiáját. A
voxelenkénti mérési idő növelése dinamikus scan üzemmódban lassabb mintamozgatást
jelent, amely opció előnye, hogy azonos mérési idő alatt kisebb térfogatból nyerünk
információt, ami az elemtérkép kontrasztosabb voltát eredményezi. A gerjesztő
röntgennyaláb energiájának csökkentése egészen az As K abszorpciós éle energiájának
közelébe azzal az előnnyel járt, hogy nagyobb hatásfokú gerjesztést (gAsE) értünk el. Ezt
szemlélteti a 6.5. ábra, ahol a gAsE gerjesztési függvényben ((3.2) összefüggés) szereplő
abszorpciós függvénynek lokális maximuma van a K-él energiájánál. A mérésekhez használt
polikapilláris lencsék transzmissziójának (5.3. ábra) értéke kisebb röntgenenergiák irányában
növekvő értékű 5 keV energiáig, ezért a gerjesztő energia csökkentése nagyobb gerjesztő
fluxust eredményez. Az As K éle 11,877 keV energiánál található, így az új, optimalizált
beállítások során gerjesztő energiának 12,5 keV energiát választottunk. Ezzel a beállítással
jelentősen nőtt a gerjesztés valószínűsége és a gerjesztő sugárzásnak a rugalmatlanul szórt
fluxusa még nem okoz jelentős spektrális hátteret az As-Kα (10,5 keV energiájú) vonal
intenzitásának meghatározásában.
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6.5. ábra. Arzén tömegabszorpciós együtthatója az energia függvényében (bal). Arzénnel
kezelt liofilizált uborka minta µXRF-CI 12,5 keV gerjesztő energiával végzett méréséből
származó összegspektrum (jobb).
Egy elemtérkép felvétele során kapott összegspektrumot ábrázol a 6.5. ábra, melyen jól
látható a gerjesztő nyaláb szórása okozta háttér és az As-Kα vonalának elkülönülése. A
konfokális összeállítás során 13x17 µm-es voxelméretet sikerült beállítani, mely hasonló
értékű az előző méréssorozatban kapott felbontáshoz. A dinamikus-scan lépésközének a
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voxelméretnél kisebb értéket, 10 µm-t választottunk, és az elemeloszlás-térképet
voxelenkénti 5-10 s-os mérési idővel határoztuk meg, amivel egy 2-3 mm méretű minta
elemzéséhez kb. 8 órás mérési idő volt szükséges. Az így optimalizált mérési eljárással az
eddigieknél sokkal karakteresebb (kontrasztosabb) elemeloszlás-térképet kaptunk minden
voxelben 300-800 As-Kα beütésszámmal. A mérések eredménye egy arzénnal mérgezett
uborka hipokotil mintára a 6.6. ábra bal oldalán látható.
A feljavított µXRF-CI mérési módszerrel a korábbi mérési beállításokhoz képest egy sokkal
jobb felbontású elemeloszlás-térképet sikerült felvenni, amelyen jól látható az As feldúsulás
az egyes szállítócsatornákban, valamint az óriás (50-100 µm) növényi sejtekben, melyek
körvonala egyértelműen kirajzolódik. Az elemtérkép térbeli felbontásán további javulást
sikerült elérni (6.6. ábra jobb oldali (b) képe) a minta egy kisebb részén elvégzett hasonló
méréssel, ahol a mintavételezés, azaz spektrumbegyűjtési gyakoriságának a felbontását 5 µm
értékre változtattuk. A 6.6. ábra bal oldali részén látható As elemtérkép ezt a hardveresen
nagyított képet mutatja be. Ez utóbbi µXRF-CI eljárással ugyan tovább javul a térbeli
felbontás, viszont így a minta teljes mérése több mint egy napig tartana. További térbeli
felbontás javulást már csak a kapilláris lencse fókuszfoltjának csökkentésével lehetne elérni,
azonban ehhez már más típusú röntgenoptikai eszközök és mérési eljárások szükségesek. Ezt
a HASYLAB Doris szinkrotronjának 2012-ben történt megszűnésével a PETRA szinkrotron
P06 nyalábcsatornánál kiépített mikrométer alatti térbeli felbontással rendelkező
mérőállomás tudja biztosítani.
As-Kα
As-Kα

≈150 µm

1100 µm
6.6. ábra. Arzénnel mérgezett uborka liofilizált hipokotil mintán optimalizált beállításokkal
végzett µXRF-CI méréssorozat As-Kα vonal intenzitása alapján készített keresztmetszeti
elemeloszlás-térkép (a). Ugyanazon mintáról nagyobb térbeli felbontással készített
leképezés.
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6.3. Uborka, mint modellnövény hipokotiljának in-vivo µXRF-CT vizsgálata
A nagy víztartalmú biológiai minták in-vivo szinkrotronos méréséhez elengedhetetlen a
folyékony nitrogén vagy valamilyen más hűtési mechanizmus alkalmazása. A
szinkrotronsugárzás fókuszálására hagyományosan alkalmazott polikapilláris optikai
berendezések alkalmazása mellett a minták nitrogénes hűtése nem lehetséges, mivel az a
polikapilláris lencse sérüléséhez vezethet. A röntgenoptika fejlődésével mára már lehetőség
van nagy fókusztávolságú (cm nagyságrendű) röntgenoptikai eszköz készítésére is, de a
méréseink időszakában az L szinkrotronnyaláb eszköztárában csak 2-5 mm
fókusztávolsággal rendelkező polikapilláris röntgenlencsék álltak rendelkezésre a
felhasználók számára. Lényegesen kisebb átmérőjű fókuszált nyalábokat lehet előállítani
Fresnel zóna lemez [90], CRL (Compound refractive lenses) [91, 92], NFL (Nanofocusing
refractive x-ray lenses) [90] vagy KB (Kirkpatrick-Baez mirror) tükrök [92] alkalmazásával.
Ezeket az új típusú optikai elemeket már alkalmazzák a 3. generációs szinkrotronnyalábcsatornák kiépítésénél a 2000-es évek közepétől mikro és nano-nyalábok építésekor
[93, 94]. Mivel az ilyen extrém mérőberendezések elérési lehetősége a „felhasználók”
számára jelenleg még erősen korlátozott, így a 2. generációs µXRF nyalábcsatornák
továbbra is igen keresettek.
Mintahűtés nélkül nagy víztartalommal rendelkező minták µXRF mérése kizárólag
mintafeldolgozás után lehetséges a minta roncsolódása nélkül. Ilyen eljárások a liofilizálás
és a biológiai minta műgyantába ágyazása a HMDS technika [86], amelyek mindegyike igen
jó sugárálló mintákat eredményez. Polikapilláris lencse LN2 hűtés mellett nem
alkalmazható, a nyaláb formálására csak valamilyen nagy fókusztávolságú monokapilláris
vagy egyszerű apertúra alkalmazható. Ezen optikai berendezések alkalmazása mellett
konvencionális µXRF vagy µ-tomográfiás mérésekre van lehetőség. 3D kiterjedésű minták
esetében a µXRF alkalmazása nem célszerű, mivel az 2D analízisre ad lehetőséget, így
egyedül a µ-tomográfiás képalkotás tűnik alkalmazhatónak.
Az előző alfejezetben vizsgált uborka hipokotil minták vizsgálata közben felmerült az a
kérdés, hogy a liofilizálás során mennyire roncsolódik a mintaszerkezet, és így a konfokális
leképezés eredménye mennyire tükrözi a valóságot. Az optikai felvételekkel összehasonlítva
azt a következtetést vontuk le, hogy a minta szerkezeti állapota nem torzult, és a liofilizált
minták elemösszetétele nem változott jelentősen az élő minta elemeloszlásához képest. A
kérdés pontosabb vizsgálatára az előzőekkel azonosan nevelt, élő mintákon nitrogén hűtés
alkalmazásával in vivo µ-tomográfiás méréseket végeztünk. A méréseket a HASYLAB L
nyalábcsatornánál kiviteleztük, a gerjesztő nyaláb divergenciájának csökkentésére nagy
munkatávolságú (cm) monokapillárist alkalmaztuk, mely közel párhuzamos nyalábot állít
elő. A detektor látóterét pinhole kollimátorral szűkítettük a szerkezeti elemeken szórt
sugárzás kiszűrése érdekében. A röntgen-spektrometriában hagyományosan ólomkollimátort
alkalmaznak, amely mellékhatása az ólom L vonalainak kismértékű megjelenése a felvett
spektrumban. A mi méréseink kis mennyiségben jelenlévő arzén kimutatására irányultak. Az
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ólom Lα vonala (E=10,551 keV) és az As Kα vonala (E=10,543 keV) az alkalmazott SD
detektor felbontásán belül átfed a spektrumban, így ha a primer sugárzás energiája elegendő
az ólom LIII élének gerjesztéséhez, az arzén kimutatási határa ólomkollimátor alkalmazása
mellett jelentősen romlik. Ezen spektrális hatás elkerülése érdekében az ólomkollimátort
lecseréltük vastagabb anyagból készített réz kollimátorra. A gerjesztő energiát az előző
alfejezetben leírtakhoz hasonlóan közel vittük az As K éléhez, azonban az eltérő geometriai
viszonyok (detektor kapilláris helyett pinhole kollimátor alkalmazása) miatt a detektorba
nagyobb térszögből érkezett a primer nyaláb szórt része. Így az arzén Kα csúcs alatt
megjelenő háttér elkerülése érdekében a gerjesztő energiát az előző esethez képest növelni
kellett 13,3 keV-re.
Pozícionáló
mikroszkóp
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A primer nyaláb függőleges kiterjedése 15 µm, míg horizontális mérete 25 µm volt. A
mérések gyorsítása érdekében két SD detektort alkalmaztunk egymással szembe állítva a
minta körül (6.7. ábra), így elegendő volt a 360°-os elforgatás helyett 180°-os elforgatással
mérni a mintát. A voxelenkénti mérési idő 2 s volt, a lineáris scant 30 µm-es lépésközzel
végeztük dinamikus scan üzemmódban, a szögfelbontást 3°-ra állítottuk. A minták hűtését
folyékony nitrogén gőzével végeztük úgy, hogy a nitrogén gőzét a mérendő
mintakeresztmetszet alá irányítottuk ezzel elkerülve a mért mintarész jegesedését. A
detektorok Be ablaka védelme érdekében a kollimátorok belépő oldalára egy kapton fóliát
ragasztottunk, hogy a kollimátorba bejutó hideg levegő ne okozzon jegesedést a vékony Be
ablakon. A mintát (a 7. fejezet XANES méréseihez hasonlóan) közvetlenül a mérés előtt
vágtuk ki a növényből, majd öttengelyű goniométeren rögzítettük, és ragasztóval
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leragasztottuk a növényi nedv eltávozásának megakadályozása érdekében. A teljes mérési
összeállítás a 6.7. ábrán látható. Az ábrán megfigyelhető a minta jegesedése, amely a mért
keresztmetszet alatt található, így a mérések eredményét annak abszorpciója nem
befolyásolja. Ennek ellenére azonban előfordulhat, hogy nagyobb tömegű jég miatt a növény
kismértékben meghajlik, ami viszont nem teszi lehetővé az intenzitásadatok rekonstruálását.
Ennek elkerüléséhez a mérőhelyiség páratartalmát alacsonyan kell tartani. A mérőállomás
egy részét mutatja be a 6.8.a. ábra, illetve a beépített röntgenoptikai eszközöket befoglaló kb.
1,5 m3 acél vákuumtartály látható a 6.8.b. ábrán.

6.8. ábra. A HASYLAB L nyalábcsatorna mérőhelye (a) és optikai eszközei egy részét
tartalmazó vákuumkamra (b): kettős kristálymonokromátor, vezérelhető abszorbensek,
pozícionáló léptetőmotorok, monokromatizáló multilayerek stb..
A mért spektrumokat az eddigiekhez hasonlóan, a MICROXRF2 szoftvercsomag
automatikus üzemmódjával értékeltük ki, az összegspektrumra megszerkesztett illesztési
modell alkalmazásával. A mérések során kapott szinogramok alapján ellenőrizni lehet, hogy
történt e károsodás a minta szerkezetében. Az ilyen esetet úgy lehet felismerni, hogy a kapott
szinogramban a szokásos szimmetrák nem találhatóak meg, illetve a Radon-transzformáció
után nem valóságos alakzatot kapunk. A szinogramok kiértékelése saját fejlesztésű
MATLAB kóddal készült. Első lépésként a két detektor által kapott szinogramokat kell
normálni oly módon, hogy a második detektor által kapott intenzitásértékeket az első
detektoréval azonos körülményekre korrigáljuk a hatásfokfüggvények és az eltérő
vastagságú levegőrétegek abszorpciója alapján. A két detektorból származó adatok
össze-normálása után a program a MATLAB csomagba beépített inverz-Radon
transzformációs eljárást [95] alkalmazza, a beépített ’Hann’ szűrővel [96]. A számítási
folyamat során kapott egyesített szinogram és annak rekonstruált képe egy FeCl3-os oldatban
nevelkedett, 60µM arzénmérgezéssel (az arzénnel dúsított tápoldat 60µM koncentrációban
tartalmaz arzént) kezelt uborka hipokotiljának keresztmetszeti Zn mennyiségére a 6.9. ábrán
látható.
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(b)

3400 μm
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6.9. ábra. Uborka hipokotil keresztmetszetének µXRF-CT mérése során Zn elemre felvett
szinogramja (a) és az abból kapott rekonstruált elemeloszlási térkép (b).
A rekonstrukció során kapott elemeloszlás-térképen jól kivehető a növény szerkezete, a
benne található szállítócsatornákkal, mely az optikai képpel és az előzőekben bemutatott
konfokális mérés eredményével azonos eloszlást mutat. A pontosabb elemtérkép
felvételéhez és a rekonstruált kép minőségének javítása érdekében elsősorban a mérés során
alkalmazott szögfelbontást kellene növelni, azonban ekkora mintaméretnél (3-4 mm) ez
jelentősen megnövelné a mérési időt a jelenlegi 6-8 órához képest, akár ennek a duplájára is.
6.4. Összefoglalás, 4. Tézis
Uborka minták hipokotiljának keresztmetszeti elemeloszlását határoztuk meg szinkrotronos
in-vitro µ-konfokális és in vivo µ-tomográfiás röntgenfluoreszcens méréstechnikák
alkalmazásával. A konfokális mérésekhez liofilizált mintákat vizsgáltunk, mivel ezen
méréstechnika alkalmazása mellett nincs lehetőség a biológiai minták hűtésére, amely nélkül
a gerjesztő szinkrotronsugárzás jelentősen károsítja a minta szerkezetét. A gerjesztő nyaláb
energiájának megfelelő hangolásával sikerült elérni, hogy a kimutatni kívánt kis mennyiségű
arzénra nagy gerjesztést és emellett jó detektálási viszonyokat érjünk el. A mérés során
meghatározott voxelek átlapolásával olyan laterális felbontást tudtunk elérni, hogy a
beállított konfokális folt méretével összemérhető növényi sejtek elkülöníthetők az egyes
elemek intenzitástérképei alapján. A növényi minták in vivo analízisét µ-tomográfiás
mérésekkel sikerült elvégezni. Ezen mérések során a mintát folyékony nitrogén gőzével
hűtöttük a mért mintakeresztmetszet alatt, mely során a növény hővezetése elegendő volt a
gerjesztő nyaláb által megvilágított mintatérfogat hűtéséhez; továbbá jégképződés csak az
analizált mintatérfogat alatti részben volt észrevehető.
4. Tézis
Kimutattam, hogy javítani lehet a monokromatikus szinkrotronsugárzással végzett
konfokális XRF mérési eljárás térbeli felbontását a nyomelemek 3D eloszlásának
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meghatározásához a méréstechnikai paraméterek optimalizálásával, a mintavétel térbeli
lépésközének, a gerjesztő energia hangolásának és a fókuszfolt méretének változtatásával a
gerjesztett kémiai elem rendszámától függően. Kísérleti úton bizonyítottam, hogy
kriogenikus mérési körülmények között, fókuszált, monokromatikus szinkrotronsugárzás és
in-vivo µXRF-CT leképezés kombinációjával, meghatározható kisméretű (1-5 mm) biológiai
mintákat alkotó kémiai elemek térbeli eloszlása a belső biológiai struktúra szétesése nélkül.
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7.

Szinkrotronsugárzással végzett in-vivo XANES vizsgálatok

Az arzén és egyéb toxikus elemek vegyületeit locsolás útján a vízből felvehetik a növények,
így azok bekerülhetnek a táplálékláncba, további toxikus hatást kifejtve az abban részt vevő
biológiai rendszerekre. Ez a biológiai effektus erősen függ az adott toxikus elem kémiai
állapotától, mint például annak oxidációs számától is. Az arzén olyan kémiai elem, amely a
legtöbb biológiai organizmusra nézve toxikus hatású és a kémiai állapota jelentősen
befolyásolja a mérgezés mértékét és mechanizmusát. Az arzén a természetes környezetben
szerves és szervetlen kémiai állapotban is megtalálható, de általában a szerves vegyületei
kevésbé mérgezők a legtöbb organizmusra (pl. növények, emlősök). Vizes környezetben a
leggyakrabban jelen lévő szervetlen arzénvegyületekben lévő arzén oxidációs állapotai az
arzenát (As(V)) és a nála toxikusabb hatású arzenit (As(III)) [97]. Ezt a kérdéskört
vizsgálták Foust és szerzőtársai [98] a talajvízben lévő arzénre. XANES mérésekkel
meghatározták az arzén oxidációs állapotát, amelyet főként növények vettek fel arzenát
formában majd azt részben arzenitté redukálták. Az arzénnek talajban, mint anaerob
közegben, a domináns kémiai formája az As(V), azonban a növények felveszik a környezeti
arzenátot is, amit As(III)-má redukálnak [99]. Rosas-Castor és szerzőtársai [100] a kukorica
termésében vizsgálták az arzén felvétel toxicitásának folyamatát és megállapították, hogy az
arzenátot a növény a xilém csatornákon keresztül szállítja a növény más részeibe. Uborka
xilém nedv XANES analíziséből [101] kiderül, hogy az As(V) tápoldatból történő felvétele
során a xilém gyökérnyak feletti részében az részben As(III)-má alakul át, amely folyamatot
más kísérletek eredményeiből is kimutatták [102], [103].
Az ELTE Növényélettani és Molekuláris Növénybiológiai Tanszék munkatársai az uborka
modellnövények arzénmérgezés hatására bekövetkező biokémiai folyamatait vizsgálták,
mely projekt keretében analitikai vizsgálatokat végeztünk. A projekt részletes ismertetése a
6. fejezet bevezetésében található. Korábbi vizsgálataink során (6. fejezet) az arzén uborka
hipokotil keresztmetszeti laterális eloszlását határoztuk meg µXRF-CI és µXRF-CT
technikákkal. A kutatási projekt részeként XANES méréseket végeztünk a HASYLAB L
szinkrotron nyalábcsatornánál az As(III) és As(V) vegyületek mennyiségi arányának in-vivo
körülmények közötti meghatározására. A mérések célja a tápoldatban nevelt uborka
növények arzénvegyületekre vonatkozó bioakkumulációjának vizsgálata a tápoldat
összetétele és annak arzéntartalma függvényében.
7.1. XANES méréstechnikai összeállítás, minta-előkészítés
Az arzén eltérő oxidációs állapotainak a növények biokémiai folyamataira gyakorolt
hatásának vizsgálatához modellként uborka növényeket használtunk fel (Cucumis sativus L.
cv. Joker 1, 6.1. ábra). A növények nevelése a korábbiakkal azonos módon történt, mely
pontos leírását a 6.1. fejezet tartalmazza. A XANES méréseket a 24-48 órás As-kezelést
követően végeztük el.
78

F. Meirer és munkatársai az uborka hipokotilból közvetlenül kinyert arzént tartalmazó
nedvet elemezték XANES technikával [101]. Az oxidációs állapot a mintaelőkészítés során
megváltozhat a levegővel történő érintkezés során, aminek a megakadályozására a kutatók a
hipokotil nedvet argon atmoszférában gyűjtötték össze, majd zárt műanyag tartályba
helyezve végezték el rajta a XANES méréseket. A több műveletből álló minta-preparáció
során nem zárható ki teljes mértékben, hogy kis mennyiségű oxigén bekerül a biológiai
rendszerbe, megváltoztatva ezzel az ott lévő arzén és más kémiai elemek oxidációs állapotát.
Ezért, hogy elkerüljük a hipokotil nedvben található ionok oxidációs állapotának esetlegesen
bekövetkező megváltozását, a XANES méréseket in-vivo körülmények között végeztük.
Feltételezéseink szerint az így végzett mérések folyamán a hipokotil szövete és ionjai eredeti
állapotukban maradnak.
(a)

Szinkrotron nyaláb

SDD-2

SDD-1

(b)
5 tengelyű goniométer
goniometer
7.1. ábra. Uborka hipokotil minta öttengelyű goniométer mintatartóra helyezve (a). XANES
mérési összeállítás fluoreszcens módban, folyékony nitrogén gőzével hűtött hipokotil
mintákban lévő As oxidációs állapotának méréséhez (b).
A legegyszerűbb mintaelőkészítési módszer a biológiai minták szinkrotronos méréséhez a
liofilizálás, amely során olyan szilárd és szerkezetében stabil minta keletkezik, amely
ellenáll a nagy intenzitású röntgensugárzás roncsoló hatásának. Ilyen típusú mintaelőkészítés
során azonban a hipokotilban lévő ionok kémiai állapota megváltozhat, a hűtve-szárítás
során részben roncsolódó szerkezetbe bejutó oxigén miatt. Jelenlegi ismereteink szerint
nincs tapasztalat arra vonatkozóan, hogy a lioflizálás folyamata során miként változik a
hipokotilban található arzén oxidációs állapota. Hogy elkerüljük az arzén oxidációs
állapotában a mintafeldolgozás során fellépő esetleges változást, a hipokotil mintákon
in-vivo méréseket végeztünk.
A XANES mérésekhez így a liofilizálás, mint mintaelőkészítési módszer nem alkalmazható.
Az uborka hipokotiljából a minták előkészítését közvetlenül a XANES mérések előtt
végeztük. Mivel az L nyalábcsatorna mérési pozíciójában nem volt elegendő tér a teljes
növényt elhelyezni a tápoldattal együtt, ezért a növény hipokotiljának egy darabját (a
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gyöknyak felett és a sziklevelek alatt) közvetlenül a mérés előtt kivágtuk 20 mm
hosszúságban. Közvetlenül a vágás után a hipokotil minták mindkét végét szerves
ragasztóval hermetikusan lezártuk, mely eljárás a floém és xilém csatornák nedvében
szállított ionokat eredeti kémiai állapotában tartotta. Az így előkészített hipokotil minta egy
öttengelyű goniométer mintatartóra felhelyezve látható a 7.1.a. ábrán. Közvetlenül a mintaelőkészítés után a hipokotil mintákat folyékony nitrogénbe mártva 77 K hőmérsékletre
hűtöttük, és a mérés teljes időtartama alatt LN2 gőzével hűtöttük. Az így elért alacsony
hőmérsékletnek két előnye is van: (1) az intenzív szinkrotron sugárzás által okozott
nyalábkárosodás drasztikusan csökkent, (2) a folyékony nitrogén részben kiszorította a
mintát körülvevő térből a levegő oxigénjét, amely körülmény segít megtartani a hipokotilban
található ionok kémiai állapotát eredeti formájukban.
7.2. XANES mérések a HASYLAB L nyalábcsatornánál
Az arzenáttal (As(V)) kezelt uborka mintákban található As(III) és As(V) mennyiségi
arányának meghatározásához XANES méréseket végeztünk a HASYLAB L
nyalábcsatornánál. Az arzén két különböző típusú kémiai formájából (As(III) és As(V)) álló
standard oldatát 10 mM-os töménységben az ELTE biológus munkatársai készítették a
törzsoldatokra vonatkozó standard eljárás szerint. A standard oldatok XANES spektrumait
fluoreszcens módban, vékony falú (≈ 0,5 mm) polietilén csövekbe töltött folyadék mintákon
vettük fel, azonos geometriai elrendezésben, mint amit a valódi minták mérésekor
alkalmaztunk. Az alkalmazott nyaláb formálására változtatható méretű apertúrát
használatunk, amely a XANES méréseink során 1-2 mm volt a minta átmérőjétől függően.
Ez a nyalábformálás azzal az előnnyel jár, hogy a gerjesztő nyaláb intenzitása nagyobb lesz,
mint kapilláris lencse esetén, és így a mintát érő fotonszám elegendően nagy lesz a XANES
mérések elvégzéséhez néhány 10 perces mérési idő alatt. Ezzel a mérési összeállítással
természetesen csak makro-XANES méréseket lehetett végezni. µXANES vizsgálatok
elvégzésére nem volt lehetőségünk, mivel a mérések során alkalmazott gerjesztő
röntgen-energia és a minták mérete esetén a primer nyaláb fókuszálásához alkalmazható
polikapilláris röntgenlencsék munkatávolsága 2-4 mm. Ilyen rövid fókusztávolsággal
rendelkező kapilláris használata kriogén hűtés mellet nem lehetséges, mert a 77 K
hőmérsékletű nitrogén gőz a polikapilláris lencse töréséhez vezethet.
A gerjesztő nyaláb monokromatizálása két Si(111) kristályból álló kettős kristály
monokromátorral történt, amely elegendően jó energiafelbontást biztosít a XANES
mérésekhez (ΔE/E≈10-4). A besugárzási idő energialépésenként 5-10 s volt az arzén
fluoreszcens intenzitásától függően. A mérés során felvett energia-tartomány 11850 eV és
11950 eV között, az alkalmazott energia-lépésköz 0,2-0,5 eV volt, ami a minta teljes
XANES méréséhez 20-30 percet vett igénybe.
A kettős monokromátor pontos energiakalibrációja egy Tl fólia Tl-LIII élén (12,6575 keV)
végzett XANES méréssel történt, ami 790,8 eV energiával nagyobb, mint az arzén K élének
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energiája (11,8667 keV). A XANES méréseket fluoreszcens elrendezésben végeztük,
aminek két oka volt: (1) az As kis koncentrációban volt a mintában, ami fluoreszcens
módban jól kiértékelhető jeleket eredményezett, (2) az energiadiszperzív spektrum
kiértékelésével a minta akár teljes elemösszetételének meghatározása is lehetséges volt. A
mérések során két Vortex-60EX detektort alkalmaztunk, egymással szembe fordítva a minta
két oldalán (7.1.b. ábra). Mindkét detektor érzékeny felülete 50 mm2, a kristály vastagsága
350 µm, a belépő Be ablak 25 µm volt. A detektálás térszögét speciálisan erre a célra
kialakított kollimátorokkal csökkentettük. A kollimátor rézötvözetből készült külső házban
lévő üregben két tiszta (99,99 m/m%) alumínium apertúra volt elhelyezve. A detektor belépő
ablakát egy 5 µm vastag kapton fóliával védtük a minta hűtésére alkalmazott folyékony
nitrogén gőztől. A folyékony nitrogénből képzett gőzzel végzett hűtés sajnos azzal a zavaró
mellékhatással jár, hogy a hűtött mintán egy nagyon kis sűrűségű zúzmara réteg képződik,
amely abszorpciója révén módosítja a röntgenfluoreszcens jelet. Ennek elkerülésére egyrészt
légkondicionált zárt teret hoztunk létre csökkentve ezzel a levegő vízgőz-tartalmát, másrészt
teszteltük azt a hűtési módot, amit a nitrogén gőz közvetlenül a besugárzott mintatérfogat
alá, a mintát tartó fém tűre irányítottuk. Így a minta hűtése elsősorban hővezetéssel történt,
amely közvetett módszerrel sikerült lecsökkenteni a mért mintarész felületén a jégképződés
intenzitását. Teszt XANES méréseink szerint a hővezetéssel biztosított hűtés elegendő volt a
minták szerkezeti épségének és az eredeti As oxidációs állapotok megőrzésére.
7.3. XANES spektrumok kiértékelése
A hipokotil mintákon felvett XANES spektrumok kvantitatív kiértékeléséhez azokat
fél-empirikus formulákkal illesztettem meg. A fotoelektromos abszorpciós együttható és az
energia közti matematikai kapcsolatot Osán és munkatársai [104] javaslata alapján a (3.1)
összefüggéssel adtam meg. Ez a függvény két Gauss függvényekkel leírt csúcsot tartalmaz,
illetve az abszorpciós élt pedig egy arcus-tangens függvénnyel írja le.

1
 E  Ewi 2 
 E  Esi 2 
 E  Eei  1 
  
 i ( E )  I wi exp 
  I si exp 
  Ci  arctan 
2
2

2 wi 
2 si 
 i / 2  2  (7.1)



i  1,2
A (7.1) egyenletben az i  1,2 indexek jelölik az As(III) és As(V) oxidációs állapotokat. Az
Iwi változó a fehér csúcs amplitúdója, a Ci az abszorpciós él magassága, Isi a rezonanciaszórás csúcsának magassága. Az Ewi változó a fehér csúcs maximumának energiája, Eei az
arctan függvény inflexiós pontja, Esi a rezonancia-szórás maximumának energiája, a σwi a
fehér csúcsot leíró Gauss függvény szélessége, Γi az arcus-tangens függvény szélessége és a
σsi a rezonancia-szórást leíró Gauss függvény szélessége.
Ha a minta mind a kétféle oxidációs állapotú arzént tartalmazza, a (7.1) függvény mindkét
oxidációs állapotra vonatkozó részét alkalmazni kell a XANES spektrum illesztéséhez. Az
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arzén kétféle oxidációs állapota relatív koncentrációjának meghatározásához az illesztett
függvényt a (7.1) formula a kétféle oxidációs állapotra vonatkozó függvényeinek lineáris
kombinációjaként kell megadni a (7.2) összefüggés szerint.
2

 ( E )   Ri i ( E )

(7.2)

i 1

A (7.2) egyenletben τi az As(III) és As(V) oxidációs állapotokhoz tartozó illesztett
abszorpciós függvényeket (i=1,2) jelentik, az Ri a súly-paramétereik. A kétféle oxidációs
állapotú arzénhez tartozó abszorpciós spektrumok és elemi komponenseik a 7.2. ábrán
láthatók. A hipokotil minták esetén a kétféle arzén oxidációs állapotainak mennyiségi
arányát azok súlyszázalékában határoztuk meg. A XANES spektrumokat leíró (7.1)
függvényt a kétféle standard oldat (As(III) és As(V)) spektrumára illesztettük. Ezután a
hipokotil mintáról felvett XANES spektrumokra illesztve ezen függvények lineáris
kombinációját, a kapott súlyfaktorok felhasználásával számítottuk ki az egyes arzén
oxidációs állapotok mennyiségi arányát.
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7.2. ábra. As(V) és As(III) standard oldatok analitikus függvényekkel illesztett XANES
spektrumai és az illesztés egyes komponensei.
Az abszorpciós spektrumok illesztése során az egyes paraméterek értékeinek
meghatározásához a következőket vettük figyelembe: σw, σs és Γ a kétféle oxidációs állapotú
As-re azonos értékű, illetve Ew, Es és Ee illesztéshez alkalmazott kezdeti értékei a standard
spektrumok illesztése során kapott értékek. A spektrumok kiértékelését, azaz a standard
oldatok és a minták esetében mért abszorpciós spektrumok illesztését egy saját fejlesztésű, a
szimulált kifűtés [105] módszerét alkalmazó algoritmus alapján működő, MATLAB
környezetben írt szoftverrel végeztem. Ennek az algoritmusnak a legfőbb előnye más
függvényillesztő algoritmusokkal szemben, hogy alkalmas egyszerre több paraméter
optimalizációjára is. A kétféle oxidációs állapotú arzén súlyarányát a (7.2) egyenletet alapul
véve az abszorpciós függvények súlyparaméterei és a fehér csúcs amplitúdója alapján lehet
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meghatározni a (7.3) összefüggés szerint. Ezen paraméterek bizonytalanságát az illesztés
paramétereinek bizonytalansága határozza meg. A Simulated Annealing eljárás algoritmusa
egy Monte Carlo elven működő iterációs függvényillesztés, amely során az illesztett
paraméterek bizonytalanságának becslésére az egymás utáni iterációs lépésekben kapott
illesztési értékek szórásán alapul. A számítások során az illesztési paraméterek hibájának az
utolsó 100 lépésben kapott paraméterértékek szórását számítottam. Ez az összes illesztés
esetében 1-2 %-os bizonytalanságot jelent, amely bizonytalanságot lehet tekinteni az arzén
egyes oxidációs állapotai relatív mennyisége szórásának. A 7.3. ábra szemlélteti a
kiválasztott matematikai függvényekkel egy XANES spektrumon végzett illesztés
eredményét. A hipokotil mintákról felvett spektrumokban (a 7.2. ábrán látható standard
oldatokkal ellentétben) az As mindkét oxidációs állapotban megjelenik, így az illesztés mind
a két oxidációs állapotot leíró függvényt tartalmazza (7.3. ábra).

wAs( III )
wAs(V )

RAs( III ) I w, As( III )



(7.3)

RAs(V ) I w, As(V )

A saját fejlesztésű szoftverrel végzett illesztések előtt a XANES spektrumokat az ATHENA
szoftvercsomaggal [106] dolgoztam fel, ami a háttér levonását jelentette az As K-élén mért
XANES spektrumból, továbbá a spektrum normálását.
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7.4. In-vivo és in-vitro XANES vizsgálatok hatása az arzén oxidációs állapotaira
Az uborka hipokotil mintákon végzett mérések előtt szükséges annak a kérdésnek a
vizsgálata, hogy a mérések során milyen mértékben befolyásolja a szinkrotronsugárzás az As
kémiai állapotát, így ezzel a XANES mérések eredményeit. Ennek érdekében kísérleteket
végeztünk az As kémiai állapota stabilitásának vizsgálatára, aminek során az As(V) és
As(III) standard oldatok XANES spektrumát többször egymás után ciklikusan detektáltuk,
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majd ezeket a spektrumokat összehasonlítottuk. A mérési idő minden energia-pontban 5 s
volt az összehasonlító elemzéshez szükséges jó statisztika elérése érdekében. Az As(V)
esetében elvégzett összehasonlító-mérések eredménye a 7.4. ábrán látható, mely három
egymás után felvett, kiértékelt XANES spektrumot és egy 5 %-os relatív-eltérés sávot
ábrázol. Ezzel megegyező eloszlást kaptunk a nyers XANES spektrumokon elvégzett
hasonló statisztikai elemzésre is.
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A vizsgálat eredményéből látható, hogy az As oxidációs állapota a XANES szempontjából
fontos spektrumtartományban nem változott lényegesen a standard oldatokban az ismételt
besugárzások hatására. Jelentősebb eltérés a spektrumok kisenergiás tartományán
(E<11875 eV) figyelhető meg, amelynek természetes oka a spektrumok rossz statisztikája
volt. Nagyobb energián, ahol a beütésszám is jóval több, a spektrumok szintén ebben az
5 %-os tartományon belül voltak. Hasonló eredményt kaptunk az As(III) oldat vizsgálata
esetében is. Ez az eredmény azt mutatja, hogy a HASYLAB L nyalábcsatornájánál végzett
XANES kísérleteinkhez használt gerjesztő röntgensugárzás fluxusának nem volt jelentős
hatása a standard oldatokban lévő As kémiai állapotára.
Az As standard oldat tisztaságának (az As oxidációs állapota) ellenőrzése céljából a standard
oldatokon felvett XANES spektrumokat úgy illesztettem meg, mintha mindkét oxidációs
állapotú As-t tartalmaznák, azaz mindkét oxidációs állapotú arzénre vonatkozó (7.1)
analitikai függvények lineáris kombinációját alkalmaztam. A kiértékelés eredménye a
7.1. táblázatban látható. Mindkét As standard oldat tisztának tekinthető, azaz elhanyagolható
mennyiséget tartalmaz a másik oxidációs állapotú As-ból.
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7.1. táblázat. Az As referencia oldatok kvantitatív összetétele a XANES spektrumaik
illesztésének eredményeiből számítva, mólarány egységben.
Minta

As(III) tartalom

As(V) tartalom

As(V) standard referencia oldat

0,01

0,99

As(III) standard referencia oldat

0,99

0,01

Korábbi vizsgálataink (6. fejezet) során liofilizált mintákon konfokális μXRF
méréstechnikával vizsgáltuk az arzén eloszlását az uborka hipokotil keresztmetszetében
[107]. Ezen mérések információt szolgáltattak az arzén kvantitatív eloszlásáról az uborka
hipokotilban, de nem vonatkoztak az arzén kémiai állapotára. A mérések során az uborka
hipokotil mintákat liofilizálással készítettük elő, így felmerült a kérdés, hogy ez a típusú
mintafeldolgozás milyen mértékben változtatja meg a hipokotil xilém és floém csatornáiban
lévő As kémiai állapotát. A kérdéskör vizsgálatához in-vivo és in-vitro XANES méréseket
végeztünk élő és liofilizált hipokotil darabokon. Az így vizsgált mintákat szintén a már
említett módosított Hoagland-féle tápoldatban neveltük, majd a mérés illetve a
mintafeldolgozás (liofilizálás) előtt 24 órával a tápoldat As(V) tartalmát 60 μM
töménységűre állítottuk be (60µM As mérgezés). A mérés során felvett normált XANES
spektrumokat és illesztésüket a 3.6. ábra mutatja be. A kiértékelés eredményeként kapott
numerikus adatokat a 7.2. táblázat foglalja össze a kétféle mintatípusra. Ismert jelenség,
hogy az arzén oxidációs állapota As(III)-ból As(V)-é alakulhat oxigén atmoszférában [101],
de ez a változás az ellenkező irányba is megtörténhet, mint azt a [108] publikáció szerzői is
megfigyelték. E tapasztalat ismeretében feltételezhetjük, hogy a hipokotil liofilizálása során
hasonló oxidációs folyamat játszódik le: az As(III) egy része As(V) formává alakul át.
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7.2. táblázat. Az arzén állapotok relatív arányának változása fagyasztva-szárított minta
és mérés közben hűtött minta esetében. Módosított Hoagland tápoldatban nevelkedett,
majd a mérés illetve a mintafeldolgozás előtt 24 órával 60 μM As(V) mérgezést kapott
minták esetében.
Minta leírása

As(III) tartalon

As(V) tartalom

In vitro: liofilizált hipokotil

0,76

0,24

As(III)/As(V)
arány
3,20

In vivo: LN2 hűtött élő hipokotil

0,88

0,12

7,62

Az élő uborka hipokotiljában található xilém és floém nedvek a mérés során részben védve
vannak az atmoszférikus oxigéntől. Azonban a mérés közbeni oxidációs folyamatok
mértékének további csökkentése érdekében az alkalmazott mérési elrendezés azért is
előnyös, mert a mintát körülvevő atmoszférikus oxigén mennyiségét a folyékony nitrogénnel
végzett hűtésből származó nitrogén gázzal vélhetően csökkenteni lehet. Ezen felül a
folyékony nitrogénnel történő hűtés szintén csökkenti az intenzív szinkrotron sugárzás élő
sejtekre gyakorolt nyalábkárosító hatását is, így az arzén oxidációs állapotában bekövetkező
ebből adódó változást is. Ez utóbbi hatás kivizsgálása érdekében ismételt méréseket
végeztünk ugyanazon hipokotil mintán folyékony nitrogén hűtés alkalmazása mellett, majd
annak lekapcsolása után szobahőmérsékleten és normál atmoszférában. A vizsgálat célja a
nyaláb mintaszerkezetet és annak integritását károsító hatása mértékének, valamint a
mintában található arzén oxidációs állapotára kifejtett hatásának meghatározása volt.
A ciklikus XANES mérések során meghatároztuk az As(III) és As(V) állapotok mólarányát,
amit a 7.3. táblázat foglal össze. Az első két mérés alatt, a folyamatos nitrogénnel végzett
hűtés alkalmazása mellett hibahatáron belül állandó maradt a kétféle oxidációs állapotú
arzén mennyisége, ami azt jelenti, hogy nem történt szignifikáns változás az arzén oxidációs
állapotában a mérések során.
7.3. táblázat Ismételt XANES mérések eredménye ugyanazon a hipokotil
mintán (vas-aszkorbáttal módosított tápoldatban nevelkedett, 60 µM As(V)
mérgezést kapott), mólarány egységben.
Mérés sorszáma

LN2 hűtés

1
2
3
4
5

van
van
nincs
nincs
nincs

As tartalom
As(III)
As(V)
0,88
0,12
0,87
0,13
0,76
0,24
0,67
0,33
0,61
0,39

A folyékony nitrogén hűtés leállítását követően végzett mérések (3., 4., 5.) között az As(V)
aránya növekedni kezdett és ezzel ellentétesen az As(III) aránya csökkent. Ez a kísérleti
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eredmény igazolja, hogy a röntgennyaláb károsító hatása jelentős As(III) → As(V)
transzformációt eredményezhet.
A vizsgálat eredménye megmutatta azt is, hogy a kriogén hűtés folyamatos alkalmazása
mellett az ismételt XANES mérések a statisztikai fluktuáción belül azonos spektrumot
eredményeztek, azaz nem történt változás a mintában található As oxidációs állapotában.
Ezen kívül megállapítható volt, hogy a folyékony nitrogén hűtéssel történt mérések
következtében vizuálisan megfigyelhető felületi károsodás nem keletkezett az élő mintán.
7.5. FeCl3 és Fe-aszkorbát növényre gyakorolt hatásának vizsgálata
Biológus kutatók vizsgálatai szerint [109] ha egy növényben az aszkorbát szintje magasabb a
természetes módon előforduló szintnél, akkor ez fokozza a növény különböző kémiai
behatásokkal szembeni ellenálló-képességét. A növény sejtjeiben elegendően nagy
aszkorbinsav mennyiség segít redukálni a reaktív oxigénformákat, így befolyásolja a növény
növekedési ütemét. Megfigyelt élettani folyamat, hogy a növények képesek a
táptalajból/tápoldatból felvenni az aszkorbátot és a hajtásaikba szállítani azt [110]. A
növények arzén felvételében bekövetkező változást módosított tápoldatban nevelkedett
minták esetén XANES technikával vizsgáltuk. A mintanövények két csoportja kétféle
tápoldatban nevelkedett: a tápoldatukhoz hozzáadott 10 µM (1) FeCl3-dal vagy (2)
vas-aszkorbáttal, majd mindkét mintatípus a mérések elvégzése előtt 24 órával történt 60 μM
As(V) mérgezéssel. A 7.6 ábra mutatja be e kétféle típusú mintán felvett XANES
spektrumoknak a korábbiakban bemutatott függvényillesztésekkel végzett kiértékelését.
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7.6. ábra. Vasaszkorbáttal
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A számszerű eredményeket a 7.4. táblázat foglalja össze. A kapott eredmények arra utalnak,
hogy a vas-aszkorbáttal módosított tápoldatban nevelt növény nagyobb mennyiségű
arzenátot tudott arzenitté alakítani, mint a vas-kloridot tartalmazó tápoldatban nevelt növény.
Ezt az eredményt erősítik meg azok a biológiai kísérletek, amelyekben a két eltérő
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módosítású tápoldatban nevelt növények fejlődésének optikai vizsgálatát is végezték. A
biológiai vizsgálatok szerint a vas-aszkorbáttal nevelt növények gyorsabban fejlődnek a
vas-aszkorbáttal nem kezelt egyedekhez képest. Valószínűleg a tápoldathoz adott nagyobb
mennyiségű vas-aszkorbát növeli a növény arzén-mérgezéssel szembeni ellenállóképességét.
7.4. táblázat As(III) és As(V) relatív aránya vas-aszkorbáttal és vas-kloriddal
módosított tápoldatban nevelt növények hipokotiljában 60μM As(V) mérgezés után.
Minta
Vas-aszkorbáttal
módosított
tápoldat
Vas-kloriddal módosított tápoldat

As(III) tartalom

As(V) tartalom

0,88

0,12

0,72

0,28

Vizsgáltuk az eltérő minőségű tápoldatban nevelkedett és eltérő koncentrációjú
arzénmérgezésnek kitett növények által a tápoldatból felvett arzén teljes mennyiségét.
Ezeket a kísérleteket a 4. fejezetben részletesen bemutatásra kerülő saját fejlesztésű
XRF-spektrométer egy korábbi változatával végeztük, amelyben a gerjesztő forrás egy
AMPTEK Mini-X Ag anódú röntgencső, a detektor egy Canberra X-PIPS SDD volt. A
mérésről készült fotó a 7.7.a. ábrán látható. Az in-vivo mérések során az élő növények
hipokotiljában az As-Kα fluoreszcens vonal intenzitását határoztuk meg a röntgencsőből
érkező polikromatikus gerjesztéssel gerjesztett másodlagos röntgenspektrumból. A mérések
során a kapott intenzitásokban megjelenő legnagyobb bizonytalanságot a minták tömege,
illetve mérete adja. A mérések bizonytalanságának csökkentése érdekében a növények közül
azonos hipokotil-átmérővel (kb. 3,5 mm) rendelkező egyedeket választottunk ki a
mérésekhez. A vizsgálat eredménye a 7.7.b. ábrán látható a vas-aszkorbátos és vas-kloridos
tápoldatban nevelt növényekre. Az arzénmérgezés során a tápoldatban lévő
arzénkoncentráció és a mért As-Kα intenzitások közötti empirikus összefüggés egy
exponenciális jellegű függvénnyel írható le, melyben az a,b,c,d szabad paraméterek, C a
tápoldat arzén-koncentrációja és IAsKα az As-Kα karakterisztikus vonal mért intenzitása.

I AsK  aC b exp cC   d

(7.4)

A kétféle típusú tápoldatban nevelkedett növények mérése során kapott görbék között
szignifikáns eltérés figyelhető meg: az illeszthető empirikus függvény a vas-aszkorbátos
oldatban nevelkedett minták esetében közel lineáris, míg a FeCl3-ot tartalmazó tápoldatban
nevelkedett uborkák esetében maximummal rendelkezik 75µM körüli As tartalomnál. Ez a
jelenség, valamint a növények állapotának optikai megfigyelése során tapasztalt
különbségek arra utalnak, hogy a növény arzén-mérgezéssel szembeni toleranciája gyengébb
a FeCl3-ot tartalmazó tápoldat esetében, mint amikor a növény Fe-aszkorbát tartalmú
tápoldatban növekedett, azaz a vas-aszkorbát tartalom olyan biokémiai reakciókat fejleszt ki
a növényben, amely növeli az arzénmérgezéssel szembeni toleranciáját.
88

As-Ka intenzitás(beütés/100 s)

2500

FeCl3

2000

1500

Fe-aszkorbát
1000

500
20

40

60

80

100

As(V) koncentráció (M/dm3)

7.7. ábra. Mérési összeállítás (Mini-X-Ag röntgencső és X-PIPS SD detektor) uborka
hipokotil minták elemi összetételének mérésére (a) és élő uborka hipokotiljában mért As-Kα
intenzitás a tápoldat As(V) koncentrációjának függvényében hozzáadott vas-aszkorbát vagy
vas-klorid esetében.
7.6. Összefoglalás, 5. Tézis
Az in-vivo XANES vizsgálat lehetőséget ad az As(III) és As(V) oxidációs állapotok
megjelenésének vizsgálatára, továbbá mennyiségi arányuk meghatározására uborka, mint
modellnövény hipokotiljában. Az arzén oxidációs állapotának meghatározása segít a növény
arzénmérgezéssel szembeni védekező élettani folyamatainak jobb megértésében.
Szisztematikus méréssorozatot végeztünk a XANES méréstechnika alkalmazási
lehetőségeinek felderítésére liofilizált és élő uborka hipokotil mintákon a HASYLAB L
nyalábcsatornánál. Optimális mérési feltételeket és metódust dolgoztunk ki az As(III) és
As(V) mennyiségi arányainak XANES technikával végezhető mérésére uborka
hipokotiljában. Megállapítottuk, hogy a folyékony nitrogén gőzével történő hűtés csökkenti,
illetve teljesen megszünteti az élő növényi minta biológiai szerkezetének degradációját.
Megállapítottuk, hogy az élő uborka hipokotiljának teljes arzén tartalmának meghatározására
jól használható egy kis elektromos teljesítményű (4W) transzmissziós röntgencsövet
tartalmazó konvencionális XRF spektrométer, az élő növényi sejtek észrevehető károsítása
nélkül. A méréssorozat biológiai vonatkozású következményeként megállapítható, hogy
vas-aszkorbátot tartalmazó tápoldatban növekedett uborka képes ellenállóképességet
kifejteni az arzén mérgező hatása ellen. A tápoldatban található vas kémiai formája
(Fe-aszkorbát vagy FeCl3) egyértelműen kapcsolatban áll a növényben mérhető, eltérő
oxidációs állapotú arzén mennyiségével. Az eredményeink azt mutatják, hogy a kriogenikus
hűtési mód, élő növény esetében jól alkalmazható arra, hogy a növényi hipokotil szöveteit
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megvédje a nyalábkárosodástól. A kutatási projekt során MATLAB környezetben új
szoftvert fejlesztettünk ki, teszteltünk és alkalmaztunk a XANES spektrumok kiértékelésére.
5. Tézis
Szinkrotron-sugárzásra alapozott in-vivo XANES méréstechnikai és adatkiértékelési eljárást
fejlesztettem ki növényi mintákban található arzén oxidációs állapotának kvantitatív
meghatározására. Nemzetközi kutatócsoport tagjaként XANES méréseket végeztem a
HASYLAB L szinkrotronos nyalábcsatornánál tápoldatban nevelt uborka növények
hipokotiljában lévő arzén oxidációs állapotának meghatározására. A XANES mérési
eredmények kvantitatív kiértékelésére kidolgoztam egy új, numerikus algoritmust és a
számításokat elvégző szoftvert MATLAB programozási környezetben, amely alkalmas az
arzén lehetséges oxidációs állapotainak mennyiségi viszonyainak meghatározására. A
XANES technikával végzett in-vivo és in-vitro kísérletek eredményeit biológus kollégáink
hasznosították az ELTE növényélettani kutatási projektjeiben.
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